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Komise pro přípravu turnaje 
v jokgu

ZÁPIS Č. 7 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO PŘÍPRAVU TURNAJE V JOKGU
19. 09. 2018

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

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

Jednání se uskutečnilo ve středu 19. 09. 2018 od 18:00 hod. v budově Městského úřadu 
Čelákovice. Rozsah schůze byl v intervalu 30 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) Kontrola smlouvy – Středočeský kraj.
c) Koncept dalšího ročníku JOKGU turnaje.
d) Ostatní
Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 19. 9. 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. 07/2018 Petra Studničku.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

b. KONTROLA SMLOUVY – STŘEDOČESKÝ KRAJ
I. Smlouvy jsou k současnému datu podepsány. 
J. V týdnu od 17. 09. 2018 do 21. 09. 2018 poslal Středočeský kraj 

peníze městu Čelákovice. Město následně přepošle peníze 
Čelákovické sportovní, p.o.
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K. Vyúčtování akce ředitel Čelákovické sportovní provede v týdnu od 
24. 09. 2018 do 28. 09. 2018.

c. KONCEPT DAŠLÍHO ROČNÍKU JOKGU TURNAJE
I. Jak už jsme zjistili na prvním ročníku JOKGU turnaje, tak akce je spojena 

s mnoha činnostmi, které je třeba ve vhodném pořadí zvládnout. 
Samozřejmě cílem je uspořádat další kvalitní sportovní událost bez větších 
problémů a úskalí doprovázené spokojeností na straně sportovců, diváků, 
sponzorů i samotných organizátorů. Vzhledem k nasbíraným zkušenostem 
z tohoto ročníku, je třeba často řešit mnoho úkolů a povinností současně, 
není jednoduché stanovit jednotný vzorový postup, jak k organizaci akce 
přistupovat.

II. První jokgu turnaj měl mnoho pozitivních ohlasů, těch pár negativních 
jsme vyslechli a do příštího ročníku se pokusíme tyto nedostatky odstranit. 

III. Z pohledu časového hlediska Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice 
dostal pozvánku do Jižní Koreje k účasti na turnaji jokgu na ostrově Jeju. V 
roce 2020 by se na oplátku měla uskutečnit nohejbalová akce na 
Korejském poloostrově. Z výše uvedeného vyplývá, že je nereálné 
uspořádat JOKGU turnaj v roce 2019 na území České republiky. Stojí za 
zváženou, jestli v akci nepokračovat jednou za dva nebo čtyři roky.

IV. Jak už je zmíněno ve výše uvedeném odstavci, následující JOKGU turnaj 
bychom měli rozdělit do tří základních etap. Primárně se zaměřit na etapu 
2) z pohledu personálního zajištění, kde jsme měli větší nedostatky. 
V současné době s ohledem na první možný termín této akce, nemá cenu 
se pouštět do většího detailu rozpracování příprav akce.

V. Etapy projektu:

1) Přípravná, kterou můžeme dále dělit na:
a. Cíle a úkoly
b. Strategii
c. Vize
d. Studii proveditelnosti akce
e. Rozhodnoutí o pořádání akce

2) Plánovací, kterou dále můžeme dělit na:
a. Plán akce
b. Rozpočet
c. Personální zajištění
d. Personální povinnosti
e. Struktura týmu
f. Harmonogram
g. Marketing a komunikace
h. Krizový komunikační plán
i. Plán v případě nehody

3) Realizační, kterou dále můžeme dělit na:
a. Uskutečnit plán akce
b. Monitorovat akci a provést všechny požadované změny
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c. Ukončení akce
d. Uspořádat závěrečnou hodnotící schůzi

d. OSTATNÍ
i. Pozvání organizátorů do Jižní Koreje

1. Představenstvo JOKGU asociace bylo ohromeno z Jokgu 
turnaje, který se konal v Čelákovicích. Na základě toho čtyři 
hráči nohejbalového oddílu Čelákovice mužského družstva a 
čtyři hráči dorosteneckého týmu dostali pozvánku do Jižní 
Koreje na přelomu října a listopadu 2018. Nohejbalový oddíl se 
bude prezentovat v druhém největším městě v Busanu a dále 
se zúčastní turnaje na největším jihokorejském vulkanickém 
ostrově Jeju.

ii. Návrh na ukončení činnosti komise.
1. Komise pro přípravu Jokgu turnaje v Čelákovicích navrhuje 

Radě města ukončit činnost komise

Návrh usnesení: Komise pro přípravu turnaje v jokgu souhlasí 
s návrhem ukončení činnosti komise.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Jednání komise „PRO PŘÍPRAVU TURNAJE V JOKGU“ bylo ukončeno v 18:30 hod.

Zapsal dne 20. 9. 2018 Martin Flekač, předseda komise

Zápis ověřil dne 20. 9. 2018 Petr Studnička v. r., člen komise 

Schválil dne 20. 9. 2018 Martin Flekač, předseda komise pro přípravu turnaje v jokgu.


