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ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO PŘÍPRAVU TURNAJE V JOKGU
14. 03. 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 středu 14. 03. 2018 od 17:00 hod. v budově Městského úřadu
Čelákovice. Rozsah schůze byl v intervalu 60 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) Představení finální verze dokumentů
d) Aktualizace plánů pro zahraniční týmy
e) Aktualizace detailního rozpočtu akce
f) Pokračování oslovení sponzorů akce
Žádný bod nebyl přidán.
Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 14. 3. 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. 03/2018 Petra Studničku.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
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b. NOVINKY OHLEDNĚ TURNAJE
i. Uzavření smlouvy mezi Tenisovým klubem Čelákovice a Čelákovickou 

sportovní, příspěvkovou organizací, zajistí do příštího jednání Ing. Petr 
Bambas. 
Návrh usnesení: Komise pověřuje Ing. Petra Bambase k finalizaci
smlouvy mezi Tenisovým klubem Čelákovice a Čelákovickou 
sportovní, příspěvkovou organizací. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

ii. V areálu tenisových kurtů se nachází prostory, které patří 
volejbalovému klubu. Je možné, že některé části budou potřebné pro 
JOKGU turnaj, proto je nutné se dohodnout na možnosti využití těchto 
prostorů se správcem volejbalových kurtů.
Návrh usnesení: Komise pověřuje Martina Flekače k diskuzi 
využití prostorů se správcem volejbalových kurtů.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

c. PŘEDSTAVENÍ FINÁLNÍ VERZE DOKUMENTŮ
i. Pravidla turnaje a propozice byly revidovány. Finální verze uložena na 

nově vzniklých webových stránkách k turnaji www.jokgu.cz. 

d. AKTUALIZACE PLÁNŮ PRO ZAHRANIČNÍ TÝMY
i. Na základě finální verze pravidel a propozic byla odeslána pozvánka 

do jednotlivých zemí.
ii. Jižní Korea projevila obrovský zájem. Během prvního dne se přihlásilo 

5 týmů, kteří se zúčastní JOKGU turnaje. Dalších padesát korejských 
diváků se přijede pouze na turnaj podívat. 

iii. Na základě projeveného zájmu ostatních týmů přizpůsobíme plán. 
Detailnímu plánu se budeme věnovat přibližně za dva měsíce.

e. ATUALIZACE DETAILNÍHO ROZPOČTU AKCE
i. Aktualizace rozpočtu bude provedena na dalších jednáních komise.

f. POKRAČOVÁNÍ OSLOVENÍ SPONZORŮ AKCE
i. Martin Flekač vytvořil nabídku pro partnery, která obsahuje různé 

cenové balíčky. Nyní je na straně grafika, aby materiály upravil 
v duchu designu ostatních jokgu materiálů.

ii. Dále Martin Flekač oslovil vybrané partnery, kteří by se mohli na 
realizaci turnaje finančně i nefinančně podílet.
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4) Určení termínu dalšího jednání
Čtvrtek 25. 4. 2018 od 17.00 hod. v budově Městského úřadu Čelákovice, Radnice I.

Jednání komise „PRO PŘÍPRAVU TURNAJE V JOKGU“ bylo ukončeno v 18:00 hod.

Zapsal dne 15. 3. 2018 Martin Flekač, předseda komise

Zápis ověřil dne 15. 3. 2018 Petr Studnička v. r., člen komise 

Schválil dne 15. 3. 2018 Martin Flekač, předseda komise pro přípravu turnaje v jokgu


