
Zápis z Valné hromady PKS ČSOS

Dne 10. února 2020 proběhla na Strahově řádně svolaná Valná hromada Pražského krajského 
svazu ČSOS za účasti 18 delegátů, což ji učinilo usnášeníschopnou. Prezenční listina je 
přiložena. 

Byla zvolena mandátová komise ve složení Jiří Šubrt, Jana Zurynková a dále 
návrhová komise ve složení Lenka Forstová, Pavel Kurfürst, Marta Brettlová

Valná hromada Pražského krajského svazu ČSOS schválila Zprávu o hospodaření 2019 a 
návrh rozpočtu 2020.

Do funkce statutárního zástupce Pražského krajského svazu ČSOS pro další pětileté volební 
období byla (znovu)zvolena Jarmila Němečková.

Další řádná volba statutárního zástupce připadá na rok  2025.

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

SS POB vzalo na vědomí zprávu o činnosti, oblastních soutěžích a tvorbě map, včetně zprávy 
o nové směrnici mapové rady (nutnost získávat souhlasy krajských kartografů ostatních 
oblastí)

SS POB vzalo na vědomí zprávu o přebytkovém hospodaření v roce 2019, které vytvořilo 
spolu s účelově určenými prostředky od ČSOS dostatečné zdroje pro činnost v roce 2020.

SS POB vzalo na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2020.

SS POB schválilo dokumenty pro rok 2020: Soutěžní řád a Hospodářské směrnice.

SS POB vzalo na vědomí termín dalších řádných voleb do předsednictva oblasti na příští rok 
(poslední volby proběhly 2017, zatím platí 4 leté funkční období)

V diskusi zaznělo: 
- stupňující se požadavky majitelů lesů a pozemků a jak řešit mimořádné náklady na 

pořádání závodů
- zda stanovit veteránské kategorie po 5 letech – zde bylo uloženo výboru připravit 

návrhy zohledňující tuto problematiku pro příští shromáždění;
- návrh vyhlašovat v žákovských kategoriích 6 nejlepších na všech závodech (velké 

počty startujících, motivace pro více dětí..)
      -     ceny map pro trénink dětských skupin, 
      -     zpětná vazba od pořadatelů, kteří dodrželi doporučení ke stavbě tratí T a Z (pozitivní   
zkušenosti FSP, TAP, VSP, důslednější aplikaci návodu doporučena ostatním pořadatelům, 
jen tak veřejnost naučíme tyto tratě využívat k jejímu prospěchu.






