BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA
Zápis ze schůze Rady BNL 17. 1. 2021
Přítomni: Jan Trefil, Eliška Kubásková, Lukáš Vítek, Jiří Balek, Jiří Švec, Antonín Hlinský, Michal
Karas, Kateřina Adamová, Martin Šípek, Marek Burda
Hosté: Libor Štěpánek, Lukáš Košata, Ladislav Vacek
Program:
1. Přivítání seznámení s programem schůze, volba zapisovatele
2. Zhodnocení ročníku 2020
3. Představení žadatelů pro sezónu 2021
4. Hlasování o přidělení pořadatelství
5. Termíny pro sezónu 2021
6. Slavnostní vyhlášení 2021
7. Volba Rady, předsedy a místopředsedy
8. Medializace
9. Sponzoři
10. Časomíra
11. Komentátor
12. Dokumenty
13. Rozhodčí
14. Materiál
15. Dotace
16. Ostatní náměty a diskuse

1. Přivítání seznámení s programem schůze, volba zapisovatele
Program schůze byl několik dní dopředu odeslán všem členům Rady s možností doplňování
bodů programu.
Všichni s programem souhlasí.
Zapisovatelem byla zvolena Eliška Kubásková.
2. Zhodnocení ročníku 2020
Uplynulý ročník 2020 byl i přes potíže spojené s pandemií Covid-19 hodnocen kladně.
Křivsoudov měl výhrady k bodování a hodnocení jednotlivých soutěží.
Na tento popud byla navržena změna v systému bodování. Bude znovu zavedeno slovní
hodnocení Rady po jednotlivých soutěžích. Eliška Kubásková hodnotit nebude, protože jako
rozhodčí není schopná objektivního posouzení.
První soutěž v Tomicích byla hodnocena kladně.
3. Představení žadatelů pro sezónu 2021
Letos se přihlásilo devět pořádajících týmů. Žádost nepodala Ctiboř.
Všichni pořadatelé postupně okomentovali, co chtějí na soutěžích vylepšit nebo změnit.
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Tomice – plánují vylepšit zázemí a toalety
Chářovice – nová buňka s tekoucí vodou a toaletami
Načeradec – městys plánuje vystavět nové parkoviště v blízkosti hřiště, uvidíme, zda to bude
již na příští soutěž
Malovice – opět plánují večerní akci po soutěži, loni se akce velice vydařila a od soutěžících
byly pozitivní ohlasy
Kolektiv navrhl příští schůzi pro stanovení termínů uspořádat dříve, tzn. prosinec
předcházejícího roku. Letos termíny ještě ostatní ligy nemají zveřejněné, budeme první.
Mohlo by to pomoct přitáhnout i „přespolní“ týmy, pokud potenciálně vyplníme mezery
v termínech ostatních lig.
4. Hlasování o přidělení pořadatelství
Rada se rozhodla přidělit pořadatelství všem družstvům, která si poslala přihlášku.
V sezóně 2021 bude mít seriál BNL 9 soutěžních kol.
Hlasování PRO-10
PROTI–0
Byl vybrán poplatek 3.000 Kč za pořádání soutěže.
5. Termíny pro sezónu 2021
Termíny byly stanoveny podle navržených dat v přihláškách.
26.6. Křivsoudov
3.7. Tomice
10.7. Daměnice
17.7. Chářovice
7.8. Načeradec (noční)
14.8. Makov (denní)
14.8. Jankov (noční)
21.8. Miřetice
28.8. Malovice
Hlasování PRO – 10
PROTI – 0
6. Slavnostní vyhlášení 2021
Slavnostní vyhlášení se bude lišit od těch, na které jsme byli zvyklí. Lukáš Košata připravoval
videa na závěrečný večer, která tvořila velkou část programu večera. Pro další léta se rozhodl
v tom nepokračovat.
Rada se tedy musí rozhodnout, jakým směrem se vydá pro následující roky. V úvahu připadá i
forma plesu s kapelou nebo DJ.
Žádoucí je také zkrátit čas vyhlašování jednotlivých kategorií, aby byl večer atraktivní pro
všechny účastníky. Možnost nastoupení více oceňovaných družstev najednou.
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O formě se Rada dohodne na následující schůzi a následně vydá výzvu pro pořadatele
závěrečného vyhlášení.
7. Volba Rady, předsedy a místopředsedy
Protože Rada již nefunguje tak kvalitně, jak bychom si přáli, rozhodli jsme se pro jiné volbu, než
byla doposud. Členové Rady budou voleni na základě přihlášení sebe sama, ne automaticky
jako pořadatel soutěže. Hlavním smyslem této změny bude najít mezi soutěžícími nebo
příznivci ligy jedince, kteří jsou ochotni rozvoji BNL věnovat svůj čas a energii.
Jaký by takový člověk měl být?
- být kritický vůči dosavadnímu fungování, abychom byli schopni nastavit lepší organizaci práce
s rozhodčími, soutěžícími, pravidly, atd.
- být ochotný pracovat v kolektivu a hlavně být přínosem
- umět se oprostit od vlastního prospěchu ve sporných situacích na soutěžích, zejména při
posuzování protestů a dodržování pravidel
Nová Rada se bude skládat z 5-ti členů.
Bude volena na 2 roky.
Bude vyhlášena výzva, na základě které se budou moci přihlásit kandidáti do Rady do konce
února.
Na této schůzi tedy nebyla zvolena nová Rada, předseda ani místopředseda.
8. Medializace
Lukáš Košata slíbil vytvořit nový přehlednější web. Bude postaven na novém redakčním
systému, který bude snáze ovladatelný.
Je třeba se postarat o větší propagaci BNL na Facebooku a Instagramu.
Přístup na Instagram BNL si vyžádáme od Martina Zváry.
V minulém roce byla navázána spolupráce s novým mediálním partnerem webem Hasičovo. Se
spoluprací jsme spokojeni a budeme v ní pokračovat.
Velice dobře také fungovalo zveřejnění třech článků v Benešovském deníku.
9. Sponzoři
Jako každý rok se pokusíme získat nějaké nové sponzory.
Nabízíme možnost odebírat pečivo od firmy Benea, stejně jako loni.
Zůstáváme v jednání s Velkopopovickým Kozlem a doufáme, že nám zachová přízeň i do
dalších let.
10. Časomíra
Je třeba se sejít s provozovatelem Načeradské časomíry a vyřešit problém problikávající
časomíry na nočních soutěžích. Honza Trefil si vzal na starost komunikaci a řešení tohoto
problému.
11. Komentátor
Jirka Černík s BNL vydrží ještě jednu sezónu a v průběhu se rozhodne o dalším jeho působení
v lize na postu komentátora.
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12. Dokumenty
Ve spolupráci s rozhodčími proběhne rozsáhlá revize pravidel.
Bude vytvořen dokument, který bude shrnovat povinnosti pořadatelů ligy. Tento dokument
bude sloužit jako pomůcka pro hladké zvládnutí průběhu soutěže. Bude sloužit také jako
podklad pro případné nové pořadatele. Zapracujeme také na nové struktuře Rady BNL včetně
práv a povinností členů.
Revizí projdou také předávací protokoly materiálu, hlasovací lístky a stanovy spolku.
13. Rozhodčí
Bude svolána schůze se všemi rozhodčími. Vyřešíme obsazenost soutěží a popřípadě
vytipujeme další možné členy týmu.
Rozhodčí budou mít na starosti společně s Radou nová pravidla. Pokusíme se zapracovat
všechny jejich připomínky.
Zkusíme najít možnost, jak je proškolit v pravidlech požárního sportu zejména v požárním
útoku.
14. Materiál
BNL má od sponzora Velkopopovického Kozla půjčené stánky, pivní sety, pípy a kompresor.
Půjčování tohoto materiálu ale není bez problémů, nefunguje předávání ani skladování.
Materiál se ztrácí nebo ničí. V úvahu by přicházelo i nastavení vratné kauce. Bude dořešeno
na následující schůzi.
Uskladnění materiálu přes zimu je pořád možné v Načeradci, ale pouze za předpokladu, že
materiál bude do Načeradce dovezen.
15. Dotace
Vyúčtování poskytnuté dotace ze Středočeského kraje na závěrečné vyhlášení proběhlo
v pořádku.
Žádost o dotaci na MAS Blaník byla podána, ale nebylo v našich silách doplnit požadované
přílohy, proto jsme byli nuceni žádost o dotaci na vybavení stáhnout. Zjednali jsme v této věci
nápravu a jsme připraveni žádost o dotaci podat znovu, pokud bude vhodná výzva. Otázkou
je, zda BNL může, nebo chce vlastnit svoje vybavení. (zejména pivní sety, stánky pro
komentátora a časomíru, kompresor, atd.)
Do příští schůze zvážíme možnosti.
16. Ostatní náměty a diskuze
V rámci BNL proběhne osvětová akce týkající se dárcovství krvetvorných buněk a také
hromadný zápis do registru dárců, pokud bude dostatek zájemců. K celé akci připravíme
podklady a budeme všechny dostatečně a včas informovat.
V rámci diskuze byly probírány další možné změny v pravidlech a fungování ligy.
Následovala volná diskuze.

Další schůze proběhne 14. 3. 2021 V Tomicích
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