
Zápis ze schůze výboru PKS ČSOS konané dne 4/12/2020 
 
Přítomni – Borovička, Kurfürst, Němečková, Plochová, Sysel 
Omluveni – Forstová, Šubrt 
Host – Marta Brettlová 
 
1/ Výbor schválil příspěvky na technické zajištění závodů podzimního oblastního žebříčku, v plné výši, dle HS, 
všem pořadatelům. Příspěvky budou proplaceny na základě vystavených faktur. 
 
2/ Výbor schválil příspěvek ve výši 21 300 Kč na novou mapu Houpačka (FSP) o ploše 7,1 km2 pro oblastní žebříček 
FSP dne 13. 9. 2020. Příspěvek bude proplacen za základě vystavené faktury. 
 
3/ Výbor bere na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření. 
 
4/ Výbor schválil nákup mapových podkladů prostoru mapy Přehrada za 15 000 Kč a mapy Stromovka za 5 000 Kč. 
Podklady budou v případě zájmu dále poskytovány za těchto podmínek:   

- tréninky subjektů PKS – zdarma, 
- ostatní akce PKS 8 Kč/účastníka, 
- akce, kde není pořadatelem subjekt PKS 10-15 Kč/účastníka,  
- akce s malým počtem účastníků paušál 500 – 1 500 Kč,  
- SPORTCENTRUM Jičín, z.s. má pro své akce mapu Přehrada zdarma a má právo ji za svých vlastních 

podmínek pronajmout k EPO tréninkům. 
 
5/ Výbor bere na vědomí zprávu o tvorbě nových mapách v oblasti. Proběhla diskuze ohledně tvorby map na 
území Hl. m. Prahy mimopražskými subjekty.  
 
6/ Výbor vzal na vědomí zprávu o činnosti TSM/SCM Praha (T. Landovský). 
 
7/ Výbor bere na vědomí  změnu správce tréninkové SI sady. Novým správcem je Tomáš Landovský. 
 
8/ Výbor bere na vědomí podání grantů na Magistrát Hl. m. Prahy (mládež) a na Prahu 12 (krajské kolo přeboru 
škol). 
 
9/ Výbor bere na vědomí informaci oblastní SK o přípravě termínové listiny oblastních závodů na rok 2021. Právě 
probíhá vyhodnocení prvního kola výběrového řízení. Výsledky by měly být známy do konce roku 2020. Kalendář 
bude zatím sestaven jako společný pro pražskou i středočeskou oblast. Případné změny vyplývající z aktuální 
Covid situace budou řešeny až později.  
 
10/ Výbor delegoval na Shromáždění sekce OB ČSOS konané dne 24/1/2021 těchto 5 delegátů: Milan Borovička 
(FSP), Ivan Matějů (UVP), Jarmila Němečková (VSP), Dominika Plochová (DKP), Jakub Vlášek (TAP).   
 
 
Termín další schůze bude oznámen mailem.  
Zapsal Ondřej Sysel 


