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Program na VH volejbalu 16. 6. 2019 18:30 

1. Soutěže 2021/2022 – přihlášky  
a. Seznam týmů: 

i. PO, ST: ŽC, ŽB 
ii. ÚT, ČT: ŽA, MB, MD, MC, MA 

b. Hrací dny Út, ČT – kurt Španielova – tým MC  (MB->ZA->MD->MA) 
2. Nominace 7 kandidátů na volební VH TJ – 22. 6. 2021 17:00 

a.  Věra  
b.  Lenka 
c.  Evička 
d.  Jana J. 
e. Denisa H. 
f.  David Jansík 
g.  Jan Hrašna 
h.  Jan Dvořák ml./L. Pšenička 

3. Úspěchy a účasti za rok 2020 
a. Novorozenci oddílu: 

Richard Fiedler, Dominik Břečka 

b. Jubilanti: 

Eva Křížová, Dana Tomanová, Jiří Měšťánek 

 

4. Závěrečná čtvrtek 24. 6. 2021 
a. Občerstvení – Slávek B. v součinnosti s Hruškami 10 Kg masa,  
b. Pivo - 2x sud  - Petr B., Pípa Béda 
c. Hudba – MD  

5. Platby příspěvků a licencí 
a. Fixní termíny – Jaro -  31.1., Podzim - 31.10. – beze změn 
b. Platby licencí hráčů opět hradí oddíl volejbalu, 20 Ks uhradí SK Španielka 
c. Domluva na platbách za podzim 2021 – platby budou již probíhat dle 

schváleného nastavení  
6.    Pronájmy haly a tělocvičen 

a. Pronájmy  
i. ZŠ Socháňova 1 tělocvična – muži (přednostně týmy MC, MD, MB) 

 ÚT 19:00 – 21:00 
ii. ZŠ Socháňova 1 tělocvična – ženy ÚT 19:00 – 21:00 

iii. ZŠ Socháňova 2 tělocvičny – muži ČT 19:00 – 21:00 
iv. Sportovní centrum – ženy ÚT 19:00 – 21:00 
v. Sportovní centrum – ženy, muži (smíšený trénink) PÁ 19:00 – 21:00 

vi. Sportovní centrum – ženy – NE – 19:15 – 21:15 
vii. Ruzyně – muži (MA) PO 19:00 – 21:30 – Potvrdí panu Nedělovi D. 

Jansík 
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7.    Grant na rekonstrukci kurtů – žádost o dotaci MHMP byla zamítnuta – odůvodnění – 
nekompletnost povinných příloh  

8.    Grant MČ Prahy 17 – nebyly vypsány každoroční dotace pro sport a kulturu MČ P17 
9. Žádost podaná na MČ P17 o zasíťování a doplnění oplocení VK – zamítnuta, bez 

odůvodnění 
10.    Brigády –  kurty   

a. Zajištění přívodu vody proti krádeži vody 
11.     Organizace turnajů 

a. Memoriál M. Ejem – 
i. Termín –12.6.2021 

ii. Organizaci zajistili: Hrušky.  
b. Debly 

i. Termín 11.7.2021 
ii. Organizaci zajistí: David J., Zuzka R. 

c. Míla Hrdina 2021 
i. Termín 18.12.2021 

ii. Organizátoři Rackovi (dle možností a výběru z rodiny) 
d. Memoriál Vlastičky 2022 

i. Termín: 8.1.2022 
ii. Organizátoři Lenka M. 

e. Memoriál Z. Neužila 2022 
i. Termín 12.3.2022 

ii. Organizátoři Michal Fiedler, Janička Smržová 
12.     Soustředění – Pecka – Termín 22. – 27. 8. 2021 

   Zájemci o účast, kteří ještě nemají zajištěné ubytování pište! Pár postelí ještě je. Jen 
je třeba vědět kde.    

Jana J. na tento rok nabízí k užití chatičku – předběžná rezervace T. Hájek – nutno 
potvrdit u Janky 

13.     Ples 2022 – Po diskuzi se pokusíme zajistit termín a bezplatný pronájem sokolovny – 
v případě úspěchu ples uspořádáme.  Dobrovolníci na organizaci nechť se prosím hlásí. 
Bude vás třeba   

14.     Přihlášky na příští sezónu 

- Podány za všechny týmy (za Přebor mužů, Z1 žen a ŽC – zajistí na vlastní žádost 
Lenka M.) 

15.     Dresy a další materiál  
a. Potřebný materiál 

i. ŽA – vyslovena poptávka na novou sadu dresů – dle výsledku 
hospodaření za rok 2021, či v případě získání nějaké dotace bude 
řešeno po Novém roce.  

16.    Ostatní. 
a. Výsledovka za rok 2020 – předložena k nahlédnutí 
b. Revize počtu balonů týmů – zajistí Denisa H. 
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17.    Diskuze, návrhy a připomínky, přání a stížnosti.  

Jirka Votoček – odpuštění oddílových příspěvků za brigádnické hodiny odpracované při 
rekonstrukci klubovny – schváleno VH na celou sezónu 2021/2022  

Tímto mu za oddíl volejbalu veřejně děkuji a vyjadřuji naši bezmeznou vděčnost   

Muži – vytvoření registrace na Týmuj  

Ke stažení na odkazu zde:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tymuj&hl=cs&gl=US 

– páteční tréninky – správci pro vytvoření skupiny Hrušky – zájemci z řad mužů, kteří 
chtějí docházet na páteční společné tréninky ve SC ŘEPY prosím zašlete svou 
emailovou adresu pro registraci jednomu ze správců skupiny (email: hrus@seznam.cz, 
Denisa.hrasnova@gmail.com ) – Přidají vás do týmu v aplikaci Týmuj – bude 
vytvořena pro tuto příležitost společná skupina s ženami – doporučení předsedy – 
prosím přidejte se v co největším počtu, v případě, že by se nám povedlo zapojit i 
mužskou část oddílu bude veškerá organizace událostí vedena centrálně přes tuto 
aplikaci.   Díky moc.  

Noví členové – v příloze emailu zasílám přihlášku a souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro nové členy, kteří ještě přihlášky neodevzdali.  

Marek M. – Prosí všechny, jež mají v boudě na kurtech své osobní věci, 
nechť si je odnesou do konce června – jinak budou tyto věci VYHOZENY!!!  

Další připomínkou – v případě, že pořádáte soukromé akce, týmové, či 
jste účastni na společných turnajích a donesete na kurty nějaké 
potraviny, dochucovadla, přílohy apod. taktéž je tentýž den s sebou 
odneste, případně prosíme zajistěte někoho, kdo tak učiní za vás. To se 
týká i věcí jako jsou hořčice, kečupy apod. Lednička na kurtech není 
určena pro dlouhodobé skladování (totéž platí i o lednici v klubovně).  

Vyvážení popelnic - Popelnice na kurtech nejsou vyváženy žádnou 
svozovou službou - doposud probíhalo vyvážení popelnic na bázi čistě 
dobrovolnické, což se ukázalo jako systém mírně řečeno nefunkční.  

Marek M. – jako správce kurtů – může pověřit přítomné členy a vyzvat 
jmenovitě k zajištění vyprázdnění popelnic/e. Bude alespoň mít i přehled 
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o tom, aby je nevyváželi stále ti samí lidé a dostalo se na co největší 
skupinu lidí. Pokud někdo k tomuto kroku přistoupí zcela dobrovolně, 
samozřejmě může. Vyvezení popelnic po soukromých akcích by mělo být 
samozřejmostí – to platí napříč všemi skupinami využívajícími kurty.  

Bude zajištěna nová varná konvice do klubovny – nabídla Jana J.  

Revize sítí – bude provedena revize stavu a vybavení kurtů co se týče všech sítí, včetně 
funkčnosti a příslušenství (tunely na anténky apod.) na starost Marek M.  

 

 

Návrh za páteční Nohejbalisty: 

Byl přednesen návrh řešení na levnou variantu revitalizace volejbalových kurtů, 
nicméně, nebyly sděleny bližší detaily – technologie, nacenění – členové pátečního 
nohejbalu se nabídli pro zpracování návrhu na revitalizaci a dodání cenové nabídky pro 
zvážení zafinancování úprav z rozpočtu oddílu  

– na starost  Standa Saifrt termín 16.7.2021 

 

Vyúčtování rekonstrukce klubovny: 

  Rekonstrukce klubovny volejbal   
      

1 lino bez 3500 Kč za DPH 16795 
2 záclona 378 
3 odkapávač 129 
4 potahová látka 1110 
5 občerstvení brigádníků 343 
6 materiál Hornbach 2180 
7 tyč na záclony IKEA 646 
8 paravan 1139 
9 materiál - sádrokarton  2747 

10 materiál - bourání 426 
  celkem 25893 
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Prezenční listina: 

 

Sestavila:  

18. 6. 2021 

Věra Trubáčková 

Předsedkyně VO 


