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 z 25. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného v Kozovazech dne 28.6.2019 (18:00-19:30 hod.)

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Petr Jahoda, Vladimír Hlavatý, Michal Hostinský
Soňa Fáberová
Ivan Škoda – sekretář STK
Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Ondřej Košatka

Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.
Program jednání:
1. Projednání úkolů z posledního jednání

18,00 – 18,10

2. Uvedení nového generálního sekretáře do funkce
- Soňa Fáberová

18,10 – 18,20

3. Sportovně technická komise
- Vydaná rozhodnutí, jsou-li
- Informace k ligovým soutěžím 2019
- Informace k MČR 2019
- Různé

18,20 – 18,50

4. Komise mládeže
- Informace k Poháru mládeže ČNS 2019
- Informace k MČR 2019 mládežnických kategorií
- různé

18,50 – 19,20

5. Ostatní
-

19,50 – 20,30

-

Schválení RMJ, jsou-li
Projednání dodatku č.1 k vydané Směrnici o organizačním řádu ČNS
Projednání návrhu O. Košatky – grafická podoba vlaječek ČNS
Informace k probíhajícímu jednání prezidenta o podmínkách pronájmu 02 universum pro
MS mužů 2020
Různé, diskuze
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Ad 1) Projednání úkolů z posledního jednání
Vladimír 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.
Prezident ČNS znovu vysvětlil způsoby a možnosti zpracování materiálu s předložením návrhu k projednání na
příštím jednání VV, je ve fázi konečné úpravy. Termín odevzdání podzim 2019.
Zpráva o činnosti KM za rok 2017 – není dosud zpracována. Předseda KM přislíbil úkol splnit zároveň
s předložením Zprávy o činnosti KM za rok 2018. Zatím nepředloženo, úkol trvá. Termín plnění podzim 2019.

Ad 2) Uvedení nového generálního sekretáře do funkce
Prezident informoval přítomné o oficiální změně na pozici generálního sekretáře.
Usnesení:
VV souhlasí s dosavadním souběhem činností sekretářů V. Pabiána a S. Fáberové do října 2019 a s používáním
titulu generální sekretář Soni Fáberové.
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Zdržel se

Proti
4

0

0

Ad 3) Sportovně technická komise
Ivan Škoda seznámil členy VV s vydanými rozhodnutími STK č. 7 a č. 8 a podal informace k ligovým soutěžím
2019. Shrnul MČR žáků v Pekle nad Zdobnicí 15. – 16. 6. 2019 a vyjádřil pochvalu pořadatelům soutěže. VV
diskutoval možnost udělení výjimky pro odhlášení hráče týmu Čelákovic z MČR singlů bez pokuty. Prezident VV
informoval o připravenosti areálu TJ Spartak Čelákovice a časovém harmonogramu MČR singlů mužů, žen,
dorostenců a st. žáků.
Usnesení:
VV souhlasí s udělením výjimky pro odhlášení hráče týmu Čelákovice z MČR singlů bez pokuty.
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Zdržel se

Proti
4

0

0

Ad 4) Komise mládeže
O poháru mládeže informoval přítomné Michal Hostinský a ubezpečil, že plánovaných 6 turnajů v každé kategorii
bude naplněno. Dále vznesl požadavek na zhotovení propagačního videa o nohejbalu.

Ad 5) Ostatní
Prezident představil Dodatek č. 1 ke Směrnici o organizačním řádu a objasnil úpravy jednotlivých odstavců
týkající se evidence členské základny, typů členství, organizační struktuře svazu a systému členských příspěvků
v roce 2019.
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Usnesení:
VV souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Směrnici o organizačním řádu a jeho změnách souvisejících zejména s členskými
příspěvky, které nemusí v roce 2019 hradit týmy, které jsou evidované v soutěžích vyhlašovaných ČNS.
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Zdržel se

Proti
4

0

0

Na programu jednání bylo zhodnocení grafického návrhu podoby nových vlaječek ČNS. VV projednal kromě
vlaječek i další možnosti zadání výroby propagačních předmětů např. hrnečky, tužky, trička, papírové tašky.
Sekretář svazu požádá O. Košatku o sestavení předběžného rozpočtu těchto předmětů včetně grafického návrhu.
Kamil Kleník přítomné informoval o přihlášce k účasti reprezentace ČR na MS žen a juniorů v nohejbalu 2019
v Michalovcích.
Usnesení:
VV souhlasí s podáním přihlášky reprezentací ČR v nohejbalu žen a juniorů 2019 ve všech disciplínách.
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Zdržel se

Proti
4

0

0

Komise reprezentace připraví rozpočet k účasti na této vrcholné soutěži.
Dále prezident představil záměr kandidatury ČNS na pořadatelství MS v nohejbalu mužů 2020 v Praze a seznámil
přítomné s úvodními kroky (jednáním se zástupci O2 Universum a hl. m. Prahy) a předpokládaným rozpočtem.
Usnesení:
VV souhlasí se záměrem uspořádání MS v nohejbalu mužů 2020 v Praze a ustanovení organizačního výboru ve
složení Kamil Kleník, Soňa Fáberová a Jan Bartůněk.
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Zdržel se

Proti
4

0

0

Členové VV byli seznámeni s problematikou KNS v Jihočeském kraji. Zpravodaj ČUS bude zveřejňován na webu
nohejbal.org a zasílán všem klubům. Předseda taktéž informoval ostatní o stávajících podmínkách smlouvy
s redakcí Nohec magazín.
Usnesení:
VV souhlasí s uzavřením smlouvy s Nohec magazínem pro další období za stejných podmínek jako v předchozích
letech.
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Zdržel se

Proti
4

0
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Ivan Škoda komentoval případ nefunkčního video záznamu při extraligovém utkání SK Šacung Benešov 1947 a
SK Start Praha. Je udělena pokuta ve výši 1 000 Kč.
Kamil Kleník dále představil nabídku firmy Gala prostřednictví e-shopů s garantovanou cenou 830 Kč za oficiální
nohejbalový míč pro kluby evidované ČNS. VV navrhne výrobci barevné odlišení tzv. light míčů.
Členové výboru se zabývali budoucí změnou doručovací adresy, která se po skončení dlouhodobých soutěží 2019
přesune na TJ Pankrác, Lomnického 1/1071, Praha 4.
Michal Hostinský otevřel diskuzi ohledně výše odměn rozhodčím a přítomní se shodli na budoucím navýšení
finančního ohodnocení práce rozhodčích.
Petr Jahoda seznámil členy VV s realizací nové haly v Modřicích a nabídl ČNS možnost využití sportoviště pro
nohejbalové akce.
Další jednání VV
Termín: srpen 2019
Místo: neurčeno

Kamil Kleník, v.r.
prezident ČNS
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