Český nohejbalový svaz, z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov
tel. 602 940 312 ° e-mail : nohejbal@cuscz.cz ° web : www.nohejbal.org

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 1.12.2017 (19:15-21:30 hod.) v Nymburku

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Vladimír Hlavatý, Michal Hostinský, Petr Jahoda
Vlastimil Pabián
bez účasti
T.Doležalová (zdravotní důvody), O.Košatka
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Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.

Kontrola plnění úkolů
-

-

V.Hlavatý připraví pro VV doporučení kontroly areálů z hlediska funkčnosti, formálního i věcného
naplnění dokumentů ČNS. Jednání odborné skupiny se zúčastnil V.Hlavatý, J.Dutka a V.Pavlík.
Kvalitativní podmínky je třeba odlišit pro ELM a ostatní soutěže ve spolupráci s KR, na příští VV budou
předloženy konkrétní body pro jednotlivé soutěže a požadavky na ekonomiku kontroly areálů v rámci
STK.
VV opětovně vyslovuje nespokojenost s nedodržováním termínů a postupů Komise propagace a
marketingu. Úkoly jsou pro KPM odebrány, k návrhům diplomů bude doptáno na možnosti grafické
práce, návrhy pro řešení grafiky dokumentů ČNS a e-mailové pošty připraví gen.sekretář.

-

1 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Rozhodnutí STK 2017-11 – pokuty za odhlášené sestavy MČR
Informace k průběhu dlouhodobých soutěží ČNS – STK připraví celkové vyhodnocení soutěží ČNS
Informace o přípravě Ligového semináře v sobotu 2.12.2017 – návrhy změn RDS a RJS pro rok 2018, TV
COM / YOUTUBE, reorganizace DS mužů a přechodné období, postupy a pravidla kvalifikace pro soutěže
2019 ve všech kategoriích. Předložený materiál KTR není pro toto jednání příliš vhodný vzhledem
k rozsahu navrhovaných témat a pozdním předložení k projednání.

2 Nohejbalista roku 2017
-

-

Výsledky hlasování předložila KM za mládež. Sekretář ČNS připomíná, že do bodového hodnocení
dorostu nejsou zahrnuty výsledky na MS juniorů. Přestože se jedná o kategorii do 21 let, na MS startovali
hráči v kategorii dorostu do 19 let a podíleli se na významných výsledcích. VV ČNS doporučuje zahrnout
do vyhodnocení i tyto výsledky. Dále doporučuje všem co připravují vyhodnocení ankety, aby s výzvou na
hlasování odborníků byly zaslány materiály s bodovým hodnocením hráčů všech kategorií z průběhu všech
soutěží daného roku.
VV vyzývá komisi KTR a Komisi žen k předložení výsledků hlasování do neděle 3.12., aby se mohly
připravit materiály a ocenění.
U ankety nohejbalista roku KM zváží úpravu ankety o seznam adeptů, ale tento způsob není dle KM běžný
ani u jiných anket. M. Hostinský reaguje na komentář, že nebylo MS U21 zahrnuto do hodnocení ankety
argumentem, že to oslovení experti sami ocení. Výsledky ankety na 1-4 místech tomu odpovídají. První 4
dorostenci jsou zlatí medailisté z MS.

3 MS žen a juniorů U21
-

Informace Organizačního výboru MS : zhodnocení průběhu a výsledků – 5 zlatých, 1 bronzová medaile,
odměny – předání dresů juniorům, předběžná informace o nákladech a výnosech, poděkování VV ČNS
dobrovolným pracovníkům, 19.12. diskuzní pořad ČT SPORT k MS JaŽ (K.Kleník, J.Šmejkal,
L.Vokáčová), propagační a foto-video materiály – sekretář vyžádá od KPM.

4 Různé
-

Schválení RMJ : nejsou žádné
Na základě výzvy Komise mládeže projednala Trenérsko metodická komise (zatím bez účasti J.Šmejkala)
možnost použití odlehčeného míče GALA LIGHT i v kategorii starších žáků (dosud jen v kategorii
mladších žáků). Neoficiálně TMK doporučuje tento návrh, po projednání v TMK bude v zápisu oficiální
stanovisko. STK připraví příslušný návrh do Rozpisu JS.
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-

-

-

Prezident ČNS se zúčastnil jednání Valné hromady Plzeňského KNS v Plzni.
Stanovení systému členských karet – přípravu zahájí od počátku roku T.Doležalová. Členské karty budou
slučitelné se všemi registry ČNS (hráči, vedoucí, trenéři, rozhodčí) a primárně budou sloužit jako
registrační karty pro vlastní soutěže. Členská karta nebude obsahovat příslušnost k oddílu, bydliště ani
kontaktní údaje.
Informace hospodáře ČNS k dotačním programům MŠMT na rok 2018 – vyhlášený program dotace na
významné akce 2018, ČNS nebude žádat vzhledem k tomu, že v r.2018 neplánuje pořádat žádnou akci
MS/ME v ČR. Aktuálně v pátek 1.12.2017 byly vyhlášeny dotační programy REPRE (dříve program I.),
TALENTY (dříve program II.), MŮJ KLUB (dříve programy IV. a VIII.). Termín podání žádostí včetně
všech příloh je 29.12.2017, ale žádosti se mohou zpracovávat až v týdnu od 11.12. Jsou avizovány větší
změny v podmínkách podávání žádostí a vlastní realizace, takže je nutné důsledně se s materiály seznámit
a připravit vše k podání žádostí v daném termínu.
Informace o plnění rozpočtu ČNS – vzhledem k termínu jednání VV jsou zatím výsledky za 01-10/2017,
hospodář seznámil VV s předběžnou výší nákladů a výnosů za Superfinále a MS JaŽ.
M. Hostinský dozvídá o projednání závěrů TMK o odlehčených balónech pro starší žáky. Předseda KM
nesouhlasí s přístupem Trenérsko-metodické komise v této věci. M. Hostinský vyjdřuje ostrou
nespokojenost s tím, že byla tato zásadní věc od trenérsko-metodické komise odbita. Projednání VV bez
účasti předsedy KM, který toto téma k projednání zadal a dopředu ohlásil příjezd okolo 20. hodiny je
absurdní.
Informace M.Hostinského o jednání s pořadatelem Poháru ČNS dorostu v Č.Budějovicích a požadavku
rozhodčího L.Křepelky. Tlf.dotaz L.Křepelky na sekretáře ČNS k výši vyplácené odměny za výkon
rozhodčího na Poháru ČNS mládeže – doporučeno obrátit se se žádostí o prošetření na Výkonný výbor.
Protože není určena odměna za výkon rozhodčího na turnajích Poháru ČNS mládeže, je v kompetenci
pořadatele PČNS určit odměnu rozhodčím podle místních podmínek a finančních možností. To bude
zahrnuto i do návrhu Rozpisu Poháru ČNS mládeže na rok 2018.
Informace KM o průběhu vyhodnocení kreditního systému soutěží mládeže. Hledání systému průběžné
evidence a sledování bude předmětem jednání Komise mládeže 2.12.2017.
Pokračující nespokojenost s propagací nohejbalu v médiích – úspěchy na MS 2017 v Brně a nyní úspěch
JaŽ na MS nebyly dostatečně prezentovány v TV a dalších médiích. Především z důvodu velmi špatné
činnosti KPM.
Další jednání VV

-

Navržený termín: leden.2018.
Navržené místo: bude určeno
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