
Z á p i s  č. 7/2014 
 

z  7. zasedání P-ČSOS, 
které se konalo dne 19. 11. 2014 v Praze na Strahově 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Zřídkaveselý, Pospíšek, Šubrt, Brettlová, Putík, 

R. Novotný,  
Omluveni: Vystavěl, Konig, Aleš, M. Jirásek 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
Schválený program: 

  1   Aktuální informace a kontrola úkolů Kamenický, Šubrt 
  2   Informace sekce OB Klimpl 
  3   Informace sekce LOB Škoda 
  4   Informace sekce MTBO Pospíšek 
  5   Informace o přípravách MS v MTBO 2015          Pospíšek, ….. 
  6   Informace o přípravách ME v OB 2016                       Aleš  
  7   Informace o čerpání rozpočtu 2014                              Šubrt 
  8   Informace o spuštění webových stránek ČSOS            M. Jirásek 
  9   Příprava VH ČSOS 2014  (podkladové materiály, návrhy,..) 
 10  Různé     

 
7/01a Aktuální informace 

P-ČSOS 
-vzalo na vědomí informaci R. Kamenického, I. Matějů a J, Šubrta 
   - o rezignaci P. Valáška na člena P-ČSSO i na činnost v pracovní komisy pro talentovanou 

mládež 
- o poradě předsedů sportovních svazů, které se 5.11 zúčastnili R. Kamenický a J. Šubrt 
-  o jednání s ředitelem VSC MŠMT Z. Břízou kterého se 12.11 zúčastnili I:Matějů a J. 
Šubrt 

 
7/01b Kontrola úkolů 

P-ČSOS 
a) schválilo Zápis 6/2014 z jednání P-CSOS ze dne 17.9.2014 

 
7/02 Informace sekce OB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce OB  

 
7/03 Informace sekce LOB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce LOB o přípravě reprezentace  

 
7/04 Informace sekce MTBO 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace  
b) vzalo na vědomí informaci o přípravě soutěží 2015 
c) vzalo na vědomí informaci o MS v MTBO 2015 v Liberci  

 
 
7/05  Informace o přípravách MS v MTBO 2015 
          P-ČSOS 
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a) vzalo na vědomí informaci Z. Pospíška a J. Putíka o přípravách a zabezpečení MS 
v MTBO 2015 v Liberci 

b) doporučilo zvýšit důraz na medializaci akce 
 
 
7/06  Informace o přípravách ME v OB 2016 
         P-ČSOS 

a) vzalo na vědomí písemnou informaci D. Aleše o přípravách ME v OB 2016 
b) požaduje, aby jednání na úrovni ČOV ( apod.) byly konána za účasti předsedy ČSOS, 

popřípadě některého z místopředsedů 
 

7/07  Informace o plnění rozpočtu ČSOS 
          P-ČSOS 

a) vzalo na vědomí informaci J. Šubrta plnění rozpočtu ČSOS k 17.11 2014 a výhledu do 
konce roku 2014  

b) schválilo nákup 32 GPS (GTS-200) pro sledování trackingu (na základě průzkumu trhu, 
které provedl R. Novotný – částka 200  do tis. bez DPH) včetně poplatku společnosti 
GPSseruanta na používání GPS trackingu. Doklad o průzkumu trhu je uložen na 
sekretariátu ČSOS. 
 

 
8/08  Příprava VH ČSOS 2014 
 P-ČSOS 

a) projednalo návrhy podkladových materiálů k VH ČSOS 2014 a doporučilo je předložit 
delegátům VH  

b) v souvislostí s rezignaci P. Valáška na člena P-ČSOS a rozšířilo program VH ČSOS o 
doplňovací volby člena  P-ČSOS. 

 
8/09  Různé 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí podání 4 přihlášek do výběrového řízení na Svazového trenéra mládeže a 

pověřilo skupinu (Kamenický, Novotný, Horčičková) k navržení vhodného kandidáta do 
dalšího   zasedání P-ČSOS dne 6.12.2014 v Praze 

b) vzalo na vědomí informaci J. Šubrta a L. Zřídkaveselého o uspořádání ankety Nejlepší 
orientační sportovec 2014, který se uskuteční v pátek 5.12.2014 v Brně 

c) schválilo přijetí nového klubu Radioelektronika Cheb (Radioelektronika Cheb o.s.)  
(Karlovarský kraj, Západočeská sekce OB) a přidělilo mu zkratku DCH a číslo 0328 

d) schválilo novelizaci Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS a prováděcí předpisy 
pro evidenci členů ČSOS pro rok 2015 

e) vzalo na vědomí informaci o jednání konference EU a SPORT, kterou pořádala komise 
zahraničních vztahů ČOV dne 10.11.2014 a které se zúčastnili I. Matějů a J. Šubrt  

f) vzalo na vědomí o jednání komise neolympijských sportů ČOV dne 12.11 2014, na které 
bylo mimo jiné doporučeno zařazení MS v MTBO 2015 do seznamu TOP VSA pro rok 
2015 a které se zúčastnil I. Matějů 

g) vzalo na vědomí informaci o nabídce televize NOVA na zhotovení „Portrétu J. 
Procházky“ do magazínu „Víkend“ který se bude točit ve dnech 18. - 26.11 na Brdech a 
Krčském lese při PGP. 

 
Termín příštího zasedání P-ČSOS bude v sobotu 6.12.2014 v Praze  
  
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


