
Zápis ze zasedání okresního nohejbalového svazu Praha- Západ  

konaného dne 04. 12. 2013 v restauraci U Matouše, Praha 5, Matoušova 6 

účast: NK Štěchovice – Adámek Antonín, Jakub Fotr    nepřítomni: Březová A, B 

 NK Osnice C – Luděk Dvořák        Dobřichovice 

 Libeň A, B - Josef Pašek         NK Libčice 

 Mníšek A, B – Karel Havlík        Dolní Jirčany  

TJ Vestec – Jiří Náhlík 

 TJ Nová Ves – Radek Šťastný 

 TJ Roztoky  

  

začátek: 18:15 

Program: 

1. Schválení programu schůze 
- návrh: Ing. J. Cmíral 
- zapisující J. Fotr 
- schváleno aklamací 

  
2. Zpráva o činnosti v roce 2013 

- referující: Ing. J. Cmíral 
- viz závěrečný nohejbalový kurýr 
- hlavní téma – vybrání pokut za neúčasti na přeborech zpětně od roku 2011 – vyřizuje J. Cmíral  

 
3. Předání pamětních pohárů vítězným družstvům 

- Ing. Cmíral předal poháry vítězným družstvům přeboru 1. NK Osnice C, 2. Davle, 3. Březová A (J. Fotr 
pohár Březové odevzdá v Davli) a družstvům soutěže 1. TJ Vestec, 2. TJ Nová Ves, 3. TJ Roztoky 
- loňský vítěz soutěže Březová A nevrátila putovní pohár, proto nemohl být předán Vestci, J. Fotr 
domluví s Březovou předání poháru Vestci 
- poháry za přebory dvojek a trojek byly předány přímo na jednotlivých turnajích na místě 

  
4. Kooptace nových členů výboru ONS 

referující: Ing. J. Cmíral 
- Ing. Cmíral informoval o rozhodnutí všech současných členů výboru ukončit svoji činnost, kromě J. 
Nováka 
- aklamací byl schválen nový výbor: předseda J. Fotr, V. Hrachovec, a stávající člen J. Novák 
- A. Hrubcová bude nadále s novým výborem spolupracovat a provádět činnosti jako dříve 

 
  

5. Příprava sezony 2014 
referující: J. Fotr 
- příští schůze k přípravě sezóny 2014 proběhne únor/březen 
- do té body bude připraven doplněný soutěžní řád kde priorita je vyřešení odkládání zápasů, jednotné 
pravidla pro přebory apod. 
- jelikož všechna přítomná družstva potvrdila účast v roce 2014, bude soutěž předběžně hrána jako 
v roce 2013 
- podmínky pro účast v soutěži: 1.500,- startovné a 1.000,- uhrazená záloha na pokuty za neúčast na 
přeborech 
- platba 500,- za každé nezúčastněné družstvo na přeborech bude organizačním týmům zaplaceno do 
30 dnů po skončení přeboru ze záloh nezúčastněných týmů 
- ostatní pokuty za nezasílání sms s výsledkem a zápisů zrušeny 
- veškeré informace a výsledky budou umístěné na oficiálním webu http://www.onspz.estranky.cz/  
 

  



 
6. Diskuze 

- Ing. Cmíral navrhl udělení čestného předsedy p. Kočišovi a dárkový koš – odsouhlaseno aklamací – 
provede Ing. Cmíral 
- Karel Havlík (Mníšek) navrhl informovat o změně pravidel nohejbalu – J. Fotr navrhnul na každé schůzi 
před začátkem soutěže informovat o nových změnách, např. jako možnost brát podání z voleje a nyní i 
možnost odehrát tento volej po podání rovnou přes síť 
- Karel Havlík navrhuje zjistit na kraji, jaká je možnost školení rozhodčích a poté informovat jednotlivé 
kluby, třeba bude mít někdo zájem zúčastnit se – provede J. Fotr 
- odevzdat zápisy ze zápasů za rok 2013 na sekretariát pí. Hrubcové k založení (momentálně má V. 
Hrachovec u sebe)  
 
   

7. Závěr 
  
  

  
závěr: 19:40 
  
  
Zápis vyhotovil: J. Fotr 722 553 664 
Zápis kontroloval: V. Hrachovec, J. Novák 
 


