Komise tuzemského rozvoje ČNS
Zpráva o činnosti komise v roce 2017 pro VV a Konferenci ČNS
- pracovní verze pro jednání VV 20.1.2018

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 2017 komise pracovala ve složení Martin Maršálek (Praha, předseda), Antonín Stehlík (Brno,
sekretář).

Plán činnosti v roce 2017 a jeho plnění
3

Rozpočet komise
V roce 2017 plánovaný rozpočet komise činil 72.000 Kč plánované výdaje, 0 Kč plánované výnosy,
tj. rozdíl 72.000 Kč z rozpočtu ČNS. Skutečné plnění bylo 00.000 Kč výdaje, 0 Kč výnosy, tj. ztráta
00.000 Kč z rozpočtu ČNS. Komise se v roce 2017 vzdala plánované odměny pro sekretáře.

4

Jednání komise
V roce 2017 komise neuskutečnila žádné řádné jednání. Členové komise však byli v pravidelném
kontaktu telefonickém, e-mailovém a touto formou projednávali veškeré výstupy.

5

Analýza stavu nohejbalové základny
Komise pokračovala v analýze stavu nohejbalové základny, která by měla sloužit jako podklad pro
tvorbu dlouhodobější koncepce ČNS. Jednalo se o 6. etapu – základní otázky nohejbalu. Analýza
byla provedena formou dotazníkového šetření.

6

Reorganizace ligových soutěží mužů
Komise na základě analýzy a dalších podkladů vypracovala a předložila návrh na reorganizaci
ligových soutěží mužů od soutěžního ročníku 2019.

7

Přehled školních sportovních klubů
Komise pokračovala v plnění databáze s údaji o činnosti a podmínkách školních sportovních klubů,
které se v rámci AŠSK ČR hlásí k nohejbalu.

8

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.

9

Publikace o historii nohejbalu na osadách
Komise projednala s nakladatelem knižní řady Osadní toulky vydání 3. dílu řady. Komise zajišťovala
v terénu podklady pro vydání 3. dílu řady.
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10 Archiv ČNS
Komise pokračovala v zajišťování podkladů pro archiv ČNS a jejich převodu do elektronické formy.
Též pro připravovanou publikaci Dějiny nohejbalu.
11 Anketa Nohejbalista roku
Komise zpracovala výsledky ankety za rok 2017 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.
12 Kooperace s ostatními orgány ČNS
Komise provedla vyjádření k návrhům změn základních a krátkodobých dokumentů pro Konferenci
ČNS od jiných navrhovatelů. Komise předložila VV ČNS plán činnosti a rozpočet na rok 2017.

předkládá Martin Maršálek, předseda komise
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