
                Zápis č.6/2010 z jednání Konference  
     středočeského KNS 

                   konaného dne 27.listopadu 2010 v Osnici

Přítomni: 28 delegátů z toho 4 členové VV KNS, 7 zástupců ONS, 16 zástupců 
oddílů a 1 člen DR. Celkem: 82 %.
Omluveni: oddíly Vavřince a Dobříše 
Neomluveni: zástupci ONS Příbram, ONS Benešov, oddíl Úvaly a Hlavenec 
Hosté: Ladislav Brůcha ( Nymburk ), Miroslav Jícha ( Zaječov ), Antonín 
Ruman ( Přišímasy ), 
Jednání se účastní nadpoloviční většina delegátů, Konference  je 
usnášeníschopná.

Program jednání:

1. Zahájení Konference
2. Zprávy VV KNS - zpráva o činnosti KNS

- zpráva STK
- zpráva komise mládeže
- zpráva hospodáře
- zpráva komise rozhodčích a trenérů

Zpráva revizní komise KNS 2010
Diskuze

3. Předání ocenění za rok 2010
4.      Řízení soutěží 2011 – změny v Rozpisech
5. Soutěže 2011 - podání přihlášek ( muži a mládež ), losování a přidělení 

pořadatelství na sportovní akce KNS v roce 2011
6. Diskuze
7. Závěr Konference 

 
Přílohy:
č.1 Zpráva o činnosti VV KNS, Zpráva Komise rozhodčích a trenérů
č.2 Zpráva Komise mládeže
č.3 Zpráva o hospodaření KNS a Zpráva revizní Komise
č.4 Zpráva STK

1. Zahájení Konference
Předseda KNS p. Rackovský přivítal všechny přítomné delegáty a pověřil 

moderováním jednání p. Beránka. 



2. Zprávy VV KNS
Postupně byly přečteny všechny Zprávy VV KNS ( podrobně viz Přílohy č.1 

až 4 tohoto Zápisu ). Následně byla přednesena i Zpráva revizní komise, která 
neshledala nedostatky v hospodaření svazu.

Diskusní blok č.1 k předneseným Zprávám:
-  p.Havránek  (  Vrdy  ):  nesouhlas  ohledně  nesprávně  vyplněné  předepsané 
dokumentace  z akce  mládeže  konané  dne  30.5.2010  ve  Vrdech,  kdy  ve 
vyúčtování  náhrad byli pouze uvedení vedoucí přítomných družstev.
VV: Komise mládeže i hospodář svazu potvrdili tento nedostatek. P.Viedemann 
byl pověřen prověřit pro pořádek ještě jednou dokumentaci z této akce. 

-  p.Schneider  (  Stratov  ):  informoval  všechny  přítomné  o  schůzce  ze  dne 
22.11.2010 ( VV KNS pověřil jeho osobu k jednání za svaz ) k připravované 
akci a to hrách 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!
VV: Po obdržení potřebných materiálů ze strany kraje,  budou informování  a 
popřípadě  přizvání  na  jednání  VV  všichni  zájemci  o  účast  na  této  akci. 
Podrobnosti k Olympiádě: www.olympic.cz/odm2011 

3. Předání ocenění za rok 2010
VV KNS předal nejlepším družstvům mužů i mládeže poháry, diplomy a 

míče,  navíc  byla  odměněna  (  míče  )  družstva  za  stoprocentní  účast  svých 
mládežnických týmů v soutěži.

4. Řízení soutěží 2011
VV rozhodl o následujících chystaných změnách:
a) Korespondence
V tištěné  podobě  bude  k dispozici  pouze  úvodní  Zpravodaj.  Vše  ostatní  pak 
v elektronické podobě na stránkách KNS, včetně Zápisů z jednání VV KNS.

b) Licence
Hráčům  budou  uděleny  registrace  po  zaplacení  předepsaných  licenčních 
poplatků.  Přehled  platných  licencí  bude  uveřejňován  s uvedením  data 
aktualizace na internetových stránkách KNS. Registrační průkazky se již nově 
tisknout a vydávat nebudou, ale registrační čísla zůstanou v platnosti  a všem 
nově  zaregistrovaným  hráčům  bude  řídícím  orgánem  soutěží  vydané  číslo 
hráčské  registrace  s  následním uvedením na  soupiskách  družstev  v  příslušné 
kolonce. Výše licenčních poplatků zůstává stejná jako v roce 2010.

c) Postup a sestup v     soutěžích mužů  



Pro  zachování  osvědčeného  modelu  po  osmi  účastnících  v obou  krajských 
soutěžích ( KP i KS ) VV rozhodl:
- pokud sestoupí jeden a více týmů ze soutěží řízených ČNS ( II. liga ) a tím je 
nenahradí potřebný počet družstev kraje ( přeborník, převedení soutěže a pod ), 
kvalifikace o KS doplní příslušný počet nejhůře umístěných družstev KS, který 
určí řídící orgán KNS ( zmíněná družstva tuto možnost mají právo odmítnout a 
tím  sestoupit  přímo  do  příslušného  OP  ).  Pokud  počet  přihlášených  týmů 
v kvalifikaci o KS bude větší nežli šest, tak kvalifikační boje budou dvoukolové 
a prvního kola se zúčastní pouze vítězové OP ( krajské týmy budou nasazeny do 
kola druhého ).

d) Mládežnické soutěže
Od ročníku 2011 bude do Rozpisu soutěží mládeže zapracováno opatření, které 
předejde nedostatkům vyplývajícím z povinnosti pořadatelů těchto akcí, na které 
pak doplácí družstva v podobě neproplacení cestovních náhrad. Tímto opatřením 
bude  povinnost  pořádajícího  oddílu,  který  neodešle  úplnou  předepsanou 
dokumentaci k proplacení náležitostí z akce uhradit kromě stanovené pokuty na 
konto svazu i cestovní náklady poškozeným družstvům ve výši platných tarifů 
veřejné  hromadné  dopravy  (  vedoucí  +  družstvo/jednotlivec  ),  které  stanoví 
hospodář svazu. Pokud toto proviněné družstvo ( pořadatel ) do předepsaného 
termínu nesplní, bude jeho činnost v soutěžích kraje zastavena!
- v soutěžním roce 2011 bude i nadále KNS podporovat mládež tím, že bude 
proplácet  cestovní  výdaje  ve  výši  100 %.  Motivace  mládežnických  družstev 
v odměňování  sport.  materiálem  (  míče  )  pouze  z prostředků  získaných  na 
základě vykoupení povinnosti mládeže.

Diskusní blok č.2 k předneseným změnám a úpravám v Rozpisech:
- p.Horák ( ONS Beroun ): Vyjádření k systému kvalifikačních bojů do KS, jako 
diskriminaci  ONS. Možnost  přímého postupu a sestupu.  Proč dostávají  šanci 
hrát v kvalifikaci nejhůře umístěné družstva KS?
VV: Nastavení  systému kvalifikace  v žádném případě nediskriminuje  okresní 
svazy a zástupci okresů mají velkou možnost si vybojovat postup, pokud jsou 
pro tuto soutěž potřebně připraveni. Rovněž, pokud se chce okresní tým dostat 
do  soutěží  kraje,  musí  splnit  podmínky  stanovené  pro  tuto  soutěž  (  dva 
dopady….  )  a  není  tomu  jinak  ani  v jiných  sportovních  odvětvích.  To  vše 
podmiňuje udržení potřebné kvality krajských soutěží. 

-  p.Kaudl  (  Plazy ):  Připomínka  k počtům mládežnických  přeborů  a  turnajů. 
Požadavek na uskutečnění přeborů dorostu ve dnech 1. a 8. května 2011.
VV: Vše je ovlivněno počty přihlášených družstev v kategoriích dorostu a žáků. 
Každopádně soutěže splňují podmínky pro účast ligových družstev v soutěžích 
řízených ČNS ( min. počet pěti akcí ). Na termíny konání přeborů dorostu bude 
přihlédnuto.



-  p.  Schneider  (  Stratov  ):  Podal  informaci  o  připravovaných  změnách 
chystaných od roku 2012 pro soutěže žáků, kdy ČNS chce vytvořit žákovskou 
ligu.  Rovněž  se  již  více  nebude  přihlížet  na  výjimku/úlevu  absence 
mládežnického družstva, u oddílů ve kterých funguje družstvo žen.

5. Soutěže 2011
a) Přihlášky a startovné  
Krajský přebor mužů:       Přihláška Startovné 
Nymburk  NE 1.000 Kč
Nové Strašecí          ANO 1.000 Kč
Mn. Hradiště  NE 1.000 Kč
Dobříš ANO     NE
Církvice ANO 1.000 Kč
Slaný  NE     NE
Vlašim/Votice  NE     NE
Vrdy ANO 1.000 Kč

Krajská soutěž mužů:       Přihláška        Startovné
Zaječov ANO   800 Kč
Přišímasy ANO   800 Kč
Vavřinec ANO   800 Kč
Osnice ANO   800 Kč
Neratovice ANO   800 Kč
Úvaly  NE     NE
Český Brod „B“  NE   800 Kč
Čelákovice „B“ ANO   800 Kč

Poznámka: Na  základě  řádně  předložené  žádosti  došlo  k převedení  soutěže 
mezi  družstvy  Čelákovice  „B“ (  vyšší  družstvo  )  a  Vrdy (  nižší  družstvo  ). 
Družstvo Vrdů je povinné v souladu se Směrnicí pro hospodaření ( Příloha č.1 ) 
zaplatit na účet KNS poplatek za převedení soutěže a to ve výši 5.000 Kč 
( termín viz níže ).

b)  Losování čísel družstev pro Rozpis soutěží mužů

Slaný 8 Úvaly 1
Nymburk 5 Zaječov 5
Vrdy 4 Čelákovice „B“ 8
Nové Strašecí 7 Přišímasy 2
Mn. Hradiště 3 Vavřinec 6
Dobříš 2 Osnice 3
Církvice 1 Neratovice 4
Vlašim/Votice 6 Český Brod „B“ 7



c)  Termínový kalendář mužů
Soutěže družstev mužů budou zahájeny svým 1.kolem dne 16.dubna 2011 a 

ukončeny posledním 14.kolem dne 17.září 2011. Kvalifikace o postup do KS se 
uskuteční dne 1.října 2011 ( jednokolově ). V případě dvoukolové kvalifikace 
(  víc  jak  6  přihlášek  )  budou  termíny  konání  upřesněny.  Pořadatelem 
kvalifikačních bojů byl určen ONS Kladno. 

d)  Soutěže dorostu a žáků
Soutěže  v obou  kategoriích  proběhnou  turnajovým  způsobem  v  pěti 

povinných akcích ( KP3, KP2, T2-2x, T3 ) + jednom nepovinném T1. Body 
budou započteny ze všech zmíněných akcí.

Přihlášky dorost Přihlášky žáci

1.Nové Strašecí 1.Čelákovice
2.Církvice 2.Český Brod
3.Vrdy 3.Stratov
4.Plazy 4.Plazy
5.Mn.Hradiště ( není potvrzeno ) 5.Nymburk
6.Slaný ( není potvrzeno ) 6.Zaječov ( není potvrzeno )

Přidělené pořadatelství mládežnických akcí:
ŽÁCI Místo a předběžný 

termín
DOROST Místo a předběžný 

termín
KP3 Stratov ( 15.5. ) KP3 Plazy ( 1.5. )
KP2 Český Brod ( 22.5.) KP2 Vrdy ( 8.5. )
T3 Čelákovice ( 24.4. ) T3 Nové Strašecí ( 29.5. )
T2 Nymburk ( 5.6. ) T2 Slaný ( 12.6. )
T2 Stratov ( 11.9. ) T2 Církvice/Čáslav ( 4.9. )
T1 Stratov ( 24.9.-sobota ) T1 Stratov ( 24.9.-sobota )

Poznámka:  Termíny  konání  mládežnických  akcí  jsou  předběžné  a  mohou  se 
změnit s ohledem na termínový kalendář ČNS.

e)   Závazné  termíny  pro  zaslání  předepsané  dokumentace  a  zaplacení 
finančních pohledávek:
Jednotlivé  termíny  jsou  závazné  pro  všechny  vedoucí  družstev/svazů.  Při 
nedodržení  těchto  termínů  bude  všem  provinilým  družstvům  KP  a  KS 
pozastavení jejích soutěžní činnost. Pro vedení finančních transakcí použít číslo 
účtu  KNS  (  SKS  ):  157135237/0600,  Konstantní  symbol:  0379,  Variabilní 
symbol: 26. Zasílání dokumentace ( soupisky, hostování..) na adresu sekretáře 
svazu: p. Pavel Kočiš, Osnice, Hlavní 70, Jesenice u Prahy, 252 42.

Do termínu 
Zaslání řádných přihlášek do soutěží družstev 15.12.2010
Zaplacení startovného do soutěží družstev  ( 1000 Kč/800 Kč ) 15.12.2010



Do termínu
Zaslání soupisek družstev mužů a mládeže 14.2.2011
Zaplacení licenčních poplatků pro rok 2011 14.2.2011
Zaplacení poplatku za převedení soutěže 14.2.2011
Zaplacení kauce vykoupení družstva mládeže ( 5.000 Kč ) 14.2.2011
Zaplacení poplatku za vykoupení rozhodčích ( min.2 rozhodčí ) 15.3.2011
Zaslání rozpisů soutěží a kopií soupisek oddílů ONS 31.3.2011
Nahlášení předběžných přihlášek ONS na kvalifikaci o KS 31.8.2011
Podání přihlášek účastníků kvalifikace o KS 2012 24.9.2011
Přestupní termín 31.1.2011
Přestupní termín 31.7.2011
Možné ukončení hostování 30.6.2011
Ukončení hostování 31.12.2011
Zaslání výsledků soutěží ONS 15.11.2011

6. Diskuze
Diskusní blok č.3:
-  p.Flekáč  (  Čelákovice  ):  Žádost  o  dotaci  pro  již  tradiční  (  3.ročník  ) 
středočeského poháru trojic mužů,  který se  uskuteční v Čelákovicích.  Termín 
bude pořadatelem upřesněn.
VV: Jelikož  v obou  předcházejících  letech  byla  akce  úspěšná  a  přispěla 
k propagaci  středočeského  nohejbalu,  KNS podpoří  tuto  akci  finanční  dotací 
2.000 Kč ( výše finanční dotace je stejná, jako v minulém roce ).

- p.Paták ( Vlašim/Votice ): Žádost o přehození některých domácích utkání KP 
družstev mužů s ohledem na kolizi s jiným sportovním oddílem.
VV: Pokud zmíněné družstvo zašle sekretáři svazu včas ( do 15.2.2011 ) své 
požadavky, bude na to v rozpisu přihlédnuto.

- p.Matouš ( Mn.Hradiště ): Požadavek na osvobození od zaplacení kauce za 
vykoupení mládeže, pokud jejich dorostenci budou hostovat v Solidaritě Praha.

- p.Paták ( Vlašim/Votice ): To stejný, pokud budou dva dorostenci  hostovat 
v Šacungu Benešov.

-  p.Schneider  (  Stratov  ):  Upozornil  k požadavku  p.Matouše  na  možnost 
případných podvodů. 
Rozhodnutí  VV: Jednoznačně  potvrdil,  že  se  bude  vše  řešit  v souladu  se 
Soutěžním řádem. 
Článek  3.1.5  Všeobecné  povinnosti  účastníků  soutěže  jsou: „Zařadit  do 
dlouhodobé soutěže dorostu, nebo žactva  / žen jedno družstvo a soutěž řádně  
dokončit“.  Táto  povinnost  platí  pro  účastníky  nejvyšších  krajských  soutěží 
mužů a výše. U nejvyšších krajských soutěží nemusí být tato povinnost splněna 



v případě, pokud účastník soutěže zaplatí řídícímu orgánu této soutěže poplatek 
ve výši 3.000 – 6.000 Kč dle Rozpisu. Pokud se dlouhodobá soutěž hraje jako 
seriál  jednorázových  soutěží,  musí  se  družstvo  zúčastnit  minimálního  počtu 
jednorázových soutěží dle příslušného ustanovení SŘ. 
Závěr: Každé družstvo v soutěžích kraje bez vyjímky ( hostování hráčů a pod 
), je povinné zařadit své družstvo do dlouhodobé soutěže dorostu, žactva, 
nebo žen a soutěž řádně dokončit.  Pokud toto nesplní, má možnost mládež 
vykoupit finanční částkou určenou řídícím orgánem soutěží ( 5.000 Kč ).

-  p.Schneider  (  Stratov ):  Upozornil  na  skutečnost,  že  žádnému z pořadatelů 
mládežnických  akcí  nebyla  vyplacena  náhrada  za  neúčast  družstev  na těchto 
akcích a to ve výši 50%.
VV: Na svém jednání VV prověří plnění článku 3.2.11 Náklady v Rozpisu 
Zpravodaje č.1/2010. Pro případ opodstatnění nároku některému z pořadatelů, 
budou tyto finanční částky zaslány zpětně v roce 2011 a to po datu 3.3.2011, 
kdy proběhne první jednání VV KNS. Pro plnou informaci,  je zde znění článku:
„Družstva v soutěžích mužů startují na vlastní náklady.V soutěžích dorostu a 
žáků pro rok 2010 proplácí KNS náhradu cestovních výdajů ve výši 100 % a to 
pro jednu dvojici, trojici, jednotlivce + vedoucí. Náhrada nákladů pořadateli u 
povinných turnajů/přeborů dorostu a žáků a to pro případ účasti menší než 5 
družstev. Tato finanční kompenzace pro pořadatele bude hrazena z prostředků 
vybraných za neúčast mládežnických družstev přímo z této akce a to ve výši 25% 
pořadateli a 75 % KNS. Tyto náhrady obdrží  pořádající oddíly bankovním 
převodem po řádném ukončení soutěží 2010.

VV  KNS  rovněž  z vlastního  popudu  projedná  na  svém  jednání  možnost 
případné finanční kompenzace oddílu Stratova, za slabou účast na nepovinném 
turnaji  jednotlivců  žáků  a  dorostu   (  účast  pouze  Stratov  a  Č.Brod,  ostatní 
zástupci mládeže neprojevili zájem o účast ).
Odůvodnění: Oddíl Stratov, jako pořadatel této akce v roce 2010  bude i v roce 
2011 pořadatelem stejné akce ( 24.9.2011 ). VV KNS ovšem žádá oddíl Stratova 
o splnění povinnosti vyúčtování cestovních náhrad účastníků této akce, jelikož 
v roce 2010 toto nesplnil.

- p.Jícha ( Zaječov ): Informoval KNS o situaci v ONS Příbram, který hraje své 
soutěže pouze turnajovým způsobem a nemá žádný zájem na spolupráci s KNS.
VV: ONS Příbram, jako jediný okresní svaz za celý loňský rok nespolupracoval 
s krajským svazem a i když KNS zasílal na adresu vedoucího p. Šebka veškerou 
korespondenci,  snaha  o  spolupráci  byla  pouze  jednostranní.  I  když  je  tato 
informace neoficiální, KNS bere na vědomí situaci v ONS Příbram, který se tak 
připravil o možnost získání případných dotací z kraje a rovněž jeho zástupci o 
možnost startovat v soutěžích KNS.



- p.Ungr ( Zaječov ): Žádost o změnu krajských webových stránek, které jsou 
málo přehledné ( malá četnost aktualizací ) a jsou umístěné na portálu jiného 
subjektu, oddílu Sokol Slaný.
VV: Do konání Konference se neobjevil žádný zájemce, který by měl zájem 
spravovat tyto stránky. Dobrovolně a touto formou tak vše zajišťoval člen VV p. 
Beránek ( Slaný ).

-  p.Potočník (  www.vysledky.com ): Po této diskuzi  projevil  zájem o vedení 
krajských  internetových  stránek  p.Jiří  Potočník.  Po  skončení  Konference 
proběhlo krátké jednání mezi VV KNS a p.Potočníkem, který podal informaci 
VV KNS o  možnostech  zavedení  těchto  stránek.  VV KNS pověřil  k dalším 
krokům a spolupráci s p.Potočníkem, p.Beránka. Pokud se povede rozjet nové 
stránky KNS, budou o tom všichni zástupci oddílů a svazů informováni včas. 
Zatím budou veškeré informace vedeny přes současný web oddílu Sokol Slaný.

VV: Apeluje na zástupce oddílu mládeže TJ Plazy p.Kaudla a vedoucího ONS 
Nymburk  p.Švarce  o  zaslání  emailové  adresy  z důvodu  vedení  nezbytné 
korespondence. Na základě chystaných změn v roce 2011 ( vedení elektronické 
pošty  KNS  vs.  oddíly/svazy  ),  by  oba  jmenovaní  zástupci  nemohli  být 
informování o důležitých věcech a rozhodnutích v řízení soutěží. KNS žádá oba 
zástupce  o  nahlášení  těchto  adres  co  v nejkratším  termínu  a  to  komukoliv 
z členů VV KNS, nejlépe pak sekretáři svazu. 

VV: Omluva za chybu v tiskopisu Návod na vyplňování formulářů mládeže, 
který byl k dispozici na jednání Konference. Zde je chybně uvedeno, že odeslání 
musí  proběhnout  doporučeně.  Toto  neberte  v patrnost,  jelikož  veškerá 
dokumentace je zasílána v elektronické podobě. VV se za nedopatření omlouvá.

7. Závěr
Další termín jednání VV KNS byl určen na den 3.března 2011 od 16.00.hod. 
v Osnici.

V Osnici dne 27.listopadu 2010 zapsal Ing.Peter Rackovský

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

http://www.vysledky.com/



