
Zápis z jednání Shromáždění Moravskoslezského krajského svazu OS 

konaného 24.1.2015 v budově ČD Cargo, Nádražní 192, Ostrava-Přívoz. 

-------------------------------------------------------------------------------------   

Přítomní delegáti shromáždění: 

AOP = Tesař/Schuster, AOV = Mielec, BFM = Mutina, HAV = Sochor, KRN = Hrouza, KYL 

= Martin Hájek, MOV = Juřeník, ODR = Rigó Jr., OOP = Ševčík, SOP = Jurčák, TRI = 

Gavendová,  

Nepřítomní delegáti těchto oddílů : 

BOV, HOB, KAR, TRC, VRB, LOV, SFM 

 

Přítomní členové předsednictva:  

Kroča, Mutina, Sochor, Kovařík, Kovaříková, Hájek, Tesař, Schuster,  

Nepřítomen: 

Zajíc 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti MSKS OS v roce 2014 

3) Zpráva o činnosti SCD a SCM v roce 2014 a informace pro rok 2015  

4) Zpráva o stávajícím stavu SI 

5) Zpráva o hospodaření MSKS OS v roce 2014 

6) Návrh rozpočtu MSKS OS na činnost v roce 2015 

7) Kalendář závodů OB 2015 

8) Dokumenty MSKS OS 

9) Kartografický úsek MSKS OS 

10) Diskuse 

11) Usnesení Shromáždění MSKS OS 

12) Závěr 

 

 

Ad1) 

Jednání zahájil pan Schuster, navrhl zvolit pracovní předsednictvo ve složení 

Juřeník/Kroča/Schuster, předsedající schůze byl navržen a schválen Josef Juřeník. 

Zvolena mandátová a návrhová komise ve složení Kroča/Sochor/Schuster. 

Shromáždění schválilo navržený program jednání. 

 

Ad2) 

Schuster zhodnotil činnosti MSKS OS, info o práci předsednictva a jednotlivých 

jednáních dne 23.9.2014 a 9.12.2014, otevřel téma nového záměru Sekce OB pro 

práci s mládeží (trenér mládeže a avizovaný vznik 5 – 8 středisek, tzv. „TSM“.  

Požádal delegáty, aby předsednictvu sdělili případný zájem o školení T3/R3, jež by se 

mohlo v roce 2015 konat pod patronací MSKSOS. 

 

Ad 3) 

Zhodnocení činnosti SCD a SCM MSKS provedl jeho vedoucí Martin Kovařík, 

konstatoval, že v roce 2014 proběhla všechna plánovaná soustředění, vyjmenoval 

nejdůležitější výsledky skupin SCD a SCM za uplynulý rok  

 

 

Ad 4) 



Zprávu připravenou správcem sady panem Binčíkem přednesl Schuster, stav 

aktualizován ve směrnici, a to včetně nových sankčních ustanovení za 

ztráty/poškození materiálu 

Spravování sady sady SI pro rok 2015 je nadále v péči Milana Binčíka. 

 

Ad5) 

Zprávu o hospodaření MSKS v roce 2014 přednesl hospodář oblasti Josef Kroča. 

Zpráva byla doložena písemnou formou o Čerpání rozpočtu MSKS OB na činnost 

v roce 2014, kterou obdrželi všichni účastníci shromáždění.  

Příjmy a výdaje jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

 

Ad 6) 

Návrh rozpočtu na rok 2015 přednesl hospodář oblasti, viz Příloha č. 2 tohoto zápisu 

 

Ad 7) 

Kalendář závodů na rok 2015 přednesla členka soutěžní komise paní Kovaříková, viz 

také Prováděcí předpisy k soutěžnímu řádu na rok 2015. 

 

Ad 8) 

Schuster seznámil přítomné s aktuální dokumentací MSKSOS.  

 

Pan Ševčík v rámci projednávání dokumentu „Prováděcí předpis …“ navrhl omezit výši 

startovného u kategorii HDR. Po diskusi nechal předseda schůze hlasovat o tomto 

návrhu: 

Prováděcí předpisy k SŘ na rok 2015, doplnění nové formulace v odstavci 3. Obecná 

ustanovení, odstavec 3.2 a) ve znění:  

Vklad registrovaného účastníka ČSOS na jeden závod MSKSOS (KŽ a mistrovství 

MSK) je stanoven takto: 

DH10N, DH10C, DH12C  40,- Kč (pořadatel může stanovit nižší částku) 

HDR     50,- Kč (pořadatel může stanovit nižší částku) 

 

K ostatním dokumentům nebyly vzneseny výhrady. 

 

Ad 9) 

Pan Mutina přednesl zprávu, která je Přílohou č. 3 tohoto zápisu.  

 

Ad 10) 

Tomáš Sochor informoval o pořádání Krajského přeboru škol v roce 2014 a plánu na 

totéž 2015. 

 

Martin Schuster přednesl úvahu možného sloučení MSK a Hanácké oblasti v jednu. 

Plénum se vyjádřilo spíše negativně (vzdálenosti, nejednotnost), je možné uvažovat o 

bližší spolupráci při KŽ závodech, avšak při zachování reciprocity. 

 

Martin Kovařík se vrátil ke koncepci práce s mládeží, v této souvislosti přednesl svou 

obavu možné „roztříštěnosti“ práce s mládeží na úrovni MSKSOS. 

Dle jeho informací připravuje oddíl AOP novou strategii práce s mládeží, pan Kovařík 

zároveň vyzval zástupce AOP, aby se k tomuto vyjádřili.  

Za AOP sdělil Schuster, že oddíl AOP obecně vidí hlavní důraz práce s dětmi 

v oddílech, popřípadě v mikroregionech (např. region Opava, např. region Třinec), 



v tuto chvíli tvoří novou koncepci, kterou chce přednést VH oddílu a v roce 2015 

pilotně odzkoušet. Schuster se také pokusil vyvrátit obavy přítomných, že takováto 

aktivita nebude mít negativní dopad na stávající práci SCM/SCD naší oblasti, naopak, 

že by nová situace mohla být příležitostí k lepšímu využívání zdrojů, které v oblasti 

máme (trenéři). 

 

Vlastimil Mutina se dotazoval na SW pro pořádání závodů (připravuje na svazové 

úrovni Lukáš König. 

 

Ad 12) 

Po ukončení diskuze bylo přijato usnesení, které je Přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

 

Zapsal: Martin Schuster 

 


