
Zápis č.3/2016 z jednání    

   Výkonného výboru  

   středočeského KNS  
                 konaného dne 23. června 2016 v Osnici 

 

Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Beránek Jiří, p. Miloslav Vach ( 60 % ). 

Omluveni: p. Michal Němec a Jiří Potočník    

Dozorčí rada: p. Kočiš Petr.  Hosté: 0 

Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV, VV je usnášeníschopný. 
  

Program jednání: 

1. Splnění úkolů z posledního jednání VV KNS 

2. Zprávy STK, Komise mládeže a Komise rozvoje a propagace  – 

rozhodnutí řídícího orgánu KNS 

3. Různé 

 

Přílohy Zápisu: 

Příloha č.1:   Jistiny oddílů – aktualizace 

Příloha č.2: Vzájemná bilance základní části KP družstev - tabulka  
  

1.  SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ VV KNS 

1.1  Putovní poháry 

Celkem dva ze třech putovních pohárů ( Memoriály žáků ) nebyly fyzicky 

vráceny, pro předání pořadatelům těchto mládežnických akcí v roce 2016. Oba 

poháry jsou pravděpodobně v držení oddílu Plazy ( oddíl se k tomu nevyjádřil ). 

Třetí pohár předala Osnice pořadateli memoriálu trojic Pavla Kočiše. 
  

1.2  Rozhodčí 

Sekretář KNS připraví podklady pro seminář rozhodčích k získání licence D. 

Toto školení proběhne po skončení soutěží 2016 v období 11 – 12/2016 s účasti 

lektora ČNS.    

 

2. ZPRÁVY STK, KOMISE MLÁDEŽE A KOMISE PROPAGACE A 

ROZVOJE – ROZHODNUTÍ VV KNS 

 

2.1  Zpráva STK KNS 
Zpráva STK Středočeského KNS po odehraných deseti kolech soutěžního ročníku 2016 

 

Konečná tabulka skupiny A: 

1. NK Zaječov 10 8 2 0 58:20 18 



2. TJ Sokol Slaný 10 8 1 1 57:22 17 

3. SK Šacung Benešov C 10 4 1 5 35:43 9 

4. NK Osnice 10 3 1 6 37:44 7 

5. TJ Sokol Zvánovice 10 3 1 6 31:47 7 

6. KSK Mezouň 10 1 0 9 15:57 2 

O pořadí na 4. – 5.místě rozhodly vzájemné zápasy Osnice – Zvánovice 6:2, 5:5. 

Konečná tabulka skupiny B: 

1. TJ Slavoj Český Brod 

B 

10 8 1 1 57:23 17 

2. TJ Slavoj Vrdy 10 7 1 2 50:28 15 

3. TJ Lokomotiva 

Nymburk 

10 7 1 2 53:30 15 

4. SK Nohejbal Přišimasy 10 3 1 6 26:48 7 

5. TJ Spartak Čelákovice 

C 

10 1 1 7 29:49 3 

6. NK Sparta Kutná Hora 10 0 3 7 25:57 3 

O pořadí na 2. – 3.místě, resp. 5.- 6.místě rozhodly vzájemné zápasy Vrdy – Nymburk 6:4, 

5:5 a Čelákovice C – K. Hora 5:5, 6:2. 

Pozdě byly odeslány zápisy z těchto utkání:  

zápas č.8 - TJ Sokol Slaný – NK Osnice - doručeno 4.5. (řádný termín 2.5)  

zapas c.16 - TJ Sokol Zvánovice – NK Osnice - doručeno 6.6. (řádný termín 23.5)  

zapas c.26 - NK Kutná Hora – TJ Lokomotiva Nymburk - doručeno 15.6.  

    (řádný termín 13.6)  

 

Všechna utkání byla odehrána dle schváleného rozpisu soutěže a schválených změn 

specifikace utkání. STK neobdržela žádný podnět či stížnost, které by musela řešit. 

STK prohlašuje, že zápasy základních skupin byly odehrány v řádných termínech a za 

podmínek stanovených rozpisem krajského přeboru a nic nenarušilo regulérnost soutěže. 

 

          Mgr. Jiří Beránek 

        předseda STK KNS 



2.2  Zpráva Komise mládeže KNS 

Průběh letošních soutěží v mládežnických kategoriích má opět stejný 

scénář jako v letech 2014 a 2015. Opět se musely kategorie žákovská a 

dorostenecká sloučit. I když se tentokrát účastní pouze pět oddílů, z toho 3x 

dorost a 5x žáci, jsou turnaje celkem dobře obsazené. Na třech turnajích se 

odehrály kategorie žáků a dorostu dokonce samostatně, byly to turnaje dvojic 

v Čáslavi a ve Slaném a pak opět turnaj trojic v Čáslavi. V Čelákovicích bylo 

celkem 9 týmů ale jen dva dorostenecké, proto muselo dojít ke sloučení, stejně 

tak tomu bylo i v Čáslavi, kde naopak byly jen dva oddíly žáků.  

V kategorii žákovské si velice dobře vede oddíl Hlavence, ale jen těsně 

před Čelákovicemi, což slibuje ještě zajímavé finále v konečném pořadí. Velice 

dobře začal Český Brod, který vyhrál první i druhý turnaj, ale z důvodu účasti 

v dorostenecké lize se dalších turnajů nezúčastnil. Špatně si nevede ani nováček 

KP mládeže, tým Čáslavi, který letos obsadil jak kategorii žáků tak i dorostu. 

Především čáslavský dorost má dobře rozehranou svoji kategorii a je ve hře i o 

nejlepší celkové umístění. Tam má zdatného soupeře z Čelákovic, takže i zde je 

vše ještě otevřené. Do konečného umístění budou určitě chtít promluvit i hráči 

ze Slaného a to především dorostenci, kteří se herně posunuli o další krok výš. 

 

Průběžné tabulky po 5 odehraných akcích: 

Žáci:      Dorost: 

1. Hlavenec  55 bodů  1. Čáslav  58 bodů 

2. Čelákovice 51 bodů  2. Slaný  41 bodů 

3. Český Brod 36 bodů  3. Čelákovice 39 bodů 

4. Čáslav  26 bodů 

5. Slaný    6 bodů 

 

Celkově žáci + dorost: 

1. Čelákovice 90 bodů 

2. Čáslav  84 bodů 

3. Hlavenec  55 bodů 

4. Slaný  47 bodů 

5. Český Brod 36 bodů 

 

Účast 1 2 3 4 5 6 7 

Čáslav ž/d ž/d ž/d ž/d ž/d     

Hlavenec ž ž ž ž ž     

Český Brod ž ž 0 0 0     

Slaný ž/d ž/d d ž/d d     

Čelákovice ž ž/d d ž/d ž/d     

ž – žáci, d – dorost, 0 - neúčast 

 



Na větším zastoupení hráčů z řad žáků či dorostenců na turnajích se 

bohužel projevilo odstoupení nohejbalového oddílu Osnice, hned na začátku 

soutěže. Toto nečekané ukončení v mládežnických soutěžích bude mít pro 

nohejbalový oddíl Osnice dohru v podobě finančního postihu a to za předčasné 

odstoupení ze soutěže – 3 000,- Kč a neúčast na min. stanoveném počtu pěti akcí 

mládeže – 5 x 1 000,- Kč.   

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na pohodovém 

uspořádání prozatím odehraných turnajů a hráčům za předvedené výkony. Přeji 

Vám příjemné prožití prázdnin a dovolených.  

 

Zapsal předseda KM KNS Miloslav Vach 

 

 

2.3  Zpráva Komise propagace a rozvoje 

Stránky KNS funkční a žádné jiné činnosti vyvíjeny nejsou. 

Pozdě zaslané Zápisy: 

Zápis č.8 - Slany - Osnice - doručeno 4.5. ( řádný termín 2.5. ) 

Zápis č.16 - Zvánovice - Osnice - doručeno 6.6. ( řádný termín 23.5. ) 

Zápis č.26 - Kutná Hora - Nymburk - doručeno 15.6. ( řádný termín 13.6. ) 
 

Za komisi propagace a rozvoje KNS zapsal Michal Němec 
 
 
 

ROZHODNUTÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU VV KNS: 

Na základě nedostatků zjištěných a uvedených ve Zprávách jednotlivých komisí  

( body 2.1 až 2.3 ) rozhodl řídící orgán VV KNS udělit tyto postihy: 

 Oddílu Osnice za narušení soutěží odstoupením družstva mládeže byl 

udělen finanční postih – pokuta v celkové výši 8.000 Kč  

( z toho pokuta 3.000 Kč za odstoupení družstva mládeže ze soutěží a 

5.000 Kč – 5 x 1.000 Kč za každou neúčast družstva mládeže na min. 

stanoveném počtu pěti akcí mládeže ). Vše v souladu s bodem 3.2.8  

Pokuty a sankce, Zpravodaje 2016.  

 

Poznámka - upřesnění: Oddílu Osnice byla z celkové pokuty odečtena částka 

ve výši 1.100 Kč za platbu licenčních poplatků hráčů a vedoucích družstva  

mládeže na rok 2016 a částka 500 Kč z jistiny klubu. Konečná výše pokuty po 

odečtení těchto položek činí 6.400 Kč se splatností do termínu 30.9.2016!  

 

 Oddílu Slaný byl udělen finanční postih – pokuta ve výši 100 Kč  

( 1x pozdní zaslání Zápisu o utkání ) a to v souladu s bodem 3.2.8  Pokuty 

a sankce, Zpravodaje 2016. Pokuta odečtena z jistiny klubu. 

 



 Oddílu Zvánovice byl udělen finanční postih – pokuta ve výši 100 Kč  

( 1x pozdní zaslání Zápisu o utkání ) a to v souladu s bodem 3.2.8  Pokuty 

a sankce, Zpravodaje 2016. Pokuta odečtena z jistiny klubu. 

 

 Oddílu Kutná Hora byl udělen finanční postih – pokuta ve výši 100 Kč  

( 1x pozdní zaslání Zápisu o utkání ) a to v souladu s bodem 3.2.8  Pokuty 

a sankce, Zpravodaje 2016. Pokuta odečtena z jistiny klubu. 

 

3.  RŮZNÉ 

3.1  Provedení plateb bankovním převodem z účtu KNS 

Družstvo/ jméno     Částka  Číslo účtu 

SK Jizerní Vtelno/ p.Kašpárek  5.000 Kč  192523112/0300 

Pořadatelství přeboru ( poháru ) středočeského kraje. ( Zápis č.2/2016 z jednání 

VV KNS, čl.3.3 ) 

 

3.2  Převedení finančních částek na jiné položky účtu KNS 

 Převod částky 500 Kč z položky 602 - 90 mládež oddílu Slaný do  

položky 602 – 50 registrace oddílu Slaný. Převod zbytku částky 300 Kč 

z položky 602 – 90 mládež oddílu Slaný do položky 324 – 26 kauce oddílu 

Slaný. Celková částka oddílu Slaný v položce 324 – 26 bude nově činit 700 Kč 

( odečteno 100 Kč za pokuty ze Zápisu č.3/2016 ). 

 

 Převod částky 300 Kč z položky 602 - 75 hostování oddílu Čelákovice do  

položky 324 - 26 kauce oddílu Čelákovice. Celková částka oddílu Čelákovice 

v položce 324 – 26 bude nově činit 800 Kč. 

 

 Převod částky 100 Kč z položky 602 - 50 registrace oddílu Vrdy ( po  

odečtení přeplatku činí zbytek částky registrace 1.700 Kč ) do položky 324 - 26 

kauce oddílu Vrdy. Celková částka oddílu Vrdy v položce 324 – 26 bude nově 

ve výši 600 Kč. 

 

 Převod částky 300 Kč z položky 324 – 26 kauce oddílu Šacung do  

položky 602 – 40 startovné Šacung. V položce 324 – 26 kauce oddílu Šacung  

zůstane po odečtení částka ve výši 500 Kč.  

 

Poznámka: Oddílu Zvánovice byl z přeplatku licenčních poplatků ve výši 200 

Kč uhrazen poplatek licenčních poplatků za nově dopsané hráče O. Chejna a J. 

Havránka. 

 

3.3  Středočeský pohár/přebor 2016  

Pořadatel splnil všechny podmínky k udělení dotace z finančních prostředků  

KNS ve výši 5.000 Kč. Výsledky středočeského poháru byly vyvěšeny na 

stránkách zetlog.nohejbal ( zzzz ) a stránkách KNS. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Společné foto nejlepších družstev středočeského přeboru trojic. 

 

 

3.4  Příští jednání VV KNS 

Nejbližší termín jednání VV KNS proběhne 09/2016 ( termín bude upřesněn ). 

 

 

V Osnici dne 23. června 2016 zapsal  

 

Ing. Peter Rackovský 

                   sekretář KNS  

                   

 
 


