
Nohejbalový oddíl 2010 

Nohejbalový oddíl má v současné době 14 členů, kteří se v roce 2010 zapojili do tréninků oddílu. 

Z toho 12 členů se tréninků zúčastňuje pravidelně každý týden a další 2 členové (Horáček Jarolím a 

Kirchner Michal) nepravidelně, dle potřeby.  

V roce 2010 se nám podařilo tým vhodně doplnit (Robert Koman). Bohužel naopak Michal Kirchner 

dlouhodobě bojuje s vleklým zraněným zad. Přesto se nám povedlo najít optimální sestavu pro 

soutěžní utkání v Městském přeboru družstev v nohejbale. Po loňském postupu do 3. třídy jsme 

v letošní sezóně obsadili výborné třetí místo (14 bodů, viz 

http://vysledky.lidovky.cz/nohejbal/nohejbal_soutez_v08.php?id_soutez=73).  

V sezóně 2010 jsme pokračovali v úspěšném období, které jsme nastartovali v roce 2009. Účast na 7 

turnajích (Jednorázové přebory Prahy ve Vršovicích, Turnaj v Konojedech, Turnaj v SO U Dubu, Turnaj 

v Běchovicích, Turnaj v Markovičkách, Turnaj v Konojedech, Turnaj v Dobřichovicích). V nichž jsme 

získali jedno vítězství (Markovičky) a jedno čtvrté místo (Konojedy). Sehráli jsme přátelské utkání 

proti týmu Vestec. Uspořádali jsme velmi povedené soustředění oddílu v areálu U Kolečka. Dále jsme 

uspořádali turnaj trojic v Uhříněvsi, kde jsme kromě organizace zvládli opět postavit tři týmy!  

V současné době jsou 3 členové nohejbalového oddílu ve výkonném výboru klubu (Souček, Pavlů, 

Konečný). Účast na členských schůzích v roce 2010 nebyla ovšem ideální. Na jarní členské schůzi bylo 

6 členů oddílu (Souček, Pavlů, Konečný, Martínek, Měřínský, Dlouhý).  

Pro rok 2011 je hlavním úkolem nohejbalového oddílu: 

a) Pokračovat ve stabilizaci kádru s ohledem na dlouhodobou soutěž ve třetí třídě. Ve druhé 

sezóně bychom už rádi hráli o příčky nejvyšší.  

b) Pokračovat ve vedení tréninků s úvodní rozcvičkou.  

c) Uspořádat nohejbalové soustředění, letní a vánoční turnaj.  

d) Účast na turnajích pořádaných ostatními organizacemi.  

e) Pokusit se členy nohejbalového oddílu ještě více zapojit do chodu klubu (pomoc při 

organizaci akcí, účast na členských schůzích, atd.).  
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