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

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

 

 
Z Á P I S    č.  4 / 2021 

 
ze schůze Výboru Krajského nohejbalového sdružení Plzeňský kraj, konané 4.10.2021 
od 16,00 hodin do 18,00 hodin v pracovně pana Gaigera, Liliová 31, Plzeň. 
 
Přítomni :   pánové Gaiger (řídil schůzi), Mgr. Nozar, Barák, ing.Wendler (zapsal). 
Omluveni : pan Mgr. Pavlík (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 2021 
  3.  Mistrovská soutěž 2021 
  4.  Informace z hnutí 
  5.  Příprava soutěží 2022 
  6.  Krajské shromáždění PK 
  7.  Propagace nohejbalu v PK 
        8.  Různé 

 
ad 1/ Kontrolu zápisu č. 3/2021 ze schůze Výboru KNS, konané 21.6.2021, provedl 

ing.Wendler. Byly splněny úkoly v bodu 2, 3, 7b. 
 
ad 2/ Stav financí KNS k 4.10.2021:   

 Pokladna KNS PK – zůstatek 0,-Kč; Účet KNS PK – zůstatek 38471,- Kč; 
 Celkem zůstatek 38471,- Kč. Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou založeny u 

sekretáře KNS. 
 Úhrada členské licence PKO ČUS na rok 2021 ve výši 1000,-Kč byla provedena  
21.9.2021 na účet organizace. 
 Dotaci na mládež (Přebor žáků a žákyň do 15 let v nohejbalu Plzeňský kraj) z rozpočtu 
KÚ PK na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2021 v částce 20000,-Kč vyúčtovat do 
30.11.2021, provede pan Gaiger a ing.Wendler (částka poukázána na účet KNS PK 
9.8.2021). 

 
ad 3/    KP družstev žáci 

 Výbor KNS PK zhodnotil soutěž 2021, vzhledem ke koronaviru proběhla ve zkrácené 
formě (6 mistrovských turnajů místo 8mi), v termínech červen a září. 
 Výsledky a konečná tabulka viz „Zpráva STK 2021", s rozesláním do 10.10.2021.  

 
ad 4/ a/  Výbor KNS PK se seznámil s informacemi z ČNS - zápis z 1. a 2. jednání VV  

 ČNS a seznámil se s výsledky republikových soutěží. 
         b/  Výbor KNS PK vzal na vědomí zprávu o činnosti okresních nohejbalových     

 orgánů Plzeňského kraje v roce 2021: Plzeň-město, Plzeň-sever, Tachov; Rokycany a 
Plzeň-jih. 

         



ad 5/ Výbor KNS se zabýval přípravou soutěží pro rok 2022. 
 Rozpisy KP družstev muži a KP družstev žáci budou prezentovány na Krajském 

shromáždění PK (očekává se diskuze hlavně k soutěži mužů). 
 Byl schválen Rozpis nohejbalový pohár družstev v termínu leden – březen, s kterým 

bude plénum KS PK seznámeno. 
 
ad 6/ Krajské shromáždění zástupců sdružených nohejbalových spolků PK se svolává 

na sobotu 20.11.2021. Součástí budou volby nového Výboru KNS PK.  
 Pozvánky budou zaslány do 20.10.2021 všem oddílům registrovaným v ČNS 

z Plzeňského kraje (41 oddílů),  hostům z okresů Plzeňského kraje a Výboru KNS 
Karlovarského kraje. 

 
ad 7/ Výbor KNS projednal propagaci nohejbalu 2021 v kraji. 
 Internetové stránky Plzeňského kraje jsou na adrese www.nohejbal.eu . 

Na stránkách KNS PK jsou výsledky oficiálních mistrovských soutěží a pozvánky na 
turnaje v PK. 
 

ad 8/a/ Výbor KNS PK rozhodl uspořádat turnaj mládeže v rámci Poháru ČNS na jaře 2022. 
 Turnaj dvojic dorostu, předběžný termín sobota 26.2.2022. 
 Věříme, že pandemie nezabrání uskutečnění tohoto turnaje. 
        b/ Příští schůze Výboru KNS PK se uskuteční v sobotu 20.11.2021 v Plzni, po skončení  
 Krajského shromáždění PK. 
 
 
 
 
 
Ladislav Gaiger    v.   r.   
předseda KNS Plzeňský kraj 

http://www.nohejbalplzen.com/

