Komise tuzemského rozvoje ČNS
Zpráva o činnosti komise v roce 2018 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 2018 komise pracovala ve složení Martin Maršálek (Praha, předseda), Antonín Stehlík (Brno,
sekretář).

Plán činnosti v roce 2018 a jeho plnění
3

Rozpočet komise
V roce 2018 plánovaný rozpočet komise činil 45.000 Kč plánované výdaje, 0 Kč plánované výnosy,
tj. rozdíl 45.000 Kč z rozpočtu ČNS. Skutečné plnění bylo 16.700 Kč výdaje (hlavní nevyčerpanou
položkou z plánu bylo 20.000 Kč na smlouvu s AŠSK ČR), 0 Kč výnosy, tj. ztráta 16.700 Kč
z rozpočtu ČNS.

4

Jednání komise
V roce 2018 komise uskutečnila jedno řádné jednání. Členové komise byli v pravidelném kontaktu
telefonickém, e-mailovém a touto formou projednávali veškeré výstupy.

5

Koncepční materiály
Komise na základě analýzy a dalších podkladů vypracovala a předložila návrh na reorganizaci
ligových soutěží mužů od soutěžního ročníku 2019. Protože však nebyl na semináři ligových oddílů
přijat, komise na žádost spolupracovala se zpracovatelem jednoho z dalších návrhů. Komise se
účastnila konference i semináře ligových oddílů, kde toto téma bylo projednáváno a předkládala svá
vyjádření.

6

Organizace soutěže základních škol
Komise projednala s potenciálními partnery organizaci a zajištění (obnovené) vícestupňové soutěže
základních škol, která by měla být zorganizována ve školním ročníku 2018/19. Podařilo se jí
dojednat patrona soutěže (Antonín Panenka). Zklamáním však byla jednání s AŠSK ČR, která měla
být vzhledem k exkluzivní pozici ve školách jedním z hlavních partnerů soutěže. A to i z důvodu
častých personálních změn ve vedení a sekretariátu AŠSK. Část viny na neúspěšných jednáních je i
MŠMT ČR, které nebylo schopno do června vyjasnit koncepci podpory školního sportu. Z těchto
důvodů bylo v polovině roku rozhodnuto o nereálnosti organizace soutěže v tomto roce.

7

Analýza zapojení nohejbalu v rámci základních škol
Z výše uvedeného důvodu nebyla analýza prováděna.
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8

Publikace o historii nohejbalu na osadách
Ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta byl nákladem 2000 ks vydán 3. díl knižní řady Osadní
toulky, pojednávající o trampingu a nohejbalu na jihočeských osadách. Během 5 měsíců bylo
prodáno cca 35% nákladu. VV ČNS odkoupil pro potřeby ČNS 30 ks.

9

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

10 Anketa Nohejbalista roku
Komise zpracovala výsledky ankety za rok 2018 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.
11 Kooperace s ostatními orgány ČNS
Komise provedla vyjádření k návrhům změn základních a krátkodobých dokumentů pro Konferenci
ČNS od jiných navrhovatelů. VV ČNS předložila k projednání vlastní návrhy na změnu Stanov.
Komise spolupracovala s dalšími komisemi ČNS. Komise předložila VV ČNS plán činnosti a
rozpočet na rok 2019.

předkládá Martin Maršálek, předseda komise
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