
Zápis  

z jednání Valné hromady Moravskoslezského krajského svazu ČSOS konané dne 1.2.2020 v budově 

ČD Cargo, Nádražní 192, Ostrava-Přívoz. 

Přítomní delegáti shromáždění:  

AOV = Oldřich Vlach, BFM = Vlastimil Mutina, BOV = Vlastimil Dvořák, HAV = Zdeněk Jakobi, KRN = 

Pavel Rychlý, KYL = Milan Binčík, LOV = Josef Zajíc, MOV = René Vavřík, Josef Juřeník, ODR = Marek 

Rigó, OOP = Jiří Ryšavý, SOP = Martin Erben SFM = Soňa Létalová, SIT = Mária Kovaříková, TRI = Anna 

Gavendová, Miroslav Bialožyt,   

Nepřítomní delegáti klubů a oddílů OB: 

HOB, TRC, VRB. 

Za SCD, SCM a TSM: Mária Kovaříková – zastoupila vedoucího střediska Martina Kovaříka  

Host: Josef Kroča 

 

Program: 

       Prezentace 10.00-10.30 hod  

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 2019. 

7) Zpráva o činnosti mapové komise MSKS v roce 2019. 

8) Informace o přeborech škol v OB v MSKS ČSOS pro rok 2020. 

9) Informace ze Shromáždění sekce OB a z jednání VH ČSOS 2019 v Brně. 

10) Zpráva o změnách v SŘ a PP MSKS pro rok 2020. 

11) Zpráva o hospodaření MSKS ČSOS v roce 2019. 

12) Schválení hospodaření MSKS ČSOS za rok 2019. 

13) Návrh rozpočtu MSKS ČSOS pro rok 2020. 

14) Schválení rozpočtu MSKS ČSOS na rok 2020. 

15) Diskuze. 

16) Usnesení valné hromady. 

17) Závěr. 

 

Ad 1) 

Jednání zahájil z pověření předsednictva MSKS ČSOS v 10.30 hod člen předsednictva MSKS ČSOS Josef 

Juřeník; přivítal přítomné a navrhl zvolit mandátovou komisi. Delegáti valné hromady (dále jen VH) 

jednomyslně (v počtu 16) schválili do mandátové komise Reného Vavříka.  

Ad 2) 

Mandátová komise ústy svého předsedy podala zprávu, že jednání VH MSKS ČSOS je přítomno 16 

delegátů z 19-cti pozvaných zástupců klubů a oddílů OB v MSKS ČSOS. Valná hromada byla tedy 

usnášení schopná (85%-ní účast). 

 

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. 

K uvedenému bodu vystoupil předseda MSKSOS ČSOS Milan Binčík s návrhem, aby se zvážila úprava 

dnešního programu VH, a to jeho rozšíření o volby nového předsednictva. Svůj návrh zdůvodnil tím, 

že byl emailem upozorněn den před konáním VH MSKS ze sekretariátu ČSOS, že funkční období 

stávajícího předsednictva MSKS je pouze 4-leté dle původních stanov, a je tedy nutné v době do 

vypršení mandátu stávajícího předsednictva (21.4.2020) zvolit předsednictvo nové. 

K uvedenému byla vyhlášena 10-ti minutová přestávka, aby se delegáti z klubů a oddílů OB mohli 

spojit se svými předsedy, aby zjistili jejich názor na tento návrh. Po uplynutí přestávky bylo hlasováno 

o úpravě programu jednání VH (dle návrhu Milana Binčíka) a tento byl většinou (9 proti 6, jeden se 

zdržel hlasování) zamítnut. V návaznosti na to byl plénem VH navržen termín pro konání VH v sobotu 

28.3.2020 po skončení závodu 2. JKŽ  a před 3.JKŽ v Třinci.   

Delegáti VH takto 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 přednesla za nepřítomného vedoucího střediska Martina Kovaříka, 

trenérka střediska Mária Kovaříková. Zprávy v písemné podobě obdrželi zástupci klubů před 

jednáním VH. Zástupkyně vedoucího střediska okomentovala všechny akce v průběhu roku 2019, 

které SCD, SCM a TSM pro své členy zorganizovalo (soustředění, VT, účasti na mistrovstvích republiky 

a vyzývacích pohárech, testování na dráze); zdůraznila nezdary i pozitiva v činnosti. Okomentovala i 

ekonomické hodnocení a závodní výsledky. Vyzdvihla výsledky mladých v TSM a SCD, SCM a výsledky 

na letní i zimní ODM a pak souhrnně vyjmenovala nejlepší závodníky z naší oblasti.   

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. Vzpomenul medailové umístění Karolinky Rychlé na 

ZODM v Karlových Varech. 

 

Ad 7) 

Zprávu mapové komise přednesl krajský kartograf  Vlastimil Mutina. Zprávu doplnil o počty vydaných 

map v kraji a oblasti (ve sborníku map je 31 kusů včetně map z AOP, z toho 10 nových je z klubů 

mimo naši oblast) a doplnil i o financování map z příspěvku firmy Steeltec (6 map v částce 26500,-Kč 

dotováno po splnění podmínek). Zopakoval podmínky pro přiznání dotací na mapy pro OB od této 

firmy pro rok 2020 (bude částka jen do výše 20tisíc) 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 2019 (VRB, LOV, MOV, OOP, TRI). 

 

Ad 8) 

Informaci o přípravě přeborů škol v OB v roce 2020 přednesl v zastoupení předsedy komise mládeže 

Tomáše Sochora zástupce HAV Zdeněk Jakobi. Vyzval k přípravě a zorganizování okresních přeborů. 

Krajský přebor bude v Orlové 15.5.2020 (připravuje HAV na mapě Letní kino Orlová, ze štafet). 

 

Ad 9) 

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

společně s Milanem Binčíkem účastníkem jednání sekce OB a VH ČSOS. Informoval o nové 

problematice – požadavcích na zpoplatnění vstupu do lesa - ze strany vlastníků – Biskupských lesů; 



která není nijak řešena. Doplnil i informací – nově zavedené dotace na nové mapy pro malé kluby na 

závodech s menším počtem účastníků k navýšení částky klubům na tvorbu mapy při pořádání těchto 

závodů; výši částky odsouhlasuje mapová rada ČSOS. 

 

Ad 10) 

Zprávu o změnách v SŘ a PP MSKS ČSOS pro rok 2020 přednesl a okomentoval vedoucí soutěžní 

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

K oběma dokumentům nebylo zásadních připomínek až na limitovanou (maximální) částku 

startovného pro kategorie DH10C, DH12C i HDR. Předsednictvo MSKS bylo zavázáno o tomto jednat a 

zvážit změnu (navýšení minimální částky) startovného. 

Informoval taky o průběhu sestavy kalendáře závodů a o těžkostech, které ho provází. 

 

Ad 11) 

Zprávu o hospodaření MSKS ČSOS v roce 2019 přednesl předseda Milan Binčík. Současně přednesl 

zprávu o čerpání příspěvku z dotace MŠMT na Program V – Činnost sportovních svazů v roce 2019. 

 

Ad 12) 

Zprávy o hospodaření a čerpání příspěvku za rok 2019 byly účastníky VH jednomyslně schváleny. 

 

Ad 13) 

Zprávu k rozpočtu na rok 2020 přednesl předseda Milan Binčík; návrh rozpočtu MSKS ČSOS na 

činnost v roce 2020 a zvlášť návrh na čerpání příspěvku z dotace MŠMT pro rok 2020. Byl dán ze 

strany krajského kartografa návrh na obnovení dotování organizátorů pořádajících noční závody 

v OB. Navrhl, aby pro to byla vyčleněna částka 3000,-Kč/závod (jako v předchozích letech) a loňské 

závody byly dodatečně dotovány částkou 2000,-Kč/závod (týká se MOV a BFM). O tyto částky snížit 

rozpočtovou rezervu na rok 2020. Po diskuzi byly tyto návrhy na úpravu rozpočtu jednomyslně 

přijaty. 

 

Ad 14) 

Oba návrhy rozpočtu (rozpočet MSKS ČSOS na rok 2020 po úpravě – přesunu) byly účastníky VH 

jednomyslně schváleny.   

 

Ad 15) 

V diskuzi přítomní vystupovali s připomínkami a návrhy týkajícími se následujících témat: 

Mária Kovaříková navrhla zvýšení dolní hranice limitu startovného pro dětské kategorie (DH10C a 

DH12C), které jsou takto uvedeny v SŘ oblasti; 

Vlastimil Mutina navrhl, aby předsednictvo oblasti zorganizovalo základní trenérský kurz pro získání 

licence T3, protože mu v klubu přibylo orientačních kroužků při ZŠ; případně provedlo v oblasti 

průzkum zájmu o tento kurz; předsednictvo bylo tím zavázáno; 

dále poukázal na nedobrou praktiku, kdy si kartografové klubu blokují prostory, aniž v tomto prostoru 

reálně jsou kluby nebo oddíly v dohledné době schopny uspořádat soutěžní závod v OB; a toto 

dokonce dělají opakovaně pro stejný prostor;  

Marek Rigó připomněl, že by pro mistrovské závody v oblasti mělo být stanoveno, že tyto budou vždy 

pořádány v nových nebo delší dobu nepoužitých terénech; 

Pavel Rychlý vysvětlil, jak je složité pro takový závod jen sehnat organizátora v oblasti; letos poprvé 

po delší době budou všechny mistrovské závody uskutečněny v naší oblasti; 

 



Milan Binčík upozornil, že na žebříčkových závodech, kde budou použity SI jednotky v režimu SIAC, 

bude za každou takovou použitou krabičku účtováno 50,-Kč; 

Dále apeloval na zástupce klubů a oddílů, aby rodičům dětí závodících v žebříčku oblasti nebo vyšším 

nebo účastnících se soustředění SCD nebo SCM, vysvětlovali jak je důležité dát přednost v účasti 

dítěte na tomto závodě, soustředění před rodinnými akcemi, typu oslava narozenin atd. 

Oldřich Vlach poukázal na nespravedlnost v odvodech za startující v závodech OB, za závodníky, kteří 

jsou z jiné oblasti; předsednictvo MSKS OS se touto otázkou bude zabývat; 

 

 

Ad 16)   

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. 

Před hlasováním o usnesení z VH MSKS ČSOS předseda krajské organizace předal věcný dar 

dlouholetému funkcionáři krajské organizace Josefu Kročovi. Současně mu poděkoval za tuto práci a 

pomoc, které se mu od něj dostávalo při začátcích jeho funkce předsedy a taky za pomoc při styku 

s krajskou organizací ČUS v Ostravě. Přítomní toto ocenili potleskem. Oceněný poděkoval všem za 

dlouholetou spolupráci a popřál hodně zdaru v další práci.   

Přednesený návrh  usnesení z VH byl jednomyslně přítomnými schválen. 

 

Ad 17) 

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 12.25 hodin uzavřeno. 

 

 

V Ostravě-Přívoze dne 1.2.2020                                                                                  Zapsal: Josef Juřeník 


