
                                        Zápis  

 z 16. schůze valné hromady WOLFS, z.s., která se 

konala dne 25. června 2021 v zázemí klubu od 19.30 

hod. 

 

 

Přítomno 11 z 23 členů klubu, viz prezenční listina 

Program VH: 

1)   zahájení VH 

2)   schválení programu 

3)   vyhodnocení hrací sezony 2020 

4)   výroční zpráva za rok 2020 

5)   zpráva kontrolní komise 

6)   rozpočet 2021 

7)   diskuse – plán činnosti na rok 2021 

8) závěr 

 

 
K bodu 1) 
 Zahájení ve 19:30 hod. předsedou klubu Ondřejem Novákem, nebyla přítomna nadpoloviční většina 

delegátů klubu. Dle organizačního řádu je potřeba počkat půl hodiny a pak je hromada 

usnášeníschopná počtem přítomných, není-li nadpoloviční počet s právem hlasovat. Ve 20:00 hod. 

přítomno 11 členů z 23, valná hromada je usnášeníschopná v počtu přítomných 
 

K bodu 2) 
 Program schůze byl schválen jednohlasně. Žádný nový či jiný návrh na změnu programu nikdo 

nepřednesl.  
Hlasování: 11:0:0 z 11 přítomných 
 

K bodu 3) 
Zhodnocení sezony 2020: 
 

Muži A: O. Novák   - baseballisté v loňské sezoně skončili po základní části na 6. místě s bilancí 2 

vítězství a 8 porážkami. 
 



Slowpitch: – M. Popelka -  tým odehrál 4 turnaje v lize plus jeden mimoligový turnaj v Praze a 

Mistrovství ČR ve slowpitchi. V  ČSL  7.místo, na MČR nejlepší umístění – 7. místo. Náš hráč 

Vladimír Hubený nominován do reprezentace ČR 
 

Dětské kategorie: 
U13: O. Novák - U13 – odehrály 18 zápasů s devíti výhrami, celkově  obsadily druhé místo, Hluboká 

první, dobrý start, velký hráčský progres za loňskou sezonu, na Hluboké krásný baseball, „přejeli“ 

jsme Plzeň a odehráli pěkné utkání s Hlubokou. Pozitivní hodnocení 
 

-U8: P.  Krbec – odehrány 3 turnaje v Plzni, Domažlicích a v Merklíně. Z jedenácti zápasů pět 

vítězství. 
Turnaj školek a nábory z důvodu epidemiolog. situace neproběhly. 
 

K bodu 4)  
O. Novák přednesl výroční zpráva za rok 2020, hospodářský výsledek +223.736,66 Kč, bohužel 

vrácení dotace v roce letošním, cca. 175.000,- Kč. Situace byla zapříčiněna loňskou neúplnou sezonou 

a opatřeními vlády v souvislosti s pandemií. 
 

Usnesení: Valná hromada schvaluje jednomyslně výroční zprávu za rok 2020. 
Hlasování o výroční zprávě: 11:0:0  – schváleno 11 členy z 11 přítomných 
 

K bodu 5) 
 Zprávu Kontrolní komise přednesl Petr Skala 
 

Výnosy a náklady: 
A tým – vráceno na dotacích 101 272 Kč 
Slowpitch:  39150 Kč cestovní příkazy a ubytování, 27200 Kč startovné,  45700 Kč  příspěvky,  32000 

Kč dotace (zcela vyčerpány) 
Děti a mládež:  - vráceno na dotacích 71 930,- Kč 
Dotace z MŠMT vyčerpána v plné výši. 
Zpráva kontrolní komise – vše je v pořádku 
 

K bodu 6) 
Rozpočet 2021 
Děti a mládež výdaje 220 000,-  Kč,  příjmy 247888,-  Kč tzn. výsledek + 27 888,- Kč (plánovaný) 
Muži A výdaje 265000 Kč, příjmy 214500 Kč, tzn. výsledek: -  50 500,-  Kč (plánovaný) 
Slowpitch výdaje 110 000,- Kč příjmy 91900 Kč, tzn. výsledek -18 100 Kč (plánovaný) 
Ostatní (údržba areálu atd.) s vyrovnanou bilancí 130000 Kč  
Usnesení: valná hromada schvaluje rozpočet klubu na rok 2021 dle předloženého návrhu 
Hlasování: 11:0:0 
 

K bodu 7) 
Plány 2021 
Muži A – 7 týmů v 1.lize, jediný tým Praha, zbytek Morava, prozatím poslední místo, posily se 

neosvědčily, špatný přístup hráčů, dosavadní vývoj spěje k sestupu z 1.ligy. pravděpodobně menší 

podpora města (A-tým město příliš nereprezentuje) 
Slowpitch – plánuje 4 turnaje vč. domácího, Praha 42-cup poslední. červencový víkend, MČR se letos 

nezúčastníme – nedostatek hráčů 
U13 – výkonnost hráčů roste, tréninky na velkém hřišti, je to znát, děti mají nadrilováno, první týden 

v srpnu soustředění společně s Plzní, jakákoliv pomoc např. hráčů A týmu vítána. Děti vyrostly, jsou 

na tom baseballově lépe 
U7 – velký věkový rozdíl, od 5 do 9 let, přes léto v plánu jeden trénink týdně. 
 



Další plány: Především školení trenérů – sjednocení postupů v jednotlivých kategoriích, větší zapojení 

rodičů do tréninků, větší zapojení např. slowpitche do náborů, trénování menších věkových kategorií, 

apod. Vedoucí kategorie slowpitch souhlasí – více se zapojí do činností klubu 
Soustředění U13-U15 s Plzní 
Příměstský tábor pro nejmenší od 19.7. do 23.7. pět dopoledne nabitých baseballem 
Sportovní centrum Hojda na konci prázdnin pořádá další akci, kde se lze s baseballem objevit např. na 

dvě odpoledne. 
Podzimní liga školek – každá školka by měla mít svého garanta – hráče A týmu, každý týden trénink, 

ve sportovní hale turnaje celou zimu, na tuto akci by pak měly navázat školky na jaře 
Nábory – oslovit i starší ročníky pro doplnění U13,15 
Chodská slowpitchová liga – vize „rozpuštění“ našeho týmu do více týmů, doplnit kamarády/kami, 

jednou týdně hodinový zápas, smysl akce je hledání nových „talentů“ pro první slowpitchový tým, 

příprava a zajištění je nutné realizovat výhradně z týmu slowpitche.  
Brigády – evidence brigádnických hodin 
Ondřej Novák za A-tým a děti U13 a starší, 
Pavel Zelenka za slowpitch 
 

 

 

K bodu 8)  
 

Usnesení a závěr: 
Všechny plánovaná hlasování a usnesení byla odsouhlasena a schválena valnou hromadou 

jednomyslně. .  
Předseda spolku Ondřej Novák poděkoval za účast na valné hromadě a za pozornost a ukončil valnou 

hromadu v 21.30 hodin 
 

 

Ondřej Novák 
Předseda spolku WOLFS Domažlice, z.s. 
 

 

 

V Domažlicích dne 25. června 2021 
Zapsal: P. Zelenka, tajemník spolku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


