
 
Z Á P I S 

 
z valné hromady pobočného spolku 

Zlínského krajského svazu ČSOS, 
 

které se konalo dne 14. 11. 2021 v sídle ZKO ČUS, Hradská 854, Zlín. 
 

Přítomni: GIG: Kunz M., HLV: Peška, KVS: Bubela, LCE: Slezák, OTK: Kunz P., SKM: Dittrich, Pěček, TZL: Háj, 
Pekárek, Pernička, Podmolík, Vintr, VIC: Marek 
 
1. VH vzala na vědomí zprávu o činnosti v roce 2021 

Během jarní sezony proběhly 2 měřené tréninky a 3 závody oblastního žebříčku. Během podzimu pak 
dalších 6 závodů oblastního žebříčku. I když byla část jarní sezony ovlivněná pandemii covid19, povedlo 
se nakonec kromě závodů ve Vlčnově (přesun na jaro 2022) uspořádat všechny naplánované závody, i 
když některé v náhradních termínech. 

2. VH vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu v roce 2021. 
3. VH schválila hospodářský výsledek za rok 2020. 

Hospodaření v roce 2020 bylo vyrovnané s hospodářským výsledkem 0. 
4. VH vzala na vědomí zprávu krajského kartografa Boba Háje o vydaných mapách v roce 2021 
5. VH vzala na vědomí doporučení týkající se závodů oblastního žebříčku: 

• Při pořádání závodů oblastního žebříčku je žádoucí dodržovat mimo jiné tyto standardy (od 
některých se při pandemii covid19 upustilo): popisy na shromaždišti v tištěné podobě, voděodolné 
mapy, pití v cíli a příp. na trati, vyhlášení prvních 3 v žákovských kategoriích a vítězů v ostatních 
kategoriích, které jsou zařazené do oblastního žebříčku.  

• Při závodech na klasické trati vypsat kategorie H21D a D21D na úrovni kategorií H45C a D45C. Tratě 
21D a 45C můžou být stejné. 

6. VH vzala na vědomí informace o činnosti TSM Valašsko za rok 2021 a plán na rok 2022 
7. VH vzala na vědomí informace o Letní olympiádě dětí a mládeže, 26. 6. – 30. 6. 2022, Olomoucký kraj a 

Zimní olympiádě dětí a mládeže, leden 2023, Královehradecký kraj s tím, že do konce roku 2021 budou 
zveřejněna nominační kritéria na obě akce. Nominace na ZODM 2023 bude probíhat již v zimě 
2021/22. 

8. VH vzala na vědomí informace o stavu software na pořádání závodů v jednotlivých klubech. Je zájem o 
jednotné používání programu Quick Event ve všech klubech v oblasti. V průběhu zimy proběhne 
školení v Luhačovicích. Termín bude upřesněn. Pořízení oblastní výpočetní techniky nebylo schváleno. 
Většina klubů používá vlastní techniku a kvůli logistické náročnosti by to nepřineslo požadované 
výhody. 

9. VH vzala na vědomí informace o konaném školení trenérů T3 v Ostravě, společné pro Moravskoslezský 
kraj a Valašskou oblast. Materiály jsou k dispozici online. Vzhledem k tomu, že poměrně velké množství 
trenérů se nemohli školení zúčastnit, proběhne v průběhu zimy 2022/23 školení T3 v podobném 
formátu v Luhačovicích. 

10. VH vzala na vědomí informaci o Zimní lize. První závod se uskuteční v sobotu 27. 11. ve Vracově (pozn. 
po VH došlo k přesunu na jaro 2022). Další závody budou doplňovány operativně podle výše sněhové 
pokrývky a na základě aktuálně platných protiepidemických opatření. 

11. VH schválila návrh na začlenění informací z oblastního webu do ORISu. Pověřila Radka Vintra 
komunikací s Janou Kubátovou – upřesnění návrhu, prověření možnosti realizace. 

12. VH schválila předběžný kalendář závodů pro rok 2022. Po upřesnění a doplnění bude zveřejněný 
13. VH stanovila počet delegátů na příští VH následovně: za každých započatých 100 členů klubu/oddílu je 

1 delegát (počet členů v evidenci ČSOS k 31. 12. roku předcházejícímu VH). 
14. Na Shromáždění sekce OB a VH ČSOS budou za oblast vysláni delegáti Radek Vintr a Libor Slezák. 
 
 
  
Zapsal: Radek Vintr 
Ověřil: Libor Slezák 


