ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ

telefon : +420 602 756 016

CZECH SHOOTING FEDERATION

e.mail : jazet@centrum.cz

ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení
DIČ – CZ70919828
Střelnice Poruba – Skalka , Vřesinská 211 , 708 00 Ostrava – Poruba

Zápis z jednání Valné hromady ČSS, z.s. - Moravskoslezského krajského sdružení (VH)
ze dne 22. června 2021 konané v restauraci Family parku Skalka
1. Celkově bylo pozváno 44 delegátů s hlasem rozhodujícím (dále jen „Delegáti“), 12 Delegátů se z jednání
omluvilo, 21 Delegátů se jednání zúčastnilo. Valná hromada je tedy schopná usnášení.
2. Jednání VH bylo zahájeno 22.června 2021 v 16:00. Jednání zahájil p. Jaromír Zetek, který přivítal nejen
Delegáty, ale i pozvané hosty a zástupce ČSS, z.s.
3. Delegáty bylo zvoleno:





pracovní předsednictvo VH, kdy řídícím jednání VH byl zvolen p. Jaromír Zetek
mandátová komise - předseda p. Radimem Hejnou
návrhová komise - předseda p. Karlem Karzlem
volební komise - předseda p. Lumírem Tellingerem

4. Delegáty byl schválen Jednací řád VH, Volební řád VH a Program jednání VH, doplněný na návrh p.
Jaromíra Zetka, o jednací bod Ocenění zasloužilých členů.
5. Zprávu o Kontrole usnesení z Valné hromady MSKS ze dne 11.03.2017 přednesl p. Jaromír Zetek:








úkol splněn - do konce března 2017 svolat krajské sdružení včetně náhradníků;
úkol splněn - informovat SSK o složení krajského sdružení a kontaktech na webových stránkách KS;
úkol splněn - věnovat zvýšenou pozornost práci s mládeží v rozvoji a přípravě mládeže. Uspořádat
Letní soustředění mládeže pu , pi. včetně krátkodobých soustředění ve spolupráci s RSCM Ostrava;
úkol splněn - dle požadavku SSK uspořádat kurz rozhodčích III. třídy a případné rozšíření na vyšší
kvalifikační třídy. Projednat s předsedou KR možnost rozšíření kvalifikace rozhodčích na I. třídy;
úkol splněn - dle požadavku jednotlivých SSK uspořádat kurz trenérů sportovní střelby III. třídy.;
úkol nesplněn, z důvodu nezájmu klubů „liga“ ukončena rokem 2019 - nadále podporovat myšlenku
pořádání ligy Moravskoslezského krajského sdružení ve vzduchových zbraních;
úkol splněn - VH ukládá delegátům na sjezdu ČSS povinnost nehlasovat pro změnu stanov ČSS;

6. Zprávu o činnosti ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení za období 01.03.2017 ÷ 22.06.2021
přednesl p. Jaromír Zetek kde mj. uvedl:






minutou ticha byli připomenuti zemřelí členové Rady p. Oldřich Gavenda, Pavel Sabák, Václav Bujok,
Ladislav Salát a Petr Hubač;
Rada MSKS se podle momentální potřeby sešla na 21 schůzích; místem schůzí byla „hala
vzduchovkové střelnice Vítkovice“ nebo střelnice Skalka, jedno výjezdní zasedání v Opavě;
každoročně byla uspořádána soustředění mládeže ve sportovní střelbě – kulové disciplíny na
střelnici v Opavě, Bruntále, Frenštátu p. Radh a Karviné; vzduchové zbraně na „hale“; další
soustředění proběhla ve spolupráci s RSCM Ostrava;
členská základna v rámci MSKS má mírně rostoucí trend:
rok 2018
rok 2019
rok 2020
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585 členů
596 členů
654 členů

29 klubů
30 klubů
31 klubů

školení rozhodčích a trenérů proběhlo v roce 2017 včetně prolongace rozhodčích a trenérů
stávajících a zvýšení kvalifikací na rozhodčí kategorie „A“;
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každoročně byly uspořádány Krajské přebory ve sportovní střelně – puškové kulové disciplíny na
střelnici v Opavě, pistolové kulové disciplíny v Karviné; vzduchové zbraně na „hale“; v roce 2019;
byly uspořádány závody I. kategorie ve střelbě ze vzduchových zbraní GP JSB Bohumín a GP Bílovce
možnosti získání dotací jsou značně omezeny tím, že Moravskoslezské krajské sdružení nemá
žádnou členskou základnu;
poděkování členům Rady za práci v minulém období;

7. Zprávu o hospodaření MSKS za období 01.03.2017 ÷ 22.06.2021 přednesl p. Květoslav Tomeček.





poslední významné investice byl nákup 2 ks VzPi Pardini K12 a vyhodnocovací jednotka DISAG;
nákladově nejvyšší výdaj je pronájem „haly“ - ročně cca 77 000,- CZK;
v roce 2019 uhrazen pronájem „elektroniky“ pro GP JSB Bohumín a GP Bílovce ve výši 92 000,- CZK;
ke dni konání VH je na bankovním účtu zůstatek 315 556,43 CZK;

8. Návrh rozpočtu MSKS na rok 2021 přednesl p. Jaromír Zetek – viz samostatná příloha k zápisu z VH.
9. Zprávu Revizní komise MSKS, vzhledem k dlouhodobé nemoci p. Sýkory a neúčasti p. Studničky,
přednesl jménem Rady p. Květoslav Tomeček:




veškeré příjmy i výdaje jsou hrazeny bankovním účtem;
ke dni jednání VH nejsou žádné opožděné platby na straně výdajů ani příjmů;
k 31.05.2021 je na bankovním účtu zůstatek 324 504,43 CZK

10. Návrh na ocenění dlouholetých členů ČSS, z.s. přednesl p. Tomeček, aby byli oceněni:



pánové Oldřich Gavenda, Pavel Sabák a Petr Hubač;
předložený návrh byl schválen 21 hlasy, tj. 100% přítomných Delegátů

11. Vystoupení hostů a zástupců ČSS, z.s.:


p. Lubomír Janota, kandidát na Prezidenta ČSS, z.s. mj. ve svém vystoupení uvedl:
jsem z Jižní Moravy a pocházím ze střelecké rodiny
jsem členem prezídia a předsedou Krajského sdružení
ucházím se o možnost stát se prezidentem ČSS s vizí jak jej zlepšit
máme 14 krajských družení, cca 6000 členů a nato vše pouze 6 placených lidí z toho dvě účetní
jedna v Plzni, jedna v Budějovicích
musíme dbát na větší propagaci našeho sportu
základním prvkem je malý klub, malý trenér, který najde talent a který ho rozvine dál. Když se
bude rozvíjet malý trenér, tak to bude dobře. Proto považuji za důležité podpořit malého
trenéra, který tuto práci stále dělá zadarmo
je důležité školit trenéry a a rozhodčí
krajské sdružení by měl změnit status a mít placeného člen, který bude rozvíjet činnost. Není to
lehké, nejde to hned, ale peníze jsou a je důležité je získat
je důležité prodat to, co jsme získali, medaile atd.
je důležité komunikovat, navzájem se respektovat, ale nejdůležitější je toto postavit na malých
základech, malých klubech



Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D., kandidát na Prezidenta ČSS, z.s. mj. ve svém vystoupení uvedl:
chtěl bych Vás zaujmout.
jste skoro nejlepší kraj s třetí největší základnou
umíte děti vypiplat, vychovat a udělat z nich skvělé sportovce
pilíř sportu je jednoznačně mládež, talenty jsou podchyceny
jak těžko se shánějí peníze pro sport ví jen ten, kdo peníze shání
nutná motivace trenérů, sportovců, ale i reprezentace
bez reprezentace nebudou medaile, nebudou peníze
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proč ČSS nedělá tiskovky? Nepotřebuje je? ČSS neposílá žádný příběh, sdělování pocitů, kdo byl
jejich první trenér atd.
reprezentanti nemají smlouvy, mají jenom práva, ale nemají povinnosti
webové stránky ČSS jsou nezajímavé
kdo neumí propagovat střelecký sport nemůže sehnat kvalitního sponzora a proto je důležité
střelecký sport propagovat
možnost dotačních prostředků z NSA, MŠMT, Minist. obrany a Ministr. pro místní rozvoj


p. Jiří Streit, kandidát na Prezidenta ČSS, z.s.
omluven z důvodu nemoci



p. Květoslav Tomeček, kandidát na Prezidenta ČSS, z.s. mj. ve svém vystoupení uvedl:
osm let jsem v prezídiu
ve střelectví jsem 40 let, vždy to byla moje priorita. Dělám s panem Putnou smlouvy s JSB
Bohumín, jsem získal6 mil. Kč pro svaz. Čtvrt miliónů jsem získal na oblečení na olympiádu.
chci, aby svaz pracoval trochu jinak
v prezidiu je minimum lidí, kteří umí pro svaz něco udělat
potřebujeme mládež, potřebujeme reprezentaci, potřebujeme dotace, potřebujeme peníze



PaedDr. Ivana Ertlová, kandidát na Viceprezidenta ČSS, z.s. mj. ve svém vystoupení uvedla:
nebude opakovat data, které jsou na kandidátkách
pracuji v ČA sportu, v mezinárodní střelecké federaci ISSF od roku 2024
mám ráda prostřední střeleckých soutěží, ráda pracuji v této oblasti
ve střeleckého svazu bych chtěla podporovat práci s dětmi a mládeži. Díky tomu, že budeme
pracovat s dětmi a mládeží můžeme dostat dotace



p. Ivan Hermel, kandidát na Viceprezidenta ČSS, z.s. mj. ve svém vystoupení uvedl:
chci poděkovat za to, že jste mě pozvali na Vaši VH
jsem předseda klubu v Chaloupkách, rozhodčí, trenér a čtyři roky členem prezídia
poznal jsem během 4 let, jak mechanismy fungují, mám představu co změnit
nejsem placený z ČSS, jsem z ulice, mám výhodu proti zaměstnancům
jsem partnerem ČSS a pracuji na FTVS, kde zajišťuji výuku sportovní střelbu, mám na starosti
trenérskou školu
chci pracovat, nechci slibovat, chci podporovat transparentnost ČSS
hlavní gro je vzdělávání a péče o trenéry stávající a budoucí



p. Břetislav Putna, kandidát do Prezidia ČSS, z.s.
omluven z důvodu výjezdu na Světový pohár v Osijeku
chtěl by spolupracovat nejen s jednotlivými RSCM, ale především s jednotlivými SSK



p. Martin Tenk, kandidát do Prezidia ČSS, z.s.
omluven z důvodu výjezdu na Světový pohár v Osijeku
moto „něco jsem ve střelbě dokázal a rád bych své zkušenosti předal dál“

12. Diskuse Delegátů, zástupců ČSS, z.s. a hostů:


p. Lubomír Janota
chci navázat na vystoupení kolegů
vše špatné není vinou pouze pana prezidenta. Vadí mi, když volení lidé nedělají to, co mají. Když
mě někdo zvolí do funkce, tak to plním
musíme změnit vlastní chování a s úctou k malým trenérům hodně toho změnit
budeme muset šetřit, stát nemá peníze, ale musíme začít pracovat systematicky
slibuji, pokud budu prezidentem, tak bude na ČSS, která bude krajům s dotacemi pomáhat
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PaedDr. Ivana Ertlová
jako zástupce ČSS v ISSF jsem byla hodně pyšná, když ukazovali tabulku QP a na prvním místě v
získaných QP byla Itálie a na druhém místě ČR
ve světě se často ptají, jak to děláme, že máme tolik úspěšných střelců
každý, kdo shání dotace ví, jak je to těžké když z MŠMT přešlo do NSA jen minimum odborníků a
je tam velká fluktuace. NSA nemá komise jako MŠMT, vznikne sportovní rada, která se bude
nově obsazovat
nově se budou vytvářet dotační programy, snad se to bude vracet k osvědčenému systému



p. Květoslav Tomeček
připravujeme školení rozhodčích a trenérů, rozhodně po COVIDu nespíme
chceme uspořádat Mistrovství Moravy na sportovní hale školy Dopravní; v Ostravě a Bílovci
máme 25 elektronických terčů
máme zajištěnu podporu JSB Bohumín pro kluby i případnou GP JSB Bohumín a GP Bílovce

13. Volba Předsedy ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení:




vydáno
celkem odevzdáno
odevzdáno platných

21 hlasovacích lístků
21 hlasovacích lístků
21 hlasovacích lístků



pro p. Jaromíra Zetka

19 platných hlasů Delegátů, 2 hlasy proti

Předsedou ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení byl zvolen p. Jaromír ZETEK, zprávu přednesl
předseda Volební komise p. Tellinger.
14. Volba Místopředsedy ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení:




vydáno
celkem odevzdáno
odevzdáno platných

21 hlasovacích lístků
21 hlasovacích lístků
21 hlasovacích lístků



pro p. Martina Tenka

20 platných hlasů Delegátů; 1 hlas proti

Místopředsedou ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení byl zvolen p. Martin TENK, zprávu přednesl
předseda Volební komise p. Tellinger.
15. Volba Hospodáře ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení:




vydáno
celkem odevzdáno
odevzdáno platných

21 hlasovacích lístků
21 hlasovacích lístků
21 hlasovacích lístků



pro p. Květoslava Tomečka

20 platných hlasů Delegátů, 1 hlas proti

Hospodářem ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení byl zvolen p. Květoslav TOMEČEK, zprávu
přednesl předseda Volební komise p. Tellinger.
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16. Volba členů Rady ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení:




vydáno
celkem odevzdáno
odevzdáno platných

21 hlasovacích lístků
21 hlasovacích lístků
21 hlasovacích lístků












KREČMEROVÁ Pavlína
HEJNA Radim
KARZEL Karel
FIALOVÁ Martina
MICHALČÁK Jiří
KORVINY Petr
TELLINGER Lumír
HRTÁNEK Petr
ONDRUŠKA Jan
KONIGOVÁ Marcela

21 platných hlasů Delegátů
20 platných hlasů Delegátů
20 platných hlasů Delegátů
20 platných hlasů Delegátů
20 platných hlasů Delegátů
20 platných hlasů Delegátů
19 platných hlasů Delegátů
19 platných hlasů Delegátů
19 platných hlasů Delegátů
17 platných hlasů Delegátů

zvolena členem Rady
zvolen členem Rady
zvolen členem Rady
zvolena členem Rady
zvolen členem Rady
zvolen členem Rady
zvolen členem Rady
zvolen členem Rady
zvolen členem Rady
zvolena členem Rady




NOVOTNÝ Vladimír
MECA Marek

16 platných hlasů Delegátů
16 platných hlasů Delegátů

zvolen náhradníkem
zvolen náhradníkem





STUDNIČKA Petr
BAUER Jan
JANOŠŤÁK Štefan

3 platné hlasy Delegátů
nezvolen
2 platné hlasy Delegátů
nezvolen
není členem žádného klubu SSK v rámci MSKSK

Zprávu o volbě členů Rady přednesl předseda Volební komise p. Tellinger.
17. Volba delegátů na sjezd XII. ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení:










ZETEK Jaromír
TENK Martin
TOMEČEK Květoslav
HRTÁNEK Petr
HEJNA Radim
MICHALČÁK Jiří
KORVINY Petr
KREČMEROVÁ Pavlína
FIALOVÁ Martina




KARZEL Karel
ONDRUŠKA Jan

náhradník
náhradník

Zprávu o volbě delegátů na sjezd XII. ČSS, z.s. přednesl předseda Volební komise p. Tellinger.
18. Valná hromada ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení schvaluje následující kandidáty do stálých
komisí ČSS, z.s. :





STK
SMK
KR
RK

KORVINY Petr
TENK Martin, TOMEČEK Květoslav
BAUER Jan
VRTÍŠKOVÁ Renata

pozn.: sportovně-technická komise
pozn.: sportovně-metodická komise
pozn.: komise rozhodčích
pozn.: členka revizní a kontrolní komise

Zprávu o volbě přednesl předseda Volební komise p. Tellinger.
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19. Valné hromada ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení schvaluje následující kandidáty:


kandidáty na Prezidenta ČSS, z.s.

JANOTA Lubomír
TOMEČEK Květoslav
PRISČÁK Jaroslav

9 hlasů
8 hlasů
5 hlasů



kandidáty na Viceprezidenta ČSS, z.s.

ERTLOVÁ Ivana
HERMEL Ivan

11 hlasů
5 hlasů



kandidáty na členy Prezidia ČSS, z.s.

TENK Martin
PUTNA Břetislav

17 hlasy
2 hlasy

Zprávu o volbě přednesl předseda Volební komise p. Tellinger.
20. Návrh Usnesení Valné hromady ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení přednesl předseda
Návrhové komise p. Karzel. Předložený návrh byl Delegáty schválen 21 hlasy, zprávu o schválení
přednesl předseda volební komise p. Tellinger.
21. Na závěr jednání Valné hromady ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení p. Jaromír Zetek poděkoval
Delegátům a hostům za účast, popřál všem zvoleným Delegátům hodně úspěchů v práci, pevné zdraví a
šťastnou cestu domů. Jednání bylo ukončeno ve 20:31.

V Ostravě dne:

22. června 2021

Pavlína Krečmerová
zapisovatelka VH

22.05.2021

Jaromír Zetek

předseda ČSS, z.s. - Moravskoslezské krajské sdružení
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