
Nohejbalový oddíl 2013 
Nohejbalový oddíl má v současné době 21 členů, kteří se v roce 2013 zapojili do tréninků oddílu. 

Pravidelně se tréninků zúčastňuje cca 16 členů, ostatní chodí nepravidelně.  

V roce 2013 se nám dařilo tým dále stabilizovat. Od začátku roku s námi chodí Jan Burian, jehož 

výkonnost postupně roste a v dalších sezónách bude platným hráčem. V zimní sezóně 2013/2014 

jsme tým doplnili o Honzu Marku a věříme, že se nám jej podaří udržet i do soutěžních utkání v roce 

2014. Před zimní sezónou 2013/2014 se naopak rozhodl svoji kariéru přerušit Kamil Konečný (věříme, 

že se mezi nás zase vrátí). V letošní sezóně jsme obsadili čtvrté místo ve 3. třídě Krajské soutěže (4. 

úroveň pražských soutěží, v roce 2013 došlo k přečíslování pražských soutěží) s 15 body, viz 

http://vysledky.lidovky.cz/soutez.php?id_soutez=6810).  

Zároveň se povedlo stabilizovat obsazení rekreační skupiny pod vedením Jiřího Hrnčíře st. 

Celou sezónu jsme měli tréninky 3x týdně – odděleně pro soutěžní a výkonnostní hráče (úterý 19:30 – 

21:00, čtvrtek 20:00 – 22:00, pod vedením Petra Součka) a pro rekreační skupinu (středa 20:00 – 

21:30, pod vedením Jirky Hrnčíře st.). Tento krok hodnotím velmi pozitivně, určitě se zvýšila kvalita 

hry na trénincích soutěžních hráčů.  

V sezóně 2013 jsme se zúčastnili jen 2 turnajů (Velká Jesenice, U Dubu/Kunice), ale uspořádali jsme 

velmi povedené soustředění oddílu ve Velké Jesenici. Dále jsme odehráli dvě přátelské utkání (ABC 

Bráník, TJ Viktoria Vestec). Uspořádali jsme tradiční turnaj trojic v Uhříněvsi, kde jsme kromě 

organizace zvládli postavit dva týmy! V závěru roku se chystáme opět uspořádat vánoční nohejbalový 

turnaj k ukončení sezóny.  

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

Konečný). Účast na členských schůzích v roce 2013 nebyla ovšem ideální. Na jarní i podzimní členské 

schůzi byli pouze 4 členové oddílu (Souček, Pavlů, Konečný, Dlouhý). 

Pro rok 2014 je hlavním úkolem nohejbalového oddílu: 

a) Pokračovat ve stabilizaci kádru s ohledem na dlouhodobou soutěž ve třetí třídě (nejlépe oddíl 

ještě doplnit o 1 – 2 hráče). Pokud se nám podaří udržet současný tým, chceme hrát o 

vítězství ve třetí třídě Městského přeboru družstev a tím pádem i o postup do druhé třídy.  

b) Udržet slušné obsazení rekreační skupiny nohejbalových tréninků.  

c) Pokračovat ve vedení tréninků s úvodní rozcvičkou.  

d) Uspořádat nohejbalové soustředění, letní a vánoční turnaj (případně i jarní turnaj).  

e) Účast na turnajích pořádaných ostatními organizacemi.  

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

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

 

V Praze 22. prosince 2013  Zpracoval: Petr Souček, vedoucí nohejbalového oddílu 
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