
Valná hromada Zlínského krajského svazu ČSOS, Zlín 22. 11. 2017 
 

1) Přítomni: JZL – F. Chromčák, KVS – V. Maliňák, LCE – L. Slezák, M. Cahel, ROV – L. 
Mizera, SKM – P. Dittrich, J. Zvoníček, V. Pěček, TZL – B. Háj, P. Pernička, T. 
Podmolík, E. Pekárek, R. Vintr, VIC – M. Marek, omluveni: AZL – V. Lučan 

2) Zpráva o činnosti – předsednictvo, oblastní žebříčky – nový způsob výpočtu v ORISu, 
jednotné přidělování licencí – vše funguje bez problémů 

3) Proběhla Letní olympiáda dětí a mládeže v Brně – poděkování trenérům a úspěšné 
medailistce M. Dittrichové 

4) Proběhl Vyzývací pohár, MČR štafet a klubů (2x 4. místo, štafeta DH12 a družstvo) 
5) V lednu proběhne v Letohradu Zimní olympiáda dětí a mládeže – nominováno bylo 8 dětí 

+ 2 trenéři a 1 servisman, komunikaci se Zlínským krajem zajišťuje Tomáš Podmolík 
6) SCM, SCD – funguje, předpokládá se pokračování v roce 2018, TSM – slabá účast dětí na 

testech, 4 testovaní prošli, zažádáno o divoké karty (1 garantovaná + další 2 žádosti). 
Nakonec uspěly všechny žádosti, TSM Valašsko bude fungovat i nadále se 7 závodníky 
z Valašské oblasti a dalšími (5) závodníky z rozděleného TSM Jižní Morava, vedoucí 
TSM – Marek Cahel 

7) Přehled vydaných map v oblasti, ne všichni odevzdávají povinné výtisky včas, bližší 
informace - oblastní kartograf Bob Háj. Nový mapový klíč ISOM2017. Porovnání značek 
ISOM2000 a 2017 je k dispozici na internetu a v tištěné podobě u Boba. Na závodech 
ČSOS je povinný nový klíč od roku 2018, v oblastech je možné ještě 2 roky používat 
mapy se starým klíčem ISOM2000. Použitý klíč je nutné uvádět v rozpise. Rovněž byly 
schváleny v IOF nové piktogramy, pracuje se na českém překladu. 

8) Proběhlo schválení hospodářského výsledku za rok 2016 a rozdělení dotací z programu II 
a V za rok 2017. 

9) Zimní liga – má na starosti Petr Pernička, je plánováno 5 závodů (proběhnou podle 
sněhových podmínek) 

10) Byl schválen kalendář na rok 2018. 
11) Byli schváleni delegáti na Shromáždění sekce OB a VH ČSOS. 
 
Zapsal Radek Vintr 

 
 

 


