Zápis z Valné hromady ČSK 2018
Která proběhla v sobotu 5. 1. 2019 od 13:00 hod., v Hodkovicích nad Mohelkou v část obce Záskalí
23, v budově místní hasičárny.

Program – zaslán předem v pozvánce na VH:
1. Zahájení VH
2. Volba předsedy VH a zapisovatele VH
3. Kontrola mandátů
4. Schválení programu VH a jednacího řádu
5. Zhodnocení sezóny 2018 (hospodaření, úspěchy)
6. Zpráva revizní komise
7. Organizace soutěží ČSK a jejich garance
8. ME Račice - 26. - 28. 7. 2019
9. Plán na sezónu 2019
10. Rozšíření Rady klubů o nové kluby (BKG, TJ Sokol Kunvald)
11. Rozvoj mládežnického koloběhu
12. Vyhlášení ČKKP
13. Závěrečná usnesení

1. Zahájení VH
Zahájení VH v 13:15.
Za předsedající navržen Petr Pešta, za zapisovatele Martn Kadlec

2. Volba předsedy VH a zapisovatele VH
Předsedající VH: Zvolen Petr Pešta
Zapisovatel VH: Zvolen Martn Kadlec

3. Kontrola mandátů
Přítomno: 10 klubů (z 13 celkem), 17 delegátů (z 26 celkem) s platnými mandátními lístky, VH je
usnášeníschopná.
Kvorum pro hlasování prostou většinou přítomných delegátů: 9 hlasů.
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4. Schválení programu VH a jednacího řádu
Program schválen v podobě zaslané předsedou v pozvánce.

5. Zhodnocení sezóny 2018 (hospodaření, úspěchy)
Zdeněk Hercik:
-

Rozpočet: mírně přebytkový.

-

Výhled na 2019 – obdobně jako ve 2018.

-

Vyhlášení mládežnického poháru

Martin Kadlec -  Zpráva o členské áákladně:
-

U dospělých stabilní nárůst podobně jako v minulých letech, u dětských kategorií mírný
pokles celkového počtu dětských členů, počet dět pravidelně účastnících se RL se příliš
nemění.

Petr Pešta – Rollo liga:
-

Proběhlo 5 závodů, škoda že byla menší účast v Poříčí a v Ostravě.

-

MS v Holandsku. Medailí dost, ale bez hlavních kategorií mužů a žen.

Lenka Kráčmarová – ČKKP:
-

celkem 39 účastníků

-

vždy společně s bajky:

-

z velkých lepší spolupráce s Author cupem než Nova cupem

-

oba menší - Lesák Cup a Cukroušův mazec v pořádku

-

Zdeněk Černý - celkově účast slabá, mělo by se jezdit jaro + podzim, lze dělat lokálně.

-

Výsledky soutěže nebyly na konci sezony vyhlášeny (proběhne dnes večer)

Martin Žaba – ČKP
-

velmi vysoká účast: (Masaryk run 229, Blanenská desítka 191, Pardubice 166, Koloběžka Cup
129, Ostravské okruhy – slabší účast, Louny – slabší účast)

-

Dohromady se zúčastnilo 802 lidí

-

Seriál funguje na regionální bázi pro místní hobíky - jen pár lidí to objiždí celé (6 závodů – 1
závodník, 5 závodů 7 závodníků, 4 závody 7 závodníci), což je v souladu s cílem poháru (ČKP
nakanibalizuje Rollo ligu)

-

Přes 250 lidí získalo body v aspoň jednom závodu

Zdeněk Gaďourek k áávodní seáoně 2018:
-

Na MS nikdo neprosazoval zájmy sportovců v ČR, zejména při řešení protestů
2

-

Hlavní problémy – kategorie žákyně, závod štafet – trenéra z Lipníku nepustli k závodníkům
při štafetách

-

Následuje diskuse ohledně MS (Pešta, Gaďourek, Horák a další) bez závěrů do zápisu.

6. Zpráva revizní komise
Přednáší Jan Horák.
-

Zápisy z jednání předsednictva chybí na webu

-

Revize hospodaření - nutno doplnit pasivní náhled k účtu pro člena RK k účtu.

7.-9. Organizace soutěží ČSK a jejich garance, ME, plán na 2019
-

Začlenění do ČUS / ČOV
o

-

-

-

-

Chybí mezinárodní organizace

Organizace ME 2019
o

Nelze čerpat prostředky z rozpočtu protože chybí ČUS/ČOV

o

Dotace možné snad z kraje (krajské dotace jsou pro koloběh zásadní)

o

Organizátoři se pokusí dostat aspoň jeden závod ven z areálu (opět záleží na dotacích)

Zdeněk Gaďourek – Zařadit ČSK do seznamu odbornost:
o

To by umožnilo žádost o dotace na činnost svazu (mimo investční) od MŠMT.

o

Petr Pešta: žádost jsme zpracovali a podali. Ale nebylo nám odpovězeno. Mohl by
pomoct lobbing na MŠMT.

o

I na klubové úrovni pak lze čerpat další fnance.

o

Bartůněk - prvně by měla proběhnou analýza jaké možnost čerpat má ČSK.

Rollo liga - Petr Pešta
o

Jisté zatm jen ME Račice a Plzeň.

o

Další závody zatm nejisté.

o

Račice termín 26.-28.7.

o

Velké Poříčí – možný termín 27.-28.4.

o

Nové Město – 11.-12. 5.

ČKP – Martn aba
o

Praha – neshody organizátorů, závod rozdělen, my jsme asi ochotni zařadit oba závody
(Nadace - na Vítkově a Mazoch v Malešickém parku) – 8.6.

o

Masaryk run asi nebude

o

Pardubice termín jako vždy
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o

Výjezd na Pustevny – Mazoch

o

Louny – asi budou, datum nutno ověřit

o

Ostravské okruhy 24.8.

o

Blanenská desítka (září)

10. Rozšíření Rady klubů o nové kluby (BKG, TJ Sokol Kunvald)
-

BKG – plný počet hlasů, schváleni jako účastníci VH 2020.

-

TJ Sokol Kunvald – protože se VH nezúčastnili a nemáme potvrzeno, že by měli o účast na VH
zájem, nebyli schváleni za hlasující klub na VH 2020 (pouze 2 hlasy pro).

11. Rozvoj mládežnického koloběhu
-

Mládežnický pohár - 4 členná družstva
o

Návrh – zařadit do soupisu soutěží (Soutěžní řád)

-

Horák – zařadit mládež uzavřených závodech závody již od 8 let?

-

Gaďourek – navrhoval ligu již před několika lety
o

Navrhuje kategorii od 8 let

o

Navrhuje, aby tam byly štafety

o

Členství v klubu – změna klubu pouze přes přestupní řízení

o

Přestupní období – vloni konec května, návrh aby to bylo dříve.

Štafety
-

Závody družstev by se měly započítávat do soutěže družstev

-

VH zadává předsednictvu, aby se čisté štafety započítávaly do soutěže družstev a medaile na MČR
mohou získat pouze čisté štafety. Zdržel 1, prot 1.

12. Vyhlášení ČKKP
- Proběhne po ukončení VH.

13. Závěrečná usnesení
VH 16:30 skončena. Pokračuje volná diskuse.

Podpisy:
Martn Kadlec
zapisovatel

Petr Pešta
předsedající VH
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