TJ Slavoj Český Brod – oddíl nohejbalu
Zápis ze schůze
dne 23. června 2016
Zahájení:
Pravidelná schůze VV nohejbalového oddílu byla svolána na 20:30 dne 23. 6. 2016 za
halou TJ Slavoj Český Brod panem MUC. Ing. Janem Sýkorou, předsedou oddílu
nohejbalu.
Přítomni: MUC. Ing. Jan Sýkora (předseda), Tomáš Cibulka (místopředseda), Ing.
Martin Janík (zástupce mládeže), Ing. Lenka Cibulková (zástupce žen), Ing. Milan
Majer (zástupce pro jednání s TJ Slavoj), Jan Vokáč st. (nestranný poradce)
Hosté: Marek Vedral (trenér mládeže a mužů „A“), Lucie Vokáčová, DiS. (ekonom
TJ), Marcela Chuchlová (tajemník TJ)
A. Program schůze
•

Bod 1 – Nové nohejbalové hřiště za halou TJ

•

Bod 2 – Oceňování trenérů mládeže, vedení mládeže

Program byl jednohlasně schválen v nezměněné podobě.

B. Projednávání jednotlivých bodů programu
•

Bod 1 Nové nohejbalové hřiště za halou TJ
Ing. Milan Majer představil nový projekt nohejbalového hřiště a zázemí pro
nohejbal, který následně podrobně přestavoval VV a hostům. Při
představování jednotlivých částí probíhala otevřená diskuze všech
zúčastněných osob k dané problematice.
Projekt je součástí přílohy tohoto zápisu.
Představení nového projektu se skládalo z těchto jednotlivých částí:
1.1 Prohlídka současné ubytovny TJ a možnost využití prostorů pro budoucí
Ricochet, šatny, WC, sprchy, občerstvení a přístup ze hřiště do prostorů
zázemí.
1.2 Prohlídka prostoru budoucích hřišť, měření prostoru pro hřiště a vedlejší
plochy, umístění tribuny, vstupu pro zásobování.
1.3 Harmonogram prací – do začátku července musí projektant předložit
projekt, ten se následně předloží na stavební úřad pro vydání územního

souhlasu. Předpokládaný počátek stavebních prací je poslední týden
v srpnu a poslední možná fakturace prací bude 15.prosince 2016.
•

Bod 2 – Oceňování trenérů mládeže, vedení mládeže
MUC. Ing. Jan Sýkora nastínil problém oceňování trenérů mládeže během
zápasů dorostenecké ligy a turnajů mládeže a předal slovo Ing. Martinu
Janíkovi o sdělení návrhu na ocenění.
Návrh na ocenění vedení zápasů i turnajů na 600,-Kč/zápas(turnaj)
VV návrh jednohlasně schválil.
Poté byl předsedou představen další návrh:
Návrh na proplacení výše odsouhlaseného ocenění za vedení mládeže
zpětně pro celý rok 2016.
VV návrh jednohlasně schválil.

C. Otevřené problémy
Poté si vzal slovo Marek Vedral, který VV oznámil, že pomůže s tréninkovou
přípravou mladších žáků Martině Chuchlové. Povede tréninky ml.žáků v týdnu s tím,
že M.Chuchlová bude dále trénovat v neděli.
Dalším problémem, který nastínil Jan Vokáč je přístup hráčů týmu mužů „C“
k zápasům. Na soupisce týmu je nyní přes 10 hráčů a na poslední zápasy se musí zvát
hráčky z týmu žen, aby se zápasy vůbec mohly odehrát a nemuselo se utkání
zkrečovat v náš neprospěch. Proto je nutná dohoda s jednotlivými hráči jak se
představují výhled na další rok a ujasnění dalšího setrvání tohoto týmu
v dlouhodobých soutěžích. Většina z přítomných potvrdila předsedovi klubu, že tým
mužů „C“ by měl sloužit pro výchovu mladých hráčů, kteří ještě nemají potřebnou
výkonnost pro hraní zápasů a potřebují získat další zkušenosti s lehčími soupeři.

D. Nové záležitosti
Dále představil Ing. M.Janík vizi vedení mládeže pro rok 2017, že jsou
v současné době 2 linie a VV musí na některé další schůzi rozhodnout po které linii
se příprava mladých hráčů vydá.
•

Jedna linie je hraní dorostenecké ligy s týmem namixovaných hráčů domácích
s cizími (dojíždějícími) hráči pro zachování výkonosti a výsledků za oddíl
nohejbalu. Tuto vizi doplnil Tomáš Cibulka o zapojení hráčů s
výbornou výkonností mezi hráče týmu mužů „A“, případně „B“ .

•

Druhá linie je nepřibírání cizích hráčů, kteří mají problém s dojížděním na
tréninky dorostu a hraním ligy pouze ze skupiny domácích hráčů i za cenu

horší kvality herního projevu a horších výsledků. Zastánce této linie je Marek
Vedral.

E. Program příští schůze
Program příští schůze bude věnován řešení problematiky nového hřiště a zázemí a
dořešení vizí s mládeží.

Ukončení:
Schůze byla ukončena v 22:30 panem MUC. Ing. Janem Sýkorou.
Příští všeobecná schůze se bude konat v 20:00 v měsíci srpnu na nově plánovaných
nohejbalových kurtech za halou TJ Slavoj.

Zápis vytvořil/vytvořila:

Ing. Martin Janík

Schválil/schválila:

MUC. Ing. Jan Sýkora

