
Zápis z jednání Konference   

       středočeského KNS  
                        konané dne 24. února 2018 v Osnici 

 

Celkem rozesláno 26 pozvánek pro delegáty s hlasem rozhodujícím.  

Přítomno: 14 delegátů z toho 8 zástupců oddílů/klubů, 6 zástupců ONS a VV  

KNS. Omluveno 7 delegátů: oddíly Čelákovice, Zvánovice, Slaný, Zaječov,  

ONS Beroun a VV KNS. Neomluveno 5 delegátů: oddíly Český Brod, Sadská,  

Hlavenec, Stratov a ONS Praha-Západ. Hosté: p. Šťastný ( Nová Ves ), p. Jaroš, 

p. Tylich st. ( oba Liha ), Libor Chytra a Jaroslav Dvořák ( oba Osnice ).  

Omluven za VV ČNS p. Hlavatý. Celková účast 54 %.   

Konference 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 Komise rozvoje a propagace   

Příloha č.6: Zpráva Revizora KNS 

Příloha č.7: Návrh finančního rozpočtu KNS 2018 

Příloha č.8: Usnesení Konference KNS 2018 

Příloha č.9: Finanční jistiny družstev řízených VV KNS 

Příloha č.10:Postupy k provádění fin. transakcí a platné čísla účtů oddílů 

Příloha č.11: Návrh rozlosování KP a KS družstev mužů 2018 

 

1. ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU A JEDNACÍHO ŘÁDU  

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

Jednací řád s programem bez připomínkování delegátů byl schválen(14–0–0).  
 

2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ ( ORGANIZAČNÍ ) KOMISE A VOLBA  

ORGÁNŮ KONFERENCE 

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

Miloslav Vach – zapisovatel/ navrhovatel,  p. Michal Daněk mandátová a  

organizační komise a p. Miroslav Havránek - ověřovatel. Nebyl podán další  

návrh do orgánů Konference. Orgány zvoleny (14–0–0).  
 

3.  ZPRÁVY ČLENŮ VV KNS A ZPRÁVA REVIZORA KNS 2017   
Postupně byly přečteny Zprávy předsedy a členů VV KNS za rok 2017. 

 

Poznámka: Všechny zprávy včetně zprávy Revizora KNS viz Přílohy č.1až 6 

tohoto Zápisu. 

 



4.   PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ ZA ROK 2017 

Proběhlo vyhodnocení uplynulého ročníku ve všech soutěžích řízených KNS a  

předána ocenění ( trofeje a míče ) nejlepším družstvům a jednotlivcům 

v kategoriích mužů a mládeže.  

Poznámka: Za nepřítomného zástupce oddílu Zaječova přebral ceny ( 2x trofej a 

míč ) p. Tylich z týmu Liha.  Rovněž za nepřítomného zástupce oddílu Hlavenec 

přebral ceny ( 3x trofej a míč ) p. Kašpárek z týmu Jizerní Vtelno. Předání cen, 

pro družstvo Čelákovic zajistí sekretář svazu.  

 

Diskusní blok:  

p. Michal Kašpárek ( Jizerní Vtelno ):  

Podal dotaz, proč nesnížit částku za vykoupení povinnosti mládeže u družstev  

KP na výši 3.000 Kč.  

 

p. Peter Rackovský ( sekretář KNS): 

Odpověděl, že VV na svém jednání ( 7.2.2018 ) rozhodl o snížení částek za  

vykoupení povinnosti v obou soutěžích o 1.000 Kč. Vše na základě výsledků 

ekonomických ukazatelů hospodaření u mládeže v minulých letech. Zároveň  

s ohledem na stav financí svazu poukázal na možnost zvýšení motivace i u  

družstev mužů. Finančně odměnit nejlepší družstva mužů v obou soutěžích, ale  

toto nechat vyřešit až v jednání o návrhu rozpočtu pro letošní rok.   

   

p. Martin Maršálek ( Šacung Benešov ): 

Všem účastníkům Konference podal omluvu za odstoupení družstva Šacung C ze  

soutěží družstev mužů 2017 a vysvětlil důvody, proč k této situaci došlo.  

 

p. Michal Kašpárek ( Jizerní Vtelno ):  

Informoval o startu družstva Semčice ( ONS Ml. Boleslav ) v KP Libereckého  

kraje ročníku 2018. Uvedl, že družstvo mělo zájem startovat ve středočeském  

KP, ale nemělo zájem o start v nižší KS.  

 

p. Peter Rackovský ( sekretář KNS): 

Doplnil ohledně této věci, že se zástupcem družstva Semčice mluvil, ale neměl 

informace o žádném týmu z KP, který by odstupoval/ převáděl soutěž a tak 

nebyla zde jiná možnost oprávněného startu výše uvedeného družstva v KP.  

Poznámka: ONS Mladá Boleslav po skončení soutěží 2017 oznámil, že žádný  

tým z OP MB nemá zájem startu v soutěžích kraje 2018.  

 

p. Miloslav Vach ( Komise mládeže KNS): 

Poznamenal k předávaní cen zklamání nad nečekanou neúčasti odměněných  

týmů.  

 

 



5.    SOUTĚŽE 2018 

Přítomní delegáti obdrželi před jednáním Konference potřebnou dokumentaci, 

včetně změn a informací k přípravě soutěžního ročníku 2018. 

 

5.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE K SOUTĚŽÍM: 

 Rozhodnutí VV KNS: V ročníku 2018 bude oddílům, které se 

vykupují z povinnosti mládeže ponížena výše těchto poplatků o 1.000 

Kč. Družstva v KP budou hradit celkem 4.000 Kč a družstva v KS 

2.000 Kč. 

Poznámka: Vše na základě výsledků ekonomických ukazatelů vynaložených  

na mládež v letech 2016 – 2017. Snížení financí není v rozporu s platnými  

předpisy ČNS.  
 

 Nově VV KNS ustanovil dvoučlennou Komisi mládeže ( KM ) KNS  

v obsazení: p. Miloslav Vach a p. Michal Daněk. 

Poznámka: KM ČNS předloží finální podobu formuláře k zasílání výsledkových 

listin a ostatních nezbytných informací z mládežnických akcí na Úložiště dat –  

web ČNS. Zmocněná osoba za KNS p. Michal Daněk vyplní po uskutečnění 

mládežnické akce tento formulář a spolu s nezbytnou dokumentací ( foto … ) 

odešle do sekce „rozhraní akce mládeže“ na webu ČNS. 
 

 Pořadatelům turnajů/ přeborů mládeže stačí mít k dispozici jeden 

kurt s ohledem na počet přihlášených družstev a organizační zvládnutí 

akce.  
 

 Upozornění na platnost ( 20.1.2018 ) nové Směrnice pro řízení  

oblastních článků ( KNS, RNS ).  

Poznámka: Směrnici obdrželi v tištěné podobě všichni delegáti Konference a 

rovněž byla všem zaslána spolu s Pozvánkou na jednání. 
 

5.2  ZÁVAZNÉ TERMÍNY KE SPLNĚNÍ PŘEDEPSANÝCH PODMÍNEK  

SOUTĚŽÍ KNS: 

Jednotlivé termíny jsou závazné. Za nedodržení povinnosti hrozí proviněnému 

družstvu mimo udělení finančního postihu i pozastavení soutěžní činnosti.  
 

Povinnost Do termínu 

1. přestupní termín  15.-  31.1.2018 

Odevzdání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů a mládeže 24.2.2018 

Zaplacení startovného do soutěží družstev mužů 24.2.2018 

Zaplacení ( dorovnání ) jistin klubů do požadované výše 500 Kč 24.2.2018 

Zaplacení platby za vykoupení povinnosti mládeže ( 4.000 Kč-

KP/2.000 Kč-KS ) 

31.3.2018 



Zaslání Soupisů členů družstev mužů a mládeže spolu se  

zaplacením licenčních poplatků  

31.3.2018 

Zaslání dokumentů  ( Zpravodaj, nových průkazek žáků… ) 6.4.2018 

Zaslání Rozpisů soutěží mládeže a mužů KNS na ČNS 30.4.2018 

Zaslání Rozpisů řízených soutěží ONS na KNS 30.4.2018 

Možné ukončení hostování 30.6.2018 

2. přestupní termín 15.- 31.7.2018 

Nahlášení předběžných přihlášek ONS na kvalifikaci o KS 2019 31.8.2018 

Podání přihlášek přímých účastníků kvalifikace o KS 2019 24.9.2018 

Podání přihlášek účastníků kvalifikace o 1. ligu 2019 (nový model 

soutěží ČNS) 

2.10.2018 

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS na KNS 15.10.2018 

Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS 15.11.2018 

Zaslání formuláře plnění KNS na ČNS 30.11.2018 

Zaslání žádosti o převedení soutěží 2019 31.1.2019 

 

5.3 SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ – SPLNĚNÍ PODMÍNEK 

Na základě podaných přihlášek družstev mužů byli delegáti z řad zástupců klubů 

seznámeni s návrhem herního systému a rozdělením družstev mužů do  

dlouhodobých soutěží KP a KS 2018 předložen VV KNS.  

Poznámka: Družstva Slaný, Čelákovice B a Zaječov ( nováček ) budou startovat  

ve 2. celostátní lize. Družstvo Hlavence odhlásilo svůj start v soutěžích řízených 

ČNS ( 2.liga ) a soutěžích kraje ( mládež ). Stratov odhlásil těsně před konáním 

Konference start v KS družstev mužů. Družstvo Čelákovice odhlásilo start  

mládeže v soutěžích kraje a bude účastníkem BDL 2018.  

 

5.3.1 Herní systém a rozdělení družstev mužů 

Krajský přebor družstev mužů v obsazení sedmi týmů: Český Brod B,  

Osnice, Nymburk, Vrdy, Šacung B ? ( družstvo oznámilo před jednáním zájem 

startu v nižší KS ), Jizerní Vtelno a Čelákovice C ( potvrdily start před konáním 

jednání ). Přebor proběhne v jedné skupině systémem každý s každým, doma –  

venku. Celkem 14 kol. Úvodní 1.kolo základní části začne dne 14. dubna a 

poslední 14.kolo dne 15. září 2018. Každé družstvo odehraje 12 utkání. Vítěz 

má právo účasti v kvalifikaci o postup do 1.ligy 2019 ( nový model ).  

Krajská soutěž družstev mužů v obsazení šesti týmů: Přišimasy,  

Zvánovice ( oba týmy odmítly nabídku startovat v KP 2018 ). Základní část  

systémem každý s každým, doma – venku. Celkem 10 kol. Následně  

nadstavbová část Play – off a část o další umístění. Úvodní 1.kolo základní části 

začne dne 21.dubna a poslední 10.kolo dne 23.června 2018. Nadstavba Play-off 



na dvě hraná utkání doma – venku, kdy o vítězi rozhoduje konečné skóre dílčích 

zápasů, následně poměr setů, nebo až poměr míčů. Semifinále ( SF )  

s nasazením 1-4, 2-3. Termíny SF 1.9. a 8.9.2018. Vítězové postup do finále a 

poraženi do utkání o konečné 3. - 4. místo. V obou duelech se začíná na hřišti  

lépe umístěného týmu po základní části. Termíny finále a utkání o bronz 15.9. a 

22.9.2018. Vítěz KS má právo postupu do KP ročníku 2019. 

Nadstavba o další umístění ( 5. – 6.místo ) na dvě hraná utkání doma – 

venku, kdy o vítězi rozhoduje konečné skóre dílčích zápasů, následně poměr  

setů, nebo až poměr míčů. První duel začne na hřišti 5. týmu po základní části. 

Termíny 8.9. a 15.9.2018. 

Celkem družstva na konečném 1. až 4.místě odehrají v sezoně 14 utkání.  

Družstva umístěná na 5. - 6.místě 12 utkání.   

 

Diskusní blok: 

p. Martin Maršálek ( Šacung Benešov ): 

Po upřesnění herního systému v KP družstev mužů potvrdil účast B družstva 

Benešova v KP 2018. Žádost na STK KNS při rozlosování KP družstev mužů 

sjednotit termíny domácích utkání družstva Šacungu Benešov B s termíny  

domácích utkání družstva Šacung A uvedených v rozlosování extraligy ČR 

( 14.4., 28.4., 8.5. ( úterý ), 19.5., 9.6. a 1.9.2018 ). 

   

p. Martin Maršálek ( Šacung Benešov ): 

Dále poznamenal k Play – off KS možnost odehrání i na dvě vítězná utkání jako 

v lize. Začalo by se na hřišti hůře umístěného týmu po základní části a  

v následujícím víkendu by se odehrála odvetná utkání ( sobota ) a případně i  

třetí rozhodující utkání ( hned v neděli ) na hřišti lépe umístěného družstva po  

základní části. 

 

p. Lumír Raab ( Nová Ves ): 

Podal návrh hrát celou nadstavbovou část pouze na jedno hrané utkání na hřišti 

lépe umístěného týmu po základní části. 

 

Poznámka: Delegáti Konference rozhodli, že hlasovat o herním systému KS 

družstev mužů budou pouze přítomní delegáti z řad klubů KS ( z šesti přítomní 

čtyři ). 

 

Nejdříve se hlasovalo o návrhu předloženém p. Raabem.  

Výsledek hlasování: 1 pro návrh – 3 proti návrhu – 0 se zdrželo hlasování 

Návrh nebyl přijat. 

 

Následně se hlasovalo o návrhu předloženém VV KNS.  

Výsledek hlasování: 3 pro návrh – 1 proti návrhu – 0 se zdrželo hlasování 

Návrh byl přijat. 



 

5.3.2 Přihlášky, startovné, jistiny 

KP Přihláška Startovné Jistina KS Přihláška Startovné Jistina 

Č.Brod B ANO ANO ANO Přišimasy ANO ANO ANO 

Osnice ANO ANO ANO Zvánovice ANO ANO ANO 

Nymburk ANO ANO ANO Sadská ANO ANO ANO 

Vrdy ANO ANO ANO Čáslav ANO ANO ANO 

Šacung B ANO ANO ANO Nová Ves ANO ANO ANO 

Jiz. Vtelno ANO ANO ANO Liha ANO ANO ANO 

Čelákovice C ANO ANO ANO     

 

5.3.3 Vykoupení povinnosti mládeže, hráčské seznamy, licenční poplatky 

KP Vykoupení Seznam Licenční KS Vykoupení Seznam Licenční 

Č. Brod B Nemusí NE NE Přišimasy NE NE NE 

Osnice ANO NE NE Zvánovice NE NE NE 

Nymburk Nemusí NE NE Sadská NE NE NE 

Vrdy NE ANO ANO Čáslav Nemusí NE NE 

Šacung B Nemusí NE NE Nová Ves ANO ANO ANO 

Jiz. Vtelno NE NE NE Liha NE NE NE 

Čelákovice C Nemusí NE NE     

Poznámka: Splnění podmínek čl.5.3.3 do předepsaného termínu 31.3.2018. 

Částka, pro vykoupení povinnosti mládeže KP 4.000 Kč, KS 2.000 Kč. 

 

5.3.4 Rozlosování soutěží, začátky domácích utkání 

 Návrh Rozlosování viz Příloha č.11 tohoto Zápisu. Upozornění na  

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

termínu 31.3.2018! Po tomto datu každá změna specifikace již s poplatkem.  

 Na základě požadavků klubů, STK KNS zanese do Rozlosování soutěží  

družstev mužů následující požadavky: sjednocení termínů domácích utkání  

družstev Šacung B ( KP ) a Šacung A ( EL – ČNS ). Rovněž budou zaneseny do 

Rozlosování požadavky týmů na časy začátků domácích utkání. KP: Nymburk  

od 09.30 hod., Šacung Benešov B od 09.30 hod., Vrdy od 10.00 hod. a Jizerní  

Vtelno od 10.00 hod.  KS: Čáslav od 10.00 hod. a Nová Ves od 10.00 hod.   

Ostatní družstva mají začátek domácích utkání od 09.00 hod. 

  

5.3.5 Přidělení pořadatelství kvalifikace 

Kvalifikace o postup do KS 2019 se uskuteční pouze v případě naplněností  

soutěží družstev mužů nad 16 týmů a to s ohledem na situaci ve druhé lize a  

stavem přihlášek družstev z řad ONS. V tomto případě pořadatelství zabezpečí  

VV KNS ( místo konání ) dodatečně. Termín kvalifikace byl určen na den 6.  

října 2018 od 09.00 hod. 

 
 

 

 



5.4 SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLÁDEŽE – SPLNĚNÍ PODMÍNEK 

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

žactva: Čáslav ( žáci + dorost ), Slaný ( žáci ), Český Brod ( dorost + žáci ) a  

Šacung Benešov ( dorost ), Konference KNS rozhodla o sloučení soutěží do  

jedné kategorie, tak jak tomu bylo v letech 2014 - 2017. 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. 

  

Poznámka: Družstva Český Brod, Šacung Benešov a Čelákovice ( nováček )  

budou startovat v Botas dorostenecké lize ( BDL ) ČR. Družstva Č. Brod a  

Šacung neplní povinnosti mládeže získáním kreditů pouze v soutěžích kraje  

( obě družstva budou startovat v celostátní BDL a zúčastňovat se poháru MČR ). 

Český Brod má navíc družstvo žen. Družstva Hlavence a Čelákovic odhlásila  

svůj start v soutěžích řízených KNS.   

 

5.4.1 Systém soutěží 

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 2018 ( kontrola 

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

 

Diskusní blok: 

p. Peter Rackovský ( sekretář KNS ): 

Upozornil, že pro podmínku splnění povinnosti je na jednotlivých akcích  

mládeže nutná účast alespoň čtyř družstev ze dvou oddílů. Ke skutečnému stavu 

přihlášek je to „na hraně“ splnění. Rovněž vyzval i kluby, které byť nemají  

mládež, ale mohou být nápomocni uspořádáním těchto přeborů/ turnajů.  

Alespoň malou náplasti je odměna pořadatelům těchto akcí ve výši 1.000 Kč  

hrazených po skončení soutěží z finančních prostředků ČNS. Zároveň uvedl, že o 

pořádání jedné akce požádal oddíl Č.Brodu a to před jednáním spolu s 

přihláškou. 

 

p. Martin Maršálek ( Šacung Benešov ): 

Oddíl Šacungu Benešov se hlásí k uspořádání jedné akce mládeže. Podmínkou je 

termín totožný s domácími zápasy družstva Šacungu v BDL a to v měsících  

květen – červen 2018.   



5.4.2 Přihlášky 

Družstva Přihláška žáci Přihláška dorost Poznámka/ účast 

Slaný ANO  NE Povinnost 

Čáslav ANO ANO Povinnost 

Č. Brod  ANO ANO Bez povinnosti, pořádat 1 akci 

Šacung NE ANO Bez povinnosti, pořádat 1 akci 

Poznámka: Splnění podmínek zaslání hráčských seznamu a platby licenčních  

poplatků do předepsaného termínu 31.3.2018. 

 

5.4.3 Přidělení pořadatelství mládežnických akcí v roce 2018 
Dorost + žáci Pořadatel 

KP3 ( 6.5. ) Memoriál J. Krále Český Brod 

KP2 ( 13.5. ) Memoriál M. Potůčka Slaný 

T3 ( 27.5. ) Memoriál P. Kočiše Čáslav 

T2 ( 10.6. ) Čáslav 

T3 ( 24.6. ) Šacung Benešov 

T2 ( 2.9. ) Čáslav 

T1 ( 16.9. ) Slaný 

Poznámka: Pořadatelům turnajů/ přeborů stačí mít k dispozici jeden kurt  

s ohledem na organizační zvládnutí akce. Pořadatelé obdrží ceny ( trofeje,  

medaile a diplomy ) do termínu konání akce, jelikož na Konferenci nebyli  

přítomni zástupci oddílů Č. Brod a Slaný. Navíc na tomto jednání nebylo  

rozhodnuto o přidělení pořadatelství mládežnických akci, takže to platí i pro  

pořadatelé z Čáslavi a Benešova. 

 

5.5     DALŠÍ UPŘESNĚNÍ K SOUTĚŽÍM – 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. 

 

 

 

 



5.6 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KNS 2018 

                          TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KNS 2018    
Den Datum Akce Poznámky 

sobota 24.2. KONFERENCE KNS Osnice /10.00 

sobota 14.4. 1. kolo KP družstev mužů 
  
  

neděle 15.4.   

sobota 21.4. 2. kolo KP, 1. kolo KS družstev mužů  

neděle 22.4.  
 sobota 28.4. 3. kolo KP/ 2. kolo KS 
 

neděle 29.4.  
 úterý 1.5. Náhradní termín MČR - 1 DOROST 

sobota 5.5. 4. kolo KP/ 3. kolo KS  

neděle 6.5. KP 3 mládeže – Český Brod 09.00 hod. 

úterý 8.5. Náhradní termín 
 sobota 12.5.  5. kolo KP/ 4. kolo KS  

neděle 13.5. KP 2 mládeže - Slaný 09.00 hod. 

sobota 19.5.  6. kolo KP/ 5. kolo KS MČR 2 – ML. ŽÁCI 

neděle 20.5.  MČR 3 – ML. ŽÁCI 

sobota 26.5. 7. kolo KP/ 6. kolo KS  

neděle 27.5. T3 mládeže - Čáslav 09.00 hod. 

sobota 2.6. 8. kolo KP/ 7. kolo KS MČR 2 - DOROST 

neděle 3.6.  MČR 3 - DOROST 

sobota 9.6. 9. kolo KP/ 8. kolo KS  

neděle 10.6. T2 mládeže - Čáslav 09.00 hod. 

sobota 16.6. 10. kolo KP/ 9. kolo KS  MČR 2 ST. ŽÁCI 

neděle 17.6.  MČR 3 – ST. ŽÁCI 

sobota 23.6. 
11. kolo KP/ Poslední 10. kolo základní části 

KS družstev mužů  

neděle 24.6. T3 mládeže – Šacung Benešov 09.00 hod. 

sobota 30.6. Náhradní termín  

Letní přestávka  

sobota 25.8.   

neděle 26.8.   

sobota 1.9.  12. kolo KP/ 1. utkání SF KS ( 1-4, 2-3 )   

neděle 2.9. T2 mládeže - Čáslav 09.00 hod. 



sobota 8.9. 
13. kolo KP/ 2. utkání SF KS ( 4-1, 3-2 )/ 

1. utkání o 5.-6. místo  KS ( 5-6 ) MČR 1 – ML. ŽÁCI 

neděle 9.9.   

sobota 15.9. 
Poslední 14. kolo KP/ 1. utkání F KS a  

o 3. místo KS/ 2. utkání o 5.-6. místo ( 6-5 )  

neděle 16.9. T1 mládeže - Slaný 09.00 hod. 

sobota 22.9. 2. utkání F KS a o 3.místo KS družstev mužů MČR 1 – ST. ŽÁCI 

neděle 23.9.    

pátek 28.9. Náhradní termín  

sobota 6.10. Případná kvalifikace o KS 2019   

neděle 7.10. 
 

 
 

5.6.1 Termínový kalendář ČNS 2018 

Konference ČNS ve sportovním centru Nymburk  - 4.3.2018 od 10.00 hod.  

MČR 1 Dorost   1.5.2018  ( přihlášky do 13.4.) 

MČR 2 Dorost v Č. Brodě 2.6.2018  ( přihlášky do 18.5. ) 

MČR 3 Dorost v Č. Brodě 3.6.2018  ( přihlášky do 18.5. ) 

MČR 2 Mladší žáci  19.5.2018  ( přihlášky do 4.5. ) 

MČR 3 Mladší žáci  20.5.2018  ( přihlášky do 4.5. ) 

MČR 1 Mladší žáci  8.9.2018  ( přihlášky do 24.8. ) 

MČR 2 Starší žáci   16.6.2018  ( přihlášky do 1.6. ) 

MČR 3 Starší žáci   17.6.2018  ( přihlášky do 1.6. ) 

MČR 1 Starší žáci   22.9.2018  ( přihlášky do 7.9. ) 

MČR 1 Mužů   21.10.2018  ( přihlášky do 5.10. ) 

MČR 2 Mužů v Č. Brodě 23.6.2018  ( přihlášky do 8.6. ) 

MČR 3 Mužů   25.8.2018  ( přihlášky do 10.8. ) 

MČR 1 Žen    26.8.2018  ( přihlášky do 10.8. ) 

MČR 2 Žen    15.9.2018  ( přihlášky do 31.8. )  

MČR 3 Žen    16.9.2018  ( přihlášky do 31.8. )  

MS Mužů v Rumunsku ( Cluj – Napocca )  17.-18.11.2018   

 

6.       NÁVRH ROZPOČTU KNS PRO ROK 2018  

Návrh rozpočtu KNS pro rok 2018 ( viz Příloha č.7 tohoto Zápisu ) obdrželi 

všichni delegáti před samotným jednáním Konference. 

 

Diskusní blok k návrhu rozpočtu: 

p. Peter Rackovský ( sekretář svazu ): 

S ohledem na dobrou situaci stavu financí svazu podal návrh delegátům odměnit  

v ročníku 2018 finančně nejlepší týmy v soutěžích KP a KS družstev mužů  

v rámci motivačního programu. Konkrétny návrh: 1.místo - 3.000 Kč,  

2.místo – 2.000 Kč a 3.místo – 1.000 Kč, pro obě soutěže. Celkem 12.000 Kč. 

   



Jelikož další návrh nezazněl, proběhlo samotné hlasování o návrhu.   

 

Výsledek hlasování: 13 pro návrh – 0 proti návrhu – 1 se zdržel hlasování 

Návrh byl delegáty schválen a bude zahrnut do hospodaření KNS 2018.  
 

Poslední diskusní blok: 

p. Peter Rackovský ( sekretář svazu ): 

Vyzval zájemce o nominaci dvou delegátů, kteří budou zastupovat svaz  

na jednání Konference ČNS, která se uskuteční v neděli 4.března 2018 od 10.00  

hod. ve Sportovním centru Nymburk. 
 

p. Libor Chytra ( Šacung Benešov ): 

Oznámil předběžný zájem ( potvrdí později ) účastnit se Konference ČNS.  
 

p. Michal Kašpárek ( Jizerní Vtelno ):  

Informoval o vytvoření přehledu ohledně zázemí ( občerstvení, zabezpečení – 

WC/ sprchy a pod… ) jednotlivých klubů, které startují v soutěžích KNS.  

Jednotlivý zástupci klubů budou dotazováni o nezbytné informace o zajištění 

služeb, které poskytuje jejich klub při pořádání domácích utkání, pro vytvoření 

tohoto přehledu. Následně to bude uveřejněné na stránkách KNS ve spolupráci 

s p. Němcem ( Komise propagace a rozvoje KNS ).    
 

p. Peter Rackovský ( sekretář svazu ): 

Zdůraznil, že veškeré oznámení hostování a ohlášení přestupů vyřizuje pouze a 

výhradně ČNS. V minulosti docházelo chybně k platbám na účet KNS a zbytečně 

to komplikovalo práci sekretáře. Rovněž upozornil, že je nutné po úhradě  

jakékoliv platby ( startovné, jistina, licenční poplatky, vykoupení povinnosti  

mládeže a pod. ) zasílat elektronicky kopii o provedení platby sekretáři svazu. 

Vše, pro rychlou kontrolu a snadnější vyřizování agendy. 

 

7.       RŮZNÉ  

7.1 DOKUMENTY 

Zpracování Zpravodaje KNS 2018 zabezpečí sekretář KNS, který rovněž  

provede kontrolu splnění podmínek družstev ke startu v soutěžích KNS 2018. 

Vyhotovení nových registračních průkazek pro žáky zabezpečí STK. Vše výše  

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

jednání VV KNS začátkem dubna 2018. Nejpozději v termínu 6.4.2018. 
 

7.2 TERMÍNY JEDNÁNÍ VV KNS 2018  

1.jednání VV  Osnice 7.2.2018   16.00 hod. 

2.jednání VV  Osnice 4.4.2018    16.00 hod. 

3.jednání VV  Osnice konec června 2018* 16.00 hod. 

4.jednání VV  Osnice říjen 2018*   16.00 hod.  

Konference KNS   Osnice* konec února 2019* 10.00 hod.  

 * termíny a místo budou upřesněny 



 

8. USNESENÍ KONFERENCE KNS 2018 
Usnesení Konfernce KNS jako samostatná Příloha č. 8 tohoto Zápisu. Usnesení 

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

 

Výsledek hlasování: 14 pro  – 0 proti  – 0 se zdržel hlasování 

Delegáti schválili usnesení Konference KNS ve všech bodech. 

 

9. ZÁVĚR KONFERENCE KNS  
Předseda KNS a moderátor p. Peter Rackovský závěrečním slovem poděkoval 

všem přítomným za účast na jednání a oficiálně Konferenci ukončil. 
 

 

  V Osnici dne 24. 2. 2018 zapsal         Zápis z Konference KNS provedl             

           p. Miloslav VACH        p. Peter RACKOVSKÝ 

   

 

 

             Zápis ověřil      

             p. Miroslav HAVRÁNEK 
 

 


