
Příloha č.1 Konference KNS 

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  VV  KNS  2014 

VV se v roce 2014 sešel celkem 5x a vždy byla místem jednání Osnice. Členové výboru se scházeli na 

každém jednání v nadpoloviční většině ( 1x omluven z pracovních důvodů p. Miloslav Vach a p. 

František Viedemann ). Na všech jednáních byl přítomen  p. Petr Kočiš ( DR ).  

První jednání proběhlo dne 9. ledna a hlavním bodem byla příprava Konference KNS ( 31.1. ).  

Schválení transformace oddílu N. Strašecí do oddílu Slaný, Kde družstvo Slaný B bude startovat v KS 

2014. Proběhla zde nominace na VH ČNS, která byla dořešena a schválena na samotné Konferenci. 

 

Druhé jednání proběhlo dne 19. března. Hlavním bodem byl průběh přípravního období a splnění 

podmínek družstvy na všechny soutěže kraje 2014 včetně schválených přestupů a hostování hráčů. 

Rovněž byla řešena otázka obsazenosti soutěží, kdy po Mn. Hradišti ( 2.liga ) se uvolnilo jedno místo 

v KS 2014. Nakonec po jednáních sekretáře s několika oddíly nabídku přijalo družstvo Hořovic.  

 

V pořadí třetí jednání se uskutečnilo již v letní pauze dne 9.července. Zde se řešily Zprávy STK, KM a  

Komise rozvoje a propagace k průběhu soutěží, jejích nedostatky a to jak u mužů, tak i mládeže . KM 

rovněž v Zápise z tohoto jednání zaslala všem družstvům s mládeži dopis ohledně podmínek Her VII.  

Letní olympiády dětí a mládeže ( Plzeňský kraj 14.-19.6.2015 ). V průběhu července 2014 byla  

zpracována nová smlouva o součinnosti KNS a SKO ČUS.  

 

Další čtvrté jednání se konalo po letní přestávce dne 17.9. Dle zpráv STK, KM a Komise propagace a  

rozvoje zde byly uzavřeny soutěže mužů a mládeže včetně nedostatků a postihů. Dalším důležitým  

bodem programu byla příprava kvalifikace o postup do KS 2015 ( 4.10. Libeň ). 

 

Pátá a poslední schůzka VV proběhla dne 20.11. Před samotným jednáním byla položená smuteční  

kytice k památce zesnulého dlouholetého předsedy KNS p. Pavla Kočiše. Na samotném jednání  

hospodář svazu uzavřel vyúčtování cestovních náhrad za rok 2014. Rovněž proběhlo vyhodnocení   

průběhu kvalifikace o postup do KS 2015 a potvrzení jejích výsledků. Dále pak VV KNS pověřil  

sekretáře k zakoupení míčů, pohárů k vyhodnocení soutěží 2014. VV určil termín konání Konference  

KNS ( 31.1.2015 ) a sekretáři nařídil zaslání Pozvánek s programem všem subjektům KNS 

elektronickou poštou a to nejpozději dne 9.1.2015 po 1.jednání VV KNS 2015. Proběhla nominace na  

VH SKO ČUS ( 25.11.2014 ), které se zúčastnil předseda KNS.  

 

 

 

 

V Čáslavi dne 28. ledna 2015 zapsal 

        Ing. Peter RACKOVSKÝ 

                         sekretář KNS 

 

 

 

 

 

 

 


