
Z á p i s   č.  2021/6 
 

z 3. zasedání VV-ČSOS, 

které se konalo dne 9 6. 2021 elektronicky přes ZOOM 

 

Přítomni: Kamenický, Klimpl, Picek, Vystavěl, Fiala, Plochová, Pospíšek Z., Pospíšek M, 

Škoda, Šubrt 

 

Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický. 

 

 

Program: 

 1) Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení schválení per rollam  

 2) Informace sekcí (OB, LOB, MTBO, Trail-O) 

    3)  Hodnocení účasti na MS a JMS v LOB 2021                          Škoda, Klech, Horyna  

    4)  Informace z jednotlivých gescí  

    5)  Koncepce uzavírání smluv s majiteli pro pořádání akcí ČSOS    Fiala 

    6)  Informace o přípravě MS v OB 2021     Picek 

    7)  Různé  

 

 

 

6/01 Aktuální informace, potvrzení schválení per rollam, kontrola úkolů 

VV-ČSOS 

a) schválil zápis 2021/5 z jednání VV-ČSOS dne 12.5.2021 

b) potvrdil podání žádosti na Výzvu NSA 5/2021 - Movité investice 2021 

c) potvrdil konání STK (Stacionárních tréninkových kempů) v OB ve Švédsku v sedmi 

turnusech od 11. 7. do 29. 8. 2021 

d) potvrdil zaslání nominace pro Ivu Mádlovou na ocenění ČOV trenérka / cvičitelka roku 

2020 

e) vzal na vědomí podání žádosti o dotaci na NSA – Podpora sportovních svazu – oblast 

parasport 

f) vzal na vědomí informaci o vrácení vkladů na WOC Tour 2021 

g) vzal na vědomí informace z porady předsedů sportovních svazů v Nymburce, které se 

zúčastnil i předseda NSA Filip Neusser 

 

 

6/02 a Informace sekce OB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti soutěží, reprezentace OB a talentované 

mládeže  
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6/02 b Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce LOB o složení reprezentace RD, JRD a VD v LOB včetně 

koncepce přípravy 

b) vzal na vědomí informaci o přípravě sezony 2022. 

c) projednal hodnocení sezony RD LOB 2020/2021  

d) projednal hodnocení výsledků MSJ a MED v LOB 

e) poděkoval závodníkům i trenérům za dosažené výsledky na těchto akcích a ocenil 

zejména zlatou medaili štafety dorostenek (Randáková, Malečková, Pecková) a bronzovou 

medaili juniorky A. Hlaváčové v závodě na klasické trati 

f) projednal požadavek sekce LOB na nákup nového sněžného skútru a doporučil sekci 

LOB, aby připravila pro Ekonomickou radu ČSOS studii proveditelnosti využití skútru a 

připravila projekt pro další Výzvu na movitý majetek 

  

6/02 c Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace; 

b) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o změně kalendáře ČP MTBO 2021. 

c) vzal na vědomí informace o přípravách MS a JMS v MTBO 2023 

 

 

6/02 d Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce trial-o; 

 

6/03 Informace z jednotlivých gescí 

VV-ČSOS 

a) projednal informace členů VV ČSOS (gestorů) zodpovědných za jednotlivé oblasti ČSOS 

o plánech činnosti a způsobu práce jednotlivých Rad ČSOS 

 - J. Picek (mapová a metodická oblast) 

 - D. Vystavěl (mezinárodní činnost, sportovní diplomacie, para sport), universitní sport) 

 - D. Plochová (rozvoj orientačních sportů) 

 - M. Pospíšek (marketing)  

 - J. Fiala (IT a legislativa)  

 

b) schválil předsedy Rad ČSOS  

Ekonomická rada - R. Kamenický 

(členové: L. Slezák, R. Nožka, J. Šubrt, M. Brettlová) 

Mapová rada – J. Langr 

Metodická rada – J. Kubátová,  

Rada pro rozvoj orientačních sportů - D. Plochová 

 

 

6/04 Koncepce uzavírání smluv s majiteli pozemků pro pořádání akcí ČSOS 

VV-ČSOS 

a) prodiskutoval, jak koncepčně postupovat při uzavírání smluv s majiteli lesů pro pořádání 

akcí v orientačních sportech 
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6/05 Informace o přípravě MS v OB  

VV-ČSOS 

a) projednal informaci J. Picka o aktuální informace o přípravě MS v OB 2021; 

b) schválil Memorandum mezi ČSOS a kluby Ještědské oblasti, které aktivně spolupracují při 

pořádání MS v OB (CHA, DOK, ROU, TJN, TUR, LLI, VLI) o vzájemné podpoře a 

spolupráci při pořádání MS v OB 2021. 

 

 

 

3/07 Různé 

VV-ČSOS 

a) schválil Výroční zprávu ČSOS za rok 2020  

b) vzal na vědomí účast I. Matějů a D. Plochové na konferenci Podpora sportování mládeže v 

regionech 2021, kterou pořádá ČOV dne 23.6. 

c) vzal na vědomí informaci ČOV o otevření dalšího ročníku vzdělávacího programu 

Sportovní diplomacie  

d) potvrdil konání VH ČSOS a Vyhlášení nejlepší o-sportovců dne 4.12.2021 v Turnově  

 

Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 

 


