Zápis Valné hromady ČSK konané dne 26.11.2016 v Pardubicích
Účast:
Bez Pedálů – Václav Jun
BoKolobka tým Ostrava – Jiří Waldhauser, Šárka Waldhauserová
Chrti Holoubkov – (bez zastoupení)
Jafiduto 1984 – (bez zastoupení)
KOSTKA Racing team – Jan Horák
Koloběžci Pardubice – Martin Komár, Jiří Chmelík
Lipenští draci – KarelDvořák, Alois Onderka
PSP Klub koloběhu Plzeň – Petr Pešta, Martin Kadlec
Ultima K. Lap Team – Jan Vlášek, Václav Liška
YEDOO team – (bez zastoupení)
1KK Lipník nad Bečvou – Zdeněk Gaďourek
Účast 13 delegátů = nadpoloviční většina z počtu 22, VH je usnášeníschopná.

1. Volby
1.1. Volba předsedajícího valné hromady (VH). Navržen Petr Pešta.
Usnesení: Petr Pešta bude předsedající Valné hromady 2016
Pro: 12 hlasů
Proti: 0 hlasů
Usnesení bylo přijato.
1.2. Volba zapisovatele VH. Navržen Martin Kadlec.
Usnesení: Martin Kadlec bude zapisovatel Valné hromady 2016
Pro: 12 hlasů
Proti: 0 hlasů
Usnesení bylo přijato.
2. Zpráva o činnosti předsedy
Václav Liška, přededa Českého svazu koloběhu z.s. přednesl zprávu očinnosti za rok 2016. Výtah
hlavních informace ze zprávy:
2.1. Členská základna stabilní
2.2. Možnost stát se členy České unie sportu (ČUS) nebo Českého olympijského výboru (ČOV)
2.3. Úspěch na MS v Austrálii, česká reprezentace dominantní ve světě
Usnesení: VH bere zprávu předsedy ČSK na vědomí.
Pro: 12 hlasů
Proti: 0 hlasů
Usnesení bylo přijato.
3. Zpráva o hospodaření (Karel Dvořák, průběžná za 2016)
3.1. Vzhledem k tomu že rok 2016 ještě neskončil se nejedná o účetní závěrku, ale jen informaci o
hospodaření.

3.2. Příjmy z reklamy tvoří cca 60 % celkových příjmů.
3.3. Příjmy z členských příspěvků zhruba 34000.
3.4. Všechny výdaje pouze z účtu, ČSK neprovádí hotovostní operace.
3.5. VH vzala zprávu na vědomí (12 hlasů pro).
4. Zpráva o členské základně (Martin Kadlec)
4.1. U dětí počty registrovaných zůstávají, nicméně většina je Kostka Racing, která se nezúčastňuje
většiny závodů.
4.2. Věková struktura registrovaných je v pořádku, ale pouze menšina se zúčastňuje aspoň 3
závodů.
4.3. Podpora mládaže – bude mít samostatný bod.
5. Zpráva o mezinárodní činnosti (Honza Vlášek)
5.1. Mezinárodní situace špatná, pravidelná soutěž se koná jen v Holandsku, cca 30 lidí. Koloběh je
na vzestupu pouze v Estonsku, v Německu liga skončila, ve Finsku se závody také nekonají.
5.2. EC pravděpodobně bude, předpoklad je 3 víkendové závody:
5.2.1.Rakousko, 19.-20.8. Salzburg
5.2.2.Holandsko, ?
5.2.3.ČR, můžeme kdykoliv, podle Holandska
5.3. Jeden z termínů bude Evropský šampionát (patrně Rakousko)
5.4. Idea je ubytování v kempu aby se lidé sešli, na rozdíl od minulých let bez vysokých nároků na
pořadatele ohledně zabezpečení ubytování, jídla, aby se opět vytvořila komunita.
6. Plán závodní činnosti na rok 2017:
6.1. Miro Ilovičný chce udělat závody na Slovensku (mimo ligu).
6.2. Etapák se v roce 2017 konat nebude.
6.3. Český pohár. Zatím nahlášené závody:
8.4. Masaryk Run
15.4. Pardubický půlmaraton
17.6. Koloběžka Cup (Praha Letná), cca 15 km
9.9 Blanenská 10
17.6. Louny – problém s kolizí s Koloběžka Cup, ČP již to asi nebude, mohla by být liga, pokud
někdo udělá další závod.
6.4. Rolloliga:

JISTÉ: Plzeň, klasika Lopatárna Košutka, červen

Pavel Legát – začátek července, velmi nejisté

Kostka Racing: několik návrhů, zatím není nic jisté

JISTÉ: Koloběžky Brandýs, patrně EC: Račice jen července nebo srpen, nebo Brandýs
kdykoliv

Louny + ???

Jan Horák: květen, Hradec Králové + něco

Bez pedálů – možná, konec září?

Tedy zatím pouze 2 jisté závody RL, do 15.1. je nutné upřesnit seznam závodů.



Předseda rozešle termíny ČP ostatním k vyjádření, zda by se nedal některý závod rozšířit o
druhý závod a udělat RL
7. Poznámky k sezoně 2016 – Zdeněk Gaďourek:
7.1. Měli bychom se stát členy ČUS
7.2. Hodnocení závodu v Jeseníku považuje za nepřiměřeně kritické
7.3. Nutnost podpořit dětské kategorie
7.4. Přestupy – KK Lipník bude uplatňovat výchovné (svaz pravidla zatím měnit neplánuje)
7.5. Problém je že závody jsou vypsány až od 10 let a mladší děti je těžké udržet. Závody pro mladší
by se měly pořádat aspoň na uzavřených tratích.
8. Postřehy od Unikosy – Zdeněk Hercik (dopis)
8.1. Několik poznámek k organizace závodů
8.2. Doporučuje vypisování závodů do 10 let
9. Diskuse k podpoře mládeže
9.1. Iniciovaná BoKolobka a KK Lipník
9.2. Jedna z cest by mohly být kroužky na školách. Jan Vlášek – pokud existuje realistický projekt, lze
sehnat od výrobců koloběžky k půjčování.
9.3. Např. nyní při některých školách funguje olympijský víceboj (projekt ČOV)
10. Závěr
10.1. Příští Valná hromada se sejde opět za rok opět ve formátu Rada klubů, s tím že nově vzniklé
kluby pozvané na tuto VH bez hlasovacího práva jsou plně uznány (včetně hlasovacího práva).
V Pardubicích dne 26.11.2016

zapisovatel
Martin Kadlec

Petr Pešta
předseda VH

Václav Liška
předseda ČSK

