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Založení spolku Nohejbal Rokytá
Ke konci loňského roku 2020 jsme se na základě dlouhodobé herní stability rozhodli oficiálně založit
nohejbalový spolek (klub).
Založení spolku nese určité výhody, ale zároveň je to i podmínka pro vstup do oficiálních soutěží pořádaných
Českým Nohejbalovým Svazem.
Založení spolku jsme nechali na společnosti, která se s tím zabývá a to z důvodu složitého procesu, který tomu
náleží a dokumentům, které bychom sami nevytvořili, aby byly právně v pořádku.
Abychom takovýto spolek mohli vytvořit bylo třeba minimálně 3 členů.
Ujali jsme se toho takto:
David Laube – předseda
Jakub Verfl – člen (kontrolní orgán)
Martin Laube – člen
Tato společnost nám tedy zaslala obsáhlou dokumentaci, která je standardem všech sportovních spolků:
Návrh stanov
Čestné prohlášení předsedy
Pozvánka na schůzi
Zápis z ustanovující schůze
Listina přítomných
Souhlas s umístěním sídla spolku
Návrh na zápis zapsaných údajů do spolkového rejstříku
Průvodní dopis

Dalším krokem bylo vytvoření spolkového účtu. Tento účet jsme založili u Equa bank – vedení je zdarma a
máme k dispozici účet a jeho spořící podúčet.
Od naší obce jsme obdrželi darem finanční příspěvek 10 000kč. Za tento příspěvek jsme nesmírně vděční,
protože financování spolku a soutěže je na začátku náročné.
Pro další nabírání členů jsme vytvořili interní spolkový formulář o členství, který není v právním zapsání a
slouží tak pouze pro interní potřeby.

Předcházející roky

Brigády
Hřiště vyžaduje určitou údržbu a tak jsme se loni pustili do větších akci:
1. Obrousili jsme a natřeli rezavou braňku směrem do rokle, která hřiště určitě nezvelebovala. Zároveň
jsme znovu natřeli herní sloupy a při této příležitosti se zrepasoval mechanismus navíjení sítě a vyrobila
nová navíjecí klika, kterou jsme dali napevno z důvodu ztráty předchozí. Dále jsme vyrobili objímku na
druhý sloupek, která je zároveň universální jak pro nohejbal tak pro volejbal.
2. Očistili jsme a natřeli/přetřeli všechny lavičky
3. Odkopali jsme drny a hlínu spadanou pod obrubník v hřišti, zametli jsme a uklidili kompletně hřiště a při
té příležitosti jsme označili obě popelnice Plast / komunál tak, aby se lépe udržoval pořádek na hřišti
4. Nalajnovali jsme čáry na hřišti tak aby nám znovu vydrželi déle. (druhý den nanášení druhé vrstvy)
5. Nejedná se o loňský rok – ale je třeba zmínit, že jsme v uplynulých letech udělali mnoho dalších akci jako např.:
Navýšení plotu
Odstranění starého plotu u sálu
Příprava na zámkovou dlažbu
6. Údržbu zeleně - sekání trávy v areálu hřiště pro nás zajišťuje naše obec prostředniictvím své techniky a pracovníka na
dohodu

Tréninky
V roce 2020 jsme celý nohejbalový tým rozdělili do skupin podle výkonností nebo
věkové kategorie. A-čko – hráči, kteří se připravují na nadcházející okresní soutěž.
B-čko víkendoví hráči, kteří si jdou jen tak zakopat a případně se připravovat na turnaje
a D-čko děda tým – stabilní a úctyhodný tým, který trénuje pravidelně ve středu.
Při tomto rozdělení vznikly na facebooku i skupinové chaty –
kompletní nohejbalový chat Rokytá a A-tým Rokytá, kde je jednoduchá možnost si
domluvit tréninky.

A-čko – vzniklo spíše v polovině sezóny o 8 hráčích, kteří se začali důkladně připravovat na
nadcházející okresní soutěž.
B-čko – víkendoví hráči – čítá 14 hráčů
D-čko – Děda tým – čítá 4 hráče – hrací dny pravidelně středa

Turnaje Domácí
1. Memoriál Karla Fořtíka: 30. 5. 2020 – 15 let výročí nohejbalu
Memoriál Karla Fořtíka se pořádá od roku 2018 na počest zesnulého tahouna
místního nohejbalu právě zmíněného Karla Fořtíka, který zemřel v roce 2017
ve věku 57let. Turnaj je pořádán formou losování všech hráčů do týmů.
Tento turnaj a vlastně i celý rok byl pro nás významný v tom, že jsme oslavili
15let založení místního nohejbalu. Proto nám i obec darovala / zainvestovala
trička 15let nohejbalu, ve kterých jsme tento turnaj odehráli.
2. Doubles in summer: 27. 6. 2020
První u nás pořádaný turnaj dvojic, který měl za cíl připravit hráče na soutěžní
podmínky, ale zároveň pojatý tak aby si všichni tento turnaj užili. Proto jsme na
tento turnaj určili, že dvojice se budou hrát rodině (výkonnostně vyrovnanější).

3. Singles: 1. 8. 2020
První u nás pořádaný turnaj singlů, který měl za cíl připravit hráče na soutěžní
podmínky. V tomto turnaji panovalo neskutečné vedro a hra jednotlivců je
fyzicky náročná, nicméně všichni situaci suprově zvládli.
4. Rokyta Futnet Stars 10. 10. 2020
Tradiční podzimní turnaj trojic, který se pořádá jako ukončení sezóny, než
nastanou dlouhé zimní časy. Turnaj je také znám jako podzimní Derby!

Turnaje Venkovní
1. Mukařovská liga:
Předešlé roky jsme se pravidelně účastnili Mukařovské ligy. Do které se sjíždějí okolní obce,
aby mezi sebou hráli o prestiž. V loňském roce náš tým pouze dohrával sezónu, kde se z
důvodu pandemie nezúčastnil všech kol. Nicméně je třeba říci, že tuto soutěž jsme předešlé
2 roky vyhráli !!!
2. Bukovina:
Pravidelně několik let pořádaný turnaj sousední obcí, ve kterém poslední léta dominujeme.
Tento turnaj jsme za podpory našich Rokytských fanynek (roztleskávaček) zvládli na
výbornou a byli jsme bezkonkurenční.
3. Hamry:
Naše dva týmy se zúčastnili náročného a kvalitního turnaje v Hamrech u jezera, do kterého
se sjíždějí kvalitní nohejbalisti z širokého okolí.
4. Vrátno:
Náš tým se zúčastnil podruhé turnaje ve Vrátně odkud jsme si odvezli druhé místo. Neobhájili
jsme tak první z předešlého roku, ale i tak skvělý výsledek.
5. Veselá:
Naše mládež se zúčastnila losovaného turnaje ve Veselé a naši zástupci se umístili na
prvním a druhém místě – ukázali tak všem naše kvality.
6. Další jednotlivci z našeho spolku se účastnili v tomto i jiných turnajů, ze kterých máme
trofeje.

Nohejbalový znak a 15let výročí
K již zmiňovanému 15.letému výročí a plánu posunout náš
nohejbal do okresního nohejbalového svazu jsme se
rozhodli pro tvorbu nohejbalového znaku, kterým se
budeme prezentovat nejen v soutěži, ale také jsme nechali
vytvořit plachtu, která zvelebuje naše hřiště a je tak jasné,
který sport u nás dominuje a na co jsme hrdí!
Toto logo/znak nese znak obce a je právě v barvách obce.

Přihláška do Okresní Nohejbalové soutěže
Jako A-tým jsme již v loňském roce začali komunikovat přihlášku do
okresní nohejbalové soutěže (ONSMB) s vedoucím svazu.
Následovala určitá dokumentace, která nám byla zaslána:
1. Přihláška do soutěže jako spolek (již založeného)
2. Přihláška jednotlivých hráčů + jejich foto pro kartu hráče
3. Seznam hráčů
4. Spolkového účet a zaplacení nadcházející soutěže
5. Herní řád
Mezi tím jsme separátně začali řešit pronájem hřiště a to z toho
důvodu, že naše domácí hřiště nesplňuje parametry dle soutěžního
řádu. Domluvili jsme se tedy s paní Starostkou obce Ptýrov (Braňka)
na rezervaci hřiště, které vyhovuje regulérnosti řádu.
Dále jsme obdrželi rozpis zápasů OS (Týmy s kterými se budeme
utkávat a v jakých termínech), adresy oddílů a další dokumenty
sloužící pro konkrétní zápasy např. Zápis o utkání.

Plán činností pro rok 2021

Plán a termíny okresní soutěže
Původně bylo od svazu naplánováno hrát okresní přebor a okresní
soutěž, kde bychom si zahráli proti 7 týmům. Nakonec se udělala
varianta 4 skupin a to z důvodu, že by se nestihly odehrát 2 skupiny
protože rozvolňování přišlo až v červnu.
Náš klub spadá do okresní soutěže kategorie C.
Výherci každé kategorie si zahrají „pavoukem“ o titul.

Pro jednotlivé zápasy jsme vytvořili tabulku účasti a zároveň tzv.
,,nahrubo“ začali stavět sestavy pro herní druhy, jako jsou dvojice,
trojice a singl.

Původně 7 týmů jarní část

Současný stav 3 týmy

Turnaje a připravované akce
Pro letošní rok máme určitě v plánu uspořádat nějaké turnaje, ale bude
záviset nadále podle pandemické situace a taky časového prostoru z
důvodu účastnění se OS.
Pro letošní rok bude pořadatelem Turnaje/Turnajů Oskar Marek – Xixao
za podpory A-týmu.
Předběžně je v plánu:

Memoriál Karla Fořtíka

Plán trénování v roce 2021

Pro sezónu 2021 máme v plánu:
1.
Trénování na pronajatém hřišti Braňka
2.
Trénování na našem domácím hřišti
3.
Připravení a složení B týmu na okolní turnaje
4.
Podpora účasti u D – týmu
5.

Pro aktivní zájemce z řad dětí od 10 let je možnost docházet
na naše tréninky, kde se jim budeme věnovat

Vize:
Postavit tým, který by se účastnil znovu Mukařovské soutěže
(mladí hráči)

Technické plány
Dle dostupných informací od naší Obce je pro nás
aktuálně v plánu:
1. Úprava trasy vedení elektrického kabelu na hřišti pro osvětlení
lamp.
2. Stavba obecního skladu vedle hřiště, kde bychom měli mít svoji
místnost např. pro ukládání balónů, sítě, pumpičky, a jiné potřebné
náčiní.
3. Rekonstrukce části budovy, která je součástí hasičárny, která
bude sloužit nejen pro sportovní účely.

HISTORIE

Od historie po současnost
První hraní nohejbalu na Rokytě se dle dostupných informací a foto záznamu datuje
k roku 2005, kdy pan Šefl jako první uspořádal nohejbalový Sranda turnaj, po kterém
se místní i nemístní hráči začali scházet na tehdy ještě poměrně novém hřišti za
hospůdkou.
Postupem času vznikla taková nepravidelná hrací neděle a vlastně do dnes se tato
tradice drží.
2010-2017
Později jsme se zúčastnili prvního nohejbalového turnaje ve vedlejší obci na Bukovině a v
dalších letech jsme se účastnili i např. v Mnichově Hradišti, na Jivině, Mukařově, Braňce a
další. V tu dobu jsme také začali pořádat i pravidelné turnaje u nás, které držíme do dnes.
Donedávna se náš nohejbalový tým účastnili turnajů i již ve vzdálenějších obcích
jako např.: Zvířetice, Kozmice, Vrátno, Hamry, či další…
Rok 2020 pro nás znamenal největší posun našeho nohejbalu a to především z toho
důvodu, že v tomto roce se událo mnoho věcí:
Výročí 15let nohejbalu.
Oficiálně jsme založili spolek
Registrace do okresního nohejbalové soutěže.
Nárůst počtu členů.
2021
Nohejbalový spolek nyní čítá 26 členů a rozdělují se hráči do skupin dle výkonnosti či
věkové kategorie. A,B, D (děda tým). Jako celek máme celkem odehráno přes 40 turnajů
(místní i venkovní dohromady) a nespočet tréningů.

