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v jokgu

ZÁPIS Č. 2 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO PŘÍPRAVU TURNAJE V JOKGU
14. 02. 2018

Přítomni:
Martin FLEKAČ
Martin SPILKA
Ing. Petr STUDNIČKA, PhD.
Ing. Petr BAMBAS
Nepřítomni: -
Omluveni:
Ing. Josef PÁTEK
Hosté: -

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Agenda
4) Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo ve čtvrtek 14. 02. 2018 od 19:30 hod. v budově Městského úřadu 
Čelákovice. Rozsah schůze byl v intervalu 90 minut. 

1) Přivítání účastníků
Předseda komise pro přípravu turnaje v jokgu Martin Flekač přivítal členy komise a 
přistoupil k programu jednání.

2) Schválení programu
Program Jednání:

a) Jmenování ověřovatele zápisu
b) Novinky ohledně turnaje
c) Schválení grafického designu
d) Příprava plánu pro zahraniční týmy
e) Detailní rozpočet akce
f) Pokračování oslovení sponzorů akce
Žádný bod nebyl přidán.
Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 14. 2. 2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3) Agenda

a. JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU
Ověřovatelem zápisu byl navržen Petr Studnička.

Návrh usnesení: Komise pro přípravu turnaje v jokgu jmenuje 
ověřovatelem zápisu č. 02/2018 Petra Studničku.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

b. NOVINKY OHLEDNĚ TURNAJE
i. Podání individuální dotace z rozpočtu města Čelákovic na rok 2018
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1. Martin Flekač a Martin Spilka připravili žádost o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Čelákovice za TJ Spartak Čelákovice. 

2. Prvotní verzi vytvořené žádosti předseda TJ Spartak 
Čelákovice podepsal.

3. Na základě upozornění paní J. P., která má na starosti 
vyřizování žádostí o poskytnutí dotace v rámci Městského 
úřadu, bylo požádáno o opravu drobných chyb, které udělal 
Martin Spilka a předseda TJ Spartak Čelákovice. 

4. Paní J. P. kontaktovala předsedu TJ Spartak Čelákovice, ten 
chyby nechtěl opravit a následně podal žádost o zpětvzetí, viz 
příloha „c02-
2018_TJ_14_02_2018_priloha_3_zpetvzeti_zadosti_TJ.JPG“.

5. Na základě toho Martin Flekač a Martin Spilka vyvolali schůzku 
s předsedou TJ Spartak Čelákovice. Předseda TJ Spartak 
Čelákovice nutil Martina Flekače a Martina Spilku, ať s městem 
vyjednají možnost daru, což je nevhodné řešení, pokud existují 
zásady na poskytnutí dotace z rozpočtu města. Dále předseda 
trval na vytvoření propozic a detailního rozpočtu, které nejsou 
podmínkou pro podání žádosti. Všechny změny jsme 
zapracovali a po předložení k podpisu předsedovi TJ Spartak 
Čelákovice opět nedošlo k podepsání, z důvodu toho, že Martin 
Flekač, předseda revizní komise, odstupuje ze své funkce v TJ 
Spartak Čelákovice. 

6. Na základě všech těchto skutečností nebude turnaj JOKGU 
připravován pod hlavičkou TJ Spartak Čelákovice ale 
příspěvkovou organizací města Čelákovic, a to Čelákovickou 
sportovní.

7. Čelákovická sportovní dostane podílový příspěvek z rozpočtu 
města na zabezpečení akce, zároveň bude zodpovídat za
všechny náležitosti spojené s organizací a vyúčtováním akce.

Návrh usnesení: Komise souhlasí s organizací turnaje JOKGU 
pod Čelákovickou sportovní, příspěvkovou organizací.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

ii. Na základě výše zmiňované změny, smlouva o pronájmu tenisových 
kurtů bude uzavřena mezi Tenisovým klubem Čelákovice a 
Čelákovickou sportovní, příspěvkovou organizací.

iii. Název akce, na základě diskuze s p. K. H., který měl zaštítit veškeré 
finanční a materiální odměny pro kategorii PROFI a AMATÉŘI, se 
upravuje. P. K H. není schopen zajistit vysoké finanční a materiální 
odměny, proto Martin Flekač s Martinem Spilkou navrhují pojmenovat 
akci „INTERNATIONAL SUMMER JOKGU TOURNAMENT 2018 IN 
THE CITY OF ČELÁKOVICE“ z původního názvu „IGGEE SUMMER 
JOKGU 2018 IN THE CITY OF ČELÁKOVICE“.
Návrh usnesení: Komise schvaluje změnu oficiálního názvu
sportovní akce.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

iv. Pravidla turnaje a propozice. Finální korekturu provede Petr Studnička. 
Opravenou verzi dokumentů zapracuje grafik. 
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v. Propagace akce mimo jiné proběhne ve Zpravodaji města. 
V červnovém vydání bude plakát na A4, v červencovém vydání bude 
plakát na A5. 

c. SCHVÁLENÍ GRAFICKÉHO DESIGNU
i. Martin Flekač a Martin Spilka společně s externím grafikem připravili 

design plakátů, pravidel, propozic, bulletinů a webových stránek.
Návrh usnesení: Komise schvaluje inovativně pojatý a velmi kvalitně 
zpracovaný grafický design.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

d. PŘÍPRAVA PLÁNŮ PRO ZAHRANIČNÍ TÝMY
i. Detailní program pro zahraniční týmy vznikne později. Nyní máme 

přislíbenou účast zahraničních tymů, nikoliv definitivní stav. Předběžný 
program:

1. Pátek 13. 7. 2018 
A. 08:00 – 14:00 - ubytování zahraničních týmů
B. 14:00 – 17:00 - slavnostní přivítání na radnici a 

společný oběd s vedením města Čelákovic.
C. 18:00 – 21:00 - trénink jokgu v areálu nohejbalového 

oddílu TJ Spartak Čelákovice
2. Sobota 14. 7. 2018

A. 08:00 – 18:30 – turnaj jokgu
B. 20:00 – 21:00 – slavnostní vyhlášení výsledků před 

zahájením programu Čelákovického filmového léta
3. Neděle 15. 7. 2018

A. 13:00 – 20:00 – cyklovýlet kolem Čelákovic

e. DETAILNÍ ROZPOČET AKCE
i. Martin Flekač a Martin Spilka seznámili komisi s detailním rozpočtem 

akce. Na základě finálních dokumentů (plakáty a propozice) oslovíme 
potenciální sponzory akce. Aktualizace rozpočtu bude provedena na 
dalších jednáních komise.

f. POKRAČOVÁNÍ OSLOVENÍ SPONZORŮ AKCE
i. Nyní se vyčkává na finální dokumenty, viz bod výše.

4) Určení termínu dalšího jednání
Čtvrtek 14. 3. 2018 od 17.00 hod. v budově Městského úřadu Čelákovice, Radnice I.

Jednání komise „PRO PŘÍPRAVU TURNAJE V JOKGU“ bylo ukončeno v 21:00 hod.

Zapsal dne 18. 2. 2018 Martin Flekač, předseda komise

Zápis ověřil dne 18. 2. 2018 Petr Studnička v. r., člen komise 

Schválil dne 18. 2. 2018 Martin Flekač, předseda komise pro přípravu turnaje v jokgu


