
                Zápis č.1/2011 z jednání   
   Výkonného výboru 
   středočeského KNS 

                   konaného dne 2.března 2011 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 jednání VV
2. Příprava soutěžního ročníku 2011
3. Různé

1. SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ VV – ROZHODNUTÍ 
VV KNS

a) Olympiáda mládeže 2011
Do data 2.března 2011 zatím VV KNS neobdržel žádné materiály od krajského 
sdružení  středočeského kraje  na hry V.  letní   Olympiády,  která  se  uskuteční 
v Olomouckém kraji ( Prostějov ) ve dnech 21.-26.června 2011. Nominace za 
kraj musí proběhnout do 12.5.2011. Jednotlivé oddíly KNS s mládeži dostanou 
potřebnou informaci o akci v případě, že budou známy její konkrétní podmínky. 

b) Oprava ohledně licencování žáků
Upřesnění  závěrů Konference  KNS: Registrační  průkazky  se  již  nově budou 
vydávat  pouze  v žákovské  kategorii.  Všechny  oddíly  byly  včas  vyrozuměny 
s touto opravou a mohly tak řádně zaregistrovat své hráče v této kategorii. 

c) Dotace pro středočeský pohár trojic
Schválenou  dotaci  ve  výši  2.000  Kč  pro  již  tradiční  3.ročník  středočeského 
poháru  trojic  mužů,  obdrží  pořádající  oddíl  bankovním převodem do  konce 
měsíce března 2011. Akce se uskuteční v Čelákovicích dne 13.března 2011.
Rovněž KNS zaslal prostřednictvím p.Viedemanna sadu diplomů pro tuto akci.

d) Náhrada za neúčast družstev na povinných mládežnických akcích 2010  
Komise mládeže prověřila plnění článku 3.2.11 Náklady v Rozpisu Zpravodaje 
č.1/2010.  Opodstatněný  nárok  na  tuto  kompenzaci  vznikl  pouze 
jednomu pořadateli a to oddílu TJ Plazy za turnaj trojic žáků, který se konal dne 



5.září  2010.  Celková  náhrada  činí  250  Kč  (  25  %  z prostředků  za  neúčast 
vybraných  na  této  akci  )  a  částka  bude  převedena  pořadateli  bankovním 
převodem do konce měsíce března 2011.

e) Finanční kompenzace nepovinného turnaje mládeže
VV KNS s ohledem na podporu soutěží mládeže projednal možnost  případné 
finanční kompenzace pořadateli nepovinného turnaje jednotlivců žactva/ dorostu 
a to v případě slabé účasti. Výše finanční kompenzace byla stanovena na částku 
500 Kč a pořadatel jí obdrží bankovním převodem po skončení soutěží 2011.
Podmínky uplatnění finanční kompenzace ( platnost od ročníku 2011 ):
- turnaje se zúčastní méně jak tři oddíly ( ne jednotlivci )
-  pořadatel  turnaje  řádně  zpracuje  a  zašle  výsledkové  listiny  a  vyúčtování 
cestovních náhrad všech účastníků z této akce Komisi mládeže, tak jak je tomu i 
u povinných akcích mládeže. 
V opačném případě  pořadatel  neobdrží  žádnou  finanční  kompenzaci  a  navíc 
bude potrestán pokutou v souladu s příslušným článkem Zpravodaje č.1/2011. 

f) Povinnost mládeže za rok 2010
VV středočeského KNS projednal záležitost ohledně povinnosti splnění družstva 
mládeže Čelákovic v roce 2010: VV KNS jednoznačně nesouhlasí se zněním 
Zápisu  č.23 z jednání  VV ČNS dne 16.2.2011 a  to  konkrétně  bodem č.3 
tohoto Zápisu,  kde  VV KNS konstatuje porušení  příslušných ustanovení 
platných dokumentů ČNS STK středočeského KNS. 
Vysvětlení: Družstvo žáků Čelákovic ukončilo v souladu dle SŘ s čl. 3.1.5 f, 
řádně  soutěž  středočeského  přeboru  družstev  žáků  danou  Rozpisem.  Toto 
družstvo mládež nevykoupilo a za případnou neúčast na některých akcích bylo 
potrestáno finanční pokutou dle Rozpisu těchto soutěží, kterou řádně uhradilo 
v daném  termínu.  Tím  výše  zmíněné  družstvo  splnilo  podmínky  jim 
stanovené krajem a nemohlo být potrestáno vyloučením ze soutěže ( STK 
KNS nepochybila ),  jak to uvedl ve svém vyjádření VV ČNS.  STK KNS 
zaslala dne 23.9.2010 vše i s výsledkovou listinou žáků a dorostu . Středočeský 
KNS samozřejmě nezodpovídá za závazky/sankce  u družstev organizovaných 
ČNS  pro  ně  z nich  plynoucí  a  je  věcí  každého  takového  oddílu,  aby  je 
bezezbytku splnil. Krajská soutěž žáků 2010, byla organizována tak, že oddíl 
Čelákovic mohl splnit podmínku mládeže ( min. počet 5 akcí ) i kdyby se pro 
nemoc  nemohl  některého  z nich  zúčastnit,  jelikož  konkrétní  Rozpis  nabízel 
celkem sedm akcí  včetně přeborů (  šest  povinných a jeden nepovinný turnaj 
jednotlivců ). 
Na závěr je potřebné rovněž poznamenat, že KNS řídí a organizuje této soutěže 
mládeže  bez  pomoci  a  finančních  dotací  nejvyšších  republikových  orgánů 
v přímé návaznosti na akce pořádané právě ČNS. 
Toto stanovisko středočeského KNS, bude zasláno na ČNS prostřednictvím STK 
KNS. 



g) Emailové adresy oddílů
Na základě chystaných změn v roce 2011 a vedení elektronické pošty KNS vs. 
oddíly/svazy,  byli  na  Konferenci  KNS  vyzváni  zástupci  oddílu  mládeže  TJ 
Plazy a ONS Nymburk k nahlášení svých emailových adres pro vedení nezbytné 
korespondence.  ONS  Nymburk  (  ocenasek.jiri@seznam.cz )  toto  splnil  do 
termínu konání VV a oddíl mládeže TJ Plazy až po následné výzvě sekretáře 
svazu ( miroslav.kulich@seznam.cz ). 
Všechny emailové adresy oddílů a svazů viz Příloha č.1 tohoto Zápisu.

h) Webové stránky KNS
Po  skončení  Konference  KNS  proběhlo  několik  jednání  mezi  VV  KNS  a 
p.Potočníkem, který před jednáním VV KNS přišel  s konkrétní nabídkou pro 
fungování těchto stránek a jejích financováním. VV KNS jednoznačně vyjádřil 
souhlas k zavedení těchto stránek a pověřil p.Beránka k závěrečnímu jednání pro 
jejích spuštění ( dořešení administrace, zadavatele informací …).
O spuštění ( adrese ) budou všichni zástupci oddílů a svazů informováni včas. 
Zatím jsou veškeré informace vedeny přes současný web oddílu Sokol Slaný.

2. PŘÍPRAVA SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2011

a) Převedení soutěže
Na základě řádně předložené žádosti došlo k převedení soutěže mezi družstvy 
Čelákovice  „B“  (  vyšší  družstvo  a  účastník  KS  2011  )  a  Kostelec 
n.Č.l./Konojedy ( nižší družstvo účastník OP 2010 ). Rovněž družstvo Kostelec 
n.Č.l./Konojedy splnilo v souladu se Směrnicí pro hospodaření ( Příloha č.1 ) 
zaplacení předepsaného poplatku za převedení soutěže a to ve výši 1.000 Kč na 
účet středočeského KNS a 1.000 Kč na účet příslušného ONS.  

b) Přihlášky a startovné družstev mužů
Všechna družstva splnila do termínu 15.12.2010 zaslání řádných přihlášek a 
zaplacení  požadovaného  startovného  do  obou  soutěží.  Poznámka:  Družstvo 
Kostelce  n.Č.l./Konojedy  s ohledem  na  převedení  soutěže  splnilo  později  a 
družstvu Čelákovice „B“ bude vráceno startovné ve výši 800 Kč ( KS ) a to 
bankovním převodem do konce měsíce března 2011. 
Obsazení KP 2011:
Slaný, Nymburk, Mn. Hradiště, N.Strašecí, Dobříš, Církvice, Vlašim/Votice a 
Vrdy.
Obsazení KS 2011:
Úvaly,  Zaječov,  Přišímasy,  Vavřinec,  Osnice,  Neratovice,  Č.Brod  „B“  a 
Kostelec n.Č.l./Konojedy. 
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c) Přihlášky družstev mládeže a kauce za vykoupení mládeže
Přihlášky  družstev  žactva  a  dorostu  byly  oddíly  řádně  zaslány  v termínu  do 
14.2.2011.  Kauci  za  vykoupení  družstev  mládeže  uhradila  všechna  zbyla 
družstva ( včetně družstva Kostelce n.Č.l./Konojedy ), kromě družstva Dobříše.
Provinilé  družstvo  Dobříše  je  povinno  toto  splnit  nejpozději  do  termínu 
21.3.2001, jinak bude ze soutěží vyloučeno a navíc je výše uvedené družstvo 
potrestáno  finanční  pokutou  200  Kč  v souladu  s  bodem  3.2.7  Zpravodaje 
č.1/2011, Pokuty sankce a to se splatností do termínu 31.5.2011. 
Obsazení KP družstev dorostu 2011:
Nové Strašecí, Mn. Hradiště, Církvice, Slaný, Vrdy, Plazy, Český Brod.
Obsazení KP družstev žáků 2011:
Nymburk, Zaječov, Český Brod, Plazy, Stratov, Čelákovice, Šacung.

d) Soupisky a registrační poplatky družstev mužů a mládeže
U soupisek družstev  a  registračních  poplatků v den jejich  uzavírky (  14.2.  ) 
zjistil sekretář svazu a STK následující nedostatky:
- Družstvo Úvaly zatím nezaplatilo žádné registrační poplatky
- Družstvo Dobříš zatím nezaplatilo žádné registrační poplatky
- Družstvo Šacung zatím nezaplatilo žádné registrační poplatky za žáky
- Na soupiskách některých družstev jsou uvedeni hráči, kteří ještě doposud 

nemají vyřešeny svá hostování z mateřských do jiných družstev. Více viz 
bod Přestupy a hostování.

Provinilá družstva Úval, Dobříše a Šacungu jsou povinna toto splnit nejpozději 
do  termínu  21.3.2001,  jinak  budou  ze  soutěží  vyloučena  a  navíc  jsou  výše 
uvedená družstva potrestána finanční pokutou 200 Kč v souladu s bodem 3.2.7 
Zpravodaje č.1/2011, Pokuty a sankce a to se splatností do termínu 31.5.2011. 
Všeobecně byl zaznamenán sekretářem svazu ještě jeden nedostatek, který ale 
již  se  vysvětlil  a  to  konkrétně  s platbou registračních poplatků,  kdy některé 
platby  nedošly  na  účet  KNS (  SKS ):  157135237/0600,  Konstantní  symbol: 
0379, Variabilní symbol: 26, ale omylem na soukromý účet sekretáře, který byl 
použit  k těmto  účelům  pouze  loni  (  2010  )  z důvodu  zajištění  kontroly 
způsobené termínovou kolizí.  

Celkově pokuty:
Pro upřesnění celkový přehled udělených pokut po jednání VV KNS ( 2.3. ):
Dobříš 400 Kč ( 2x200 Kč )
Úvaly 200 Kč 
Šacung 200 Kč
Všechny výše uvedené pokuty jsou provinilá družstva povinna uhradit na konto 
KNS do termínu 31.5.2011! 



e) Vykoupení rozhodčích
S ohledem na termíny konání některých školení rozhodčích ( středočeský KNS 
neorganizuje  v dohledné  době  žádné  takové  školení  )  VV  KNS  rozhodl  o 
posunutí termínu pro zaplacení kauce ohledně vykoupení povinnosti minimálně 
dvou rozhodčích s platnou licencí u družstva. Termín byl stanoven do 31.3.2011 
( původně 15.3.2011 ).  Ke dni 2.3.2011 splnil  tuto podmínku oddíl Kostelec 
n.Č.l./Konojedy. 
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 č.1/2011.

f) Přestupy a hostování
Ke dni 2.3.2011 má sekretář svazu k dispozici tento stav:

Přestupy: z do
Martin PADĚLEK Slatiny Církvice
Rudolf MAŠKA Slatiny Církvice

Hostování: z do
Jan DOUBRAVA Zruč n.S. Český Brod
Milan MYSLIVEČEK Přišímasy Český Brod
František BÁLEK Český Brod Vavřinec
Roman KIELER Zvánovice Vavřinec
Ondřej KAŠPÁREK Jizerní Vtelno Mn.Hradiště
Marek LÍBAL Mnětice Vrdy
Tomáš NĚMEC Mnětice Vrdy
Jiří KYLIÁNEK Čelákovice Vrdy
Roman KRSTÍN Čáslav Vrdy
Jan KRÁL Zruč n.S. Vrdy
Vlastimil CIMICKÝ Dejvice Kostelec n.Č.l./Konojedy
Jaroslav CIMICKÝ Dejvice Kostelec n.Č.l./Konojedy
Petr SIGMUND Břve Kostelec n.Č.l./Konojedy
Michal MOTL Čelákovice Nymburk
Petr PIVNIČKA Horažďovice Stratov

Nedořešené/neplatné přestupy: z do
Marek ČERVINKA Nymburk Stratov

Nedořešené/neplatné hostování:z do
Duc TRINH MINH Plazy Mn.Hradiště
Karel JONÁK ml. Počerady Zaječov



Ondřej KLESAL Santoška Zaječov
Petr MAČÁT Plazy Mn.Hradiště
Martin KOLÁŘ Satalice Neratovice
Radek NÁPRAVNÍK Sedlčany Vlašim/Votice
Martin PATÁK Šacung Vlašim/Votice
David KYRIÁN Zvírotice Vlašim/Votice

Poznámka:  Na  seznamu  nejsou  úplně  všechna  hostování,  jelikož  žádosti 
některých byly podány těsně před termínem jednání VV KNS, nebo po tomto 
termínu. Ve většině nedořešených hostování se jedná o chybně zaplacené platby, 
kdy platba proběhla nesprávnému řídícímu orgánu soutěže. Ve vlastním zájmu 
si  oddíly  prověří  tuto skutečnost  se  sekretářem KNS a dají  vše  do pořádku. 
V opačném případě  jsou  hostování  neplatná  a  výše  uvedení  hráči  budou  ze 
soupisek  týmu  vyškrtnutí  a  nedostanou  právo  startovat  v soutěžích  řízených 
středočeským KNS. 
Sjednocené postupy k vyřizování hostování a přestupů od sekretáře ČNS: 
„Vážení předsedové a sekretáři  KNS,  chtěl  bych Vás požádat  o spolupráci  a 
jednotný postup při vyřizování přestupů a hostování. 
Na  webu  ČNS  jsou  jednotné  formuláře  pro  přestupy  a  hostování.  Pro  
potřeby  samotných  KNS je  třeba  tento  formulář  upravit   (  adresa,  …  ).  V 
případě,  že  mateřský  nebo  nový  oddíl  není  v  registru  oddílů  ČNS,  je  
tento  oddíl  neregistrovaný  a  jejich  hráči  jsou  pro  všechny  řádně  
registrované  oddíly  volní  a  tyto  si  je  mohou  na  své  hráčské  registry  
a  soupisky  dopsat  naprosto  bez  přestupů  či  hostování  (  pochopitelně  jen 
v případě  souhlasu samotného hráče. Přestupy i hostování jsou v gesci KNS jen 
v případě, že mateřský i nový oddíl jsou ze stejného KNS - poplatky jdou na 
účet  KNS.  V  případě  že  jde  o  přestup  nebo  hostování  z  jednoho  kraje  do 
druhého, nebo jedním z oddílů je družstvo hrající jakoukoliv ligovou soutěž 1.a 
2.liga  mužů,  1.liga  žen,  dorostenecká  liga  ),  musí  přestup  nebo  hostování 
vyřizovat Český nohejbalový svaz – poplatky se platí na účet ČNS. Poplatky za 
přestup  i  hostování  činí  300,-  Kč.  (  Do  termínu  Valné  hromady  ČNS  dne 
13.3.2011 u KNS platby za hostování činí 200 Kč!!! ).  Bez úhrady poplatku 
nelze  potvrdit  hostování  nebo  zahájit  přestupní  řízení  (STK).
Zásadně  musí  být  na  formuláři  hostování  nebo  přestupu  zapsána  jména  
oprávněné  osoby  a  podepsáni  jen  osoby  uvedené  v  registru  oddílu  (  buď  
statutár  nebo  oprávněná  osoba  za  oddíl  ).  Také  razítko  musí  být  shodné  
s originální registrační kartou. V případě že to tak není, není možné potvrdit 
hostování,  nebo  zahájit  přestupní  řízení.  Očekával  bych,  že  přestup  nebo 
hostování potvrdí příslušné KNS  mateřského oddílu (kromě ligových oddílů) 
v případě, že mateřský oddíl nemá své hráče v registru hráčů na webu ČNS. 
V tomto případě je to proto, že STK ČNS nemůže vědět, jestli je hráč skutečně 
evidován  u  mateřského  oddílu.  Prosím,  abyste  věnovali  těmto  postupům 



náležitou pozornost a v působišti svého KNS o těchto postupech informovali i 
oddíly, kromě ligových“.
V.Pabián, sekretář ČNS

g) Ostatní informace k     soutěžím  
Začátky utkání: Jediný oddíl, který zažádal v tiskopisu přihlášky družstva do 
soutěže o jiný než stanovený čas zahájení utkání bylo družstvo Úval, kterého 
domácí utkání budou zahájená v 10.00 hod.

Termínová  změna:  VV  KNS  byl  nucen  změnit  termín  podání  přihlášek 
účastníků do kvalifikace o postup do KS 2012.  Termín byl  posunut  o týden 
dopředu k datu 17.9.2011!!! 

Změna adresy hřiště:   Družstvo Nového Strašecí odehraje svá domácí utkání 
na nové adrese: Pecínov – Nové Strašecí ( neplatí Osada Rozvědčík ).

Putovní poháry: Pro oba Memoriály, KP3 starších žáků (  letos  Stratov  – 
Memoriál  Jaroslava  Krále  )  i  KP2 starších  žáků (  letos  Č.Brod –  Memoriál 
Miroslava Potůčka ) dal KNS k dispozici do užívání dva putovní poháry. Poháry 
má v držení loňský vítěz obou Memoriálů a to oddíl Č.Brodu, který zajistí jejích 
distribuci pořádajícím oddílům ( jeden Memoriál sám organizuje ). Navíc VV 
KNS rozhodl, že na obě akce přispěje pořadatelům finanční dotací ve výši 600 
Kč pro KP3 starších žáků a 500 Kč pro KP2 starších žáků a diplomy. Finanční 
prostředky budou pořadatelům zaslány bankovním převodem a to v termínu do 
konce měsíce března 2011. Finance jsou určeny pořadatelům pouze a výhradně 
na výše zmíněné účely ( koupě věcných cen, nebo dárků ). Diplomy od KNS 
obdrží pořadatelé včas před konáním jednotlivých akcí.  

Formuláře a tiskopisy:
Všechny  potřebné  tiskopisy  dokumentů  nezbytné  pro  řízení  soutěží  budou 
k dispozici  na  stránkách KNS. Nově zde  bude k dispozici  i  vzor  vyplňování 
formulářů mládeže ( tiskopis náhrady cestovních výdajů ).

ONS:
Zajistí  zaslání  Rozpisů  svých  soutěží  do  termínu  31.3.2011!  Rovněž  zajistí 
nahlášení předběžných přihlášek družstev ( vítězů OP 2011 ) do kvalifikace o 
KS 2012 v termínu do 31.8.2011 a vyrozumí konkrétní družstva ( jisté účastníky 
kvalifikačních  bojů  )  o  podmínkách  účasti  v kvalifikaci  (  viz  bod  3.2.6 
Zpravodaje  č.1/2011 )   a  podání  svých přihlášek,  včetně zaplacení  kauce do 
termínu 17.9.2011!!! Vše na adresu sekretáře svazu p.Kočiše a účet KNS.



3. RŮZNÉ
Valná hromada ( VH ) ČNS:
Dne 13.března 2011 se v Praze ( hala TJ Pankrác, ul. Lomnického )  od 10.00 
hod. uskuteční VH ČNS. Všechny oddíly a svazy byly dne 3.3.2011 seznámeny 
( elektronickou poštou ) o možnosti  účasti  na této akci  za středočeský KNS. 
Celkem můžeme delegovat tři zástupce a to jak z řad oddílů, tak i svazů ( ONS ). 
S ohledem  na  termín  konání  VH  byla  uzavírka  nominací  určena  na  den 
8.3.2011. Následně předseda KNS vyrozumí zvolené delegáty a odešle jmenný 
seznam delegátů za středočeský kraj  přímo sekretáři  ČNS. V případě většího 
zájmu,  bude  nominace  určena  dle  času  obdržení  nominace  jednotlivých 
kandidátů. Účastníkům VH proplatí hospodář KNS výdaje spojené s cestovními 
náklady  ve  výši  tarifů  hromadné  dopravy.  Pozvánka  a  program  VH  jsou 
k dispozici na webu ČNS.

Čísla účtů oddílů:
Vedoucí oddílů/klubů ve vlastním zájmu odpovídají za uvedení aktuálního a tím 
správného  bankovního  spojení  na  oddíl/klub  a  tím  garantují  zamezení 
případných nesrovnalostí a problémů při vedení finančních transakcí. 
Pro  bankovní  převody  hotovostí  použít  číslo  účtu  KNS  (  SKS  ): 
157135237/0600, Konstantní symbol: 0379, Variabilní symbol: 26.

P.č. Oddíl Číslo účtu
1. Nymburk 105720514/0300
2. Církvice 131113224/0300
3. Slaný 757471103/0800
4. Plazy 480862389/0800
5. Dobříš 159794500/0600
6. Úvaly 424967389/0800
7. Přišímasy 433971339/0800
8. Mn.Hradiště 209421535/0300
9. Nové Strašecí 541955379/0800

10. Čelákovice 424481389/0800
11. Šacung 204154319/0800
12. Stratov 127137215/0300
13. Český Brod 425397349/0800
14. Osnice 389073389/0800
15. Čáslav 442045329/0800
16. Neratovice 461300399/0800
17. Vlašim/Votice 322133359/0800
18. Vavřinec 158826857/0300
19. Vrdy 1207603524/0600
20. Zaječov 622920063/0800
21. Kostelec n.Č.l./Konojedy 427515329/0800



Zpravodaj č.1/2011:
Zpravodaj  č.1/2011 bude v tištěné  podobě zaslán  všem oddílům i  ligovým a 
svazům ( včetně ČNS ) ke konci měsíce března 2011, nejpozději dne 25.3.2011. 
Spolu  se  Zpravodajem  obdrží  družstva,  která  splnila  podmínky  k účasti 
v soutěžích 2011 potvrzené soupisky družstev mužů i mládeže ( pokud mládež 
startuje ), nové registrační průkazy ( pouze v kategorii žáků ).
Další Zpravodaje a Zápisy z jednání VV KNS budou zasílány oddílům a svazům 
( včetně ČNS ) pouze elektronicky a k nahlédnuti budou rovněž na stránkách 
KNS včetně aktualizovaných soupisek. Rovněž všechny tyto dokumenty budou 
distribuovány na adresu sídla SKS ČSTV v Praze na Strahově ( pí.Vysušilová ).

Rozpisy mládežnických soutěží:
Na základě Zápisu z 23.jednání VV ČNS ( 16.2.2011 ) je KNS povinen zaslat do 
termínu  15.4.2011 rozpis  svých  mládežnických  soutěží  pro  rok 2011.  Zajistí 
předseda KNS.

Jednání VV KNS:
Další termín jednání VV KNS byl určen na den 16.června 2011 od 15.00.hod. 
v Osnici.

V Osnici dne 2.března 2011 zapsal Ing.Peter Rackovský

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




