TJ Slavoj Český Brod – oddíl nohejbalu
Zápis ze schůze
dne 1. prosince 2017
Zahájení:
Pravidelná schůze VV nohejbalového oddílu byla svolána na 18:30 dne 1. 12. 2017
v klubovně na nových nohejbalových kurtech za sportovní halou TJ Slavoj Český
Brod panem Janem Sýkorou, předsedou oddílu nohejbalu.
Přítomni: Jan Sýkora (předseda), Tomáš Cibulka (místopředseda), Martin Janík
(zástupce dorostu), Jan Cmíral (zástupce mužů „B“), Ing. Milan Majer (zástupce pro
jednání s TJ Slavoj)
Hosté: Lucie Vokáčová, Lukáš Červenka (zástupce mládeže)
Program schůze


Bod 1 – Vztah nohejbal vs. Slavoj



Bod 2 – Financování nohejbalového areálu



Bod 3 – Současný chod a výhled na chodu týmu mužů „B“

Program byl jednohlasně schválen v nezměněné podobě. (7 pro, 0 zdržel; 0 proti)

A. Projednávání jednotlivých bodů programu


Bod 1 Soustředění mládeže
o Stanovení částky platby za soustředění
o Částka 1200 ,- je za celé soustředění na osobu
o Trenéři zadarmo
Návrh: Předsedou byla navrhnuto, že každý zúčastněný by měl
přispět na své soustředění.
Výsledek hlasování: 7 pro;0 zdržel se; 0 proti
VV návrh jednohlasně schválil.



Bod 2 Zvolení Lucie Vokáčová hospodářem oddílu nohejbalu
o Předseda klubu s Lucií Vokáčovou nastínili finanční
z financování nového nohejbalového zázemí

situaci

o Pokladna zůstává u Jana Sýkory, Lucie Vokáčová bude mít
zastupitelské právo v hospodářských věcech za oddíl nohejbalu.

Návrh J. Sýkory: Návrh na zvolení L.Vokáčové do funkce
hospodáře.
Výsledek hlasování: 6 pro;1 zdržel se; 0 proti
VV návrh jednohlasně schválil.


Bod 3 Mládež – trenéři, zhodnocení, tréninkové jednotky
o Lukášem Červenkou nastíněna situace ohledně trénování mládeže. Je
nutné mít k dispozici 2 kurty pro tréninky, z důvodu velkého počtu
žáků a případného rozdělení mladších starších.
o Reakce Jana Sýkory – problém s kapacitou hřiště a tréninky
s ostatními družstvy a jejich požadavky na časy a dny
jednotlivých tréninků.
o Trenérská smlouva pro L.Červenku a Jana Čecha od 1.1.2018,
pokračující smlouvy trenérů: Marek Vedral, Martin Janík,
Martina Chuchlová
Návrh: Nových trenérských smluv pro Lukáše Červenku a Jana Čecha
od 1.1.2018 a pokračující trenéři pro rok 2018: Marek Vedral, Martin
Janík a Martina Chuchlová.
Výsledek hlasování: 7 pro;0 zdržel se; 0 proti
VV návrh jednohlasně schválil.
o Kapacitní využití na jednotlivých turnajích – při velkém počtu
mužstev není možno uhlídat více hrajících družstev.
 Návrh výpomoc od rodičů při turnajích¨
 Návrh posílat děti na jednotlivé nohejbalové kempy přes
letní prázdniny (Modřice, Chabařovice)
o Dresy pro mládež – v současné době je pouze cca 5 ks dresů pro
žáky. Pro další rok bude potřeba pořídit více ks dresů / triček, aby
bylo pokryto vybavení žákovské kategorie.
Návrh: Zjistit cenovou kalkulaci pro pořízení dresů a případných
teplákových souprav pro kategorii žáků. Velikosti a cenovou
nabídku zajistí Marek Vedral.
Výsledek hlasování: 7 pro;0 zdržel se; 0 proti
VV návrh jednohlasně schválil.



Bod 4 Nákup tréninkových pomůcek
o Marek Vedral chce pořídit nové cvičební pomůcky
o Překážky, brzdící lano, žebříky apod.
Návrh: Hlasování pro pořízení nových cvičebních pomůcek
v přibližné hodnotě cca 6000 Kč.
Výsledek hlasování: 7 pro;0 zdržel se; 0 proti
VV návrh jednohlasně schválil.



Bod 5 Nákup průmyslového vysavače
o Je potřeba pro úklid umělého povrchu a zázemí pořídit vysavač, který
zvládne mokré vysávání
Návrh: Hlasování pro pořízení nového vysavače v hodnotě do 8000 Kč.
Výsledek hlasování: 7 pro;0 zdržel se; 0 proti
VV návrh jednohlasně schválil.



Bod 6 Návrh a poptávka v domácí šatně
o Předseda J.Sýkora vyslovil potřebu pro pořízení nového stolu,
z důvodu nepořádku a špatné vizáže současného stavu šatny domácích.
Nový stůl by měl být kulatý, kolem kterého by se dalo chodit, a ideálně
by měl mít v sobě úložný prostor pro mycí prostředky apod.
 Lukáš Červenka provedl návrh stolu v cenové nabídce 12 000
Kč
 Jan Sýkora navrhl nechat zpracovat více cenových nabídek od
více dodavatelů
Návrh: Pořízení návrhu a cenové nabídky na stůl do šatny domácích od
Jiřího Svobody, Jiřího Sýkory a Lukáše Červenky. Po obdržení cenových
nabídek bude proveden výběr nejvýhodnější cenové nabídky a následné
schválení návrhu.
Výsledek hlasování: 7 pro;0 zdržel se; 0 proti
VV návrh jednohlasně schválil.



Bod 7 Příspěvky a brigády
o Předseda zmínil nevybírání příspěvků a nepsání do online tabulky
vedoucími jednotlivých týmů
o Brigády – většina lidí nemá splněné brigády, nutné důsledně vybírat
vedoucími jednotlivých týmů, popřípadě hospodářem klubu. Finanční
kompenzace je výši 150 Kč za 1 hodinu brigády. Za rok je nutné
odpracovat 12 hodin brigád na osobu.

Návrh: Vedoucí jednotlivých týmů na důsledné hlídání odpracovaných
hodin a následného vymáhání nesplněných hodin brigád na konci roku.
Výsledek hlasování: 7 pro;0 zdržel se; 0 proti
VV návrh jednohlasně schválil.

Návrh: Lukáš Červenka navrhuje všichni zaplatí stejně, ale dojíždějící
musí odpracovat 1/3 z celkového počtu hodin brigád.
Výsledek hlasování: 5 pro;1 zdržel se; 1 proti
VV návrh schválil.

Návrh: Jan Sýkora navrhuje, aby odpracování brigád zůstane tak jako
doposud, 2500 Kč pro dojíždějící z „A“ týmů a ostatní členové zaplatí 5000
Kč.
Výsledek hlasování: 1 pro;0 zdržel se; 6 proti
VV návrh neschválil.

Přijat návrh Lukáše Červenky



Bod 8 Termín a svolání valné hromady
o Jan Sýkora sdělil, že je problém svolat VH, tak aby se zúčastnila co
největší členská účast. Za dřívějších dob vedení J.Vokáče fungovali
VH a jejich hodnocení sezóny a větší účast. Je potřeba toto pokusit se
obdobné VH vrátit do dob velké účasti a řešení konkrétních problémů.
Návrh: Jan Sýkora navrhuje termín valné hromady na 9. 2. 2017 od 19
hod. Předseda zdůrazňuje nutnost přítomnosti minimálně nadpoloviční většina
členů oddílu nohejbalu bez mládeže, tudíž účast povinná.
Výsledek hlasování: 7 pro;0 zdržel se; 0proti
VV návrh jednohlasně schválil.



Bod 9 Akce v roce 2018
o Zažádáno o pořádání MČR dvojic a trojic dorostu, muži dvojice
o JE potřeba promyslet v případě nepřidělení žádané akce o jakou
náhradní akci bychom chtěli zažádat.

B. Otevřené problémy


Výroční zpráva
o Problém s psaním výroční zprávy, respektive s psaním výroční
zprávy, jejich podkladů od jednotlivých vedoucích týmů. Je
potřeba zasílat všechny zhodnocení, tabulky apod. jednotlivými
vedoucími zasílat průběžné informace zpracovatelům výroční
zprávy.



Psaní článků do zpravodaje.

J.Sýkora zdůraznil, že články do zpravodaje a není kdo by jiný psal do
zpravodaje, nebo alespoň připravil podklady.
Finální návrh: Psaním těchto článků by se dali splnit brigádnické hodiny
jednotlivých členů.
Výsledek hlasování: 7 pro;0 zdržel se; 0proti
VV návrh jednohlasně schválil.



Co dodělat na nových kurtech.
o Zámkovou dlažbu na druhém kurtu
Problémy týmu žen „B“
o J.Sýkora přečetl sdělení od L.Bártové ohledně následujících
problémů:
 obsazování kantýny – špatná domluva žen na zajištění
obsazenosti kantýny během zápasu mužů „A“,
 trenér/trenérka – je potřeba pomoct s trénováním týmu
žen „B“ od zkušenějších hráčů
 vychovávání v týmu žen „B“ podporu pro tým „A“
 přístup ostatních členů oddílu – největší kámen úrazu –
nohejbal není naší prioritou a neplníme brigády bude
mít za následek skončení týmu celého týmu žen „B“

Sdělení VV:
S obsazováním kantýny během zápasů se začne lépe pracovat,
pro rok 2018 bude mít na starosti Jana Blažková, která bude využívat
elektronickou komunikaci pro řešení obsazovanosti.
Nalézt trenéra je celorepublikový nohejbalový problém a muži
„A“ se snaží najít trenéra pro svůj tým již 10 rokem. Hledání trenéra
pro jednotlivé týmy je v kompetenci jednotlivých vedoucích s možnou
pomocí ostatních vedoucích v rámci jejich možností.
S přeřazováním hráček z týmu „B“ do týmu „A“ záleží na
konkrétní herní vyzrálosti jednotlivé hráčky a na aktuální výkonnosti
výše postaveného týmu, který je vizitkou nohejbalového klubu

C. Nové záležitosti


Vedoucí družstva
 Měl by mít prominutu polovinu příspěvků, ale musí být
přítomen a aktivní na důležitých akcích, schůzích, brigádách,
samozřejmě bude mít na starosti chod a zodpovědnost svého
družstva s tím, že bude mít vše dořešeno a vybráno do daného
termínu. Tak aby fungovala správná hierarchie.
 Povinnosti vedoucích budou upřesněni na další VH, která se
bude konat 9. 2. 2017

Výsledek hlasování: 7 pro;0 zdržel se; 0proti
VV návrh jednohlasně schválil

D. Program příští schůze
Program příští schůze bude věnována řešení problematik chodu klubu a řešení
výsledků z valné hromady.

Ukončení:
Schůze byla ukončena v 21:40 předsedou Janem Sýkorou.
Příští všeobecná schůze se bude konat v 19:00 v měsíci březnu na nohejbalových
kurtech za halou TJ Slavoj.

Zápis vytvořil:

Martin Janík

Schválil:

Jan Sýkora

