
Zápis z jednání STK neregistrovaných dne 21.5.2013 
 
Přítomni: Ing. Kolenič Tibor, ing. Kykal Jiří, ing.Mečíř Jiří, Havel Ladislav, Odvody Václav, Podhajský Josef. 
 
Projednáno:  
 
1.  Majitel herny upozorňuje všechny hráče, kteří užívají hernu, že je nepřípustné, aby míček, který skončí 
na osvětlovacím tělese byl „dolován“ pomocí zahrádek a jiných nevhodných zařízení. Na osvětlovacích 
tělesech jsou nainstalovány rozvody různých druhů od vedení EI, světelné kabely apod. Z toho důvodů dochází 
při sundávání míčků k soustavnému poškozování instalací. V případě, že by dosavadní praxe sundávání míčků 
nevhodným zařízením nadále pokračovala, je majitel herny rozhodnut účtovat náklady na opravy instalovaných 
sítí hráčům, kteří tuto praxi sundávání míčků praktikují, nebo tyto náklady opravy instalovaných sítí účtovat 
STK neregistrovaných. 

Proto STK vyzývá jednotlivé hráče, aby si svoje míčky označili svoji značkou. Míčky, které hráčům 
skončí na osvětlovacích tělesech nesundávat, tyto míčky budou jednou za měsíc sundány povoleným zařízením, 
„štafle apod.“ a budou k vyzvednutí v kanceláři správce v herně. Hráči o tom budou včas informováni. 
 
2. Majitel herny důrazně upozorňuje všechny hráče, že je nepřípustné, aby vstupovali do haly nepřezutí. 
V případě nedodržování tohoto pokynu by byl nucen náklady na údržbu drahého podlahového povrchu 
promítnout do poplatků jednotlivých hráčů. 

STK proto vyzývá všechny hráče, aby dodržovali nařízení majitele herny, že hráči nesmí vstupovat do 
herny nepřezutí. Platí i pro návštěvy hráčů. 
 
3. STK upozorňuje všechny hráče, že v poslední době se u některých hráčů rozmáhá následující nešvar: 

a) Někteří hráči při hře, nebo při tréninku různě halekají, případně vydávají jiné emocionální 
zvuky, nebo se jinak při hře hlasitě předvádějí. Některým hráčům slouží hala především 
k uvolňování různých nahromaděných emocí a nahromaděných stresů, místo ke hře. 

b) Někteří hráči při vstupu do haly mají tendenci místo hry si nejdříve hlasitě popovídat 
s kamarády a to jak při hře, tak i mimo hru, či při tréninku, dále za stolem vášnivě a hlasitě 
diskutovat na různá téma, tzv. se místo hry „vykecávat“. 

 
STK tyto hráče upozorňuje, že hala primárně neslouží k vypovídáni se, ale ke hře. Tito hráči by měli 

vzít v úvahu, že ostatní hráči nejsou na hlasité halekání a hlasité diskuse na různé téma těchto hráčů zvědaví a 
že tito hráči svým počínáním ostatní hráče, jak při tréninku, tak i při hře ruší. STK hráče upozorňuje, že 
k vypovídání je primárně určena šatna, nikoliv hrací místnost. 
 
4. STK žádá všechny hráče, aby po zápase, či po tréninku po sobě uklidili zahrádky, které přemístili, to 
znamená, aby je umístili tam, kde původně byly.  
 
5. Bylo zjištěno, že někteří hráči příliš taktizuji při dosažení co nejvyššího umístění v hodnocení 
jednotlivců tak, že se vyhýbají zápasům, kde je riziko, že by mohli prohrát. Toto činění těchto hráčů není 
férové. V zájmu dosažení co nejvyšší solidnosti při hodnocení úspěšnosti jednotlivců se STK rozhodla, že od 
sezóny 2013/2014 budou do hodnocení jednotlivců zařazeni pouze hráči, kteří odehrají minimálně 70% všech 
zápasů. Ostatní hráči budou hodnocení tzv. pod čarou. 
 
6. Není přípustné, aby předehrávky zápasů, či dohrávky zápasů, tzv. odložené zápasy, realizovaly 
jednotlivá družstva v hale bez souhlasu STK, protože tato praxe významně narušuje systém vylosování 
jednotlivých zápasů a užívání herny ostatními družstvy v dohodnutých termínech. STK upozorňuje všechna 
družstva, že pokud předehrávka, či dohrávka jednotlivých zápasů bude realizována bez souhlasu STK, budou 
tyto zápasy projednány v STK a mohou být kontumovány. STK žádá jednotlivá družstva, aby zápasy odehráli 
přednostně v termínech určených v rozlosování, neboť jakékoliv změny hrubým způsobem narušují užívání 
herny ostatními družstvy. Toto se netýká realizace předehrávky, či tzv. odloženky v herně soupeře. Prioritně 
platí, že přednost má vždy termín rozlosování určený STK, pokud mezi jednotlivými kapitány nedojde 
k dohodě, v tom případě platí termín uvedený v rozlosování STK.  
 
 



7. Byly projednány případné úpravy termíny zápasů v hernách družstev v Modřišicích - Podháji a 
v Příšovicích. STK eviduje nechuť hráčů ostatních družstev jezdit v zimních měsících na zápasy do Modřišic a 
do Příšovic. STK se bude snažit upravit hrací termíny s těmito mimo libereckými družstvy např. tak, že by se 
všechny zápasy podzimního kola odehrály u nich doma a zápasy jarního kola (což je v podstatě kolo zimní) by 
se všechny odvety odehrály zde v hale. Tím by se také vyšlo vstříc např. družstvu Příšovic, které by nemuselo 
platit u nich doma v zimních měsících enormní náklady na topení a současně by se minimalizovala nechuť 
hráčů ostatních družstev jezdit v zimních měsících na zápasy mimo Liberec. Taktéž je zvažována možnost hrát 
v Příšovicích a v Modřišicích-Podháji tzv. dvojzápasy v jednom dni. Veškeré dohody jsou však limitovány 
kapacitními možnostmi naší haly, takže jakákoliv dohoda musí být v souladu s celkovým rozlosováním. 
 
8. Byl evidován předběžný, zatím nepotvrzený, zájem jednoho družstva z Jablonce nad Nisou, zúčastnit se 
naší soutěže. STK v zásadě není proti, ale pod podmínkou, že všechny případné zápasy by se odehráli v naší 
hale, neboť v tomto konkrétním, Jabloneckém případě by se jednalo o další halu, která zásadně neodpovídá 
požadovaným parametrům a naším zájmem není hrát v další hale, která neodpovídá požadovaným parametrům. 
 
9. Bylo dohodnuto, že veškerá dohodnutá opatření musí být v souladu s pravidly užívání haly a v souladu 
s vytvářeným rozlosováním pro příští sezónu. Zásadní dohodnutá opatření budou součástí herních dispozic 
platných pro sezónu 2013/2014. 
 
Zapsal dne 21.5.2013 Podhajský Josef 


