
Zpráva o činnosti Krajského nohejbalového svazu Plzeňský kraj za rok 2019 
Od 3.3.2019  Krajské  nohejbalové sdružení Plzeňský kraj (změna Stanov ČNS) 
 

 
VV KNS Plzeňský kraj  pracoval ve složení: 
Od 3.3.2019 Výbor krajského sdružení PK 
pánové Ladislav Gaiger – předseda, hospodář; 
  Ladislav Barák – mládež, propagace nohejbalu;  
  Mgr. Vladimír Pavlík – TMK, rozhodčí, semináře; 

Ing. Miroslav Wendler – STK, sekretář; 
Mgr. Miroslav Nozar – člen VV   
Orgán nutno doplnit o mladší funkcionáře a nahradit starší (Ga, We). 
 

 
Od poslední Plenární schůze KNS (24.11.2018) se sešel VV KNS (VKS) během roku 
2019 na čtyřech naplánovaných schůzích v Plzni – 18.2.; 24.6.; 30.9.; a na dnešní 
krátké 23.11.  Z naplánovaných schůzí byly provedeny zápisy a zaslány všem 
oddílům plzeňského kraje, které jsou zaregistrovány do ČNS, dále okresním 
orgánům nohejbalu, KNS Karlovy Vary, VV ČNS a PKO (Plzeňská krajská 
organizace) ČUS. Zápisy jsou uloženy na webových stránkách PK. Účast členů VS 
na schůzích 90% (viz prezenční listina). 
 

KNS PK (KS PK) má sídlo na adrese Liliová 31, 326 00 Plzeň (adresa předsedy), má 
svůj vlastní bankovní účet (disponuje Gaiger, Wendler), doručovací adresa je 
Sokolovská 137, 323 00 Plzeň (adresa sekretáře). Další podrobnosti viz Adresář. 
 
Organizačně v Plzeňském kraji je též členem Plzeňského krajského sdružení ČUS se 
sídlem v Plzni, členská licence č. 26 (1000,-Kč/rok). 
 
Ze styku z  VV ČNS v Praze projednával obsah zápisů z jednání VV, oznámení a 
zajišťoval z nich plynoucí požadavky. Delegáti za KNS PK na mimořádnou Valnou 
hromadu ČNS 3.3.2019 byli pánové Gaiger , Wendler a Pavlík (za KNS právo 
hlasování). 
Splnili jsme požadavek ČNS na zaslání Dotazníku o KNS PK (KS PK) za 2019 a 
zaslali jsme výsledky (tabulky) oficiálních dlouhodobých soutěží družstev 2019 v PK 
(KP žáci, okresy PM a PS) a výsledky (tabulky) neoficiálních dlouhodobých soutěží 
družstev 2019 v PK (okresy PJ, RO a TC). 
Přehled finančního toku KNS PK (KS PK) za období 1.1.2019 - 31.12.2019 bude 
zaslán na ČNS začátkem roku 2020. 
 
Z KÚ PK zajišťoval KNS PK (KS PK) dotaci pro krajskou soutěž mládeže do 15 let. 
 
Z  okresů projednával obsah zápisů a z nich plynoucí požadavky. Fungují svazy nebo 
komise v okresech Plzeň-město a Plzeň-sever (zde se hrají regulérní soutěže), 
v okrese Tachov, Rokycany, Plzeň-jih (zde se hrají neoficiální soutěže). V okresech 
Domažlice a Klatovy orgány nefungují (soutěže se nehrají). 
 
V současné době je oddílově registrováno v PK 42 oddílů nohejbalu 
(nohejbalových spolků) – PM 13, PJ 8, PS 10, RO 4, TC 4, KT 2, DO 1. 



 
VV KNS (VKS) pracoval s financemi jednak na účtu v Poštovní spořitelně a jednak 
s vlastní pokladnou, kterou vede sekretář s pověřením předsedy. 
V letošním roce jsme měli příjmy ze LHP, za pořádání poháru ČNS jsme měli zisk 
3200,-Kč, příspěvky na internet od okresů, prodej sportovního materiálu, obdrželi 
jsme dotaci od KÚ PK na mistrovskou soutěž mládeže v částce 30.000,-Kč. Dále 
předpokládáme příjem dotace od ČNS v Praze na činnost – Dotazník a přehled 
oficiálních soutěží za rok 2019. 
Výdaje jsme měli za schůze Výboru (občerstvení), VH ČNS (jízdné), webové stránky 
(webhosting, doména),  spotřební materiál,  soutěže mládeže (medaile, poháry, 
pronájem kurtů – hrazeno z dotace).  Další výdaje budou na správu webových 
stránek,  na Krajské shromáždění zástupců sdružených nohejbalových spolků 
(příspěvek na oběd).  
 
Stav k 22.11.2019 
Pokladna KNS PK (KS) 
zisk (zůstatek)     10.013,-Kč;  
Účet KNS PK (KS) 
zisk (zůstatek)     21.454,-Kč; 
Celkem zůstatek 31.467,-Kč; 
Podrobnosti o probíhajícím finančním toku 2019 založeny u sekretáře KS. 
 

 

VV KNS (VKS) organizoval a řídil dlouhodobé a jednorázové mistrovské soutěže 
mládeže 

Krajský přebor družstev žáků 
Krajský přebor trojic a dvojic žáků starších a žáků mladších  

K tomu vypracoval STK dokumenty 
Termínový kalendář plzeňského kraje  
Rozpisy soutěží 
Rozlosování soutěže 

Soutěže vyhodnocoval průběžně sdělením  turnajů a tabulek.  
Jednorázové soutěže žáků byly vyhodnoceny ihned po skončení vyhlášením 
výsledků, předáním medailí a diplomů (v rámci 1MT a 2MT). 
Dlouhodobá soutěž KP družstev žáků byla letos opět vyhodnocena ihned po 
skončení posledního  8. turnaje vyhlášením celkových výsledků, předáním pohárů, 
medailí a diplomů. Zhodnocení dlouhodobé soutěže KP družstev žáků bude 
provedeno dnes. 
Výsledky mistrovské soutěže byly zveřejněny ve Zprávě STK 2019  na webových 
nohejbalových stránkách Plzeňského kraje (www.nohejbal.eu). 
Dlouhodobé krajské mistrovské soutěže žáků (hrálo se turnajovým způsobem, 8 
turnajů) se zúčastnilo 5 družstev (4 z PK, 1x KVK)  a v ní startovalo 42 hráčů – vítěz 
TJ Baník Stříbro. 
Dlouhodobá soutěž mužů KP přebor družstev se v letošním roce po 46 letech 
neuskutečnila (1. Ročník se hrál v roce 1973). 
 
VV KNS organizoval a řídil nemistrovskou soutěž Nohejbalový pohár družstev 
mužů, která se hrála v lednu až březnu (družstva nasazena dle výkonnosti, na jednu 
porážku). Zúčastnilo se 11 družstev z PK, vyhrálo družstvo NK Janovice. 
 

http://www.nohejbal.eu/


 

VV KNS (VKS) v roce 2019 opět neuspořádal Školení, doškolení a seminář 
rozhodčích licence D. 
Počty rozhodčích a trenérů v PK z platnou licencí viz registr ČNS. 
 
KNS (KS) vlastní webové stránky   www.nohejbal.eu  ,kde jsou uloženy informace o 
činnosti Krajského orgánu a okresních orgánů PM, PS – výsledky soutěží, 
dokumenty STK, zápisy ze schůzí, atd. Informace z okresů KT, TC (má vlastní 
webové stránky), RO, PJ a DO na stránkách nejsou (řídící orgány neprosadily 
oddílové a hráčské registrace do ČNS). V Plzeňském deníku byly zveřejněny 
informace Nohejbalovém poháru 2019. 
 
Závěrem: 
KNS (KS) řídil v Plzeňském kraji 42 oddílů (spolků) registrovaných v ČNS (a to 
po částečné letošní aktualizací svazového členství). 
Dlouhodobých mistrovských soutěží se zúčastnilo 38 družstev (vyšší soutěže, 
Krajský přebor žáci a okresy PM a PS), z toho 1 ženské a 5 mládežnických a 1 
družstvo z kraje KV. 
 
 
 
23.11.2019             Ladislav Gaiger     v.  r.  
        předseda KNS 

http://www.nohejbal.eu/

