
Zápis z Valné hromady PKS ČSOS  

Dne 14. června 2021 proběhla na Strahově řádně svolaná Valná hromada Pražského krajského svazu 

ČSOS za účasti 15 delegátů, což ji učinilo usnášení schopnou. Prezenční listina je přiložena.  

Zároveň proběhlo Shromáždění sekce OB Pražské oblasti (dále SS POB)  

 

Byla zvolena mandátová komise ve složení Marta Brettlová, Jiří Kavka. 

Byla zvolena návrhová komise ve složení Dominika Plochová, Ivan Matějů. 

Byla zvolena volební  komise ve složení Pavel Kurfürst a Lenka Forstová. 

Valná hromada PKS ČSOS schválila Zprávu o hospodaření 2020 a návrh rozpočtu 2021.  

Valná hromada PKS ČSOS schválila konečnou uzávěrku za roky 2019 a 2020. 

VH a SS POB vzalo na vědomí zprávu o činnosti, oblastních soutěžích a tvorbě map. 

VH a SS POB schválilo dokumenty pro rok 2021: Soutěžní řád a Hospodářské směrnice.  

VH a SS POB ocenilo kvalitní práci trenérů při přípravě individuálních mapových tréninků pro mládež 

během restrikcí C-19. 

SS POB schválilo rozšíření počtu členů předsednictva oblasti  o jednoho člena na celkový počet osm 

členů. 

Členy předsednictva na období 2021 – 2025 byli zvoleni Jarmila Němečková, Jiří Šubrt, Milan 

Borovička, Pavel Kurfürst, Lenka Forstová, Ondřej Sysel, Dominika Plochová a Jakub Ransdorf, který je 

novým členem se záměrem zabývat se metodickou prací a organizací školení. 

Dále bylo potvrzeno složení revizní komise Jana Zurynková, Zdeněk Polák. 

Valná hromada stanovila klíč pro další valnou hromadu stejně, jako tomu bylo letos. Tzn. kluby 

s počtem členů do 50 mohou vyslat jednoho delegáta, kluby s počtem členů nad 50 mohou vyslat dva 

delegáty. 

V diskuzi zaznělo: 

- stanovit starším veteránům kategorie po 5 letech – zde bylo uloženo výboru připravit návrh 

SŘ zohledňující tuto problematiku pro příští shromáždění; 

- možnost o 20% zvýšit startovné na oblastních žebříčcích v případě mimořádných výdajů 

(např. platba za vstup do lesa); – zde bylo uloženo výboru připravit návrhy zohledňující tuto 

problematiku pro příští shromáždění; 

- startovat kategorie T zásadně na krabičku + jich nabídnout dostatečné spektrum = dodržovat 

dokument Standardizace tratí pro veřejnost (tím se eliminují požadavky na startovní časy, což 

rozhodně není služba předepsaná nějakým předpisem). 

 

 


