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Zápis z 1/15. jednání Komise mládeže ČNS 
konaného dne 17. 1. 2015 v SC Nymburk 

19.00 - 23.00 hodin 
 

Účastníci 
Komise mládeže  Bc. Michal Hostinský, Michal Holata, Lukáš Vlach, Ladislav Barák 
Hosté   Kamil Kleník, Petr Gulda 
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Usnášeníschopnost 
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů KM ČNS, KM je usnášeníschopná .  
 

1 Kreditní systém 
• Předseda KM informoju o situaci ohledně návrhu kreditního systému a způsobu předložení na VH.  

Návrh bude předložen delegátům VH přednostně k seznámení formou vysvětlující prezentace. 
• Kamil Kleník vysvětluje návrh VV na splnění povinnosti mládeže. 
• Ladislav Barák varuje nad možnými důsledky návrhu VV. 

 

2 Směrnice o pln ění povinnosti mládeže 
 

• Předseda KM navrhuje změny ve stávající směrnici o plnění povinnosti mládeže. Vypuštění důkazní 
fotografie s novinami. Za řádné doložení v řádném termínu na webové rozhraní bude orgán soutěže 
ohodnocen finanční částkou 1000 Kč. 
 

3 Daň z hazardu 
• Kamil Kleník informuje členy komise o fungování systému a čerpání prostředků ze zdrojů asociace 

sázkových kanceláří.  
• Předseda KM nabádá členy KM, aby v případě zajímavého nápadu na čerpání těchto zdrojů zahájili 

diskuzi v rámci komise. 
 

4 Podpora nábor ů mládeže 
• Předseda KM oznamuje rozjezd podpory náborové činnosti na základních školách a víceletých 

gymnáziích. 
• Jedná se o třetí projekt v rámci čerpání Daně z hazardu. (Dříve Kempy mládeže a Soustředění talentů) 

 

5 LODM 
• Ladislav Barák popisuje situaci ohledně LODM. Na LODM 2015 v plzeňském kraji se přihlásilo všech 14 

krajů. Nyní nutné vypracovat systém soutěže. Ambasadorem akce bude Jan Vanke. Zároveň žádá ČNS o 
finanční podporu této akce a o přidělení osoby řídící tuto soutěž.  

• Kamil Kleník přislíbil finanční podporu tohoto projektu.    
 

6 Odměňování trenér ů mládeže 
• Michal Holata předkládá prvotní návrh odměňování trenérů mládeže za jejich práci v nohejbalu. 
• Ladislav Barák informuje o nutnosti tvorby vhodného formuláře. 
• Posuzovat doručené materiály bude VV. 
• Obecná diskuze. 

 

7. Pohár ČNS mládeže 2015 
• Lepší propagace v roce 2015 ve spolupráci se sekretářem KM, tvorba plakátů na akce ČNS mládeže.  
• Jednotná forma propozic a prezence – rozšíření o přítomného trenéra/doprovodné osoby viz bod 6. 
• Navýšení odměny pro pořadatele o 1000 Kč v kategorii. 
• Dle průběžného stavu přihlášených od sekretáře KM je předběžně evidováno 5 turnajů ml. žáci, 6 turnajů 

st. žáci, 5 turnajů dorostu. 
• Do finanční prémie bude zařazeno družstvo mladších žáků, které splnilo předepsanou účast sestavou ze 

svých vlastních hráčů.  
• Prémie 1000 Kč za účast zahraniční sestavy.  
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• Startovné na jednotlivých turnajích se ponechává po projednání ve stávající výši. 
 
 

8.   Ostatní 
 

• Příští jednání: 
- Navržený termín: LODM 2015 
- Navržené místo: Plzeň 

 
Dne 17. ledna 2015 zapsal Bc. Michal Hostinský 
 

 


