Zápis z Členské schůze ČHSO dne 7. 9. 2019

Přítomni: zástupci klubů registrovaných v ČHSO – podle podpisové listiny

Program a jeho realizace
1. Přivítání účastníků
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Schůzi zahájila a řídila dr. M. Středová, přivítala přítomné, připomenula program jednání.
2. Změny stanov / Koníčková /
Rada spolku navrhuje některé změny stanov, které jsou praktické a přinášejí zjednodušení
jednacího řádu.
Návrh změny – pokud není členská schůze usnášeníschopná, svolá se nová členská komise
v náhradním termínu
-

mandát zvolených členů Rady spolku trvá do příští členské schůze bez
časového omezení, např. 12 měsíců, protože další Členská schůze může
být za 13 měsíců.

Volební komise: Wittmanová, Středová B.
Proběhlo hlasování, Členská schůze navržené změny jednomyslně schválila.
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3. Volby do Rady spolku – prezidia / Středová/
Části členů skončilo 2. volební období a ve svých funkcích končí. Jsou to p.Středa,
Vala,Frouzová, Novosadová, Válková, Urban. Děkujeme jim za jejich práci pro rozvoj ČHSO.
Kandidáti byli představeni písemně na společné kandidátce, kterou dostaly všechny kluby
spolu s pozvánkou. Jsou to p.Burianová, A.Novotná, M.Novotná,Plšková, Urbanová , Ševčík
Návrh na volbu aklamací – Členská schůze hlasováním návrh způsobu volby jednomyslně
schválila. V následné volbě byli navržení kandidáti jednomyslně zvoleni.
Doplní stávající členy rady – Kratochvílová, Matlach, Mothejzík, Koníčková, Nuhlíček,
Procházková, Wittmanová, Bělůnek

4. Volby do revizní komise / Středová/
Funkční období končí také revizní komisi ve složení: ing. Zbořilová – předsedkyně, Urbanová,
Plšková – členky. Děkujeme za práci členek revizní komise. Návrh voleb nových členů revizní
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komise – volby aklamací. Členská schůze hlasováním schválila volby do revizní komise
aklamací. S navrženými kandidáty do revizní komise byli zástupci klubů seznámeni písemně
v příloze pozvánky na členskou schůzi.
Kandidátka
V. Koníčková, S. Urban, A. Novosadová
Členská schůze hlasováním jednomyslně zvolila novou revizní komisi.

5. Registrace klubů, GDPR, zdravotní dotazníky /Bělůnek/
Registrace klubů a členů podléhá pravidlům MŠMT, které poskytuje dotace na činnost ČHSO.
Tato pravidla platí už 2. rok a jsou popsána na webu. Všichni členové – sportovci, partneři i
trenéři musejí podepsat formulář GDPR. Data o členech jsou chráněna na speciálním portále.
Vyžadujeme jen ty nutné informace, které potřebujeme pro registraci, pro pojištění apod.
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Rada spolku navrhuje lékařské potvrzení o způsobilosti sportovců, které by bylo univerzální a
platilo by 3 roky. Je to sice náročnější, ale už by se nemuselo dokládat organizátorům
jednotlivých akcí. Podrobnosti budou uvedeny na webu.
Za uplynulé období se zaregistrovaly nové kluby: Kraso Brno, SK Vítání, Smečenský
euroinstitut. V nabídce našich sportů se objevil nový sport- krasobruslení. Svoji činnost ukončil
SK Psohlavci Stod.
6. Akce za uplynulé období, připravované akce / Středová + ředitelé sportů/
V minulém období – duben 2018 – září 2019 jsme pořádali tradiční turnaje a soutěže. Největší
domácí soutěží byly Národní letní hry SO v Brně v červnu 2018. Zde se hry konaly již podruhé,
připravil je zkušený tým pod vedením P. Kotyzy.
Největší mezinárodní akcí byla naše účast na Světových letních hrách SO v Abu Dhabí v SAE.
Výprava měla celkem 65 členů, z toho 47 sportovců. Podrobné zpravodajství z her měli
možnost zájemci sledovat na našich webových stránkách a zde je také hodnocení celé výpravy
i jednotlivých sportů. Děkujeme našim sportovcům i jejich trenérům za vzornou reprezentaci
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a za pěkná umístění.
Bohužel se projevila nedůslednost při vyplňování zdravotních dotazníků sportovců / nebyla
zmíněna nemoc srdce či DS/ a to komplikovalo práci zdravotníků při kolapsu závodnice. Plná
zodpovědnost je vždy na trenérovi, který závodníka na soutěž přihlašuje!
Další akce
Září 2018 – Plavecké přebory Praha
Cyklistické závody Svratka
Běchovická stovka – pro sportovce mladší 26 let, 100m nebo 300m
Říjen - Zlínský pohár ve sjednocené kopané Zlín
Národní turnaj v bowlingu Zlín
Listopad – Národní turnaj ve stolním tenise Dvůr Králové
Prosinec – pořádali jsme Evropskou fotbalovou konferenci v Praze, ta se koná 1x za 2 roky,
zúčastnili se zástupci nejen z Evropy, ale také z Afriky, Jižní Ameriky,
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Leden 2019 – Zimní hry SO Horní Malá Úpa
Připravované soutěže a akce v roce 2019/2020
Září – Národní soutěž v plavání Praha, stadion Slavie, přihlášeno asi 80 závodníků, odp.
Boubínová
Říjen – Turnaj ve sjednocené kopané Zlínský pohár, letos pořádán jako evropský turnaj –
kromě českých týmů jsou zastoupeny SO Litva, SO Rakousko, SO Slovensko, SO Maďarsko, SO
Polsko, odp. Bělůnek
Ve stejném termínu / 11.-13.10./ proběhne Národní turnaj v bowlingu, odp.Dědková
Listopad – Národní turnaj ve stolním tenise, odp. Vala
Evropský turnaj ve sjednoceném volejbale v Benešově, kromě českých týmů budou
zastoupeny SO Finsko, SO Rakousko, SO Německo , odp. Urban
Prosinec – školení trenérů lyžování – základní školení + sjezdové a běžecké lyžování, kapacita
asi 50 osob, odp. Ševčík
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Leden 2020 – Zimní hry SO Horní Malá Úpa, nominační hry na světové hry 2021,.podrobné
informace jsou na webu, odp. Ševčík
Březen – Kbelská desítka – 1.březnová sobota
Duben – Bowlingový turnaj v Praze, odp. A.Novotná
Květen – Turnaj Open atletika Brno
Národní mistrovství v atletice,
Tenisová akademie
Evropský fotbalový týden
Turnaj v boccie Olomouc
Červen – Národní turnaj v přehazované Dřevěnice, koná se již 15. ročník

O všech akcích budou informace a přihlášky na webu.
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7. Zpráva o hospodaření / Koníčková/
Hospodaření našeho spolku prošlo nezávislým auditem se závěrem – bez závad. Finanční
zdroje jsou jednak z dotací MŠMT, z darů a členských příspěvků dle klíče účasti na jednotlivé
akce. Tyto příspěvky podléhají storno poplatkům, proto by měli být trenéři zodpovědní při
přihlašování svých sportovců.
Faktury pro účastníky jsou vystavovány na základě správných podkladů- název klubu / i když
plátce je jiný/, název akce, počet účastníků a variabilní symbol.
Variabilní symbol je tvořen několika čísly. První je rok , pak číslo akce v pořadí v daném roce,
číslo klubu- vždy třímístné.
Příklad pro hory v lednu 2020 :20 01 132 :rok 2020, první akce, klub 132.
Hlasování o zprávě o hospodaření – členská schůze jednomyslně zprávu přijala.

8. Zpráva revizní komise / Zbořilová /
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Hlasování o zprávě revizní komise – členská schůze jednomyslně zprávu revizní komise
přijala.

9. 30. výročí ČHSO / Středová/
V příštím roce si připomeneme již 30 let od založení ČHSO. Toto jubileum budeme
připomínat v průběhu celého roku na sportovních akcích. Slavnostní setkání je předjednáno
v Divadle Járy Cimrmana v Praze. Zde by se měli potkat jednak naši podporovatelé, VIP
hosté, ale hlavně naši sportovci. Ti by se mohli prezentovat svým vystoupením. Kdo by chtěl
pomoci a zapojit se do vystoupení, ať nás kontaktuje do 15.12.2019 na email
office@specialolympics.cz

10. Různé
Ředitelé sportů zůstávají zatím beze změn, pouze ve snowboardu nahradí Honzu Alexandra
Veronika Čumplová.
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Skončil projekt Zdravé společenství – Zdravý atlet, zpracovávají se výsledky měření, která
probíhala opakovaně. Výsledky budou k dispozici v české verzi. Za naši účast jsme dostali
ocenění – Čestnou plaketu.
Naše sportovce a jejich zástupce oslovují z asociace sportovců s DS. Je to komplikovaná
situace, zájemci se mohou informovat o postoji ČHSO na našem webu .

Zapsala:Dědková
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