ČSS z.s., Krajské sdružení Plzeň
Koterovská 84
326 00 Plzeň
haveljarda@atlas.cz
www.css-ksplzen.cz

Zápis z náhradní valné hromady ČSS z.s., Krajské sdružení Plzeň.
IČO 70920443
Datum konání:

20. 6. 2021 v 9:30 hod.

Místo konání:

Armádní sportovní střelnice Plzeň Lobzy-Klubovna v 1. patře

1/ Zahájení
- provedl p. Havel – předseda KS – zahájení schůze podle času na pozvánce 9.30 hod.
V 9.30 hod. bylo přítomno 14 delegátů ze 33 klubů.
Vzhledem k tomu, že se jedná o náhradní zasedání je valná hromada usnášení schopná.
Účast:
dle presenční listiny viz příloha
0012 - SSK Olymp Plzeň – Milan Bakeš
0015 - SSK Plzeň – Slovany – Jan Fidler
0066 - SSK Imperátor – Miloslav Švec
0110 - SSK Dobřany – Zdeněk Janda
0155 - SSK Kout na Šumavě – Josef Dufek
0173 - SSK Klatovy – František Holub
0176 - SSK Plzeň – střed – Pavel Ambrož
0180 - SSK Líšťany – Milan Kottek
0230 - SSK Újezd svatého Kříže – Josef Franta
0232 - SSK Rapid Plzeň - Mgr. Vlastislav Fiala
0370 - SSK Dukla Plzeň - Ing. Petr Černoch
0486 - SKP Psohlavec Domažlice – Jindřich Pavlíček
0508 - SSK Kokšín – Tomáš Mandys
0753 - SSK Broky Plzeň – Karel Krůs
Hosté: Jiří Streit – prezident ČSS, Jaroslav Priščák – kandidát na prezidenta ČSS,
Přítomní další členové PKS: Jaroslav Havel, Dagmar Boušová, Václav Pučelík,
Omluvena: Marie Kalná, Bedřiška Hyková
Kontrolní komise: Evžen Šteif – omluven
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení, přivítání hostů.
Schválení jednacího a volebního řádu, zpracovatele zápisu, mandátové, návrhové a volební komise.
Kontrola plnění usnesení z minulé VH PKS ČSS.
Zhodnocení činnosti KS ČSS od poslední VH a za celé čtyřleté období (2017–2020).
Zpráva o využití finančních prostředků zaslaných na KS z ČSS (popřípadě jinak získaných prostředků).
Zpráva revizní komise KS.
Diskuse a vystoupení hostů.
Volba předsedy, místopředsedy, členů výboru KS ČSS a revizní komise KS.
Schválení kandidátů na funkce PREZIDENTA, VICEPREZIDENTA ČSS a ČLENŮ PREZIDIA ČSS.
Návrhy zástupců KS ČSS do stálých komisí ČSS (SMK, STK, KR) a revizní komise ČSS.
Volba delegátů na Sjezd delegátů ČSS.
Různé, Diskuse.
Usnesení.

Vedením valné hromady pověřen J. Havel.
Pan Havel přivítal účastníky, požádal p. Fidlera sdělení počtu přítomných zástupců střeleckých klubů.
Přítomno 14 zástupců z 33 v Plzeňském kraji.
2/ Schválení programu jednání.
Jednací a volební řád schválen 14-0-0
Schválen zpracovatel zápisu Václav Pučelík 14-0-0
Schválena mandátová komise ve složení: Jan Fidler, Ing. Petr Černoch, Milan Bakeš 14-0-0
Schválena návrhová komise ve složení: Mgr. Vlastislav Fiala, Tomáš Mandys, Josef Franta 14-0-0
Schválena volební komise ve složení: Jindřich Pavlíček, Josef Dufek, František Holub. Byly schváleny volby veřejným
způsobem, podle předložených kandidátek 14-0-0
3/ Kontrola plnění usnesení z minulé VH PKS ČSS
-

usnesení bylo splněno

4/ Zhodnocení činnosti KS za poslední období
Od poslední valné hromady 22.2.2020 se Krajské sdružení na svých zasedáních sešlo pouze 3 x. V roce 2020
celkem 2 x, v roce 2021 do dnešní valné hromady 1 x. Výbor byl svolán vždy, když to umožňovala
epidemiologická situace. Činnost ukončil 1 klub SSK Střelci z Pošumaví č–0866, vznikl 1 klub SSK Chocomyšl č–
0412. K dnešnímu datu máme v kraji 33 střeleckých klubů. Všechny kluby jsou pobočnými spolky ČSS.
Z vlastní činnosti - 2020–V loňském roce KS uspořádalo krajské přebory – disciplína VP 30 + 30 - Plzeňský
revolver - 13.6., disciplína LP 60 - Slovanská liga - 5.7., disciplína Trap a Sket - 24.7. - 26.7. - 4.kolo ČP, disciplína
SP 30 + 30, StP 3 x 20 - Pohár Lobez - 9.8., disciplína LM, SM 60 - VC SKP Psohlavec - 15.8., disciplína SM dorost
– Pohár Svornosti - 12.9. V zimní sezóně 2020/2021 nebyly krajské přebory vyhlašovány. Poháry a střelivo pro
nejlepší na krajské přebory v kulových a brokových disciplínách byly zajištěny z prostředků KS. Výsledky a
fotografie byly včas na webových stránkách. Tradiční vyhodnocení mládeže jsme vzhledem k epidemiologické
bohužel neuspořádali. Nebyly také zveřejněny krajské kalendáře akcí léto 2020 a zima 2020/21.
Zasedání 30.6. - p. Havel a p. Fidler podali informace z jednání VV ČSS 25.6. - p.Havlík pověřen výstavbou webu
ČSS, návrh zpracuje do konce srpna 2020, p. Janota podal informace o přípravě stavby kulové střelnice v Brně
– stále se čeká na územní rozhodnutí. Předsedou SMK byl zvolen p.Břetislav Putna. V roce 2020 proběhne
výměna trenérských průkazů. p.Havel – rozeslal členům výboru KS podklady návrhu stanov ČSS k seznámení.
Dále přednesl návrh termínu příští VH - 20.2. nebo 27.2. - později k situaci přesunuto. Naše žádost o dotaci na
KÚ Plzeň – tentokráte zamítnuta – nedostatek financí, více žadatelů. Konstatován zájem u kurz rozhodčích „B“
a „C“ pro zájemce z Plzeňského a Karlovarského kraje - max.20 osob. Organizace se ujme p. Václav Pučelík,
který zároveň pozve zkušební komisaře. Již bylo předesláno, že krajský kalendář akcí pro letní sezónu 2020
nebude zveřejňován. Zatím proběhly krajské přebory v disciplíně VP. Ostatní dle vypsaných termínů. V reakci
na připomínku p E.Šteifa na VH – k výplatě rozhodčích na krajských přeborech bude používán formulář ze
stránek ČSS. J.Fidler informoval o dostatku střeliva k vyhodnocení krajských přeborů. Nutno dokoupit sady

pohárů – vyřídí s p.Boušovou. P.Petr Černoch informoval o přípravě dalšího ročníku Sportmanie 15. 23.8.2020. Střelecký sport bude prezentován 18. - 20.8. - obsluhu střeleckého stánku zabezpečí SSK Dukla.
Zasedání 9.9. - p. Fidler podal informace z jednání prezidia 1.9. - stav příprav výstavby kulové střelnice Brno –
Soběšice. Byl konstatován nepořádek v evidenci členské základny – aktualizace údajů členů výborů
jednotlivých klubů, neplacení členských příspěvků včas. Dále se řeší problém klubů, kteří nemají zapsaného
předsedu klubu v rejstříku. Trvá problém s výstavbou webu ČSS. P. Fidler dokoupil poháry na vyhodnocení
krajských přeborů – vyřízeno s p. Boušovou. p.Pučelík informoval o stavu příprav kurzu rozhodčích - 3. - 4.10.
Zatím přihlášeno 10 zájemců. P.Havel podal informaci o proběhlých krajských přeborech. Zbývá pouze SM
dorost - 12.9. - Pohár Svornosti. Dále nastínil otázku, zdali budeme dělat tradiční vyhodnocení mládeže.
V diskusi zaznělo – vzhledem k nedostatku podkladů (uskutečněné soutěže) zatím odložíme na prosinec.
Následně zrušeno. Dále vyzývá výbor KS k připomínkování nových stanov ČSS. P.Černoch zaslal rozsáhlou
připomínku za SSK Dukla Plzeň. Výbor KS rozhodl, že zašle připomínku J. Fidlera volba 2 viceprezidentů a
rozšíření prezidia – na 9 členů. Tvorba nových stanov byla v roce 2021 pozastavena.
V roce 2021 se konalo zasedání VV ČSS online celkem 4x. Předsedou KS byly všem členům výboru KS
podány informace přes mail. V lednu – schválen odklad konání VH KS a sjezdu ČSS. Dále schválen odklad
přípravy nových stanov po konání sjezdu ČSS. Schválen rozpočet plán výdajů a příjmů na rok 2021 po
připomínkách členů VV. VV ČSS se nepřipojil k výzvě o spolupráci při provozu Národního střeleckého centra
v Lovosicích – komerční střelnice. Odmítavý názor byl zaslán i na ČOV. Členové VV byli seznámeni se stavem
kandidátů na funkce v ČSS. V březnu podal předseda KS návrh výboru – předseda komise rozhodčích p. Václav
Pučálek, předseda STK - p. Pavel Bittner – budou schváleni na VV 20.7. Finanční prostředky z ISSF a ČOV za
získané kvóta placy – převedeny na rezervní fond. Stanoveny termíny konání všech valných hromad krajů. Byl
stanoven termín konání sjezdu – sobota 28.8.2021.
Zasedání 18.5. - po 9 měsících přivítal p.Havel na zasedání KS všechny členy výboru. Byla projednávána
příprava valné hromady 5.6.2021. Pozvánky na VH, včetně představení všech kandidátů na funkce v ČSS byly
rozeslány na kontaktní adresy klubů s měsíčním předstihem. Na začátku valné hromady bude oceněna při
příležitosti životního jubilea p. Marie Kalná a p. Jaroslav Horák. V kraji máme 33 klubů. Jako hosté budou
pozváni kandidáti na prezidenta ČSS a ředitel střeleckého stadionu Dukla Plzeň. Bude zajištěno občerstvení pro
všechny účastníky VH. J. Fidler požádal o zajištění rozhodčích při konání AM ČR a 3.kola ČPM v Plzni. Vznesl
dotaz, zda se budou v této sezóně 2021 konat krajské přebory. Po diskusi bylo rozhodnuto – vzhledem k situaci
krajské přebory v kulových a brokových disciplínách nebudou pro letní sezónu 2021 vyhlašovány, nebude také
vydán krajský kalendář akcí.

5/ Zpráva o využití finančních prostředků zaslaných na KS z ČSS

6/ Zpráva kontrolní komise KS

7/ Vystoupení hostů
p.Streit – výraznější podpora aktivních SSK, podpora a zlepšení výchovy trenérů, zkvalitnění práce s rozhodčími,
školení, ohodnocení
p.Priščák – Pan Janota (kandidát na prezidenta) slibuje nesplnitelné, mluví jako politik, nemůže se přijmout 10 lidí,
nejsou na ně prostředky, je potřeba zlepšit podmínky a zvýšit podporu mládeže, více komunikovat s krajskými
sdruženími, dále se věnoval výběru střelců na OH, měla být stanovena jasná kritéria pro účast 8 účastnických míst
ale uchazečů více. Dále se podivoval nad neúčastí českých střelců na SP v indii, kde se rozdělovalo 12 QP, Evropané
získali 9. Na podporu své kandidatury uvedl svoji manažerskou činnost v době, kdy řídil Armádní centrum Dukla
Praha, doložil to knihou „Hvězdy“ ve spolupráci s p.Saudkem, knihu předal p. Havlovi. Dále uvedl, že je potřeba se
více věnovat získávání dotací na jednotlivých stupních NSA, MŠMT, Min.pro místní rozvoj pro svaz, informovat
Krajská sdružení, SSK využívat více krajské nebo městské dotace. Na závěr vyzval k vlastní volbě prezidentem, bude
prosazovat všechna Krajská sdružení
p.Havel – seznámil přítomné se zaslanou kandidátní prezentací Květoslava Tomečka
Diskuse k vystoupení hostů
p.Holub – nelíbilo se mu vyjádření p.Tomečka, bylo moc zaměřené na kritiku, navrhl zařadit příspěvky z diskuse na
VH 5.6.2021 do zápisu – hlasování 14-0-0
p.Fiala – vznesl dotaz na prezidenta ČSS – proč se nezúčastnili Češi SP v Indii, proč byly malá účast reprezentace na
ME
p.Streit – neúčast byla z rozhodnutí státních trenérů hlavně pro Covidová opatření, nižší účast na ME byla i
z důvodu, že pořadatelé nezařadili do programu klasické soutěže družstev, účast byla schválena komisí pro řízení
reprezentace
p.Fiala – je malá propagace střeleckých výsledků jak pro veřejnost, tak i na svazových stránkách, chybí zprávy
státních trenérů, případně sportovního ředitele
p.Černoch – vznesl dotaz na dění kolem stanov
p.Streit – stávající stanovy jsou nevyhovující, v minulosti byla zřízena komise pro přípravu nových stanov,
v současnosti byla činnost komise pozastavena
p.Havel – ve svém příspěvku uvedl, že s přípravou nových stanov se mělo začít dříve
p.Priščák – má zprávy, že komise nestíhala zapracovat množství různých návrhů
p.Havel – uvedl, že připravovaný sjezd ČSS se bude pořádat podle stávajících stanov
p.Fidler – uvedl, že názory na změny byly velmi rozdílné, časově se nestihlo předložit nové znění

8/ Volba předsedy, místopředsedy, členů výboru KS. Revizní komise KS.
předseda – Jaroslav Havel
místopředseda – Jan Fidler
hospodářka – Dagmar Boušová,
členové – Václav Pučelík, Bedřiška Hyková, Karel Krůs, Ing. Petr Černoch, Jindřich Pavlíček, Marie Kalná, Mgr.
Vlastislav Fiala
Revizní komise KS – Evžen Šteif
9/ Volba kandidátů na prezidenta ČSS, viceprezidenta ČSS a členů prezidia.
Návrh na prezidenta ČSS
Výborem KS Plzeň nebyl navržen žádný kandidát
Návrh na viceprezidenta ČSS
Výborem KS Plzeň nebyl navržen žádný kandidát.
Návrhy do prezidia ČSS
Výborem KS Plzeň navrhovaní kandidáti
Ing. Petr Černoch

Jan Fidler

Mgr. Kateřina Frantalová

Všichni kandidáti byli většinou volbou zvoleni.
10/ Volba zástupců KS Plzeň do komisí VV ČSS
Předseda STK – Pavel Bittner
Předseda komise rozhodčích – Václav Pučelík
SMK - Ing. Petr Černoch, Josef Fiala
Komise rozhodčích – Jaroslav Havel, Pavel Světlík
Broková komise – Jan Hůla
Revizní komise – Jiří Koukal
11/ Volba delegátů na sjezd ČSS:
Hlasováním bylo stanoveno 9 delegátů + 2 náhradníci:
Jaroslav Havel – SSKP Rapid Plzeň, Jan Fidler – SSK Plzeň-Slovany, Mgr. Vlastislav Fiala – SSKP Rapid Plzeň, Ing.
Petr Černoch – SSK Dukla Plzeň, Jiří Koukal – SSK Klatovy, Václav Pučelík – SSKP Rapid Plzeň, Jan Hůla – SSK
Dukla Plzeň, Milan Bakeš – SSK Olymp Plzeň, Radek Kuvík – SSK Kladruby.
Náhradníci - 1. Bohumír Pokorný – SSK Dukla Plzeň, 2. Josef Kočí – SSK Tachov

12/ Diskuse:
Příspěvky z VH 5.6.2021
p.Fidler – dotace se mohou získávat na různých úrovních NSA, kraj, obec, v případě zájmu je ochoten pomoci při
zpracování jednotlivých žádostí o dotaci
p.Pavlíček – informoval o závodech které pořádají pro seniory, požádal o přidělení terčů
p.Fiala – informoval o podaných žádostech o dotaci, uvedl, že v rejstříku NSA není potvrzení od ČSS o registraci
Příspěvky do diskuse 20.6.2021
p.Fidler – zástupci SSK dostali informaci o nově vypsané dotaci z krajského úřadu, hovořil o některých problémech
s Covidovou pandémií
p.Havel – vyzval k předložení návrhů na ocenění zasloužilých členů ČSS na sjezdu ČSS, nebo při životních jubileích,
dále vznesl dotaz na p.Streita ohledně zaslání 2 pozvánek na příští VH s rozdílnou hodinou konání
p.Streit – 2 samostatné pozvánky mohou být, ale není vyjasněno, zda s rozdílnou hodinou konání
p.Havel – přednesl návrh na zaslání 2 pozvánek na příští VH s rozdílnou hodinou začátku konání ale v jeden den,
hlasováno 12-0-2
p.Dufek – navrhl vyzvat předsedy ostatních SSK k účasti na příštích jednáních
13/ U s n e s e n í z náhradní valné hromady ČSS, z.s., Krajské sdružení Plzeň ze dne 20. 6. 2021
1) Valná hromada schvaluje:
a) zprávu o činnosti KS za rok 2020
b) zprávu o hospodaření KS za rok 2020 (viz příloha)
c) Volbu předsedy, místopředsedy a členů KS
d) Volbu revizní komise KS
e) Kandidáty na funkce prezidenta ČSS a viceprezidenta ČSS
f) kandidáty do prezidia ČSS
g) kandidáty do komisí ČSS na předsedu STK a KR ČSS
členy do komise rozhodčích a členy do SMK ČSS
h) Návrh delegátů na sjezd ČSS, z.s. za Plzeňské krajské sdružení
2) Valná hromada bere na vědomí: zprávu revizní komise
3) Valná hromada ukládá:
a) projednat diskusní příspěvky z obou valných hromad na zasedání výboru KS (jak řádné, tak i náhradní) a dát
do zápisu z VH.
b) všem klubům v kraji navrhnout členy k význačným životním jubileum z klubů za dlouholetou aktivní činnost
ve střelectví na ocenění krajskému sdružení.
Závěr: p. Havel poděkoval za účast zástupcům střeleckých klubů plzeňského kraje a přeje přítomným mnoho
úspěchů do další práce.
Děkuje za účast a ukončuje VH.

