
 

 

Zápis z členské schůze Nohejbal Žižkov, z.s. 
 

Datum konání: 17.6. 2022 

Čas konání:  20:00 – 21:00 

Místo konání:  Vodňany – Sportovní areál Blanice 

 

Program schůze: 

1. zahájení a přivítání přítomných 

2. zhodnocení výsledků první poloviny letošní soutěžní sezóny 

3. informace o hospodaření a stanovení příspěvků na rok 2023 

4. připomenutí aktivit našeho spolku do konce roku 2022 

5. informace o organizaci letních a podzimních brigád roku 2022 

6. volba třetího člena výboru Nohejbal Žižkov, a.s. 
7. volba výboru Nohejbalu Žižkov, z.s. pro další volební období. 
8. diskuse 

9. závěr 

 

1. zahájení, přivítání přítomných 

Schůzi zahájil předseda oddílu Viktor Epstein (tzv. Viktorovo slovo), který přivítal 16 členů 
zúčastněných dle prezenční listiny, která je přiložena. 
 

2. zhodnocení výsledků poloviny letošní soutěžní sezóny 

- umístění družstva A na 3. místě soutěže 1. třídy 

- umístění družstva B na 8. místě soutěže 3. třídy 

- družstvo C nebylo přihlášeno z důvodu nedostatečné hráčské základny 

 

3. Informace o hospodaření v roce 2022 a stanovení příspěvků na rok 2023 

- V. Epstein seznámil přítomné s výhledem hospodařením v letošním roce 2022 

- propočítaný oddílový příspěvek na 2023 bude navýšen dle odsouhlasených pronájmů haly 

pro zimní sezónu 2022 až 2023 

- příspěvek stanoven na 3.000,- Kč pro všechny členy NŽ 

- splatnost těchto oddílových příspěvků pro aktivní i pasivní hráče je do 26.ledna 2021 

- platba příspěvků přímo u členů vedení Nohejbalu Žižkov, z.s. ( V. Epstein a P. Jouza ), nebo 

na účet Nohejbalu Žižkov, z.s. vedený u FIO banky číslo: 2501213302 / 2010, jako variabilní 
symbol uveďte číslo vaší licence, nebo v poznámce jméno. 
   

4. Akce oddílu NOHEJBAL ŽIŽKOV z.s. v roce 2022 

- Viktor Trophy  proběhlo 2.3. 2022 

- soustředění Vodňany proběhlo 16. až 19.6.2022 

- Balkan Cup 2022  13.8.2022 



- dokopná   23.9.2022 s možností účasti rodinných příslušníků (manželky, 
milenky, děti vlastní i nevlastní atd….) 
- řádná členská schůze: 4.11.2022, 18:00 terasa restaurace Spojka 

- Mistrovství světa:  4.11 až 6.11.2022 (přeložený termín konání MS v nohejbale z  

roku 2020. Ještě jeden volný lístek. V případě zájmu kontaktujte P. Jouzu.) 
 

5. organizace letních a podzimních brigád letošního roku 2022 

- bude nutné provést brigády na úpravu zeleně okolo kurtů a plotů našeho hřiště. Nutný 
termín brigády 4.8. 2022 před konáním Balcan Capu a podzimní brigáda bude 6.9.2022 před 
dokopnou 

- sekání trávy je pro letošní sezonu zajištěno za úplatu dle potřeby 

 

6. volba třetího člena výboru NŽ 

Volba třetího člena výboru Nohejbalu Žižkov, z.s. Předsedou oddílu byl za třetího člena 
výboru navržen Pavel Bacík 

Z pléna byl navržen Petr Samohejl, který kandidaturu odmítl 
Hlasování: pro:  13 

proti:  0 

zdržel se: 2 

Jako třetí člen výboru Nohejbalu Žižkov, z.s. byl zvolen: Pavel Bacík 

 

7. volba členů výboru pro další volební období: 
Pro další období byl jednomyslně zvolen stávající výbor ve složení: 
Viktor Epstein, Pavel Jouza, Pavel Bacík 

 

8. diskuse 

- byla přednesena T. Mitrovským informace o snaze založení mládežnického družstva 

- členové oddílu byli vyzváni předsedou oddílu Viktorem Epsteinem, aby dodržovali 
vyhlášené termíny   a věnovali větší pozornost výzvám ze strany oddílu a jeho výboru, které 
obdrží e-mailem 

- dále V.Epstein informoval o nadcházející reorganizaci v ČNS a jeho inovaci a vytvoření 
nových registrací oddílů a hráčů v  IS ČNS 

 

9. závěr 

- V. Epstein na závěr poděkoval všem zúčastněným za účast na soustředění 2022 ve 
Vodňanech, kde všem zúčastněným byly opět rozdány pamětní trička 

 

17.6. 2022 

 

Zapsal:  Viktor Epstein                                                                                                                     

Doplnil: P. Jouza 


