
Český nohejbalový svaz, z.s. 
Krajské nohejbalové sdružení Plzeňský kraj 
Liliová 31, 326 00 Plzeň 
----------------------------------------------------------- 

 

 
Z Á P I S 
 
 
z Krajského shromáždění zástupců sdružených nohejbalových spolkůj, konané v sobotu 
23.11.2019, od 10,30 hodin do 13,00 hodin v restauraci Chválenda, Chválenická 4, 
Plzeň. 
 

Přítomni : 14 účastníků – pánové L.Gaiger (VKNS, ONS PM, TJ Sokol Plzeň Skvrňany),  
L.Barák (VKNS, TJ Sokol Horažďovice), Mgr. V.Pavlík (VKNS, TJ Plzeň Bílá Hora),  
Mgr. M.Nozar (VKNS, TJ Baník Stříbro), ing. V.Stehlík (TJ Plzeň Bílá Hora),  
ing. M.Klauber  (TJ Baník Stříbro), M.Smola (SDH Hradecko), Mgr. V.Kasík (NK  
Janovice),  V.Hrubý st.(ONS PJ, TJ Sokol Nová Hospoda), J.Boček (AC Zruč-Senec  
2004), V.Sušánka (AVZO TSČ Čižice), J.Ornst (TJ Sokol Plzeň Hradiště), Mgr. J.Štědrý  
(NK Šamani), ing. Wendler (VKNS, TJ Sokol Plzeň Letná). 
 

Zápis obdrží :  členové VKNS PK, okresní nohejbalová sdružení PK, VV ČNS, spolky 
(oddíly) PK registrované v ČNS, PKO ČUS, KNS Karlovy Vary. 

 

Program : 1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Krajského sdružení v roce 2019 
3. Zhodnocení dlouhodobých mistrovských soutěží 2019 
4. Dlouhodobé a jednorázové krajské mistrovské soutěže 2020 
5. Nohejbalový pohár 2020 

 6. Změna Stanov ČNS – Svazové členství, organizační členění svazu,    
     Rada svazu  
 7. Volba členů do Rady svazu za Plzeňský kraj 
 8. Diskuze 
 9. Závěr 

  

Ad 1/ Krajské shromáždění řídil, zahájení a přivítání účastníků provedl Mgr. Pavlík.. 
Program KS byl schválen. 

  
Ad 2/  Zprávu o činnosti KNS v roce 2019 přednesl předseda KNS pan Gaiger. 
 Podrobnosti viz příloha zápisu „Zpráva o činnosti KNS 2019“. 
 

Ad 3/ Zhodnocení jednorázových a dlouhodobých mistrovských soutěží 2019 provedl 
ing. Wendler (KP družstev žáků, KP trojic a dvojic žáků starších a žáků mladších). 
Jednorázové soutěže byly vyhodnoceny ihned po skončení (medaile a diplomy), 
dlouhodobá soutěž ihned po posledním 8. turnaji (medaile, diplomy a všechna 
družstva poháry). KP družstev mužů se letos nekonal pro nezájem. 

 
 



Ad 4/ Výbor KNS informoval o přípravě dlouhodobých mistrovských soutěží 2020. 
KP družstev mužů – Předpokládaný počet účastníků není zatím znám (účast 
potvrdilo pouze družstvo NK Janovice). Po diskuzi v plénu bude připraven 
průzkumný dotazník pro oddíly v kraji pro účast v KP (pan Gaiger, ing. Wendler) 
do 10.12.2019. Na podkladě odpovědí od oddílů bude připraven Rozpis soutěže.  

  KP družstev žáků – Rozpis soutěže akceptován, předpokládaný počet účastníků 
4 – 5 (TJ Baník Stříbro, AC Zruč-Senec 2004, Liapor K.Vary, TJ Plzeň Bílá Hora, 
SDH Hradecko - nohejbal).  Počet turnajů 8, trojice a dvojice se hrají na tři 
dopady, jednorázové krajské přebory budou v rámci této soutěže.  

 „Rozpis KP družstev mužů 2020, Rozpis KP družstev žáků 2020 a Přihlášky do 
soutěží“ budou rozeslány do 15.1.2020. 

 

Ad 5/ Výbor KNS seznámil s rozpisem Nohejbalového poháru PK. Nemistrovská soutěž 
družstev mužů Nohejbalový pohár 2020 bude opět probíhat v přípravném období 
(leden až březen), mohou si spolu zahrát družstva ze soutěží různých úrovní a 
hned v prvním kole. „Rozpis Nohejbalového poháru družstev 2020 a Přihláška do 
soutěže“ budou rozeslány do 30.11.2019.  

  
Ad 6/ Výbor KNS seznámil účastníky shromáždění se změnou Stanov ČNS. 
 V březnu letošního roku schválila Valná hromada ČNS změnu Stanov. Změna se 

hlavně týkala Svazového členství, organizačního členění svazu a ustavení Rady 
svazu. V návaznosti vydal  VV Svazu Směrnici Prozatímní organizační řád, který 
některé změny Stanov blíže určuje. Znění Stanov a Směrnice jsou přístupné na 
webových stránkách Svazu. Změna Stanov byla vyvolána nastávajícími změnami 
ve způsobu, jak se budou státní orgány podílet na financování sportu. 

 Z výše uvedených dokumentů vyplývá, že spolky (oddíly), které si zachovaly 
řádné svazové členství, mají povinnost zaplatit členský příspěvek za každý rok ve 
výši  100,-Kč. Pro rok 2020 do konce ledna 2020. Hráči těchto spolků (oddílů) 
jsou také povinni zaplatit členský příspěvek pro každý hrací rok ve výši 20,-Kč. 
Pro rok 2020 do konce ledna 2020. 

 Tyto platby se musí učinit přímou platbou na bankovní účet příslušného orgánu 
Svazu. 

 Spolky (oddíly) a hráči spolků (oddílů), které spadají do působnosti Plzeňského 
kraje, tyto platby budou zasílat na účet Krajského sdružení nohejbalu Plzeňského 
kraje, účet  249482359/0300.  Spolky (oddíly) a hráči spolků (oddílů), které 
spadají do působnosti okresu Plzeň-město, tyto platby budou zasílat na účet 
Okresního nohejbalového sdružení Plzeň-město, účet 1021806016/6100. 

 Spolky (oddíly) a hráči spolků (oddílů), které se zúčastnily v roce 2019 soutěží a 
zaplatily startovné příslušnému řídícímu orgánu, mají zaplaceny členské 
příspěvky pro rok 2019. Spolky (oddíly) a hráči spolků (oddílů), které se 
neúčastnily žádné soutěže musí zaplatit i za rok 2019. 

 

Ad 7/  Dle nových Stanov vznikne nový orgán ČNS Rada svazu. 
Rada svazu bude nejvyšší orgán svazu v období mezi valnými hromadami, který 
již v roce 2020 nahradí konferenci svazu. 

 
  
 



 Volba členů do Rady svazu za Plzeňský kraj. 
 Byli zvoleni tito  3 zástupci: 
 Mgr. Vladimír Pavlík , VKNS, TJ Plzeň Bílá Hora, 13 hlasů pro, 1x se zdržel; 
 Ing. Vlastimil Stehlík,  TJ Plzeň Bílá Hora, 13 hlasů pro, 1x se zdržel; 
 Jakub Boček,  AC Zruč-Senec 2004,  13 hlasů pro, 1x se zdržel. 
 
Ad 8/ - Mgr. Pavlík informoval o akcích TMK ČNS. Pozvánky na školení, doškolení a  
 semináře trenérů a rozhodčích budou na webových stránkách ČNS. 

-  Mgr. Pavlík diskutoval o problémech s rozhodčími v Plzeňském kraji. 
 
Ad 9/  Závěr provedl Mgr. Vladimír Pavlík. 
 Pan Ladislav Gaiger (předseda VKNS PK) poděkoval všem přítomným za účast 

na Krajském shromáždění a za činnost v nohejbalovém hnutí.  
 
 
 

Výbor KNS PK přeje všem hráčům a funkcionářům nohejbalu veselé Vánoce, 
mnoho zdraví a nohejbalových úspěchů v novém roce. 

 
 
            

           Ladislav Gaiger    v.  r. 
           předseda KNS PK 

 
 

 
 
Příloha: Zástupci do Rady svazu za Plzeňský kraj. 
 


