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

------------------------------------------------ 
 

 

 
Z Á P I S    č.  2 / 2020 

 
ze schůze Výboru Krajského nohejbalového sdružení Plzeňský kraj, konané 22.6.2020 
od 16,00 hodin do 18,00 hodin na pracovišti pana Gaigera, Brojova 16a, Plzeň. 
 
Přítomni :   pánové Gaiger (řídil schůzi), Mgr. Nozar, ing.Wendler (zapsal). 
Omluveni : pánové Mgr. Pavlík, Barák (k dispozici na telefonu). 
Zápis obdrží : členové Výboru KNS, okresní nohejbalová sdružení PK, VV ČNS, oddíly 

Plzeňského kraje registrované v ČNS, Výbor KNS Karlovarský kraj. 

 
Program : 1.  Kontrola zápisu 
  2.  Finance KNS 2020 
  3.  Mistrovská soutěž 2020 
  4.  Nemistrovská soutěž 2020 
  5.  Pohár ČNS mládeže 2020 
  6.  Informace z hnutí 
  7.  Příprava soutěží 2021 
  8.  Propagace nohejbalu v PK 
        9.  Různé 

 
ad 1/ Kontrolu zápisu č. 1/2020 ze schůze Výboru KNS, konané 24.2.2020, provedl 

ing.Wendler. Byly splněny úkoly v bodu 3a, 3c, 4, 7 částečně, 8b. 
 
ad 2/ Stav financí KNS k 22.6.2020:   

 Pokladna KNS PK – zůstatek 5194,-Kč; Účet KNS PK – zůstatek 21691,- Kč; 
 Celkem zůstatek 26885,- Kč. Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou založeny u 

sekretáře KNS. 
Žádost o dotaci na mládež (Přebor žáků a žákyň do 15 let v nohejbalu Plzeňský kraj) 
z rozpočtu KÚ PK na podporu tělovýchovy a sportu v PK 2020 nebyla poskytnuta. 

 
ad 3/    KP družstev žáků 
 Výbor KNS schválil zpětně nový TK a Rozlosování soutěže (zkrácená soutěž 5 turnajů). 
 Oficiální soutěž se hraje dle SŘ (elektronické soupisky) a Pravidel nohejbalu. 
 Výbor KNS schválil výsledky 1. MT a 2. MT a průběžnou tabulku soutěže. 

 Výsledky a průběžná tabulka viz „Výsledky KP družstev žáci 2020“ s rozesláním do 
10.7.2020. 

 
ad 4/ Čtvrtý ročník zimního Nohejbalového poháru družstev Plzeňského kraje vyhrálo družstvo 

AC Zruč-Senec A, když ve finále porazilo TJ Sokol Horažďovice  4 : 2. Soutěže se 
zúčastnilo 12 družstev z PK. V příštím roce 2021 bude soutěž opět uspořádána. 

 Celkové výsledky  na webových stránkách KNS PK. 
         

ad 5/ Výbor KNS zhodnotil uspořádání turnaje dorostu dvojic v rámci Poháru ČNS, který se 
konal 29.2.2020 v Plzni, pořadatelem byl KNS PK. Turnaj byl hodnocen kladně.  



 Žádost o přidělení finanční dotace z vyhlášeného dotačního programu Podpora sportu a 
tělovýchovy pro rok 2020 Rada města Plzně neschválila. 

 Plnou finanční dotaci od ČNS za organizaci turnaje ve výši 9000,-Kč jsme zatím 
neobdrželi. 

 Rozhodnutí o stanovisku k opětnému pořádání turnaje mládeže na jaře 2021 se provede 
na příští schůzi Výboru KNS.  

 
ad 6/a/  Výbor KNS se seznámil s informacemi z ČNS – zápis  z 31. a 32. jednání VV ČNS.  
        b/  Výbor KNS zhodnotil konání Rady svazu (Praha, 1.3.2020). 
  Informaci podal Mgr. Pavlík – informace v příloze Zápisu. 
        c/  Výbor KNS vzal na vědomí průběh oficiálních soutěží družstev mužů 2020 v okrese      

Plzeň-město a Plzeň-sever a neoficiální soutěže na Tachovsku. 
         
ad 7/ Výbor KNS se zabýval přípravou soutěží pro rok 2021.  
 Návrhy projedná Výbor KNS na příští schůzi. S určitostí vypíše KP družstev mužů, KP 

družstev žáků a zimní Nohejbalový pohár PK. 
   
ad 8/ Výbor KNS projednal propagaci nohejbalu v 2020 kraji. 
 Internetové stránky Plzeňského kraje jsou na adrese www.nohejbal.eu . 

V Plzeňském deníku prezentován Nohejbalový pohár 2020 (finále). Na stránkách KNS 
PK prezentován Nohejbalový pohár, výsledky oficiálních mistrovských soutěží a 
pozvánky na turnaje v PK. 
 

ad 9/a/ Výbor KNS PK odpověděl na dotaz DR ČNS týkající se kontroly činnosti KNS za rok 
2019. 

         b/ Výbor KNS PK vzal na vědomí a rozeslal do hnutí v PK požadavek ČNS na Evidenci 
členské základny ČNS a Aktualizaci údajů o spolku. 

         c/ Výbor KNS PK vzal na vědomí Informaci ČNS o dotacích 2020 – financování klubů,   
             servisní centra sportu, zápis skutečných majitelů do neveřejného soudního rejstříku   
             (platí pro všechny spolky). Platby členských  příspěvků klubů a hráčů za rok 2020 jsou   
             prodlouženy do 30.11.2020. Kdo hraje ligovou soutěž poplatek směřuje na ČNS, kdo  
             hraje krajské a okresní soutěže poplatek směřuje na svůj KNS. 
           
         d/ Výbor KNS PK rozhodl o svolání Krajského shromáždění zástupců sdružených       
              nohejbalových spolků PK na sobotu 21.11.2020. Součástí budou volby nového     
              Krajského výboru KNS. Pozvánky budou zaslány do 31.10.2020. 
           
         e/ Stanovisko k pořádání turnaje mládeže 2021 v rámci Poháru ČNS zaujme Výbor KNS    
             na příští schůzi. 
         f/  Příští schůze Výboru KNS PK se uskuteční v pondělí 21.9.2020 v Plzni. 
 
 
 
 
 
Ladislav Gaiger    v.   r.   
předseda KNS Plzeňský kraj 

 
 

 

 

 

http://www.nohejbalplzen.com/


Příloha k Zápisu 2/2020 
 
1. Rada svazu ČNS se sešla na svém 1. zasedání dne 1. 3. 2020 v Praze ( sportovní 
areál FK Motorlet Praha - Jinonice ) 
2. náš kraj zastupovali : Jakub Boček, Vladimír Pavlík ( 3. člen zvolený za náš kraj V. 
Stehlík - nepřítomen) 
3. Rada svazu nahradila tzv. Konference ČNS 
4. Rada svazu může mít v tomto volebním období maximálně 34 členů, momentálně 
bylo jednotlivými oblastmi zvoleno celkem 32 členů 
5. Na zasedání Rady svazu bylo  z  32 ČLENŮ přítomno 19 
6. Rada svazu schválila tyto dokumenty : Zprávu o hospodaření za rok 2019, Rozpočet 
svazu na období 2020, Organizační řád svazu ( řeší strukturu svazu a členství), změny 
Disciplinárního řádu, změny Soutěžního řádu, 
7. Rada svazu vzala na vědomí Zprávu Dozorčí rady ČNS k hospodaření v roce 2019 
  
Podrobnější informace k zasedání Rady svazu - viz oficiální stránky ČNS - Informace - 
Orgány ČNS - Valná hromada, Rada ČNS - Dokumenty jednání Rady ČNS 2020 
 


