Český nohejbalový svaz, z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov
tel. 602 940 312 ° e-mail : nohejbal@cuscz.cz ° web : www.nohejbal.org

Zápis ze 14. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 5.4.2018 (17:00-20:30 hod.)

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Vladimír Hlavatý, Michal Hostinský, Ondřej Košatka
(přítomen od 18,00h)
Vlastimil Pabián - omluven
bez účasti
Ivan Škoda, sekretář STK
P.Jahoda - viceprezident
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Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.

Kontrola plnění úkolů
-

V.Hlavatý připraví pro VV doporučení kontroly areálů z hlediska funkčnosti, formálního i věcného
naplnění dokumentů ČNS. Úkol pro stanovení podmínek dle úrovně soutěží, po zahájení ligových soutěží,
úkol nadále trvá.
Zpráva o činnosti KM za rok 2017 – není dosud zpracována, Úkol trvá.
KPM - Překlad videa z tréninků repre J.Korea v horizontu cca 1 měsíce, důležité předložení cenové
nabídky před konečnou objednávkou. Úkol trvá.
KPM – Vytvoření certifikátu pro držitele licence B trenéra nohejbalu. Úkol trvá.

1 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Rozhodnutí STK 2018-05 (Vystoupení Č.Budějovic ze soutěže 2.liga), 2018-06
(ZSU z podnětu STK, kolize pro hráče BDL – Přerov), 2018-07 (oprava hráčských duplicit v registru)
- Informace STK o průběžném projednávání ZSU v tzv.Rizikovém období (bez poplatku), STK průběžně
vydává aktualizované Rozlosování.
- Rozpis jednorázových soutěží 2018 – projednán a schválen návrh STK.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
0
-

Projednán dopis B.Pilbauera (ved.družstva TJ Dynamo Č.Budějovice „B“). VV se s názorem vyjádřeným
v dopise neztotožňuje a plně potvrzuje rozhodnutí STK.
- Předseda STK (K.Kleník) ohodnotil youtube přenosy z 1.kola extraligy mužů a upozornil na zcela
nevhodné umístění kamery v K.Varech a Žatci – úhel pohledu kamery vůbec nezachycuje hrací plochu tak,
aby bylo zřejmé hřiště.
- MČR dorostu v jednotlivcích – termín 1.5. je zrušen z důvodu neexistujícího pořadatele. KM navrhne
náhradní termín koncem léta nebo na podzim.
- MČR ml.žáků dvojic a trojic – termín 19.-20.5 je ohrožen z důvodu neexistujícího pořadatel. KM se
pokusí najít pořadatele do konce následujícího týdne (tj. do 15.4.). Pokud neuspěje, tak VV projedná
posunutí termínu do druhé poloviny roku nebo úplné zrušení MČR této kategorie a disciplín.
- Projednána žádost družstva K.Vary „B“ o zproštění od poplatku za ZSU s družstvem NK Dynín, z důvodu
snížení počtu družstev 2.ligy sk.A po termínu bezplatných ZSU.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
0:4

Pro

Proti
0

Zdržel se
4

1

2 Komise propagace a marketingu
-

Předloženy návrhy na nový diplom od grafika O.Skály. Po prostudování navrženy drobné úpravy
(nohejbalová síť a míč, stuha s trikolórou apod.)
Prezident velmi kladně ohodnotil práci s aktualitami Facebooku a webu ČNS. A také novou úpravu odkazů
na nohejbalová videa.
Kompletní výsledky všech ligových utkání na webu ČNS (včetně dílčích zápasů) bude zajišťovat I.Škoda
(sekr.STK) ve spolupráci s p.Beránkem (Středočeské KNS)
Stanoven termín do konce června pro přípravu úvodní verze cestovního balíčku (doprava, pobyt,
vstupenky) pro fanoušky na podzimní MS mužů v Rumunsku, v Kluži.
Termín 24.4.2018 je stanoven pro školení na editaci webu ČNS od správce stránek firmy E-Sport. Přesné
místo v Praze určí dodatečně předseda KMP O.Košatka. Předběžná účast – KPM, G.Sekretář, STK, KM,
KŽ, DR a další….
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-

Návrh na obnovení prací na e-shopu a sestavení vhodných předmětů k prodeji.
Možnost nohejbalové adresy …..@nohejbal.org pro nižší organizační články (KNS, ONS) zajistí
O.Košatka ve spolupráci s P.Fajglem (správcem naší domény) – zatím pouze pro zájemce.

3 Komise mládeže
-

Informace o vytvoření - aktualizaci formulářů pro zpracování zpráv z regionálních turnajů mládeže
Projednání zprávy z Poháru ČNS ve Žďáru n/S konaného dne 3.3.2018 (st.žáci dvojice) a zprávy ze
Zbečníku, dne 18.3. (dorost trojice). STK zjistila porušení ustanovení čl.1.7.1 a) Rozpisu Poháru ČNS
družstvy TJ Dynamo Č.Budějovice – Žďár n/S a NK Vsetín - Žďár n/S i Zbečník. V obou případech
nebyly předloženy platné elektronické soupisky z registru ČNS. Pochybení je i na straně řídícího orgánu
každého z turnajů a následně KM, která celý Pohár ČNS řídí a organizuje. Z výše citovaných důvodů jsou
oběma uvedeným družstvům odebrány získané body, které se započítávají do celkového pořadí seriálu
Poháru. Dále se nebude těmto družstvům započítávat tato účast do Kreditního systému plnění povinnosti
mládeže a žen. TJ Dynamu Č.Budějovice se tato účast nebude navíc započítávat do bodového ohodnocení
TCM 2018. Finanční pokuty uvedené v čl.1.17 a) Rozpisu Poháru ČNS nebudou vyměřeny a výsledky
jednotlivých zápasů nebudou zpětně kontumovány.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:1
4
1
0
-

Dle došlých přihlášek do TCM 2018 evidujeme tyto žádosti oddílů – Modřice, K.Vary, Čakovice, Šacung,
Č.Budějovice, Žďár n/S, Český Brod a Přerov. Trenérsko metodická komise předloží VV návrh na
přijetí/odmítnutí přihlášek jednotlivých oddílů s krátkým odůvodněním.

4 Různé
-

Projednání možnosti pronájmu nebytových prostor na adrese sportovní haly na Pankráci, Lomnického ul.
Od 1.4.2018 je k dispozici prostor pro kancelář a sklad ČNS za cenu měsíčního nájmu ve výši 12.000 Kč.
Tato cena obsahuje veškeré energie, odpad a připojení k internetu. Plocha cca 45 m² obsahující 1 místnost,
kuchyňský kout, wc, koupelna a předsíň. Smlouva zatím na dobu určitou do konce roku 2018 s přednostní
opcí na prodloužení. Nejsou nutné žádné stavební úpravy. Pouze nábytek. VV pověřuje prezidenta
k podpisu smlouvy k výše popsanému nájmu.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0
-

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

VV ČNS pověřuje V.Hlavatého k účasti na jednání VH Libereckého KNS v pondělí 9.4.2018
Komise rozhodčích předala podklady s velikostmi výrobci sportovních souprav – předpokládaný termín
dodání v polovině května 2018.
Projednán návrh na výrobu bílých čepic pro rozhodčí. Cena velmi příznivá (cca 120 až 150 Kč). Pro
zjištění kvality dodá dodavatel nejprve vzorek.
Neoficiální informace o vydání Rozhodnutí k novému programu 7 od MŠMT, který naplňuje hlavní
činnost ČNS a k programu 2 talentovaná mládež. Celkově očekáváno navýšení oproti navrhovanému a
schválenému Rozpočtu 2018 ve výši přes 100 tis Kč. KM připraví do příštího jednání VV svůj návrh na
rozdělení těchto finančních prostředků ve své gesci.
Další jednání VV

-

0

Navržený termín: květen 2018.
Navržené místo: bude určeno
Kamil Kleník, v.r.
prezident ČNS
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