
Zápis z jednání Valné hromady   

       středočeského KNS  
                        konané dne 25. února 2017 na Kocandě 

 

Celkem rozesláno 27 pozvánek pro delegáty s hlasem rozhodujícím. 

Přítomno: 20 delegátů z toho 14 zástupců oddílů/klubů, 6 zástupců ONS a VV  

KNS. Omluveni 3 delegáti: oddíl Mezouň, ONS Beroun, p. Němec VV KNS. 

Neomluveni 4 delegáti: oddíl Kutná Hora, oddíl Hlavenec, ONS Praha – Západ 

a p. Potočník VV KNS. Hosté 3: p. Hlavatý ( VV ČNS ), p. Němeček  

( Přišimasy ) a p. Šťastný ( Nová Ves ). Celková účast 74 %.   

Valná hromada ( VH ) je usnášeníschopná. 
 

Seznam samostatných příloh k Zápisu VH středočeského KNS:  

Příloha č.1: Zpráva o činnosti VV KNS   

Příloha č.2: Zpráva STK   

Příloha č.3: Zpráva Komise mládeže ( KM )  

Příloha č.4: Zpráva o hospodaření svazu  

Příloha č.5: Zpráva revizní Komise 

Příloha č.6: Návrh finančního rozpočtu KNS 2017 

Příloha č.7: Usnesení VH KNS 2017 

Příloha č.8: Finanční jistiny družstev řízených VV KNS 

Příloha č.9:  Postupy k provádění finančních transakcí a platné čísla účtů oddílů 

Příloha č.10: Návrh rozlosování KP a KS družstev mužů 2017 

Samostatná příloha č.11: Doplnění v hlášení výsledků KP a KS družstev mužů 

Samostatná příloha č.12: Pozvánka na školení rozhodčích licence D a C 

Samostatná příloha č.13: Zpráva Komise rozvoje a propagace 

 

1. ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU A JEDNACÍHO ŘÁDU VH 

Všechny přítomné delegáty a hosty přivítal předseda KNS p. Peter Rackovský.   

Jednací řád s programem bez připomínkování delegátů byl schválen(20–0–0).  
 

2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE A VOLBA ORGÁNŮ VH 

Proběhlo zvolení orgánů Konference: p. Peter Rackovský – moderátor, p. Jiří 

Beránek – zapisovatel/ navrhovatel,  p. Miloslav Vach a p. Miroslav Lipták  

mandátová a organizační komise a p. Miroslav Havránek ověřovatel. Nebyl  

podán další návrh do orgánů VH. Orgány zvoleny (20–0–0). Pan Lipták  

přednesl zprávu mandátové komise se závěrem usnášeníschopnosti VH. K  

určení nadpoloviční většiny na jednání byl nutný počet 11 hlasů delegátů.    
 

3.  ZPRÁVY ČLENŮ VV KNS A ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE KNS 2016   
Postupně byly přečteny Zprávy předsedy a členů VV KNS za rok 2016. 

Poznámka: Všechny zprávy včetně zprávy revizní komise viz samostatná 

příloha č.1až 5 tohoto Zápisu. 



4.   PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ ZA ROK 2016 

Proběhlo vyhodnocení uplynulého ročníku ve všech soutěžích řízených KNS a  

předána ocenění ( trofeje, diplomy a míče ) nejlepším družstvům a jednotlivcům 

v kategoriích mužů a mládeže.  

Poznámka: Bohužel nebyl vrácen ani jeden z putovních pohárů, pro předání 

pořadatelům těchto mládežnických akcí v roce 2017 ( pohár Memoriálu Pavla 

Kočiše má v držení oddíl Hlavenec ). Za nepřítomného zástupce oddílu 

Hlavence převzal ceny p. Očenášek z Nymburka. 

 

Diskusní blok:  

p. Vladimír Hlavatý ( člen VV ČNS ): Jako nově zvolený člen VV ČNS  

( představil svou osobu ) informoval přítomné o svém pohledu na současný stav 

nohejbalového hnutí. Zaměřil se hlavně na nižší organizační články ( kraje a 

okresy ), problémy a možnosti řešení situace do budoucna. 

   

p. Martin Maršálek ( Komise tuzemského rozvoje ČNS ): 

 Představil a nabídl publikaci Osadní toulky II všem zástupcům KNS za 

zvýhodněnou cenu ve výši režijních nákladů ( 170 Kč ). 

 Nastínil snahy ČNS o reorganizaci soutěží, především druholigových a  

krajských, poukázal na potíže s naplňováním požadovaného počtu družstev do 

soutěží 2. ligy, stejně jako na tristní stav krajských soutěží a jejich úbytek.  

 

p. Jiří Beránek ( VV KNS): 

Reagoval, že bohužel ze zkušeností s ČNS má za to, že celorepublikový svaz má 

zájem pouze o extraligu a první ligu a v podstatě  se o kraje ani druhou ligu  

příliš nezajímá. Navíc nevytváří pro tyto oddíly takové podmínky, aby měly  

zájem soutěže hrát. 

 

p. Martin Maršálek ( Komise tuzemského rozvoje ČNS ): 

 Poděkoval středočeskému VV KNS za práci pro nohejbal a ocenil jeho  

fungování, jako jednoho z nejlepších krajských svazů v rámci ČR. Navrhl, aby 

podobně jako v ČNS byli i členové VV KNS odměňováni finančně, kdy by 

z vlastního rozpočtu byla na toto vyhrazena částka 40 tis. Kč.  

 

5.  VOLBA PŘEDSEDY, ČLENŮ VV A REVIZNÍ KOMISE ( RK ) KNS  
Pan Rackovský informoval přítomné, že jediný mimo stávající členy VV, kdo 

projevil zájem o práci ve výboru KNS byl pan Michal Daněk z oddílu Přišimasy. 

Tento kandidát se následně v několika větách delegátům představil. 

Postupně byly předloženy všechny návrhy kandidátů na předsedu a čtyřčlenný 

VV KNS, pro funkční období 2017 – 2020. 

Navrženi kandidáti: p. Ing. Peter Rackovský ( předseda a sekretář ), p. Mgr. Jiří 

Beránek ( člen VV ), p. Miloslav Vach ( člen VV ), p. Michal Němec ( člen  

VV ) a p. Michal Daněk ( člen VV ). Jediným navrženým kandidátem na  



předsedu RK byl p. Petr Kočiš.  

Výsledky hlasování: 

Volba předsedy: 19 pro – 0 proti – 1 zdržel se.  

Volby členů VV: 19 pro – 0 proti – 1 zdržel se.  

Volba předsedy RK: 19 pro – 0 proti – 1 zdržel se.  

Všichni kandidáti byli VH KNS zvoleni. 

 

6.    SOUTĚŽE 2017 

Přítomní delegáti obdrželi před jednáním VH potřebnou dokumentaci, včetně 

informací k přípravě soutěží 2017. Byli rovněž seznámeni se změnami platnými 

v Pravidlech a SŘ pro tento soutěžní ročník 2017. 

Diskuse:  

p. Miloslav Ziegler ( ONS Benešov ): 

Požádal VV KNS o sjednocení použití tiskopisů nezbytných k soutěžím  

( přihláška apod. ) s dokumenty vydávanými celorepublikovým svazem. Dále o 

zaslání Rozpisu soutěží KNS v dostatečném předstihu spolu s pozvánkou na VH/ 

Konferenci. 
 

p. Peter Rackovský ( sekretář KNS): 

Odpověděl, že se VV bude na svém nejbližším jednání zabývat případným  

sjednocením dokumentů . K Rozpisů odpověděl, že tento dokument může být 

zaslán delegátům, ale  bohužel pouze obecně. Právě výstupy ze samotného 

jednání VH/ Konference mají zásadní vliv na jeho finální podobu. Většina 

platných informací ohledně  Rozpisu, je tak k dispozici ve Zpravodaji 

z předcházejícího ročníku. 
 

6.1     ZASÍLÁNÍ PŘEDEPSANÝCH DOKUMENTŮ, KORESPONDENCE A 

PROVÁDĚNÍ PLATEB 

SEKRETÁŘI SVAZU: 

 Zasílání přihlášek družstev mužů a mládeže 

 Zasílání všech potvrzení provedených plateb klubem 

 Změny údajů kontaktů klubů (adresa, tel. číslo, email. adresa atd. )  

 Zasílání nově platných registračních karet klubů  

 Změny čísel účtů oddílů  

 Zasílání všech Seznamů/ Soupisů družstev mužů i mládeže  

 Předávání informací ohledně platnosti získání - prodloužení licencí 

rozhodčího/ trenéra  
 

Poznámka: Provádění plateb na účet KNS: 157135237/0600, Variabilní symbol 

šestimístní začínající číslem 26 viz  Příloha č.8 tohoto Zápisu: Postup 

k provádění finančních transakcí z/na účet KNS a platná čísla účtů oddílů. Vše 

rovněž k dispozici ke stažení na stránkách: www.stredoceskynohejbal.cz, nebo 

http://www.stredoceskynohejbal.cz/


možnost provádění plateb přímo v hotovosti proti potvrzení na pokladním 

dokladu ( VH, Konference apod. ) 

Poznámka: Sekretář zabezpečí distribuci vybraných výše uvedených dokumentů 

ostatním členům VV a Komisím KNS dle potřeby.   
 

STK SVAZU:  

 Zasílání žádostí o Změnu specifikace utkání 

 Zasílání fotek, pro tisk nových průkazek žáků, kteří ještě nemají vydaný 

občanský průkaz 

Poznámka: Stačí zaslat naskenované foto. U fota popsat jméno, rok narození a 

registrační číslo z karty hráče ( registr ČNS ). Průkazky řešit s ohledem na delší 

dobu vyřízení v dostatečném předstihu.   
 

Diskuze: 

p. Miloslav Ziegler ( ONS Benešov ): 

Navrhl používat v žákovské kategorii místo průkazek občanské průkazy pro 

mladistvé. 
 

p. Peter Rackovský ( sekretář KNS). Faktická poznámka: 

Odpověděl, že vůbec nevěděl o možnosti vydávání tohoto průkazu. Poznamenal,  

že řídící orgán soutěží nemůže nutit rodiče k zajištění tohoto průkazu. Pokud  

některý ze žáků prokáže svou totožnost takovým občanským průkazem, nebude to  

v rozporu s jeho startem v soutěži ( stejný je to u dorostenců/ mužů ). 

 

KOMISI MLÁDEŽE SVAZU:  

 Zasílání předepsané dokumentace z mládežnických akcí, tj.   

výsledkových listin, vyúčtování cestovních náhrad, fotek z akce  
( průkazní materiál k účelu plnění Směrnice rozvoje mládeže a žen ČNS )   
 

KOMISI ROZVOJE A PROPAGACE ( KRP ) KNS: 

 Na základě zasílaných  informací/ článků od klubů, propagace  

středočeského nohejbalu Adresa stránek KNS:  

www.stredoceskynohejbal.cz 

  

KRP vede administraci internetové databáze členů ( hráčů a funkcionářů ) 

oddílů sdružených pod KNS. Provádí jejích kontroly a následně uzamykání 

těchto členů družstev, pro tvorbu elektronických soupisek družstev. Dále pak 

vede veškeré statistické údaje družstev a jednotlivců. 

 

DOPLNĚNÍ K HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ UTKÁNÍ SOUTĚŽÍ MUŽŮ: 

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: 775 615685 

 Zasílání výsledků pomocí SMS je vyčleněno zvláštní telefonní číslo:  

775 615685 ( není to tel. číslo STK ), na kterém budou příchozí SMS 

automaticky přeposlány na KNSzapis@email.cz  

http://www.stredoceskynohejbal.cz/
mailto:KNSzapis@email.cz


 Umožněno zasílání výsledků do 4 hodin emailem přímo na  

KNSzapis@email.cz a to buď jen výsledků, nebo rovnou s fotografií či 

skenem zápisu. 

Poznámka: vše podrobně znázorněno viz  samostatná příloha č.11 tohoto 

Zápisu: Doplnění k hlášení výsledků utkání krajských soutěží mužů 

 

6.2     ZÁVAZNÉ TERMÍNY PRO ZASÍLÁNÍ PŘEDEPSANÉ DOKUMEN -

TACE A PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PLATEB  

Povinnost Do termínu 

1. přestupní termín  31.1.2017 

Odevzdání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů a mládeže 25.2.2017 

Zaplacení startovného do soutěží družstev mužů 25.2.2017 

Zaplacení ( dorovnání ) jistin klubů do požadované výše 500 Kč 25.2.2017 

Zaplacení platby za vykoupení povinnosti mládeže ( 5.000/3.000 
Kč ) 

31.3.2017 

Zaslání Seznamů členů družstev mužů a mládeže spolu se 
zaplacením licenčních poplatků  

31.3.2017 

Zaslání dokumentů  ( Zpravodaj, nových průkazek žáků… ) 6.4.2017 

Zaslání Rozpisů soutěží mládeže a mužů KNS na ČNS 15.4.2017 

Zaslání Rozpisů řízených soutěží ONS na KNS 30.4.2017 

Možné ukončení hostování 30.6.2017 

2. přestupní termín 31.7.2017 

Nahlášení předběžných přihlášek ONS na kvalifikaci o KS 2018 31.8.2017 

Podání přihlášek přímých účastníků kvalifikace o KS 2018 25.9.2017 

Podání přihlášek účastníků kvalifikace o 2. ligu 2018 2.10.2017 

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS na KNS 15.10.2017 

Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS 15.11.2017 

Zaslání formuláře plnění KNS na ČNS 15.11.2017 

Zaslání žádosti o převedení soutěží 2018 31.1.2018 

 

6.3     DALŠÍ UPŘESNĚNÍ K SOUTĚŽÍM 

6.3.1 Zrušení povinnosti rozhodčích 

Poslední školení k získaní/ prodloužení platnosti licencí rozhodčích proběhlo na 

úrovni KNS v roce 2010 ( Slaný ). S ohledem na tuto skutečnost řídící orgán 

KNS ruší pro soutěžní rok 2017 tuto povinnost. Momentálně mohou takové 

školení provádět pouze pověřeni lektoři ČNS. Dne 18.3.2017 pořádá ČNS 

školení rozhodčích licence D a C v Praze. Pozvánka na školení viz samostatná 

příloha č.12 tohoto zápisu.  

mailto:KNSzapis@email.cz


6.3.2 Motivační program 

 Zachování vyhodnocování a oceňování nejlepších jednotlivců 

v soutěžích mužů ( Komise propagace a rozvoje KNS  ) a v soutěžích 

mládeže ( Komise mládeže ). 

  

 Zachování odměny družstvům mládeže za účast alespoň dvou sestav na 

min. stanoveném počtu přeborů/ turnajů, tj. 5 akcí. Tato družstva budou 

odměněna částkou ve výši 1.000 Kč. Při splnění této podmínky družstvem 

na všech vypsaných 7 akcích kraje, bude odměna navýšena na celkovou 

částku 2.000 Kč. 

 

 Zachování proplácení cestovních náhrad mládeži. V případě účasti 

družstva mládeže v počtu šest a více hráčů bude proplaceno těmto 

družstvům cestovné za použití dvou vozidel. Pořadatelé zodpovídají za  

řádně provedenou fyzickou kontrolu všech účastníků před akcí. 

 

Poznámka: Všechny změny v motivačním programu pro rok 2017 jsou  

zavedeny na základě výsledků hospodaření u mládeže v letech minulých. Pro 

ročník 2018 nemusí být podmínkou. Rozhodovat budou ekonomické  

ukazatele v následném období.  

 

 

6.4 SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ – SPLNĚNÍ PODMÍNEK 

Delegáti z řad zástupců klubů byli seznámeni s rozdělením družstev mužů do  

dlouhodobých soutěží KP a KS.  

Poznámka: Družstvo Slaný bude startovat jako nováček ve 2. lize. Družstvo  

Mezouně odhlásilo svůj start v soutěžích a družstvo K. Hory se bez sdělení 

důvodu nepřihlásilo do soutěží KNS 2017. Nebyl přítomen zástupce klubu.  

  

Diskuze: 

p. Jiří Očenášek ( Nymburk ): 

Nesouhlasil s tím, že by v jedné skupině startovaly společně B a C týmy  

Šacungu Benešov s ohledem na regulérnost soutěže.  

 

Po tomto diskusním příspěvku předseda KNS nabídnul start v KP 2017  

zástupcům družstev loňského ročníku KP, která se umístila výsledkově za 

týmem Šacungu C. Ani jeden z těchto zástupců ( Zvánovice, Čelákovice C a 

Přišimasy ) nabídku neakceptoval. Nováčkům krajské soutěže ( Sadská, Jizerní 

Vtelno, Nová Ves a Čáslav ) nebylo nabídnuto startovat v KP družstev hlavně  

s ohledem na skutečnost, že loni tyto týmy startovaly v okresních soutěžích a  

není známá jejích výkonnost.    

 

 



p. Peter Rackovský ( předseda KNS): 

Vysvětlil, že start dvou družstev jednoho klubu není v rozporu s předpisy ČNS. 

Není to povolené v celorepublikových soutěžích ( extraliga, 1.liga….. ), ale nižší 

organizační články ( kraje/ okresy ) to mohou ve svých Rozpisech povolit.  

V rozhodnutí jsou preferovány výsledky z ročníku 2016. Upřesnil, že družstva  

Šacungu svá vzájemná utkání odehrají hned v úvodním kole, stejně tak tomu  

bude v odvetách a není možná fluktuace hráčů mezi B a C družstvy. Vše  

z důvodu regulérnosti soutěže. Dále upřesnil, že v případě vítězství kteréhokoliv 

z těchto týmů v KP družstev, bude umožněn start v kvalifikaci o 2.ligů pouze a 

výhradně konkrétnímu družstvu, aby se předešlo možnému porušení předpisů  

( v minulosti případ Chabařovice ).  

 

6.4.1 Přihlášky, startovné, jistiny 

 

KP Přihláška Startovné Jistina KS Přihláška Startovné Jistina 

Šacung B ANO ANO ANO Čelákovice C ANO ANO z jistiny ANO 

Vrdy ANO ANO ANO Zvánovice ANO ANO ANO 

Zaječov ANO ANO ANO Přišimasy ANO ANO ANO 

Č. Brod B ANO ANO ANO Jizerní Vtelno ANO ANO ANO 

Nymburk ANO ANO ANO Sadská ANO 27.2. ANO ANO 27.2. 

Osnice ANO ANO ANO Nová Ves ANO ANO ANO 

Šacung C ANO ANO ANO Čáslav ANO ANO ANO 

 

6.4.2 Vykoupení povinnosti mládeže, hráčské seznamy, licenční poplatky 
KP Vykoupení Seznam Licenční KS Vykoupení Seznam Licenční 

Šacung B Nemusí NE NE Čelákovice C Nemusí NE NE 

Vrdy ANO ANO ANO Zvánovice NE NE NE 

Zaječov NE NE NE Přišimasy NE NE NE 

Č. Brod B Nemusí NE NE Jizerní Vtelno ANO NE NE 

Nymburk Nemusí NE NE Sadská NE NE NE 

Osnice ANO NE NE Nová Ves ANO NE ANO 

Šacung C Nemusí NE NE Čáslav Nemusí NE NE 

Poznámka: Splnění podmínek čl.6.4.2 do předepsaného termínu 31.3.2017. 

Částka, pro vykoupení povinnosti mládeže KP 5.000 Kč, KS 3.000 Kč. 

 

6.4.3 Systém soutěže 

Krajský přebor i krajská soutěž družstev mužů v obsazení sedmi týmů,  

systémem každý s každým, doma – venku. Úvodní 1.kolo začne dne 15.4.2017 a  

poslední 14.kolo dne 16.9.2017. Vítěz KP má právo účasti v kvalifikaci o postup  

do 2.celostátní ligy ročníku 2018. Vítěz KS má právo postupu do KP ročníku  

2018. Sestup z KS do okresních soutěží dle situace postupu a sestupu z 2.ligy  

2017. 

 

 



6.4.4 Rozlosování soutěží, začátky domácích utkání 

 Návrh Rozlosování viz Příloha č.10 tohoto Zápisu. Upozornění na  

možnost změny specifikace utkání bez poplatku, kterou vyřizuje STK KNS do 

termínu 31.3.2017! Po tomto datu každá změna specifikace již s poplatkem.  

 Na základě požadavků klubů, STK KNS zanesl do Rozlosování soutěží  

družstev mužů tyto požadavky, včetně časů začátků domácích utkání těchto  

týmů KP: Nymburk od 09.30 hod., Šacung Benešov B od 09.30 hod., Šacung 

Benešov C od 15.00 hod., Zaječov od 10.00 hod. a Vrdy od 10.00 hod. Týmů: 

KS: Čelákovice C od 09.30 hod., Nová Ves od 10.00 hod. a Jizerní Vtelno od  

10.00 hod. Ostatní družstva mají začátek domácích utkání od 09.00 hod. 

  

6.4.5 Přidělení pořadatelství kvalifikace 

Pro pořadatelství kvalifikace o postup do KS 2018 neprojevil zájem žádný klub/ 

ONS. S ohledem na situaci ve druhé lize a stavem přihlášek družstev z řad ONS  

zabezpečí VV KNS pořadatelství ( místo konání ) do termínu 25.9.2017. Termín 

kvalifikace byl určen na den 7. října 2017. 

 

6.5 SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLÁDEŽE – SPLNĚNÍ PODMÍNEK 

6.5.1 Přihlášky 

Družstva Přihláška žáci Přihláška dorost Poznámka/ účast 

Šacung  ANO ANO Pouze 1-2 akce 

Slaný ANO – 27.2. NE Povinnost 

Čáslav ANO ANO Povinnost 

Č. Brod  ANO ANO Pouze 2–3 akce 

Hlavenec ANO - 27.2. NE Povinnost 

Čelákovice ANO ANO Bez povinnosti 

Poznámka: Družstva Č. Brodu a Šacungu neplní povinnosti mládeže získáním 

kreditů v soutěžích kraje ( obě družstva budou startovat v celostátní BDL ). 

Čelákovice a Český Brod mají navíc družstvo žen. 

 

6.5.2 Systém soutěží 

Na základě počtu podaných přihlášek družstev mládeže, pro soutěže dorostu i 

žactva rozhodla VH KNS o sloučení soutěží do jedné kategorie, tak jak tomu 

bylo v letech 2014 - 2016. Sloučení obou kategorií není v rozporu s platným SŘ  

ČNS ( článek 3.2 ) a zněním platné Směrnice plnění povinnosti žen a mládeže ze 

dne 1.12.2015. 

Soutěž proběhne turnajovým způsobem následně: Celkem sedm akcí hraných 

v různých termínech ve složení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 3x turnaj 

dvojic z toho 1x KP dvojic a 1x turnaj jednotlivců. V případě dostatečného 

počtu družstev žáků a dorostu na akci proběhnou soutěže v obou kategoriích 

samostatně. Body budou započteny ze všech turnajů. Pro přihlášená družstva s 

povinností je předepsaná účast mládeže minimálně na pěti akcích z celkového 

počtu sedmi vyhlášených turnajů v Rozpisu KNS. U ligových družstev stojí 



důkazné břemeno splnění všeobecné povinnosti článku 3.2 SŘ ČNS výhradně 

na straně těchto družstev! 
Poznámka: Registrační průkazky se budou vyhotovovat v roce 2017 ( kontrola 

totožnosti ), pouze pro hráče žákovské kategorie, kteří tento průkaz nemají. 

 

6.5.3 Přidělení pořadatelství mládežnických akcí v roce 2017 
Dorost + žáci Pořadatel 

KP3 ( 7.5. ) Memoriál J. Krále Český Brod 

KP2 ( 14.5. ) Memoriál M. Potůčka Čáslav 

T3 ( 28.5. ) Memoriál P. Kočiše Slaný 

T2 ( 11.6. ) Slaný 

T3 ( 25.6. ) Čelákovice 

T2 ( 3.9. ) Čelákovice 

T1 ( 17.9. ) Čáslav 

Poznámka: Pořadatelé turnajů/ přeborů musí mít k dispozici minimálně dva  

kurty s ohledem na organizační zvládnutí akce. Pořadatelé obdrželi po skončení 

VH KNS ceny ( trofeje, medaile a diplomy ). Putovní pohár na T3 28.5.2017 

předá oddíl Hlavence ( držitel 2016 ) oddílu Slaný do termínu konání akce. 

 

6.5.4 Termínový kalendář KNS 2017 

                                 TERMÍNOVÝ  KALENDÁŘ KNS 2017   
Den Datum Akce Poznámky/ ČNS 

sobota 25.2. VH KNS 
Kocanda-Osnice 

/10.00 

sobota 15.4. 1. kolo 
  
  

neděle 16.4.   

sobota 22.4. 2. kolo  

neděle 23.4.  
 sobota 29.4. 3. kolo 
 neděle 30.4.  
 pondělí 1.5.  MČR 1 Dorost 

sobota 6.5. 4. kolo  

neděle 7.5. KP 3 mládeže – Český Brod  

pondělí 8.5.  
 sobota 13.5.  5. kolo  

neděle 14.5. KP 2 mládeže - Čáslav 
 

sobota 20.5.  6. kolo   

neděle 22.5.  
 sobota 27.5. 7. kolo   



neděle 28.5. T3 mládeže - Slaný  

sobota 3.6. 8. kolo  MČR 2 St. žáci 

neděle 4.6.  MČR 3 St. žáci 

sobota 10.6. 9. kolo   

neděle 11.6. T2 mládeže - Slaný  

sobota 17.6. 10. kolo  MČR 2 Ml. žáci 

neděle 18.6.  MČR 3 Ml. žáci 

sobota 24.6. 11. kolo  

neděle 25.6. T3 mládeže - Čelákovice  

sobota 1.7. Náhradní termín MČR 2 Mužů 

Letní přestávka  

sobota 26.8.  MČR 3 Mužů 

neděle 27.8.   

sobota 2.9.  12. kolo  MČR 1 Ml. žáci 

neděle 3.9. T2 mládeže - Čelákovice  

sobota 9.9. 13. kolo  

neděle 11.9.   

sobota 16.9. 14. kolo  

neděle 17.9. T1 mládeže - Čáslav  

sobota 23.9. Náhradní termín  

neděle 24.9.    

sobota 7.10. Kvalifikace o KS 2018   

 

6.5.5 Termínový kalendář ČNS 2017 

MČR 1 Dorost  1.5.2017  ( přihlášky do 21.4.) 

MČR 2 Dorost  5.7.2017  ( přihlášky do 20.6. ) 

MČR 3 Dorost  6.7.2017  ( přihlášky do 20.6. ) 

MČR 2 Mladší žáci 17.6.2017  ( přihlášky do 3.6. ) 

MČR 3 Mladší žáci 18.6.2017  ( přihlášky do 3.6. ) 

MČR 1 Mladší žáci 2.9.2017  ( přihlášky do 17.8. ) 

MČR 2 Starší žáci  3.6.2017  ( přihlášky do 19.5. ) 

MČR 3 Starší žáci  4.6.2017  ( přihlášky do 19.5. ) 

MČR 1 Starší žáci  7.10.2017  ( přihlášky do 22.9. ) 

MČR 1 Mužů  22.10.2017  ( přihlášky do 7.10. ) 

MČR 2 Mužů  1.7.2017  ( přihlášky do 16.6. ) 

MČR 3 Mužů  26.8.2017  ( přihlášky do 11.8. ) 

MČR 1,2,3 Žen  Bude upřesněno později 



 

7.       NÁVRH ROZPOČTU KNS PRO ROK 2017  

Návrh rozpočtu KNS pro rok 2017 ( viz Příloha č.6 tohoto Zápisu ) obdrželi 

všichni delegáti před samotným jednáním VH. Předseda KNS informoval 

všechny přítomné o připravovaných příjmech a výdajích v roce 2017. 

 

Diskuse k návrhu rozpočtu: 

p. Martin Maršálek ( Šacung Benešov ): 

Podal návrh delegátům odměnit v roce 2017 finančně členy VV KNS za  

odváděnou práci ve výši 30 tis. Kč. Schválená částka by byla vyčleněna  

z přebytku financí svazu. Vysvětlil důvody udělení odměny a rozdělení financí by  

ponechal na rozhodnutí předsedy svazu. Dále pak doporučil, že do budoucna by 

si měl krajský svaz zajistit sponzora a právě z těchto prostředků odměňovat  

práci VV.  

   

p. Jiří Očenášek ( Nymburk ), p. Vladimír Janšta ( ONS Nymburk ):  

Nesouhlasili s návrhem a vyjádřili svoji obavu, že pokud by to pokračovalo 

každý rok tímto trendem, pak by svaz přišel o pracně získané finance. Shodli se s 

názorem, že k odměňování členů VV by bylo potřeba zajistit sponzora. 

 

Moderátor přerušil diskusi, která přestala být věcnou a přecházela spíš  

k otevřené debatě delegátů. Následně proběhlo samotné hlasování o návrhu.   

 

Výsledek hlasování: 11 pro návrh – 3 proti návrhu – 6 se zdrželo hlasování 

Návrh byl delegáty schválen. 

 

 

8. USNESENÍ VALNÉ HROMADY KNS 2017 
Usnesení Valné hromady KNS jako samostatná Příloha č. 7 tohoto Zápisu. 

Usnesení ve svých bodech zahrnuje vše projednané na VH KNS ( Ověřovatel ). 

 

Výsledek hlasování: 19 pro návrh – 0 proti návrhu – 1 se zdržel hlasování 

Delegáti schválili usnesení VH KNS ve všech bodech. 

 

9. RŮZNÉ 

9.1 DOKUMENTY 

Zpracování Zpravodaje KNS 2017 zabezpečí sekretář KNS, který rovněž  

provede kontrolu splnění podmínek družstev ke startu v soutěžích KNS 2017. 

Vyhotovení nových registračních průkazek pro žáky zabezpečí STK. Rozpisy  

s termínovou listinou soutěží mládeže připraví Komise mládeže. Vše výše  

uvedené bude zasláno doporučenou poštou oddílům, svazům a SKO ČUS po  

jednání VV KNS začátkem dubna 2017. Nejpozději v termínu 6.4.2017. 
 



 

9.2 KONFERENCE ČNS 

Dne 12.3.2017 se v Nymburce ( sportovní centrum ) od 10.00 hod. uskuteční 

Konference ČNS. Nominace delegátů ( dva mandáty ) za středočeský KNS: p.  

Peter Rackovský ( předseda KNS ). Druhý delegát bude doplněn později.  

Všechny nominace delegátů za KNS budou zaslány na sekretariát ČNS. 

 

9.3 ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 

Dne 18.3.2017 pořádá ČNS školení rozhodčích licence D a C v Praze. Pozvánka 

na školení viz samostatná příloha č.12 tohoto zápisu.  

 

9.4 SPORTOVNÍ MATERIÁL – MÍČE  

Na základě projeveného zájmu oddílu o zakoupení míčů ( GALA ) cestou KNS, 

můžou jednotlivé oddíly nahlásit své objednávky na tento sportovní materiál u 

sekretáře KNS. Termín ukončení objednávek dne 31.3.2017. Provedení  

objednávky pouze v případě, že by počet objednaných míčů zajišťoval možnou 

slevu u prodejce ( množstevní sleva ), která by se klubům vyplatila.  

Zainteresovaným oddílům bude po tomto datu sděleno, zda objednávka  

proběhne. Pro informaci cena 1 ks míče typu BN 5022S činila 655 Kč a typu BN 

5042S ( s logem MS 2016 ) činila 705 Kč. Ceny nejsou zaručeny.       
 

9.4 TERMÍNY JEDNÁNÍ VV KNS 2017  

1.jednání VV  Osnice 8.2.2017   16.00 hod. 

2.jednání VV  Osnice 7.4.2017    15.00 hod. 

3.jednání VV  Osnice červen 2017*  15.00 hod. 

4.jednání VV  Osnice září 2017*   15.00 hod.  

5.jednání VV  Osnice listopad 2017*   15.00 hod. 

Konference KNS   Osnice* konec února 2018* 10.00 hod.  

 * termíny a místo budou upřesněny 

 

 

10. ZÁVĚR VALNÉ HROMADY KNS  
Předseda KNS a moderátor p. Peter Rackovský závěrečním slovem poděkoval 

všem přítomným za účast na jednání a oficiálně VH ukončil. 
 

 

  Na Kocandě dne 25. 2. 2017 zapsal         Zápis z VH KNS provedl             

           p. Mgr. Jiří BERÁNEK       p. Ing. Peter RACKOVSKÝ 

   

 

            Zápis ověřil      

             p. Bc. Miroslav HAVRÁNEK 
 

 


