
Zápis  

z jednání Valné hromady Moravskoslezského krajského svazu ČSOS konané dne 26.1.2019 

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

Přítomní delegáti shromáždění:  

AOV = Miroslav Hrubý, BOV = Vlastimil Dvořák, KRN = Pavel Rychlý, KYL = Martin Hájek, MOV = Pavel 

Štětínský, ODR = Marek Rigó, OOP = Milan Binčík, SOP = Karel Jurčák, SFM = Soňa Létalová, TRI = 

Mária Kovaříková,   

Nepřítomní delegáti klubů a oddílů OB: 

BFM, HAV, HOB, LOV, TRC. 

Další přítomní členové klubů: Josef Juřeník (MOV), Milan Binčík (OOP zast. VRB), Martin Kovařík (TRI) 

+ za SCM, SCD a TSM MSKS ČSOS. 

 

Program: 

1) Volba mandátové komise. 

2) Zpráva mandátové komise. 

3) Schválení jednacího řádu. 

4) Schválení programu valné hromady. 

5) Volba pracovního předsednictva a návrhové komise. 

6) Zprávy o činnosti SCD, SCM a TSM MSKS v roce 2018. 

7) Zpráva o činnosti mapové komise MSKS v roce 2018. 

8) Informace o přeborech škol v OB v MSKS v roce 2019. 

9) Informace o stavu soupravy SI MSKS  a její modernizaci. 

10) Informace ze Shromáždění sekce OB a z jednání VH ČSOS 2018 v Praze. 

11) Zpráva o změnách v SŘ a PP MSKS pro rok 2019. 

12) Zpráva o hospodaření MSKS ČSOS v roce 2018. 

13) Schválení hospodaření MSKS ČSOS za rok 2018. 

14) Návrh rozpočtu MSKS ČSOS pro rok 2019. 

15) Schválení rozpočtu MSKS ČSOS na rok 2019. 

16) Diskuze. 

17) Usnesení. 

18) Závěr. 

 

Ad 1) 

Jednání zahájil z pověření předsednictva MSKS ČSOS v 14.35 hod člen předsednictva MSKS ČSOS Josef 

Juřeník; přivítal přítomné a navrhl zvolit mandátovou komisi. Delegáti VH jednomyslně (v počtu 12) 

schválili do mandátové komise Pavla Štětínského.  

Ad 2) 

Mandátová komise podala zprávu, že jednání valné hromady MSKS ČSOS je přítomno 12 delegátů z 

19-cti pozvaných zástupců klubů a oddílů OB v MSKS ČSOS. Valná hromada je tedy usnášení schopná. 

 

Ad 3) 

Řídící schůze navrhl, aby jednání VH se řídilo jednacím řádem, který zástupci obdrželi při svolávání na 

VH. Jednací řád byl jednomyslně přítomnými delegáty schválen. 

 

Ad 4) 

Řídící schůze navrhl, aby jednání VH proběhlo dle programu uvedeného v pozvánce na jednání VH. 

Nikdo z přítomných nechtěl úpravu nebo doplnění programu jednání VH. 



Delegáti VH jednomyslně schválili navržený program jednání valné hromady MSKS ČSOS. 

 

Ad 5) 

Řídící schůze navrhl, aby jednání VH řídilo pracovní předsednictvo ve složení Milan Binčík, Josef 

Juřeník, Pavel Rychlý. Návrh na složení pracovního předsednictva byl jednomyslně schválen. 

 

Ad 6) 

Zprávy o činnosti SCD, SCM a TSM přednesl a odprezentoval vedoucího střediska Martin Kovařík. 

Zprávy v písemné podobě obdrželi zástupci klubů před jednáním VH. Vedoucí střediska okomentoval 

všechny akce v průběhu roku 2018, které SCD, SCM a TSM pro své členy zorganizovalo (soustředění, 

VT, účasti na mistrovstvích republiky a vyzývacích pohárech, testování na dráze); zdůraznil nezdary i 

pozitiva v činnosti. Okomentoval i ekonomické hodnocení a závodní výsledky. Vyzdvihl výsledky 

mladých v TSM A (Filipek, Poláková), TSM B (Mrozek, Matuš a Krupa) a pak souhrnně vyjmenoval a 

zdůvodnil nejlepší závodníky z naší oblasti v jednotlivých kategoriích: D12-Štětínská, H12-Krupa, D14-

Haltofová, H14-Damek, D16-Mrózek, H16-Matúš, D18-Poláková, H18-Filipek.  

Ve zprávě zmínil a vyjmenoval své spolupracovníky, trenéry a rodiče dětí-členů střediska bez nichž by 

činnost nemohla tak dobře fungovat. 

Na závěr komentáře ke zprávě Milan Binčík vyzdvihl práci vedoucího střediska a dalších jeho 

spolupracovníků a poděkoval vedoucímu centra a střediska mládeže Martinu Kovaříkovi a všem, kteří 

se podíleli na práci s mladými v uplynulém roce. 

 

Ad 7) 

Zprávu mapové komise přednesl v zastoupení předsedy mapové komise Vlastimila Mutiny 

(nemocen). předseda MSKS ČSOS Milan Binčík. Zprávu doplnil o počty vydaných map v kraji a oblasti 

(20 kusů včetně AOP, z toho 13 nových) a doplnil i o financování map z příspěvku firmy Steeltec (6 

map v částce 28500,-Kč dotováno po splnění podmínek). Zopakoval podmínky pro přiznání dotací na 

mapy pro OB od této firmy pro rok 2019 (20-25 tisíc) a zároveň vyzval k předložení požadavků na 

blokaci prostor pro plánované závody v oblasti v dalších letech. Připomněl i resty v nedodání nových 

map do archívu za rok 2018 (LOV, MOV, TRI). Na VH předány mapy MOVu a TRI, chybí jen mapy LOVu 

předat. 

 

Ad 8) 

Informaci o přípravě přeborů škol v OB v roce 2019 přednesl v zastoupení předsedy komise mládeže 

Tomáše Sochora předseda MSKS ČSOS Milan Binčík. Jsou připravovány 4 okresní přebory (Ova, Hav, 

Opa a Bru), krajský přebor bude v Ostravě (připravuje Josef Zajíc st. na DOV). 

 

Ad 9) 

Informaci o stavu soupravy SI MSKS přednesl její správce Milan Binčík. Seznámil se stavem soupravy 

po její odložené opravě v roce 2018. Je předjednána již velmi naléhavá výměna baterií v letošním 

roce, jejíž cena může být až 40 tisíc korun (viz částka v rozpočtu); i když je přislíbená množstevní sleva 

na tuto opravu, tak je třeba s touto částkou počítat. Velkou neznámou je jak se projeví na životnosti 

sady a opotřebení baterek zejména pořádání závodů, kde budou používány air čipy. Z toho vyplývá i 

nutnost uplatnění loni zavedeného zvýšeného půjčovného na takto pořádaných závodech. 

 

Ad 10) 

Informaci ze Shromáždění sekce OB a z jednání VH ČSOS v Praze podal Josef Juřeník, který byl 

společně s Milanem Binčíkem účastníkem jednání sekce OB a VH ČSOS. Informaci doplnil Milan Binčík 

v části o diskuzi k navýšení částky klubům na mapu při pořádání malých závodů.. 



 

Ad 11) 

Zprávu o změnách v SŘ a PP MSKS ČSOS pro rok 2019 přednesl a okomentoval vedoucí soutěžní 

komise MSKS ČSOS Pavel Rychlý. Účastníci VH obdrželi předem oba dokumenty před jednáním VH. 

K oběma dokumentům nebylo připomínek. 

 

Ad 12) 

Zprávu o hospodaření MSKS ČSOS v roce 2018 přednesl předseda Milan Binčík. Současně přednesl 

zprávu o čerpání příspěvku z dotace MŠMT na Program V – Činnost sportovních svazů v roce 2018. 

 

Ad 13) 

Zprávy o hospodaření a čerpání příspěvku byly účastníky VH po krátké diskuzi a vyjasnění některých 

položek jednomyslně schváleny. 

 

Ad 14) 

Zprávu k rozpočtu přednesl předseda Milan Binčík; návrh rozpočtu MSKS ČSOS na činnost v roce 2019 

a zvlášť návrh na čerpání příspěvku z dotace MŠMT pro rok 2019 z Programu V – Činnost sportovních 

svazů. Krátce byly diskutovány a vysvětleny částky rozpočtované na vybavení SCD a SCM a 

rozpočtová rezerva. Bylo dohodnuto návrh rozpočtu upravit tak, že rozpočtová rezerva 6000,-Kč bude 

přesunuta na vybavení SCD a SCM (nově 16,000,-Kč místo 10000,-Kč).  

 

Ad 15) 

Oba návrhy rozpočtu (rozpočet MSKS ČSOS na rok 2019 po úpravě – přesunu) byly účastníky VH 

jednomyslně schváleny.   

 

Ad 16) 

V diskuzi přítomní vystupovali s připomínkami a návrhy týkajícími se: 

Marek Rigó: se dotazoval, zda je stanoveno nebo sekcí OB nařízeno, které závody v oblasti se budou 

běhat s novými čipy SIAC; k tomu Milan Binčík sdělil, že toto si řeší sama oblast, je to v její 

kompetenci, ale s ohledem na předchozí diskuzi o air čipech, je žádoucí, aby jich bylo zatím co 

nejméně. 

Martin Kovařík: sdělil zkušenosti s používáním SIAC čipů mladými závodníky ze střediska a 

dokumentoval na případech, které vyústili v diskvalifikaci závodníků z důvodů neznalosti v používání 

čipů SIAC. 

Milan Binčík: upozornil na vydanou novou svazovou Směrnici Ověřené systémy označování závodních 

průkazů, která přesněji specifikuje povinnosti závodníka za správné označení svého závodního 

průkazu při průchodu kontrolou i postup při chybějícím záznamu o průchodu kontrolou. Nutno s ní 

zejména mladé závodníky důkladně seznámit. 

Pavel Štětínský. hovořil o způsobu upevnění čipu typu SIAC na ruku, když na tomto typu čipu chybí 

dírka pro protažení upevňovací, jistící, šnůrky. 

Martin Hájek: se dotazoval na rozdíl ve fungování krabičky na závodech s normálními čipy (na 

zasunutí do krabičky) a čipy typu SIAC (bezkontaktní systém průchodu kontrolou), jejím dopadu na 

opotřebení baterie. Vysvětlil Milan Binčík včetně toho, co je režim spící u baterií. 

Martin Kovařík: informoval o všech nominačních závodech na LODM 2019 (kdy a kde budou) a 

obšírně i o kritériích pro nominování těch nejlepších z těchto závodů pro LODM (bude 23.-28.6.2019). 

V zásadě bude postupovat a vycházet ze zkušeností let předchozích, které se osvědčily a jsou 

nejspravedlivější pro výběr těch nejlepších  



Martin Kovařík: dále hovořil o kolizi mezi plánovaným velikonočním soustředění SCD a SCM a jinými 

akcemi v tomto období (např. soustředění klubů HAV a MOV). Požadoval, aby členové SCD, SCM a 

TSM (seznam prezentoval) byli v každém případě upřednostněni v účasti na akci pořádané 

střediskem. V této souvislosti požadoval, aby zástupci klubů vyrozuměli rodiče nových členů SCD a 

SCM, aby na něj dali své kontakty. 

Pavel Rychlý: požadoval: aby vedoucí střediska s ním projednal (poslal na něj žádost o výjimku) pro 

účast závodníků zařazených do SCD, SCM a TSM na 7. JKŽ v Zašové (18.5.2019) z důvodů předchozího 

tréninku členů střediska při VT (Zašová 23.3.2019). 

Soňa Létalová: informovala o novém názvu klubu (dříve Sokol FM) O-Runnaři Beskydy, který je 

nástupnickým klubem; zkratka zůstává stejná - SFM. 

Pavel Štětínský: informoval o vzniku nového areálu pevných kontrol (APK) v Bělském lese od 

listopadu 2018 pro veřejnost, ale i pro tréninky orienťáků, který spravuje klub MOV. 

Josef Juřeník: požádal, aby v usnesení z VH, byl opět potvrzen platný klíč pro stanovení počtu 

delegátů na VH MSKS ČSOS v roce 2020 takto: při počtu členů v klubu nebo oddílu 1-100 = 1 mandát, 

101-200 = 2 mandáty, 201-300 = 3 mandáty atd.  

 

Ad 17)   

Po uzavření diskuze předsedající vyzval návrhovou komisi k přednesení návrhu Usnesení z jednání 

Valné hromady. 

Usnesení z dnešního jednání zástupců klubů a oddílů OB MSKS ČSOS přednesl Marek Rigó  a toto je 

nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Přednesené usnesení bylo jednomyslně přítomnými schváleno. 

 

Ad 14) 

Jednání VH závěrečným slovem, ve kterém poděkoval přítomným za aktivní přístup, za práci pro OB 

v uplynulém roce a přáním pevného zdraví a úspěchů ve sportu i v práci pro OB, ukončil předseda 

MSKS ČSOS Milan Binčík a shromáždění delegátů oblasti bylo v 16.25 hodin uzavřeno. 

 

 

V Ostravě-Přívoze dne 26.1.2019                                                                                  Zapsal: Josef Juřeník 


