
Schůze VV nohejbalu dne 30. 10. 2015 
Přítomni: Cibulka Tomáš, Sýkora Jan, Cibulková Lenka, Janík Martin, Vokáč Jan st., Majer Milan 

Hosté: Vedral Marek, Vokáčová Lucie 

Schůzi moderuje: Jan Sýkora 

Body schůze: 

• Nový areál 

• Trénování mládeže (žáci, dorost) 

• Trénování přípravky 

• Příspěvky a sponzoři 

• Finanční analýza 

• Diskuze a ostatní 

 

Nové areál: 
Projednání situačního výkresu projektanta. Dále projednáváno financování tohoto projektu, případná 

spolupráce s městem Český Brod. Možnost prodat pozemky mimo nohejbalový areál a z toho 

financovat vybudování nového areálu. Po kalkulaci předběžných nákladů vyjde areál na cca 2mil. Kč. 

Dále projednáváno možnost využití investičního fondu z města – pravděpodobně zkusit zažádat o 

investici na vrt. 

Plánovaný začátek výstavby  

Závěr:  Projednat s VV Slavoje a s městem projekt areálu.  

Sepsat návrh smlouvy prodeje pozemku a zároveň kompenzaci v podobě výstavby oplocení 

nohejbalového areálu.  

Pokusit se podat návrh na investiční záměr na zřízení vrtu.  

Milan Majer dostal mandát od VV pro zastupování nohejbalového VV ve věci výstavby 

nového areálu.  

 

Trénování mládeže (žáci a dorost) 
Jak a co bude dál. Současný trenér Martin Janík zkonstatoval letošní sezónu a výhled na další rok. 

Z pracovních důvodů je zde problém s časem tréninků.  

Je zde návrh vytvořit mezi skupinu mezi žáky a přípravkou. Byla by vedena Martinou Chuchlovou, 

která projevila zájem o trénování. Tato skupina by byla tvořena ne dle věkové hranice, ale dle 

výkonnostních dovedností daného hráče.  

Marek Vedral sdělil, že by rád pomohl s trénováním mládeže Martinu Janíkovi. A slibuje pomoct i 

během ligových zápasů.  

Dále byl přednesen návrh pokusit se změnit současnou situaci trénování, kde je pouze jeden trenér. 

Tak aby byla převedena povinnost trénování na více lidí, kteří se budou zapojovat do chodu oddílu. 



Dalším tématem od předsedy J. Sýkory  

Je vytvořit motivaci pro mládež: Soustředění mládeže v Nymburce. Financování by probíhalo 

v poměru 50:50. Návrh Milana Majera pro dobrou motivaci, aby zkušenější hráči z mužského brali 

hráče na turnaje a dát jim šanci. 

Závěr: Trénování zůstane na M. Janíkovi a M. Vedralovi a žáci připadnou nové trenérce Martině 

Chuchlové. 

 

Trénování přípravky 
Po sdělení A. Vokáčové o zrušení její dlouholeté činnosti je nyní nutno vyřešit problém s vedením 

této skupiny.  

Dále je potřeba změnit věkovou hranici začátku trénování na minimální hranici 6ti let, nebo dle 

individuální výkonnosti.  

Další otázkou je udělat nábor nových členů pro rozšíření členské základny.  

Závěr: Trénování přípravky je na hráčkách žen „A“ i „B“. Hlavní zástupce pro trénování je Kateřina 

Červenková. Pro novou zimní sezónu bude nutno přesunout tuto kategorii z důvodu malé účasti žáků 

a vyšších nákladů na halu do prostoru tunelu. A najít vhodný termín tohoto tréninku. 

 

Příspěvky a sponzoři 
Problém s dojíždějícími hráči, kteří neplatí příspěvky, nepomáhají s úpravami kurtů a berou si 

cestovné výdaje.  

V tomto hledisku shledává J. Sýkora naprosté amatérství v této disciplíně. Je potřeba přehodnotit 

oslovování sponzorů a vytvořit osobu, která by se tím měla zabývat. Od Milana Majera padnul návrh 

na osobu, která by to mohl dělat a tím by byl Jan Vokáč ml. V této záležitosti je svoleno použít 

bakalářskou práci Marka Vedrala. Přípravou pro J. Vokáče ml. Bude vytvářet M. Vedral. 

 

Závěr: VV se ustanovuje oslovit J. Vokáč ml ohledně dělání marketingové osoby pro získávání nových 

sponzorů se začáteční podporou M. Vedrala. 

Pro všechny hráče, včetně dojíždějících, byla dohodnuta povinnost oddělat dané hodiny 

brigád (muži 15h a ženy 10h). Pro tým mužů „A“ bude zavedena povinnost zúčastnit se jednoho 

ligového zápasu dorostu, popřípadě turnaje žáků. Na konci sezóny bude provedena kontrola o 

splnění povinností brigád a při zjištění nesplnění daných brigád bude účtována finanční kompenzace 

ve výši 150 Kč za 1 hodinu brigády a pro muže „A“ při nesplnění podmínky účasti na mládežnických 

soutěžích je stanovena pokuta ve výši 1000 Kč.   

Dle usnesení VV byla dohodnuta částka příspěvků pro všechny dojíždějící týmů „A“ (ženy a 

muži) 2500,- Kč (2000,- příspěvky na chod oddílu, 300Kč Slavoj a 200Kč ČNS). Všechny příspěvky bude 

centrálně evidovat a shromažďovat Lenka Cibulková, které každý vedoucí odevzdá vybrané příspěvky, 

případně převeden el. Formou a předloží výpis ze svého účtu pro kontrolu o zaplacení částky. První 

polovina z uvedených příspěvků musí být uhrazena do konce roku a druhá do konce dubna 

následujícího roku. 



Dále je pro všechny členy oddílu nohejbalu povinnost mít zaplacené příspěvky, jinak se 

nemůže zúčastnit tréninku ani žádné dlouhodobé a jednorázové soutěže. 

Pro každý tým bude ustanoven zodpovědný vědoucí, který bude evidovat jednotlivé úkony 

každého hráče (příspěvky, brigády, povinnosti kolem zápasu). Pro všechny hráče každý vedoucí udělá 

rozpis povinností pro hráče před a po zápase. Při nedodržení této povinnosti bude daný prohřešek 

trestán peněžní pokutou, kterou stanoví VV před začátkem sezóny.  

 

 

Finanční analýza týmů 
J. Sýkora zhodnotil jednotlivé týmy po stránce finanční. Z této analýzy vzešlo, že jediný tým, který je 

výdělečný je tým žen „A“. Proto by chtěl tomuto týmu rád vyjádřit podporu v nějaké symbolické 

formě, proplacení soustředění, nebo nové výbavy hráček.  

 

 

 

 

 

Diskuze a ostatní 
Zhodnocení J. Vokáče jednotlivých soutěží všech týmů mužů a žen. Následovalo posouzení situace 

daných týmů a možnost přehodnocení přístupu k trénování a chování jednotlivých hráčů. 

Následovala reakce J. Sýkory a zhodnocení přístupu mužstva „A“ ohledně trénování. Také se zmínil o 

tom, že mandát na trénování pro další sezónu dostane T. Cibulka a M. Vedral.  

Další reakce M. Vedrala a M. Majera na toto hodnocení.  

Dále proběhla debata o předchozích tématech a proběhlých vyjádření jednotlivých členů VV. 

 

 

Zápis sepsal: Martin Janík 

Kontrolu provedla: Lenka Cibulková 


