Komise tuzemského rozvoje ČNS
Zpráva o činnosti komise v roce 2020

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 2020 komise pracovala ve složení Martin Maršálek (Praha, předseda), Antonín Stehlík (Brno,
sekretář).

Plán činnosti v roce 2020 a jeho plnění
3

Rozpočet komise
V roce 2020 plánovaný rozpočet komise činil 20.000 Kč plánované výdaje, 0 Kč plánované výnosy,
tj. rozdíl 20.000 Kč z rozpočtu ČNS. Vzhledem k výši rozpočtu i omezení plánovaných činnosti,
danému vlivem pandemie Covid-19 a vládním protipandemickým opatřením, komise prostředky
ČNS nečerpala.

4

Jednání komise
V roce 2020 komise uskutečnila jedno řádné jednání. Členové komise dále byli v četném kontaktu
telefonickém a e-mailovém a projednávali veškeré výstupy.

5

Organizace soutěže základních škol
Komise komunikovala s okresními a krajskými radami AŠSK ČR, kde zjišťovala (ne)pořádání
okresních nebo krajských kol v nohejbale, ochotu podílet se na případném pořadatelství personálně,
zajištěním prostor či ekonomicky, ochotu podílet se na zajištění účasti. Komise v této věci
komunikovala i s okresními nebo krajskými články ČNS a oddíly.
Ve školním ročníku 2019/20 proběhlo několik okresních nebo krajských kol, další byla připravena.
Vlivem pandemie Covid-19 ale nebylo možné soutěž zrealizovat. Veškerá do té doby odvedená
činnost byla zmařena.

6

Analýza zapojení nohejbalu v rámci základních škol
Členové komise ve svých oddílech v rámci tréninkových center mládeže ČNS testovali u
začínajících hráčů různé druhy upravených zjednodušených pravidel a hodnotili jejich využití.
Spolupráce se školami, vázáná zejména na organizaci Poháru ČNS základních škol, byla vzhledem
k situaci s Covid-19 dále nerozpracována.

7

Archiv ČNS a publikace o historii nohejbalu
Komise pokračovala v zajišťování podkladů pro archiv ČNS a jejich převodu do elektronické formy.
Též pro připravovanou publikaci o historii nohejbalu.
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8

Anketa Nohejbalista roku
Vlivem pandemie Covid-19 na podobu ročníku nebyla anketa v dospělých kategoriích VV ČNS
vyhlašována. Mládežnické kategorie sice vyhlášeny byly, ale pouze distančně. Slavnostní vyhlášení
se nekonalo.

9

Organizace soutěží VV ČNS
Komise v souvislosti s pandemií Covid-19 poškozeným ročníkem připravila pro orgány ČNS návrh
na řešení poškozeného soutěžního ročníku a návrh na řešení dalších ročníků.

10 Vytvoření motivačního systému pro kluby
Komise připravila návrh motivačního systému pro kluby, které se nějakou formou podílí na činnosti
ČNS. Na základě různých kritérií je sestaven žebříček klubů podílu na činnosti ČNS. Z umístění
v žebříčku pak vyplývají různé benefity pro kluby. K projednání by mělo dojít v roce 2021.
11 Analýza stavu nohejbalového hnutí v ČR
Komise na Nohec magazínu prezentovala v pěti článcích výsledky již v předchozích letech
zpracované 6. etapy analýzy stavu nohejbalového hnutí v ČR, zaměřené na základní otázky
nohejbalu.
12 Kooperace s ostatními orgány ČNS
V roce 2020 nezasedala Valná hromada ČNS. Pro zasedání Rady ČNS komise nepřipravila žádné
vlastní návrhy změn základních předpisů, pouze provedla vyjádření k návrhům ostatních
předkladatelů.
Komise předložila VV ČNS plán činnosti a rozpočet na rok 2021.

předkládá Martin Maršálek, předseda komise
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