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      ZÁPIS Z KONFERENCE ONS KUTNÁ HORA 
 
1. ZAHÁJENÍ  - moderování předseda p.Rackovský 
Celkem se Konference ONS K.Hora a Kolín zúčastnilo 16 zástupců z řad oddílů a jiných 
subjektů . Z toho 2 VV ONS ( p.Vokáč – omluven ), 7 delegátů s hlasem rozhodujícím a 7 
dalších zástupců oddílů bez hlasu rozhodujícího. 
 
2. ZPRÁVA STK O ČINNOSTI ONS 
Přečtení zprávy o činnosti svazu v roce 2010 a předání ocenění nejlepším družstvům i 
jednotlivcům za rok 2010. Navíc byl oddíl TJ Slavoj Vrdy odměněn sportovní cenou – 
nohejbalovým míčem za přínos v oblasti mládeže. Krátce došlo i na vyhodnocení 
Středočeských krajských soutěží.  
 
3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ONS 2010 
Hospodář svazu seznámil všechny přítomné se zprávou o hospodaření s údaji ke dni 
31.12.2010. Revize v hospodaření svazu a jeho čerpání finančních prostředků proběhla 
bez zjištěných nedostatků se závěrem: příjmy svazu v roce 2010 činily celkem 14.250 Kč 
a výdaje pak byly na celkové částce 12.057 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2010 je 
aktivní + 2.193 Kč. Celkem účet svazu disponuje s finanční hotovostí 5.976 Kč, ve které 
jsou také zůstatky finančních jistin jednotlivých oddílů sdružených v ONS K.Hora a Kolín.  
 
4.   ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 2011 -Rozpis 
4.1 DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV MUŽŮ 
Prvním bodem byla volba herního systému, s kterým byly jednotlivé oddíly seznámeni 
již dříve v pozvánce na Konferenci.  
Celkem hlas rozhodující 7 delegátů zastupujících jednotlivé oddíly. 
 
Návrh a žádost vedoucího oddílu NK Krakovany/Radovesnice II p. Tomáše Fritschera: 
Výjimka v odehrání všech utkání svého týmu v nedělním termínu od 14.00 hod.  
Vyjádření oddílů: Všechny oddíly pro ( z toho oddíl Čáslavi se zájmem o předehrání 
v týdnu na základě dohody vedoucích družstev, při nedohodě nedělní termín ),  
Proti oddíl NK Velké Chvalovice ( odůvodnění: oddíl má na soupisce několik hráčů, kteří 
startují ve fotbalové soutěží okresu a svá utkání hrají právě v nedělním odpoledním 
termínu cca od 17.00 hod. ).  
 
Návrh řešení: Pokud nedělní termín nebude střetem zájmu s fotbalem ( fotbalové 
utkání bude termínově Rozpisem dané v sobotu ), platí nedělní termín.  V opačném 
případě řešit buďto, nedělním termínem dopoledne se začátkem v 09.00 hod.  
( případně10.00 hod. ), nebo klasický sobotní termín od 09.00 hod. Řešením je rovněž 
předehrávka a pak platí všeobecné podmínky předehrávaného utkání dle Zpravodaje 
č.1/ 2011. Závěr: Zatím neuzavřeno. Po dohodě vedoucích výše uvedených oddílů bude 
přihlédnuto v Rozpisu termínové listiny později. 



 

Rozhodnutí STK ONS: Termíny utkání družstva NK Krakovany/Radovesnice II budou 
k výše uvedenému zohledněny v Rozpisu, s tímto omezením: Pokud na nedělní termín 
připadne, jakýkoliv jednorázový přebor, bude toto utkání sehrané v sobotním termínu 
od 09.00 hod. Po dohodě vedoucích lze utkání předehrát, v opačném případě platí 
podmínky dle Zpravodaje č.1/2011 a termín dle Rozpisu OP družstev 2011!  
 
Návrh STK ONS: 
A) Varianta loňského modelu s minimálním počtem čtyř hráčů na utkání. 
B) Varianta staršího modelu s minimálním počtem šesti hráčů na utkání. 
Hlasování oddílů: 
Pro návrh A: Kutná Hora, Zruč n.S., Velké Chvalovice – celkem 3 
Pro návrh B: Čáslav, Církvice „B“, Chabeřice, Krakovany/Radovesnice II. – celkem 4 
Nikdo se nezdržel hlasování. 
Rozhodnutí STK ONS: OP družstev mužů 2011 bude odehrán dle modelu s minimálním 
počtem šesti hráčů na utkání. 
Diskuze:  
p.David Škarka ( Kutná Hora ): Oddíl Kutné Hory si ponechá čas na rozhodnutí, jestli 
přihlásí družstvo do dlouhodobé soutěže OP 2011. 
Předseda STK: Termín rozhodnutí stanoven do 25.2.2011.  
p.Tomáš Mikovec ( Velké Chvalovice ): Oddíl Velkých Chvalovic akceptuje rozhodnutí 
STK ONS a přihlásí své družstvo do dlouhodobé soutěže OP 2011. 
p.Jan Král ml. ( Zruč n.S. ): Oddíl Zruče n.S. akceptuje rozhodnutí STK ONS a přihlásí své 
družstvo do dlouhodobé soutěže OP 2011. 
Aktuálně:  
Dne 20.2.2011 přišla ( emailem ) od vedoucího družstva p. Pavla Němce oficiální 
přihláška Kutné Hory do dlouhodobé soutěže OP družstev 2011. 
 
Návrh STK ONS: 
A) Varianta dohrání všech deseti zápasů utkání za rozhodnutého stavu. 
B) Varianta ukončení utkání za rozhodnutého stavu a tím nedohraní zbývajících zápasů. 
Hlasování oddílů: 
Pro návrh A: Čáslav, Církvice „B“, Chabeřice, Krakovany/Radovesnice II. , Velké 
Chvalovice – celkem 5 
Pro návrh B: Kutná Hora, Zruč n.S. – celkem 2 
Nikdo se nezdržel hlasování. 
Rozhodnutí STK ONS: všech deset zápasů každého utkání OP družstev mužů 2011 se 
bude dohrávat i za rozhodnutého stavu! 
 
Podmínky pro účast v OP družstev mužů 2011: 
a) Ke dni 18.2.2011 podala řádnou přihlášku a zaplatila startovné tato družstva: 
TJ Sokol Čáslav, TJ Církvice „B“, Chabeřice Star, TJ Jiskra Zruč n.S., NK Velké Chvalovice, 
NK Krakovany/Radovesnice II a NK Sparta Kutná Hora ( přihláška podaná dodatečně 
dne 20.2.2011 ). 
b) Ke dni 18.2.2011 předala řádně soupisky družstev a zaplatila licenční poplatky všech 
hráčů uvedených na soupiskách, včetně průkazového fota nových hráčů tato družstva: 
NK Sparta Kutná Hora, TJ Sokol Čáslav, TJ Církvice „B“, Chabeřice Star, TJ Jiskra Zruč n.S., 
NK Velké Chvalovice. Družstvo NK Krakovany/Radovesnice II splnilo, pouze musí vyřešit 
situaci ohledně hráče Ladislava Štěpaře.  



 

Vysvětlení STK ONS: Mateřský oddíl K.Hora jej nemá uvedeného na své soupisce a hráč 
je uveden na soupisce družstva Krakovany/Radovesnice II bez oznámení o hostování 
hráče. Jelikož tento hráč není vedený jako volný ( loni byl aktivní v družstvu K.Hory ), 
musí řešit své hráčské působení v jiném oddílu buďto přestupem, nebo hostováním. 
Přestupy byly uzavřeny dne 31.1.2011.  
Volným hráčem je ten hráč, který zrušil své oddílové členství v mateřském oddíle na 
základě oznámení řídícímu orgánu dané soutěže ( v našem případě ONS K.Hora ), nebo 
zaniklo členství celému oddílu. Poslední možností je, že tento hráč nebyl aktivní v oddílu  
( nehrál mistrovská utkání ) po min. dobu 12-ti měsíců. Vše v souladu se Stanovy ČNS. 
Řešení: Hráč Ladislav Štěpař oznámí ( tiskopis ) řídícímu orgánu ( ONS K.Hora ) své 
hostování v jiném, než mateřském oddílu ( K.Hora ) za podmínky, že to potvrdí oba 
zmíněné oddíly a mateřský oddíl jej uvede na soupisce svého družstva a rovněž následně 
bude uveden na soupisce  družstva, ve kterém hostuje ( je již splněno ). Rovněž bude 
uhrazen na konto řídícího orgánu soutěže poplatek ve výši 200 Kč ( viz Hospodářská 
směrnice ČNS, příloha č.1 ). V opačném případě bude tento hráč vyškrtnut ze soupisky 
družstva Krakovany/Radovesnice II a pokud jej neuvede na soupisce mateřský oddíl, 
stane se po roce volným hráčem. Poznámka: Hráči již byl družstvem Krakovany uhrazen 
licenční poplatek ( 50 Kč ) na rok 2011. 
Závěr: Oba zmíněné oddíly jsou povinny vyřešit danou situaci do termínu 6.března 2011, 
kdy řídící orgán bude následně oddílům rozesílat nezbytnou dokumentaci ( soupisky, 
Zpravodaj s Rozpisy soutěží, nové registrační průkazy…) pro soutěže OP družstev 2011. 
 
c) Ke dni 18.2.2011 splnila všechna družstva vyrovnání svých případných finančních 
pohledávek z loňského roku a má platnou oddílovou registraci u ČNS. 
 
OP družstev mužů 2011: 
a) Systém soutěže: Sedm družstev v jedné skupině sehraje s každým družstvem dvě 
utkání systémem jedno utkání doma a jedno venku. Pořadí a termíny jednotlivých utkání 
budou dány Rozlosováním dle Termínové listiny ve Zpravodaji č.1/2011. V rozpisu 
utkání OP družstev mužů bude hodně limitující věcí skutečnost, že družstvo Církvice „B“ 
nemůže hrát utkání doma společně s A družstvem ( pouze jedno hřiště ) a družstvo 
K.Hory používá hřiště společně s družstvem volejbalu. V praxi to bude znamenat, že 
některý z týmů může hrát doma za sebou i víc utkání a naopak. 
Soutěž bude zahájena 1.kolem dne 16.4./17.4.2011 a ukončena pak posledním 14.kolem 
dne 17.9./18.9.2011. Letní přestávka proběhne v termínu od 27.6. – 3.9.2011. Vítěz 
soutěže se stává Okresním přeborníkem družstev s právem účasti v kvalifikaci o postup 
do Krajské soutěže 2012. Ze soutěže se nesestupuje. 
 
b) Propagace: Celý průběh soutěží bude zveřejňován v jednotlivých Zpravodajích 
vydávaných řídícím orgánem ONS. První Zpravodaj č.1/2011 obdrží vedoucí družstev 
v tištěné podobě, další Zpravodaje pak pouze elektronicky. 
 
c) Schválené hostování ke dni 18.2.2011: 
P.č.  Hráč  Datum nar.       MO  Do oddílu       Datum schválení 
1.     Jaroslav Janda 19.10.1972  Chabeřice Zruč n.S.       18.2.2011( ONS ) 
2.     Patrik Janda 26.4.1992 Chabeřice Zruč n.S.       18.2.2011( ONS ) 
3.     Jan Král   31.1.1988 Zruč n.S. Vrdy        10.2.2011( KNS ) 
4.     Jan Doubrava 22.5.1987 Zruč n.S. Č.Brod        10.2.2011( KNS ) 
5.     Roman Kristín 9.1.1972 Čáslav  Vrdy        8.2.2011( KNS ) 



 

d) Schválené přestupy ke dni 18.2.2011: 
P.č.  Hráč  Datum nar.   Z oddílu Do oddílu       Datum schválení 
1.     Tomáš Kožený 27.2.1976      Vrdy Čáslav        25.1.2011 ( KNS ) 
 
4.2 JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ 
 
Návrh p.Jana Havránka ( Vrdy ): Náhrada ušlého zisku pro pořadatele v případě  
neúčasti družstva s povinností. Jde o povinné přebory OP1, OP2, OP3.  
Hlasování oddílů: 
Pro návrh 6 hlasů.  
Nikdo proti návrhu.  
Zdržel se hlasování 1 hlas. 
Rozhodnutí STK ONS: Pokud se přeboru nezúčastní družstvo s povinností, bude z jeho  
finančního postihu ( viz bod Pokuty ve Zpravodaji č.1 ) odevzdána část prostředků ve  
výši určeného startovného tohoto družstva pořadateli, jako částečná náhrada ztráty  
související z neúčasti družstva. Příklad: Neúčast dvou družstev s povinností na OP dvojic,  
tj. 2x100 Kč. Celkem bude pořadateli odevzdáno 200 Kč. Všechny tyto finanční  
prostředky budou pořadatelům předány po skončení soutěžního ročníku na Konferenci  
ONS za předpokladu splnění podmínek uvedených ve Zpravodaji: Za výsledkové listiny 

z jednorázových přeborů uvedených v termínovém kalendáři ONS zodpovídá pořádající oddíl. 
Výsledkové listiny zasílá pořádající oddíl do 48 hod. po skončení akce na adresu/e-mail STK. 

Zaslání je možné v elektronické podobě, nebo tištěný originál výsledků odeslat doporučeně poštou.  

V opačném případě budou všechny tyto finance převedeny na účet řídícího orgánu  
soutěže, včetně uděleni finančního postihu pořadateli viz bod Pokuty ve Zpravodaji  
č.1/2011. 
 
Přidělení jednorázových přeborů 2011: 
Přebor  Předběžný termín  Pořadatel  Náhradník 
OP3 mužů        15.5.2011   Čáslav   Kostelec, Vrdy 
OP mládeže        5.6.2011   Vrdy 
OP2 mužů        12.6.2011     Chabeřice ( místo konání Zruč n.S. – tenisový areál ) 
OP1 mužů        26.6.2011   Český Brod 
OP veteránů        24.9.2011   Čáslav   Kostelec/Konojedy 
 
Poznámka: O pořadatelství OP3 mužů a OP veteránů v Čáslavi bude rozhodnuto později 
( momentálně k dispozici pouze jedno hřiště ). Termín OP2 mužů může být změněn 
s ohledem na možnost střetu zájmu s oddílem tenisu ve Zruči n.S. Pořadatelem tohoto 
přeboru bude oddíl Chabeřice Star. Středočeský kraj v roce 2011 pořádá pouze jediný 
přebor v podobě středočeského poháru trojic konaného dne 13.3.2011 v Čelákovicích. 
 
4.3 TURNAJE 
Povinnosti pořadatelů turnajů 
Turnaje uvedené v termínovém kalendáři ONS jsou již tradiční a pro pořadatele závazné. 
Za úplnost a správnost výsledkové listiny z  turnaje zodpovídá pořadatel  a zasílá ji do 
48 hod. po skončení akce na adresu/e-mail STK.  Zaslání je možné v elektronické, nebo 
tištěné podobě. V případě neodeslání výsledkových listin z turnajů bude pořadatel 
potrestán finanční pokutou ( viz Pokuty, Zpravodaje č.1/2011 ). 
Podmínky soutěže „SATELIT 2011“ 
Pokud turnaj splní následující tři kritéria, bude započten do hodnocení Satelitního 
okruhu turnajů. 



 

Podmínky:  1) bude uveden v kalendáři ONS ( termín, místo, čas ) 
  2) turnaje se zúčastní minimálně 10 družstev 
  3) pořadatelé řádně zpracují ( celkové pořadí všech  

družstev/jednotlivců, úplná jména všech hráčů a dle rozpisu včas 
doručí řídícímu orgánu soutěže 

Do hodnocení této soutěže jsou zařazeni pouze hráči registrovaní v ONS pro okresy K. 
Hora a Kolín. V případě, že za družstvo startuje hráč neevidován v registru ONS K.Hora a 
Kolín, nebudou takovému družstvu body do soutěže započteny. 

 
Přehled všech turnajů zařazených do sportovního kalendáře ONS 2011: 
Akce       Pořadatel  Datum /Začátek 
Vánoční T3 mužů - 34.ročník    Zruč n. S.    26.12.2010/08.30  
Vánoční T3 mužů - 11.ročník    Vrdy   26.12.2010/08.30   
T3 mužů O pohár ONS – 17.ročník        Čáslav            19.3.2011/08.30  
T2 mužů O pohár obce Chabeřice –3.ročník Zruč n.S.  26.3.2011/08.30  
Jarní T2 mužů     Konojedy  17.4.2011/09.00 
T2 mužů Kra.Kon 41        Konojedy  19.6.2011/09.00 
T2 mužů Čáslavská pata – 9.ročník     Čáslav   16.7.2011/08.30  
Prázdninový T2 mužů    Konojedy  31.7.2011/09.00 
Posvícenský T3 mužů – 12.ročník   Vrdy  20.,nebo 27.8.2011/08.30   
Předzimní T2 mužů     Konojedy  9.10.2011/09.00    
Vánoční T3 mužů – 35.ročník   Zruč n.S.  26.12.11 sat.2012  
Vánoční T3 mužů – 12.ročník   Vrdy         26.12.11 sat.2012 
 
Poznámky: 
-Uzavírka pro případné doplnění dalších turnajů do sportovního kalendáře 2011 končí 
dnem 6.3.2011. To stejné platí pro pořadatele z Vrdů k nahlášení přesného termínu 
12.ročníku Posvícenského turnaje trojic mužů ( 20.8, nebo 27.8.2011 ). 
-17.ročník turnaje trojic mužů O pohár ONS ( 19.3. ) je již obsazen. Závazné přihlášky 
potvrdili: Kostelec/Konojedy „A“, Kostelec/Konojedy „B“, Vrdy, Vavřinec, Církvice „A“, 
Církvice „B“, Český Brod, Velké Chvalovice, Chabeřice, Zruč n.S., Čáslav „A“ a Čáslav „B“.  
-Pozvánka na 3.ročník turnaje dvojic mužů O pohár obce Chabeřice ( Zruč n.S., 26.3. ) je 
k dispozici na stránkách ONS a stránkách ČNS ( ZZZZ ). 
 
5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ KONFERENCE ONS 
Výše uvedený Zápis z Konference ONS nabyl účinnosti dne 18.února 2011. Je závazný 
svými termíny pro všechny zodpovědné zástupce oddílů/pořadatelů, kteří jsou povinni 
se tímto Zápisem řídit.  

Veškeré dokumenty pro soutěžní ročník 2011 budou řídícím orgánem 
zpracovány nejpozději do termínu 13.3.2011. Následně do dne 16.3.2011 proběhne 
distribuce ( doporučeně poštou ) potvrzených soupisek, Zpravodaje č.1/2011 s Rozpisy 
a Termínovou listinou, včetně nově vyhotovených registračních průkazů všem vedoucím 
družstev sdružených v ONS Kutná Hora a Kolín. Tento Zápis spolu se všemi potřebnými 
tiskopisy nezbytnými pro řízení soutěže a přehledem platných soupisek týmů OP 2011 
budou rovněž po jejích zpracování k dispozici na stránkách ONS: http://op-kh-ko.wz.cz  
 
V Čáslavi zapsal dne 21.února 2011 
 
     Ing.Peter RACKOVSKÝ – předseda ONS K.Hora 



 

                           SPORTOVNÍ KALENDÁŘ  2011  

Den Datum Muži Mládež Turnaje 

     

sobota 19.3.   T3 Pohár ONS - Čáslav 

sobota 26.3.   
T2 Pohár obce Chabeřice 

– Zruč n.S.??? 

sobota 16.4. 1.kolo       

neděle 17.4.    

sobota 23.4. 2.kolo   

neděle 24.4.  T3 Žáci – Čelákovice (KP)  

sobota 30.4.  3.kolo    

neděle 1.5.  KP3 Dorost-Plazy(KP)  

sobota 7.5. 4.kolo   

neděle 8.5.  KP2 Dorost – Vrdy (KP)    

sobota 14.5.  5.kolo    

neděle 15.5. OP TROJIC KP3 Žáci – Stratov (KP)  

sobota 21.5.  6.kolo    

neděle 22.5.  KP2 Žáci – Č.Brod (KP)  

sobota 28.5.  7.kolo    

neděle 29.5.  
T3 Dorost – Nové Strašecí 

(KP)  

sobota 4.6.  8.kolo    

neděle 5.6.        OP ŽÁCI/DOROST   

sobota 11.6.  9.kolo    

neděle 12.6. OP DVOJIC T2 Dorost – Slaný(KP)  

sobota 18.6. 10.kolo  MČR3 St.Žáci   

neděle 19.6.  MČR2 St.Žáci  

sobota 25.6. 11.kolo  Letní Olympiáda mládeže  

neděle 26.6. OP JEDNOTLIVCŮ   

sobota 2.7.  Další kolo (9 družstev )        MČR 2,3 Dorost  

sobota 16.7.   T2 Čáslavská pata 

sobota 23.7.    

sobota 30.7.    

sobota 6.8.   Pouťový T3 – Vavřinec??? 

sobota 13.8.    
 
sobota 20.8.             MČR 1 Dorost  

sobota 27.8. Další kolo ( 9 družstev ) MČR3 Ml.Žáci  



 

neděle 28.8.  MČR2 Ml-Žáci  

sobota 3.9. 12.kolo    

neděle 4.9.  
T2 Dorost – Církvice/Čáslav 

(KP)  

sobota 10.9. 13.kolo    

neděle 11.9. OP VETERÁNŮ        T2 Žáci – Stratov (KP)  

sobota 17.9. 14.kolo    

neděle 18.9.    

sobota 24.9. Náhradní termín   

neděle 25.9.  
T1 Žáci/Dorost – Stratov 

(KP)  

středa 28.9.    

sobota 1.10. Kvalifikace o KS 2012- ONS Kladno   

neděle 2.10.    

sobota 8.10.    

neděle 9.10.    

neděle 16.10.  MČR1 Ml.Žáci  

neděle 23.10.  MČR1 St.Žáci  

pondělí 26.12.   Vánoční T3 – Zruč n.S. 

pondělí 26.12.   Vánoční T3 - Vrdy 
 


