Zápis
z Valné hromady
Olomouckého krajského svazu ČSOS/ Hanácké oblasti,
která se konala v Olomouci dne 24.11.2016 od 16.30 hodin
v DDM v Olomouci, tř. 17. listopadu 47
Účast: dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu
1. Zahájení, úvod – Marek Otruba
Marek Otruba zahájil Valnou hromadu (dále jen VH) a přivítal zástupce zúčastněných
oddílů HO a hosty (mladé závodníky Terezu Janošíkovou a Michala Bořánka).
2. Volba komisí (mandátové, návrhové a volební) – Marek Otruba
Byla provedena volba členů mandátové a návrhové komise. Funkci předsedkyně
mandátové a návrhové komise přijala Kristýna Skyvová, za členy komise byli zvoleni
Petr Skyva a Mirek Chmelař. Dále byla provedena volba členů volební komise. Funkci
předsedy volební komise přijal Mirek Hlava a za členy byli zvoleni Robert Zdráhal a
Marek Petřivalský.
Předsedkyně mandátové a návrhové komise Kristýna Skyvová konstatovala, že na
VH jsou delegáti z 13 oddílů HO z 20 celkem a tedy VH OKS ČSOS je usnášení
schopná.
3. Schválení programu VH – Marek Otruba
Marek Otruba seznámil zúčastněné s návrhem programu a vyzval k je k případnému
doplnění. Nikdo ze zúčastněných doplnění nepožadoval a program byl jednomyslně
schválen
4. Ocenění nejlepších mladých závodníků za rok 2016 – Marek Otruba
Na základě výsledků v letošním roce byli navrženi na ocenění a následně oceněni:
Tereza Jánošíková
- závodnice SOB Olomouc, u štafet a družstev hostuje v SK Prostějov
- 2.místo sprint EYOC
- 2.místo štafety EYOC
- 13.místo klasika EYOC
- 1.místo žebříček A
- 1.místo MČR noční, sprint, klasika, štafety
- 2.místo MČR sprintové štafety
- 3.místo MČR middle
- 4.místo MČR družstva
- 1.místo MČR v krosu
Michal Bořánek
- závodník SKI OB Šternberk
- 2.místo sprint EYOC
- 9.místo štafety EYOC
- 12.místo klasika EYOC
- 1.místo žebříček A
- 1.místo MČR middle, sprint
- 2.místo MČR klasika

-

4.místo MČR noční, štafety

Marek Otruba oběma poděkoval za skvělou reprezentaci naší oblasti, mateřských
oddílů a České republiky, předal jim drobné ceny a poukaz na sportovní vybavení a
popřál oběma do další sezóny hodně zdraví, štěstí a sportovních i osobních úspěchů.
5. Zpráva o činnosti a hospodaření KS ČSOS/HO za rok 2016 – Marek Otruba
Marek Otruba nejprve zhodnotil uplynulou sezónu v naší oblasti.
V letošním roce na konci května se konalo v naší oblasti Mistrovství Evropy
v orientačním běhu. Jednotlivé závody se uskutečnily v Bruntále, Jeseníku, Bílé
Vodě, Horním Údolí a Černé Vodě. Pořadatelský tým pod taktovkou Magnus
orienteering a Davida Aleše předvedl výbornou práci. Pomyslnou třešničkou na dortu
se stalo 3.místo štafety mužů, za kterou na 3.úseku běžel závodník Severky Šumperk
a český reprezentant Vojta Král. Pořadatelům patří velký dík za výbornou práci a
prezentaci orientačního běhu.
Dalšími významnými závody na území naší oblasti byly Mistrovství Evropy
neslyšících sportovců v OB – tyto závody pořádali SK Prostějov a SOB Olomouc a
Český pohár, žebříček A a B v Černé Vodě – tyto závody pořádali Magnus
orienteering a Orientační běh Opava.
Oddíl KOB Konice uspořádal v červnu žebříček B Morava.
V rámci prázdnin se v naší oblasti konalo několik více etapových závodů:
- Cena střední Moravy (SK Prostějov)
- GP Silesia (Orientační běh Opava)
- Šumperský divočák (KSU)
Na jaře a na podzim se konaly oblastní závody, které pořádaly kluby z naší oblasti.
Jarní žebříček měl celkem 9 závodů jednotlivců, podzimní žebříček měl 7 závodů a
žebříček štafet měl 3 závody. Také se konalo oblastní mistrovství v nočním OB.
Dále se konalo krajské kolo přeboru škol a některé oddíly pořádaly ve svých městech
další a další závody v orientačním běhu ať již pro širokou veřejnost nebo pro děti ze
škol.
Velké poděkování patří všem klubům a pořadatelům, kteří v letošním roce pořádali
některý závod, protože odvedli skvělou práci při propagaci našeho sportu a hlavně
ukázali, že orienťák je krásný sport pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie.
Je příjemné konstatovat, že úroveň závodů v naší oblasti roste a to je jenom dobře.
Je potěšitelné, že nebyl zaznamenán při závodech žádný problém a že ani jury
nemusela na žádném oblastním závodě zasedat.
V letošním roce jsme také založili pobočný spolek ČSOS – Olomoucký krajský svaz.
Máme tedy vlastní IČ, byl založen účet u FIO banky. Pod tento krajský svaz bude
zastřešena veškerá činnost na poli orientačního běhu – ať již to jsou závody, TSM,
žákovské družstvo nebo záležitosti kolem SI.
Co se týká hospodaření, tak peněz není ze svazu mnoho a tak většinu dáváme na
zajištění soustředění nebo závodů žákovského družstva a na odměny trenérům.
V krátkosti přehled příjmů a výdajů včetně komentáře:
Příjmy a výdaje byly letos následující:
Krajský svaz dostal celkem peníze ze 3 grantů:
- 130.000,-Kč na TSM – což je samostatná kapitola, z těchto peněz se financovaly
částkou 40.000,-Kč mzdy trenérům (což je podmínka daná smlouvou, že
minimálně 30% musí jít na mzdy) a zbytek byl na různá soustředění pro členy
TSM
- 27.100,-Kč na talenty – z tohoto bylo zaplaceno:
 4.480,-Kč ubytování a stravování Vyzývací pohár,
 11.580,-Kč startovné MČR štafety a družstva
 11.040,-Kč doprava na MČR štafet a družstev

22.500,-Kč na činnost svazu – z tohoto bylo zaplaceno:
 5.550,-Kč medaile na Oblastní mistrovství
 76,-Kč poštovné
 100,-Kč štítek na putovní pohár žactva
 1.002,-Kč poháry pro soutěž žactva
 2.283,-Kč odměny nejlepším v superžebříčku
 11.306,-Kč zbytek dopravy na MČR družstev a štafet
 2.000,-Kč odměny nejlepším závodníkům hanácké oblasti
Přílohu zápisu tvoří Hlavní kniha analytické evidence.
Od příštího roku se také pod svaz převede i sada SI a činnost SCM. Vše tedy bude
fungovat pod jednou organizací.
Veškerou činnost kolem hospodaření a vyúčtování dělá Johana Otrubová.
-

6. Zpráva o činnosti krajského družstva žactva a plán na rok 2017 – Kristýna
Skyvová – Kristýna Skyvová přednesla Zprávu o činnosti krajského družstva žactva
za rok 2015, která tvoří přílohu zápisu, stejně jako plán akcí na rok 2017.
Marek Otruba poděkoval Kristýně Skyvové a všem dalším trenérům, kteří se podíleli
na zajištění činnosti krajského družstva žactva.
7. Zpráva o činnosti Tréninkového střediska mládeže (TSM) a plán na rok 2017 –
Marek Petřivalský a Petr Skyva – Marek Petřivalský přednesl Zprávu o činnosti
TSM za rok 2016 a Petr Skyva seznámil účastníky VH s předběžným plánem akcí na
rok 2017. Souhrnný dokument tvoří přílohu zápisu.
Marek Otruba poděkoval Marku Petřivalskému, Petru Skyvovi a všem dalším
trenérům, kteří se podílí na zajištění činnosti TSM.
8. Zpráva soutěžní komise, sestavení kalendáře závodů na rok 2017 – Václav Král
Václav Král pochválil všechny pořadatele za výborné uspořádání závodů v letošním
roce. Poděkoval Petru Skyvovi a Krystýně Skyvové na zajištění výpočtu OŽ.
Upozornil pořadatele závodů, aby v roce 2017 bylo dodrženo pravidlo stejného
startovného pro kategorie HDR, P, popř. T pro dopředu přihlášené i pro přihlášené
v den závodu v místě prezentace.
Poté proběhla diskuze k návrhu Kalendáře závodů HO na rok 2017, který je přílohou
zápisu.
- do žebříčku jaro se započítá 5 závodů z 8
- do žebříčku podzim se započítávají 4 závody z 9
Soutěžní komise vydá Prováděcí předpisy k soutěžím v roce 2017 a bude-li třeba,
novelizuje Soutěžní řád HO do konce února 2017 – zodpovídá Václav Král.
Na závěr tohoto bodu Marek Otruba poděkoval Václavu Královi a celé Soutěžní
komisi za výbornou práci v průběhu celého roku.
9. Zpráva o stavu krajské sady SI, plán obnovy a doplnění - Mirek Chmelař
Mirek Chmelař přednesl informace o využití SI v roce 2016, o stavu materiálu, o
hospodaření s oblastní sadou v roce 2016, o příjmech a výdajích za rok 2016. O
plánovaných výdajích do konce roku 2016. Dále navrhl nákup nového materiálu
v roce 2017, který byl jednomyslně schválen. Podrobný přehled tvoří přílohu zápisu.
Od roku 2017 přejde sada SI a účtování za využití pod Olomoucký krajský svaz
ČSOS (dále OKS ČSOS), bude nové číslo účtu, na které bude třeba zasílat poplatky
za zapůjčení sady SI. Komunikaci ohledně finančních toků bude realizovat Johana
Otrubová. Mirek Chmelař dále upozornil na důsledné vyplňování potřebných údajů při
objednávání materiálu z SI. Marek Otruba upozornil na formální zajištění převodu SI
pod OKS ČSOS, které zajistí ve spolupráci s Davidem Alešem.
Marek Otruba na závěr tohoto bodu poděkoval Mirkovi Chmelařovi za skvělou starost
o sadu SI, jejíž správcovství bude zajištěno Mirkem Chmelařem i nadále.

10. Zpráva krajského kartografa – Marek Otruba
Luděk Krtička se omluvil z účasti na VH. Zaslal Zprávu o evidenci map
v Olomouckém kraji za rok 2016, kde zhodnotil tvorbu map v oblasti za rok 2016.
Zpráva tvoří přílohu zápisu.
Marek Otruba vyslovil poděkování Luďku Krtičkovi za jeho výbornou práci a pomoc
mapařům v oddílech v průběhu celého roku.
11. Volba delegátů na Shromáždění sekce OB a na Valnou hromadu ČSOS, které se
uskuteční 10.12.2016 v Praze – Mirek Hlava – Hanácká oblast může na
Shromáždění sekce OB vyslat celkem 3 zástupce a ba Valnou hromadu ČSOS 1
zástupce.
Předseda Volební komise Mirek Hlava seznámil delegáty s Volebním řádem, který byl
bez připomínek jednomyslně schválen. Následně zahájil volby. Na Shromáždění
sekce OB byli jednomyslně zvoleni: David Aleš, Marek Otruba a Dušan Vystavěl.
Náhradnicí byla zvolena Kristýna Skyvová. Na valnou hromadu ČSOS byl
jednomyslně zvolen Marek Otruba.
Marek Otruba dále seznámil delegáty VH s tím, že zástupce ASU David Aleš bude
kandidovat na Valné hromadě ČSOS na funkci předsedy ČSOS. Navrhl, aby
nominace Davida Aleše vzešla oficiálně z této VH a aby ho nominoval Olomoucký
krajský svaz ČSOS/ Hanácká oblast.
Aleš David ve svém vystoupení seznámil delegáty VH s důvody své kandidatury a
své představy do budoucna, kdy bude chtít využít úspěchy při pořádání velkých
závodů jako letošní ME k další propagaci OB, většímu zapojení mládeže do OB,
zlepšení v oblasti marketingu, komunikaci s médii. Chce také více spolupracovat
s předsedy jednotlivých Krajských svazů na zvýšení popularity OB mezi veřejností.
Na závěr představil návrh plánu mezinárodních akci, který by měl být ze strany ČSOS
koordinován. ČR bude kandidovat na uspořádání MS MSJ v MTBO v roce 2020
s centrum v Jeseníku a v roce 2019 se uskuteční ME Univerzit v OB s centrem
v Olomouci.
Proběhlo hlasování o podpoře kandidatury Davida Aleše na funkci předsedy ČSOS.
Při hlasování bylo 10 delegátů pro podporu kandidatury, 1 delegát byl proti a 2 se
zdrželi hlasování.
OKS ČSOS nominuje většinou hlasů Davida Aleše jako kandidáta na funkci předsedy
ČSOS.
12. Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 (informace, nominační kritéria) – Kristýna
Skyvová – Kristýna Skyvová přednesla informaci o hrách VIII. Letní olympiády dětí a
mládeže, která se uskuteční v červnu 2017 v Brně. Her se zúčastní 8 závodníků a 2
členové doprovodu (Kristýna Skyvová (STE) a Tomáš Novotný (ZLH)). Vzhledem
k tomu, že vypsaných ročníků nelze z důvodu odlišných kategorií porovnat na
závodech např. OŽ a v zájmu větší transparentnosti bude nominace provedena na
základě výsledků speciálního nominačního žebříčku složeného ze čtyř závodů
v průběhu dubna a května. Materiál včetně návrhu nominačních závodů tvoří přílohu
zápisu.
13. Různé
- Marek Otruba upozornil na potřebu vypracování podkladů pro granty na
činnost žákovského družstva a TSM – určeno zejména Kristýně Skyvové a
Markovi Petřivalskému.
- Marek Otruba otevřel k diskuzi o webových stránkách oblasti. Z diskuze
vyplynulo, že by bylo vhodné najít tzv. aktivního správce webu, který bude na
web nejen vkládat potřebné informace, ale i aktivně vyhledávat a odkazovat
na další důležité informace, novinky, zajímavost či odkazy. Dokud nebudeme
mít takového člověka, tak není účelné provádět změnu webových stránek.

-

-

-

-

Bylo navrženo, aby byla zveřejněna výzva na správce webových stránek.
Zodpovídá Marek Otruba, termín do 30.11.2016.
Jindra Smička jako předseda Disciplinární rady ČSOS informoval o řešení
disciplinárního případu. Jednalo se o start závodníka se psem, aniž by to bylo
v rozpise povoleno. Pořadatelé i závodníci jsou v Disciplinárním závěru
vyzváni k dodržování Pravidel OB.
Václav Král informoval o komunikaci s polským svazem OB o účasti
závodníků z Polska na závodech v OB v naší oblasti. Bylo mu řečeno, že není
zájem i z důvodu údajného nezaplacení poplatku polské straně oddíly ASU a
OOL v minulosti. Dle sdělení ASU a OOL se jedná o nedorozumění a je třeba
oslovit polskou stranu o předložení konkrétních požadavků – zajistí Václav
Král do 31.12.2016.
Marek Otruba navrhl odměny pro Jana Gottfrieda - webmastera (3000,-Kč),
Mirka Chmelaře – správce oblastní sady SI (5000,- Kč). Odměny pro Honzu a
Mirka budou vyplaceny z peněz oblastní sady SI.
Roman Šimek upozornil o nutnosti podat žádost o souhlas vlastníků lesa při
pořádání závodů v dostatečném předstihu nejméně však 30 dní před
uspořádáním závodu. V této souvislosti Robert Zdráhal vyslovil názor, že by
bylo vhodné mít v oblasti osobu, která zastřešovala jednání s příslušnými
úřady. Vhodný by byl i tzv. Manuál pro pořadatele, kde by byly uvedeny i
kontaktní osoby. David Aleš informoval připravované nové smlouvě s Lesy
ČR, kdy Lesy ČR budou partnerem ČSOS, což by mělo vést ke zjednodušení
spolupráce s vlastníky lesů. David Aleš prověří obsah smlouvy a co z ní pro
nás vyplývá – termín 31.1.2017.

14. Usnesení – Jindra Smička
1. VH zvolila mandátovou, návrhovou a volební komisi, které pracovaly ve složení:
Mandátní a návrhová komise: Kristýna Skyvová (předseda), Petr Skyva (člen),
Mirek Chmelař (člen)
Volební komise: Miroslav Hlava (předseda), Marek Petřivalský (člen), Robert
Zdráhal (člen)
2. VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu přítomných a
konstatovala, že je usnášeníschopná.
3. VH schválila program jednání.
4. VH poděkovala nejlepším mladým závodníkům Hanácké oblasti za rok 2016,
kterými jsou Tereza Jánošíková a Michal Bořánek.
5. VH vzala na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření Olomouckého krajského
svazu ČSOS (Hanácké oblasti) za rok 2016.
6. VH vzala na vědomí zprávu o činnosti krajského družstva žactva a plán na rok
2017.
7. VH vzala na vědomí zprávu o činnosti Tréninkového střediska mládeže (TSM) a
plán na rok 2017.
8. VH vzala na vědomí zprávu soutěžní komise za rok 2016 a schválila kalendář
závodů v Hanácké oblasti pro rok 2017.
9. VH vzala na vědomí zprávu o stavu krajské sady SI, schválila plán obnovy a
jejího doplnění.
10. VH vzala na vědomí zprávu krajského kartografa.
11. VH zvolila tyto delegáty na Shromáždění sekce OB:
- David Aleš
- Marek Otruba
- Dušan Vystavěl
12. VH zvolila delegáta na Valnou hromadu ČSOS, kterým je
Marek Otruba
13. VH nominuje na předsedu ČSOS Davida Aleše.
14. VH vzala na vědomí informace o LODM 2017 a schvaluje nominační kritéria.

Před závěrem poděkoval Jindra Smička Marku Otrubovi za jeho celoroční činnost předsedy
OKS ČSOS/HO a za skvělou přípravu VH.
Na závěr Marek Otruba poděkoval všem za účast a za aktivitu při dnešní VH a popřál všem
hodně štěstí, zdraví, pohody a úspěchů v novém roce.

V Olomouci, dne 6.12.2016
Vypracoval: Jindra Smička
Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Příloha k bodu 5 – Hlavní kniha analytické evidence
3. Zpráva o činnosti krajského družstva žactva a plán na rok 2017
4. Zpráva o činnosti Tréninkového střediska mládeže (TSM) a plán na rok 2017
5. Kalendář závodů HO na rok 2017
6. Zpráva o stavu krajské sady SI, plán obnovy a doplnění
7. Zpráva krajského kartografa o evidenci map v Olomouckém kraji za rok 2016
8. Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 – rozpis
9. Letní olympiáda dětí a mládeže 2017 - informace, nominační kritéria

