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Komise tuzemského rozvoje ČNS 
Zpráva o činnosti komise v roce 2015 pro VV a VH ČNS 

 

Základní údaje 

1 Statut komise 
Komise pracovala v souladu se schváleným statutem (viz stránky ČNS, sekce ČNS, odkaz Odborné 
komise). 

2 Složení komise 
V roce 2015 komise pracovala ve složení Martin Maršálek (Praha, předseda), Vladimír Pavlík 
(Plzeň, místopředseda), Tomáš Vaňourek (Plzeň). 

Plán činnosti v roce 2015 a jeho pln ění 
3 Rozpočet komise 

V roce 2015 plánovaný rozpočet komise činil 90.000 Kč plánované výdaje, 36.000 plánované 
výnosy, tj. rozdíl 54.000 Kč z rozpočtu ČNS. Skutečné plnění bylo 41.081 Kč výdaje, 20.300 Kč 
výnosy, tj. ztráta 20.781 Kč z rozpočtu ČNS. 

4 Jednání komise 
V roce 2015 komise uskutečnila tři řádná jednání. Zápisy z řádných jednání viz stránky ČNS (sekce 
ČNS, odkaz Odborné komise, odkaz Zápisy z jednání). 

5 Školení trenér ů licence C a D 
Komise zorganizovala školení trenérů licence kvalifikačního stupně C (Praha) a dvě doškolení 
trenérů licence kvalifikačního stupně C a D (obě Praha). Komise zajistila metodické materiály pro 
vzdělávací akce. 

6 Školení trenér ů licence B 
Komise připravila podklady pro organizaci dvoustupňového školení trenérů licence kvalifikačního 
stupně B, které v roce 2015 nebylo realizováno a proběhne v roce 2016. 

7 Analýza stavu nohejbalové základny 
Komise připravila analýzu stavu nohejbalové základny, která bude probíhat v roce 2016 a která by 
měla sloužit jako podklad pro tvorbu dlouhodobější koncepce ČNS. 

8 Organizace školních sportovních klub ů 
Komise nepokračovala v plnění databáze s údaji o činnosti a podmínkách školních sportovních 
klubů, které se v rámci AŠSK ČR hlásí k nohejbalu. 

9 Publikace o historii nohejbalu na osadách 
Komise zajistila ve spolupráci s nakladatelem vydání publikace Osadní toulky, mapující historii 
nohejbalu na trampských osadách. Kromě vydaného prvního dílu zajistila podklady a projednala 
s nakladatelem vydání druhého dílu v roce 2016. 
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10 Archiv ČNS 
Komise pokračovala v průběžném zajišťování podkladů pro archiv ČNS a jejich převodu do 
elektronické formy. A to jak osobními jednáními s veterány, tak z archivů knihovny Národního 
muzea, nebo Národní knihovny. 

11 Tisk základních dokument ů 

Komise zajistila tisk a dodání dvou brožurek se základními dokumenty ČNS (Stanovy a 
Disciplinární řád, Pravidla a Soutěžní řád). 

12 Anketa Nohejbalista roku 
Komise zpracovala výsledky ankety za rok 2015 v mužské kategorii a koordinovala výsledky dalších 
kategorií s Komisí mládeže a Komisí žen. Ve spolupráci s VV ČNS se podílela na vyhlášení 
výsledků ankety v rámci mezinárodního turnaje. 

13 Síň slávy nohejbalu 
Komise připravila zařazení nových členů do Síně slávy nohejbalu. Vyhlášení výsledků proběhne na 
VH ČNS 2016. 

14 Kooperace s ostatními orgány ČNS 
Komise předložila VH ČNS návrhy změn základních a krátkodobých dokumentů (Stanovy, Soutěžní 
řád, Pravidla, Rozpis soutěží). Komise provedla vyjádření k návrhům změn základních a 
krátkodobých dokumentů pro VH ČNS od jiných navrhovatelů. Komise vypracovala pro KM ČNS 
znění aktualizaci směrnice pro plnění povinnosti mládeže na rok 2015 a novou směrnici pro rozvoj 
mládeže na rok 2016. Komise předložila VV ČNS plán činnosti a rozpočet na rok 2016. 

 

 
předkládá Martin Maršálek, předseda komise 


