
                Zápis č.2/2012 z jednání   
   Výkonného výboru 
   středočeského KNS 

                 konaného dne 7.března 2012 v Osnici

Přítomni: p.Rackovský, p.Kočiš, p.Beránek, p.Viedemann  ( 100 % )
Omluven: 0  
Dozorčí rada: p. Kočiš ml.
Hosté: 0
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV, VV je usnášeníschopný.

Program jednání:
1. Splnění úkolů z posledního období ( Konference KNS )
2. Příprava soutěžního ročníku 2012
3. Různé

1. SPLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ–ROZHODNUTÍ VV KNS

a) PŘEDÁNÍ PUTOVNÍCH POHÁRŮ
Družstvo  Stratova   (  p.  Schneider  )  je  povinno  předat  putovní  pohár  KP  3 
Memoriálu  M.  Potůčka  pořádajícímu  družstvu  Šacungu  pro  letošní  rok  a  to 
nejpozději do konání akce dne 13.5.2012. Družstvo Č. Brodu již tak učinilo na 
Konferenci KNS, kde pohár předalo pořadatelům z Plazů.

b) POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH DOTACÍ 
 Sekretář svazu již provedl poskytnutí dotace ( bankovním převodem ) pro 

finanční  podporu  středočeského  poháru  trojic  mužů,  který  se  uskuteční 
v Čelákovicích dne 11.3.2012. Celková výše dotace činila 2.000 Kč.

 Rovněž byla sekretářem svazu provedená finanční transakce v celkové 
výši  5.000  Kč  za  účelem  podpory  vzniku  publikace  o  nohejbalu  na 
středočeských osadách ( p. Maršálek ).

 V souladu s Rozpisem soutěží žáků pro rok 2012 byla KNS zaslána 
pořadatelům KP 2 ( Plazy ) a KP 3 ( Šacung ) finanční dotace pro účely těchto 
akcí ve výši 500 Kč pro přebor dvojic a 600 Kč pro přebor trojic.

c) KOMPENZACE ZA ROK 2011
 V souladu s Rozpisem soutěží mládeže 2011 bylo zasláno družstvu Plazů 

celkem 250 Kč a družstvu Slaného celkem 500 Kč jako náhrada nákladů za 
účast menší než pět družstev přímo z těchto akcí mládeže ( 25 % ). 



d) VALNÁ HROMADA ČNS
Dne 4.3.2012 proběhla v Praze  – hala  TJ Pankrác Valná  Hromada ČNS. Za 
středočeský  KNS se  jednání  jako delegáti  účastnili  p.Peter  Rackovský (  VV 
KNS ) a p. Jiří Sládek ( Čelákovice ). Závěry a usnesení VH budou k dispozici 
na  webových  stránkách  ČNS.  Hospodář  svazu  proplatí  jmenovaným  ve 
vyúčtování cestovné a stravné náklady.

2. PŘÍPRAVA SOUTĚŽÍ ROČNÍKU 2012 – ROZHODNUTÍ VV KNS

a) SPLNĚNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KONFERENCÍ KNS 
 Jediné družstvo, které nesplnilo řádné přihlášení ( přihláška + startovné ) 

v termínu  určeném Konferenci  KNS  do  30.1.2012  byla  Dobříš.  Přihlášku  a 
startovné  podalo  výše  uvedené  družstvo  až  v termínu  24.2.2012  a  v tomto 
termínu splnilo další opožděnou platbu za provinění z roku 2011 ( 1x pozdní 
zaslání  Zápisu o utkání ),  který mělo  uhradit  do termínu konání Konference 
KNS. Tímto je družstvo Dobříše potrestáno finančním postihem ve výši 200 Kč 
a  to  do termínu  31.3.2012!  V opačném případě  bude tým potrestán  za  toto 
provinění další finanční sankcí ve výši 200 Kč v souladu s bodem 3.2.7. Pokuty, 
Zpravodaj 2012 a pozastavena jeho další soutěžní činnost.
Poznámka: Ostatní družstva Neratovic, Úval a Hlavence podmínky splnila.

 Družstva Hlavence a Stratova splnila podmínky podání přihlášek družstev 
mládeže a to v obou případech pro kategorii žáků. Družstvo žáků Mn. Hradiště 
změnilo svůj název v této soutěži na Mn. Hradiště/Brodce n.Jizerou a žákovské 
akce bude pořádat v areálu za Sokolovnou v Brodcích n.Jizerou. 

 Přehled uzavřených přihlášek do soutěží mládeže pro rok 2012:
Dorost: 1.Čelákovice – povinnost Žáci: 1.Čelákovice – nepovinnost

2.Chabeřice 2.Český Brod
3.Slaný 3.Hlavenec
4.Vrdy 4.Mn. Hradiště/Brodce n.J.
5.Zaječov 5.Nymburk

6.Plazy
7.Stratov
8.Šacung

b)  SPLNĚNÍ  DALŠÍCH  VŠEOBECNÝCH  PODMÍNEK  PRO  ÚČAST 
V     SOUTĚŽÍCH KRAJE 2012   

b1) Zaslání soupisek družstev mužů a mládeže ( do 27.2.2012 )
 Jediné družstvo, které nezaslalo soupisky dle podaných přihlášek

v termínu  určeném  Konferenci  KNS  byly  Čelákovice.  Družstvo  podalo  na 
Konferenci  KNS  přihlášky  pro  mládežnické  družstva  dorostu  (  povinná 



kategorie  )  i  žáků  (  nepovinná  kategorie  ),  ale  soupisky  těchto  družstev 
nezaslalo. Je předpoklad, že s ohledem povinnosti splnění podmínky mládeže u 
ČNS ( družstva mužů jsou účastníky extraligy a 2.ligy ) bude mít výše uvedené 
družstvo  ve  vlastním  zájmu  zastoupení  alespoň  v jedné  kategorii  a  sjedná 
nápravu  (  zašle  soupisky  na  STK  obratem  ).  Tímto  je  družstvo  Čelákovic 
potrestáno finančním postihem ve výši  200 Kč a to se splatností  do termínu 
31.3.2012!  V opačném  případě  bude  tým  potrestán  za  toto  provinění  další 
finanční  sankcí  ve výši  200 Kč v souladu s bodem 3.2.7.  Pokuty,  Zpravodaj 
2012 a bude jeho mládežníkům pozastavena další soutěžní činnost, což by mělo 
dopad i na start družstev mužů v soutěžích řízených ČNS!

b2) Zaplacení registračních poplatků hráčů     ( do 27.2.2012 )  
 Dle podaných přihlášek a zaslaných soupisek nezaplatila v termínu 

určeném Konferenci KNS táto družstva:  Čelákovice ( mládež ), Vrdy 
(  muži  i  mládež ),  Hlavenec  ( muži  i  mládež ),  Dobříš, Vavřinec a  Úvaly. 
Všechna  uvedená  družstva  kromě  Čelákovic  (  viz.  výše  )  zaslala  soupisky 
družstev  i  mládeže,  ale  platba  do  termínu  stanoveného  Konferencí  KNS 
neproběhla.  Tímto  jsou všechna výše  uvedená družstva  potrestána  finančním 
postihem ve výši  200 Kč a to se splatností  do termínu 31.3.2012!  Do tohoto 
termínu platí rovněž povinnost zaplatit řádné registrační poplatky hráčů na rok 
2012.  V opačném  případě  bude  nucen  řídící  orgán  KNS  za  toto  provinění 
přistoupit k  dalším finančním sankcím ve výši 200 Kč v souladu s bodem 3.2.7. 
Pokuty, Zpravodaj 2012. Navíc bude těmto družstvům pozastavena jejích další 
soutěžní činnost. Pro družstvo Čelákovic by to mělo dopad i na start družstev 
mužů  v soutěžích  řízených  ČNS!  Poznámka:  Pokud  se  prokáže,  že  platby 
proviněných  družstev  proběhly  finančním  převodem  v termínu  určeném  do 
27.2.2012 nebudou výše uvedené sankce vymáhány. 

b3) Zaplacení kauce za vykoupení družstva mládeže ( do 27.2.2012 )
 Dle podaných přihlášek mládeže nezaplatila v termínu určeném 

Konferenci KNS poplatek za vykoupení družstva: Dobříše a Vavřince. 
Obě družstva nesplnila platbu do termínu stanoveného Konferencí KNS. Tímto 
jsou výše uvedená družstva potrestána finančním postihem ve výši 200 Kč a to 
se splatností  do termínu 31.3.2012!  Do tohoto termínu platí rovněž povinnost 
zaplatit poplatek za vykoupení mládeže na rok 2012. V opačném případě bude 
nucen  řídící  orgán  KNS  za  toto  provinění  přistoupit  k  dalším  finančním 
sankcím ve  výši  200  Kč  v souladu  s bodem 3.2.7.  Pokuty,  Zpravodaj  2012. 
Navíc  bude  těmto  družstvům  pozastavena  jejích  další  soutěžní  činnost. 
Poznámka:  Pokud  se  prokáže,  že  platby  proviněných  družstev  proběhly 
finančním převodem v termínu určeném do 27.2.2012 nebudou výše uvedené 
sankce vymáhány. 



Celkově pokuty:
Pro upřesnění celkový přehled udělených pokut po jednání VV KNS ( 7.3. ):
Dobříš 600 Kč ( 3 x 200 Kč )
Vavřinec 400 Kč ( 2 x 200 Kč )
Čelákovice 400 Kč ( 2 x 200 Kč )
Úvaly 200 Kč 
Vrdy 200 Kč
Hlavenec 200 Kč

b4) Ostatní termíny
 Zaplacení poplatku za vykoupení rozhodčích ( min.2 rozhodčí ) do 

31.3.2012. S ohledem na termíny konání některých školení rozhodčích 
( středočeský KNS neorganizuje letos žádné takové školení ) VV KNS rozhodl o 
prodloužení  termínu  do  31.3.2012  pro  zaplacení  kauce  ohledně  vykoupení 
povinnosti  minimálně  dvou  rozhodčích  s platnou  licencí  u  družstva.  Ke  dni 
27.2.2012 splnil  tuto podmínku oddíl  Kostelec n.Č.l./Konojedy. Dle platného 
registru k datu 28.1.2012 nemají splněnou tuto podmínku následující družstva: 
Dobříš, Hlavenec, Úvaly a Chabeřice. 
Poznámka: Ve vlastním zájmu pokud se kdokoliv zúčastnil, nebo má v plánu se 
v nejbližším období zúčastnit takového školení, ať to oznámí obratem Komisi 
rozhodčích  KNS zastoupenou  p.Petrem Rackovským,  tel.:  776 245430,  nebo 
email:  rackovskypeter@seznam.cz .  Platný  registr  rozhodčích  bude  součástí 
přílohy č.2 Zpravodaje 2012.

 Zaslání rozpisů soutěží ( Zpravodaj 2012, všech platných soupisek 
družstev mužů i mládeže, nových registračních průkazek žáků …) bude klubům 
KNS, svazům splněno nejpozději do termínu 26.3.2012.
Další  informace včetně Zápisů z jednání VV KNS budou zasílány oddílům a 
svazům pouze  elektronicky  a  k  nahlédnuti  budou  rovněž  na  stránkách  KNS 
včetně aktualizovaných soupisek. 

 Jednotlivé RNS/ONS jsou povinny zaslat ( tištěná/ elektronická podoba ) 
Rozpisy  svých soutěží  a  to  sekretáři  KNS  do termínu 15.4.2012.  V případě 
nesplnění této povinnosti nebude mít zástupce ( vítěz ) tohoto regionu možnost 
účasti v kvalifikaci o postup do KS 2013!

 Vedoucí/sekretáři jednotlivých ONS/RNS zajistí nahlášení předběžných 
přihlášek družstev ( vítězů OP 2012 ) do kvalifikace o KS 2013 v termínu do 
31.8.2012. Rovněž  zodpovídá  za  vyrozumění  konkrétních  družstev  (  jistých 
účastníků kvalifikačních bojů ) o podmínkách účasti v kvalifikaci ( viz bod 3.2.6 
Zpravodaje 2012 ), podání svých přihlášek, včetně zaplacení kauce do termínu 
17.9.2012.Vše na adresu ( možno i elektronicky ) sekretáře svazu p. Kočiše a 
účet KNS.



 VV KNS zajistí zaslání všech Rozpisů soutěží pro rok 2012 na adresu 
sekretáře ČNS a to do termínu 31.3.2012. Zajistí předseda KNS.

c) ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MUŽŮ
 Řídící orgán KNS schválil změnu posunutí začátku domácích utkání 

na 10.00 hod. ( původně 09.00 hod. ) družstvům Nymburka, Vrdů a Kostelce 
n.Č.l./Konojed.

 Rovněž bylo řídícím orgánem v rozlosování přihlédnuto na skutečnost, že 
oddíl Šacungu má k dispozici pouze dvě hřiště a v dlouhodobých soutěží mužů 
celkem tři družstva ( „A“ - extraliga, „B“  - KP, „C“ – KS ). Proto pořádání  
domácích utkání „B“ a „C“ družstev bude v rozlosování střídavě. To znamená, 
že nebudou oba tyto týmy hrát ve stejných termínech svá domácí utkání. 
Vyhověno  bylo  hned  v žádosti  změny  pořadatelství  v utkáních  1.  a  8.kola 
krajského přeboru.

 Řídící orgán KNS nepřistoupil na žádost a návrh oddílu Šacungu v 
Rozlosování utkání družstev jeho klubu, kde požadoval celkem 11 změn, které 
se  týkaly  posunu  zahájení  utkání  v odpoledním čase  14.00  hod.  Jako  hlavní 
důvod tohoto návrhu bylo právo fluktuace hráčů v tomto klubu.
Odůvodnění VV KNS:
Navrhované změny jsou plně v rozporu s Rozpisem soutěží mužů pro rok 2012 a 
to konkrétně s článkem 3.2.3 Řízení soutěže ( připravovaný Zpravodaj 2012 ).
Citace článku: „Řídícím orgánem soutěže je STK nohejbalu středočeského kraje. 
Termínový kalendář má závazné termíny. Pokud se utkání v daném termínu 
neodehraje/nedohraje ( špatné počasí, terén… ), musí se obě družstva dohodnout 
na přesném náhradním termínu ( uvedením v zápisu o utkání a kopii zápisu 
nedohraného zápasu odeslat na STK do 48 hodin). V případě, že se družstva 
nedohodnou na termínu dohrávky musí se utkání sehrát za čtrnáct dní v sobotu 
od  15.00 hodin s výjimkou posledního kola, kdy v tomto případě termín jeho 
odehrání určí řídící orgán soutěže. Družstvu ( oběma družstvům ), které k utkání 
nenastoupí, bude udělena kontumace výsledku. Pokud k utkání nenastoupí domácí 
družstvo, je povinno uhradit cestovné náklady pro 6 hráčů hostujícího družstva ve 
výši platných tarifů hromadné dopravy.“
Rozhodnutí a doporučení VV KNS:
Družstva klubu Šacungu startující v dlouhodobých soutěžích KP a KS družstev 
mužů  jsou  povinná  se  řídit  Rozlosováním  soutěží  2012  vydaným  řídícím 
orgánem KNS. Doporučením je možnost využití žádosti  o Změnu specifikace 
utkání, pokud dojde k dohodě mezi zúčastněnými družstvy. 

d) POSTUP/SESTUP, KVALIFIKACE O ÚČAST V  KS 2013
Podrobně bude vyhotoveno jako Příloha č.3, Zpravodaje 2012



e) PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ
Ke dni 27.2.2012: Přestupy: z do
David HAVÁČEK Vlašim Kostelec/Konojedy
Hostování: z do
Jan DOUBRAVA Zruč n.S. Český Brod „B“
Jan VOKÁČ Přišimasy Český Brod „B“
Jan KRÁL Zruč n.S. Český Brod „B“
Josef LACZKO Církvice Český Brod „B“
Rostislav ČACHOTSKÝ Církvice Český Brod „B“
Milan MYSLIVEČEK Přišimasy Úvaly
Roman KRISTÍN Čáslav Vrdy
Jaroslav CIMICKÝ Dejvice Kostelec n.Č.l./Konojedy
Petr SIGMUND Břve Kostelec n.Č.l./Konojedy
Marek ČERVINKA Stratov Nymburk
Nedořešené hostování: z do
Stanislav VOLTR Šacung Zaječov
Marek LÍBAL Mnětice Vrdy
František BÁLEK Český Brod Vavřinec
Michal ŘÍČAN Vrdy

f) OSTATNÍ INFORMACE K SOUTĚŽÍM
f1) Zasílání předepsané dokumentace a provedení plateb

 Změny vedoucích těchto družstev, předběžných přihlášek a přihlášek do 
kvalifikace,  Rozpisů  soutěží  RNS/ONS  a  změny  účtů oddílů na doručovací 
adresu sekretáře svazu: p. Pavel Kočiš, Osnice, Hlavní 70, Jesenice u Prahy, 252 
42, nebo v elektronické podobě na emailovou adresu: kocis1@seznam.cz 

 Zasílání ostatní dokumentace tj. všech soupisek družstev, fotek pro tisk 
nových registračních průkazek ( pouze žáci ), formuláře hostování hráčů, změny 
specifikace utkání.. elektronicky na email STK: nohejbalslany@seznam.cz  ,   nebo 
na adresu: p.Jiří Beránek, Mánesova 1491, Slaný, 274 01.

 Zasílání dokumentace a informací ohledně získání nových licencí/ 
prodloužení  licencí  rozhodčího  a  trenéra  elektronicky  na  email  Komise 
rozhodčích  a  trenérů:  rackovskypeter@seznam.cz,  nebo  adresu:  p.Peter 
Rackovský, Žitenická 1535, Čáslav, 286 

f2) Propagace soutěží KNS
 Již od loňského roku byly spuštěny nové webové stránky: 

www.stredoceskynohejbal.cz. V měsíci červnu 2011 proběhla jejích aktualizace 
v sekci Regióny na stránkách ČNS.  Rovněž i pro letošní rok byl zajištěn jejích 
provoz  ( KNS již uhradil roční poplatek ve výši 1.200 Kč ). Administrátorem 
stránek je p. Jiří Potočník, který žádá všechny organizační články k možnosti 

http://www.stredoceskynohejbal.cz/
mailto:rackovskypeter@seznam.cz
mailto:nohejbalslany@seznam.cz
mailto:kocis1@seznam.cz


prostoru  pro  propagaci.  Nejedná  se  pouze  o  hlášení  výsledků  jakýchkoliv 
soutěží  z různých  regiónů  středočeského  kraje  včetně  turnajů,  ale  i  jiných 
zajímavostí tohoto sportovního odvětví. 

 Dalším internetovým portálem, který uveřejňuje informace a výsledky ze 
středočeského kraje jsou stránky: http://vysledky.com

f3) Změna názvu družstev Šacung Benešov
 Pro soutěže žáků bude družstvo Šacungu startovat pod hlavičkou SK 

Šacung RWE Benešov 1947. Družstva mužů pak pod názvem SK Šacung ČNES 
Benešov 1947.

f4) Doplnění adresáře
 ONS Příbram začal opět spolupracovat s KNS a bude doplněn do 

celkového adresáře KNS, který bude uveden ve Zpravodaji 2012. Vedoucí p. 
Stanislav  Šebek,  email:  sebekstanislav@seznam.cz,  tel.:  777  972438.  Adresa 
trvalého bydliště nebyla zatím zaslána. ONS Kladno naopak na konci roku 2011 
zanikl  a  nevyjasněná  situace  je  v  ONS Nymburk,  kde  není  potvrzený  nový 
sekretář p. Zdeněk Kreuz, email: zdenek.kreuz@seznam.cz, tel.: 603 731111.

3. RŮZNÉ
a) PROVÁDĚNÍ PLATEB NA ÚČET KNS, ČÍSLA ÚČTU ODDÍLŮ 
Z důvodu  sjednocení  a  zjednodušení  finančních  transakcí  na  účet  KNS  byl 
vytvořen  klíč  pro  provádění  těchto  plateb.  Klíčem  je  využití  variabilního 
symbolu pro identifikaci druhu plateb. Vysvětleno podrobně v Příloze č.1 tohoto 
Zápisu. Jako Příloha č.2 je pak platný seznam čísel účtů jednotlivých oddílů.

b) TERMÍNY ZASEDÁNÍ VV KNS
14.6.2012 Osnice 15.00 hod.
20.9.2012 Osnice 15.00 hod.
1.11.2012 Osnice 15.00 hod.
10.1.2013 Osnice 15.00 hod.
26.1.2013 Osnice 10.00 hod. VH KNS ( klubovna – Osnice )

Použité Přílohy Zápisu:
Příloha č.1: Klíč k provádění finančních transakcí na účet KNS
Příloha č.2: Platný seznam čísel účtů jednotlivých oddílů
Příloha č.3: Rozlosování termínové listiny KP/KS družstev mužů 2012

Dne 7. března 2012 v Osnici zapsal Ing.Peter Rackovský

Předseda KNS:        Sekretář KNS:
Ing.Peter RACKOVSKÝ               Pavel KOČIŠ

mailto:zdenek.kreuz@seznam.cz
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http://vysledky.com/



