Z á p i s č. 2019/5
z 5. zasedání VV-ČSOS,
které se konalo dne 21. 10. 2019 v Praze na Strahově
Přítomni:
Hosté:
Omluven:

Kamenický, Klimpl, Matějů, Aleš, Pospíšek, Zřídkaveselý, Picek, Šubrt
Košárek, Vraný, Lukavec, Petržela, Forst
Vystavěl

Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický
Program:
1. Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení hlasování per rollam
2. Informace sekce OB
3. Hodnocení JRD v OB
4. Hodnocení výsledků MED v OB
5. Informace sekce LOB
6. Informace sekce MTBO
7. Hodnocení RD v MTBO
8. Hodnocení JRD v MTBO
9. Informace sekce Trail-O
10. Publikace ČSOS (Ročenka, 70 let OB)
13. Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2020
14. Různé
5/01 Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení hlasování per rollam
VV-ČSOS
a) schválil zápis 2019/4 z jednání VV-ČSOS dne 9. 9. 2019; všechny úkoly byly splněny
b) potvrdilo hlasování per rollam o prodejní ceně za O-kniha ve výši 400,- a distribuci Oknihy zdarma delegátům VH ČSOS
c) potvrdilo zamítnutí odvolání klubu LCE ohledně účasti na jejich závodnice na MČR na
klasické trati
d) vzal na vědomí aktuální informace R. Kamenického, J. Šubrta a I. Matějů o
• výsledku dopingové kontroly reprezentantů OB s výsledkem 4 x negativní
• jednání pléna s vedením ČAUS o účasti na AMS v OB a LOB
• vyhlášení programů MŠMT REPRE, TALENT a MŮJ KLUB
• jednáni s ředitelem Národní sportovní agentury M. Hniličkou, nebyla doporučena
žádost o garanci vlády, doporučeno požádat o 3 dotace na VSA v roce 2020
• přímém přenosu ze sprintových štafet z finále SP v Číně dne 27. 10. 2019

5/02 Informace sekce OB
VV-ČSOS
a) schválil rozdělení příspěvků za kvalitu závodů sekce OB v roce 2019 v celkové výši
249.7 tis. Kč dle předloženého návrhu
b) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti organizačních věcí, soutěží,
reprezentace, talentované mládeže a metodické činnosti;
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5/03 Hodnocení juniorské reprezentace OB v roce 2019
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí materiály „Hodnocení mistrovství světa juniorů v OB 2019“ a
„Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2019“;
b) ocenil výsledky české juniorské reprezentace na MSJ 2019
c) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací v
roce 2019;
d) schválil odměny juniorským reprezentantům za výsledky na MSJ v roce 2019
v celkové výši 20.5 tis Kč.
5/04 Hodnocení výsledků MED v OB 2019
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí materiál „Hodnocení výsledků MED v OB 2019“;
b) poděkoval realizačnímu týmu za činnost s dorosteneckým výběrem.
5/05 Informace sekce LOB
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci o přípravě reprezentačních týmů;
b) vzal na vědomí vydání Prováděcích předpisů LOB 2020 a Prováděcího předpisu
k registracím LOB 2020;
c) schválil Soutěžní řád pro LOB
5/06 Informace sekce MTBO
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace;
b) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti soutěží;
c) vzal na vědomí informaci o průběhu příprav MS a MSJ v MTBO 2020 v Jeseníku.
5/07 Hodnocení seniorské reprezentace MTBO v roce 2019
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí předložené materiály „Hodnocení reprezentačního družstva dospělých
MTBO v roce 2019“;
b) ocenil výsledky české reprezentace v MTBO v roce 2019, zejména zlatém medaile V.
Kubínové, a teamové štafety na ME v Polsku a J. Hradila a V. Ludvíka na MS v
Dánsku
c) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2019;
d) schválil odměny reprezentantům za výsledky na ME a MS v roce 2018 v celkové výši
475,5 tis. Kč.
5/08 Hodnocení juniorské reprezentace MTBO v roce 2019
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí materiály „Hodnocení sezony juniorské reprezentace a výběru dorostu
v MTBO v roce 2019“;
b) ocenil výsledky české juniorské reprezentace MTBO v roce 2019; zejména 2 zlatých
medailí J. Haška a štafety juniorů na MSJ v Dánsku a 2 zlatých J. Haška na MEJ
v Německu
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c) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací
v roce 2019;
d) schválil odměny juniorským reprezentantům za výsledky na MSJ a MEJ v roce 2019
v celkové výši 96 tis. Kč.
5/9

Informace sekce Trail-O
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informace sekce Trail-O;
b) vzal na vědomí Zprávu o přípravě WTOC 2022 v Novém Boru a pověřil VSK MFF
UK Praha, z. s (MFP) technickým uspořádáním tohoto závodu.

5/10 Publikace ČSOS
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci a P. Karvánka o vydání publikace 70 let OB a doporučil
předložení obsahu a rozsahu publikace co nejdříve „redakční radě ČSOS“ (R.
Kamenický, I. Matějů, P. Škoda) a do 18. 11. 2019 členům VV ČSOS
b) vzal na vědomí informaci J. Picka o vydání O-knihy
5/11 Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2019
VV-ČSOS
a) projednal a vzal na vědomí Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2020, který bude předložen
na VH ČSOS a doporučil členům VV ČSOS aby do příští do VV ČSOS vznesli
případné úpravy.

5/12 Různé
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta přihláškách na EA Clinic a schválil podporu pro 3
přihlášené účastníky z ČSOS ve výši 50 % účastnického poplatku
b) doporučil zaslání e-mailu ohledně stížnosti na nepovolané zkopírování webu SP 2018
v ČR pro finále SP 2019 v Číně
c) schválil (od 1. 1. 2020) přijetí nového klubu Sokol Horní Jelení (Tělocvičná jednota
Sokol Horní Jelení), IČO 71247823 (Východočeská oblast sekce OB, Pardubický KS
ČSOS) a přidělilo mu zkratku HJL a číslo 0638,
d) projednal a schválil informaci J. Petržely o termínech STK v OB včetně
přihlašování na jednotlivé akce. V případě převisu přihlášek bude mít rozhodující
slovo komise talentované mládeže sekce OB
e) schválil návrh Ekonomické rady ČSOS na zřízení fondu na podporu map v oblastech
sekce OB
f) doporučil přesunout schůzku se sponzory ČSOS na březen - květen 2020
g) vzal na vědomí místo konání VH ČSOS 2019 Brno, ZŠ a MŠ Kotlářská
h) vzal na vědomí informaci, že IOF HLES seminář se uskuteční v termínu 15. – 17.
února 2019 v GBR (Glasgow)
i) vzal na vědomí informaci R. Kamenického o případné budoucí spolupráci se SZOŠ
j) vzal na vědomí informaci o přípravě Ankety „O nejlepší orientační sportovce roku
2019“, jejíž vyhlášení se bude konat v Jablonci nad Nisou dne 23. 11. 2019, včetně
nominace na uvedení do Síně slávy
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k) vyhlásil výběrového řízení na pořadatele „O nejlepší orientační sportovce roku 2020“
l) doporučil účast P. Štáfka na příštím zasedání VV ČSOS a předložení stavu projektu
„Zažij svůj domov“
m) vzal na vědomí termín tiskové konference dne 7. 11. 2019 v Liberci k propagaci MS
v OB 2021

Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude v pondělí 18. listopadu 2019 v Praze
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS

