Komise tuzemského rozvoje ČNS
Zpráva o činnosti komise v roce 2019 pro VV

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 2019 komise pracovala ve složení Martin Maršálek (Praha, předseda), Antonín Stehlík (Brno,
sekretář).

Plán činnosti v roce 2019 a jeho plnění
3

Rozpočet komise
V roce 2019 plánovaný rozpočet komise činil 45.000 Kč plánované výdaje, 0 Kč plánované výnosy,
tj. rozdíl 45.000 Kč z rozpočtu ČNS. Skutečné plnění bylo 0 Kč výdaje, 0 Kč výnosy, tj. ztráta 0 Kč
z rozpočtu ČNS.

4

Jednání komise
V roce 2019 komise neuskutečnila žádné řádné jednání. Členové komise ale byli v četném kontaktu
telefonickém, e-mailovém i osobním a projednávali veškeré výstupy.

5

Koncepční materiály
Komise po fiasku tříletého úsilí o reorganizaci soutěží, podloženého několika semináři ligových
oddílů, konferencí ČNS i konzultacemi s autory dalších návrhů, a po zvážení situace rezignovala na
další aktivní předkládání vlastních návrhů v této oblasti. Svou obsáhlou práci považuje za v současné
době v rámci ČNS neprůchodnou.

6

Analýza zapojení nohejbalu v rámci základních škol
Komise jednala s AŠSK ČR o znovuzapojení do struktury soutěží této asociace, která má výsadní
postavení v prostředí školního sportu. Došlo k dohodě, že obnovený Pohár ČNS základních škol se
stane jednou z tzv. přidružených soutěží AŠSK kategorie C, tedy finančně nepodporovaných soutěží
(v současné době je nereálné, aby se ČNS prosadilo do soutěží vyšší kategorie, avšak do budoucna
tato možnost existuje). AŠSK také zatím nechce ČNS předat své kontakty ve školách.

7

Organizace soutěže základních škol
Komise vytvořila úpravu pravidel nohejbalu pro třístupňový Pohár ČNS základních škol školního
ročníku 2019/2020 tak, aby nejnižší stupeň soutěže umožnil zapojení co nejvíce dětí a teprve ve
vyšších kolech převládl soutěžní charakter. 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. Komise zjistila neutěšený stav, kdy se nohejbal přestal hrát v místech, která dříve okresní
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kola pořádala. Komise zajišťovala pořadatele okresních kol, krajských kol a republikového finále
Poháru ČNS základních škol tak, aby do konce školního roku byla soutěž odehrána.
8

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.

9

Anketa Nohejbalista roku
Komise zpracovala výsledky ankety za rok 2019 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 Poslední smeč.

10 Kooperace s ostatními orgány ČNS
Komise provedla vyjádření k 16 návrhům změn základních a krátkodobých dokumentů pro VH ČNS
od jiných navrhovatelů. VV ČNS předložila k projednání 2 vlastní návrhy na změnu Stanov. Komise
spolupracovala s dalšími komisemi ČNS. Komise předložila VV ČNS plán činnosti a rozpočet na
rok 2020.

předkládá Martin Maršálek, předseda komise

Strana 2 (celkem 2)

