
       Zápis z valné hromady Svazu nohejbalu PSU v Plzni. 
VH se konala v  pátek  15.10.2021  od 17.00 hodin v restauraci Chválenická ul. Plzeň. 
Program:   1. Zahájení a schválení programu.                                                      
                    2. Zpráva o činnosti od posledního zasedání VH.                
                    3. Zpráva o hospodaření SN PSU.                                                      
                    4. Zhodnocení soutěží 2021.    
                    5. Rozpisy soutěží pro rok 2022.   

        6. Návrh na kandidáty do výboru SN PSU   
        7. Volba předsedy a nových členů výboru SN PSU                                                
        8. Diskuse a závěr VH. 

Ad1) VH zahájil předseda SN. Program VH byl schválen beze změny. Pozváno 24 zástupců 
družstev. Přítomno 18 zástupců družstev s hlasem rozhodujícím.   
  
Ad2) Sekretář SN PSU L. Gaiger přednesl zprávu o činnosti VV v roce 2021. Nebylo 
připomínek. 
 
Ad3) Hospodář SN PSU Š. Liška přednesl zprávu o hospodaření SN PSU v roce 2021. 
Nebylo připomínek.  
 
Ad4) STK zhodnotilo výsledky a průběh soutěží v roce 2021. Vedoucí vítězných družstev 
obdrželi míč na nohejbal. Diplomy a medaile nebyly udělovány a v MS se nestupuje ani 
nepostupuje. Nařízení ministerstva zdravotnictví ovlivnilo naše soutěže a tak nebyla soutěž 
v souladu se SŘ nohejbalu. V roce 2021 nebyla udělena pokuta za nedodržení SŘ a pravidel 
nohejbalu.  Družstvo mládeže TJ Sokol Bílá Hora splnil veškeré náležitosti a je předpoklad 
dotace ve výši 7 000,-Kč pro tento oddíl žáků v roce 2022.  
Bylo poděkováno vedoucím družstev za zasílání zápisů a řízení utkání. 
Předseda SN v Plzni V.Auzký poděkoval za dlouholetou práci sekretáře a STK SN v Plzni 
L.Gaigera a navrhl odměnu 3000,-Kč. Odměna byla bez připomínek VH schválena. 
 
Ad5) V roce 2022 se pro soutěž Městský přebor a Městská soutěž nemění rozpis soutěže a 
bude stejný jako v roce 2018 (před koronavirem). 
Každé družstvo se může přihlásit do MP s min.6 hráči a do Městské soutěže hrané s min. 4 
hráči. Družstva MS jsou rozdělena na dvě třídy A a B s postupem mezi oběma třídami. Dvě 
družstva budou po skončení soutěže sestupovat do třídy B a dvě družstva postupovat do 
třídy A. Nové družstvo do MS bude zařazeno do třídy B. 
Utkání Městské soutěže se nadále hraje na dohrání 6 zápasů. Pokud po sehrání 6 zápasů je 
stav utkání 3:3 bude sehrán třetí zápas trojek, kde může každé družstvo nasadit libovolné 
hráče ze soupisky. Tím nebude možná remiza v utkání. Vítěz Městského přeboru a vítěz 
Městské soutěže ve třídě A obdrží na vyhodnocení koncem roku 2022 míč. 
Tak bude vypracován rozpis soutěží pro rok 2022, který bude případně výborem SN upraven 
podle přihlášek do obou soutěží.  
 
 Ad6a7) Volba předsedy a nových členů výboru SN v Plzni. 
-Předseda SN v Plzni Vladimír.Auzký (TJ Sokol Doubravka) tel.602/109569, email: 
ladas2013@seznam.cz byl znovu navržen na předsedu SN. Nikdo nebyl proti, V.Auzký 
funkcí předsedy SN přijal. 
-Na funkci ekonoma a hospodáře SN byl navržen Martin Šatra (TJ Sokol Košutka) 
tel.737/174786, email: satra7@seznam.cz. Nikdo nebyl proti, M.Šatra s funkcí ekonoma 
přijal. 
Stávající ekonom Š.Liška převede konečnou finační částku k 31.12.2021 ve výši 30 753,-Kč 
na nový účet SN PSU M.Šatry. Číslo účtu bude sděleno do konce roku 2021. 
-Na funkci sekretáře a STK SN v Plzni byl navržen Zdeněk Ježek (TJ Sokol Doubravka), 
tel.724/675305, email bude sdělen do konce roku 2021. Nikdo nebyl proti, Nebyl přítomen na 
VH. Telefonicky to projednal předseda SN a  funkcí sekretáře a STK SN Zdeněk Ježek přijal. 
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Stávající sekretář a STK L.Gaiger předá dokumenty a razítko novému sekretáři a pomůže se 
zapracováním a přípravou soutěží pro 2022.  
 
Ad8) Diskuse.    
-Nohejbalové superfinále ČNS bude 28.10.2021 od 9.00 hodin v UNYP Aréně na Podvinném 
mlýně Praha 9. www.nohejbal.org  
-Krajský nohejbalový svaz bude v zimní sezoně 2021-22 pořádat zimní pohár. Pozvánka 
bude zaslána na oddíly. 
 Po diskuzi předseda SN v Plzni p. Auzký VH ukončit a poděkoval za účast. 
 
Příloha: -Zpráva o činnosti SN za rok 2021 
 
  
      V Plzni dne 23.10.2021                Zapsal.  L. Gaiger   
  
 

http://www.nohejbal.org/

