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Zápis z XII. shromáždění delegátů ČHSF

Zápis ze dne 9.12.2015

Místo: Hasičská stanice Hradec Králové
Zúčastnění: předsednictvo ČHSF, zástupci sportovních klubů dle prezenční listiny

Zahájení:

Zdeněk Nytra:

Přivítal účastníky a poděkoval krajskému řediteli HZS Královehradeckého kraje
za možnost uspořádání setkání,

Seznámil přítomné s členstvím ČHSF v Českém národním výboru CTIF a s podáním
žádostí v grantových programech MV a GŘ HZS ČR na rok 2016.

Informovalo celkovém stavu sportovních klubů - 15 členů ČHSF - 14 krajů a sportovní
klub VŠB TU Ostrava,

Ředitel HZS Královehradeckého kraje:

Uvítal všechny přítomné, poděkoval ČHSF za pomoc při pořádání akcí místního
sportovního klubu, nabídl možnost i dvoudenního setkání s ubytováním, které je kraj
schopen zařídit, popřál hodně úspěchu do další spolupráce,

Volba návrhové komise:

Předsedou návrhové komise byl navržen a zároveň zvolen Ing. Lukáš Popp,
člen Ing. Lukáš Drozdík

Přijetí nových členů:

Všichni noví členové byli jednohlasně přijati

Zhodnocení zahraničních styků:

MirekŠín:

Přednesl informace k TFA, představil Firefighter Combat Challenge ("sprint" TFA),
česká reprezentace se umísťuje v těžké konkurenci na stupních vítězů, max. do 20. místa,

Zdeněk Nytra:

Seznámil s účasti fotbalistů na Mallorce - umístění na 3. místě, s organizací zajištění
reprezentace v požárním sportu a TFA. Petrohrad MS v požárním sportu - jednotlivci
titul mistr světa na 100 m, semifinále ve výstupu na věž, družstvo na 3. místě - úspěšné
vystoupení, dále byl realizován výjezd reprezentace v požárním sportu na závody
v Lotyšsku,
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Lukáš Novák:

Seznámil s účasti českých sportovců na hasičských a policejních hrách v Americe

Pavel Zámečník:

Doplnil informace ke spolupráci s Evropskou sportovní federací - jednání probíhaly,
ale již delší dobu se nikdo neozval a nekomunikuje ze strany ESF,

Karel Machotka

seznámil s problém při komunikaci s mezinárodní cyklistickou federací

Informace komise sportů:

Zdeněk Nytra:

proběhl český pohár v TFA a dvojboji, stále trvá problém s uvolňováním sportovců
najednotlivé sportovní akce, informace o možné změna kalendáře sportovních akcí, který
by se mohl dělit na dvě úrovně:

1. Mistrovství a přebory (pro každý sport pouze jeden přebor v roce, 1 x za 4 roky
pak Mistrovství republiky) Krajští ředitelé by měli dostat doporučení, že pokud
neohrozí výkon služby, je možno sportovce uvolňovat na dané akce

2. Zbytek by měl být informativní - regionální soutěže, je na zvážení krajských
ředitelů, zda hasiče uvolní a za jakých podmínek

Funkce předseda komise sportů:

Vedení ČHSF obdrželo rezignaci Vladimíra Vysockého, návrh na zvolení Pavel Musil,
David Pouč nebo Jiří Scheibinger,

Zpráva tisková redakce:

Lukáš Drozdík:

Informoval o aktualizaci stránky ČHSF, stránek na Facebooku, je třeba přispívat
informacemi o akci - minimálně dva příspěvky (představení sportovní akce + propozice,
neprodleně po akci zhodnocení a výsledky),

Pokud má kterýkoliv sportovní klub www stránky, zaslat tuto informaci na ČHSF,
aby se zajistila provázanost,

Vyslovil požadavky na zaslání dokumentu (word, excel) a ne obrázky www stránek a
podobně, neboť pak musí dojít k přepisu a kvalita fotografii je nevyhovující, článek se
nedá prezentovat na stránkách ČHSF

Požadavky na výrobu Banneru s logem ČHSF.
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Zdenek Nytra - navrhnul nechat vyrobit rollupy, aby se daly aktualizovat, popřípadě
na každý kraj jeden kus, prověřit co by bylo nejlepší variantou, vektorové podklady znaku
j sou u Lukáše Drozdíka,

Informace ze sekretariátu ČHSF

a) Seznámení s dotacemi za rok 2015
b) Seznámení s celkovou činností sekretariátu ČHSF za rok 2014

Zpráva dozorčí rady:

Jan Dvořák:

Informoval přítomné, že účetnictví je vedeno osobou k tomu určenou a pověřenou, daňové
přiznání bylo podáno a vše je v pořádku

Diskuze:

Zdeněk Nytra:

seznámení s grantem MV ČR, 70% by mělo jít do sportovních klubů, dále bude věnována
pozornost rozjezdu soutěží Combat Challange. Dalšími dílčími částmi projektu je
mezinárodní turnaj ve volej bale v dubnu 2016 v Nymburku (včetně ustanovení ženské
reprezentace vedle již existující reprezentace mužské), účast na MS v cyklistice
(předběžně ve Švýcarsku) a příprava a vyslání reprezentace ČR v ME kopané ve Francii.

Byly podány klasické žádosti o grant na GŘ (TFA, Dvojboj, ostatní soutěže)

Jiří Kotáb:

Situace ve SK HZS hl. m.
s přesvědčováním hasičů
jenje nezaštituje klub,

Prahy - seznámení s novinkami, problém s financemi a
ke členství v klubu, přitom akce se konají,

Zdenek Nytra:

Pro přerozdělení grantových prostředků na jednotlivé SKjsou 3 možné druhy:

1. Celková suma se vydělíme 15 a na každý klub se rozdělí stejně
2. Podle počtu členů
3. Kombinace obou zmíněných variant

Proběhla debata k uvedenému tématu, finální rozhodnutí je následující:

1. Každý sportovní klub v kraji (jeden na kraj) - 5000,-
2. Každá pořádaná sportovní akce pod hlavičkou ČHSF v roce 2016 - 5000,-
3. Každý člen k 31.12.2015 -100,-
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Schváleno všemi přítomnými, nikdo se nezdržel hlasování a nebyl ani pro ti návrhu

RudolfJelínek:

Dotaz ve vztahu k půlmarotonu. Mají zájem udělat MS hasičů a policistů.
Na koho se obrátit ajak postupovat?

Zdeněk Nytra - neexistuje nic, co by zastřešovalo obecně sport, možná by mohla vzít
pod patronát ČHSF, ale v nynější době nejsme schopni přesně říct na koho se obrátit.

Václav Svach:

Je podmínkou aby se klub jmenoval např. "Sportovní klub jihočeského kraje"?

Zdeněk Nytra - není to podmínkou

Volba předsedy komise sportu:

Z jednotlivých kandidátů byl jednohlasně zvolen Pavel Musil.

Usnesení:

a) Přerozdělení peněz grantu MV ČR dle klíče:
• Každý sportovní klub v kraji (jeden na kraj) - 5000,-
• Každá pořádaná sportovní akce pod hlavičkou ČHSF v roce 2016 - 5000,-
• Každýčlenk31.12.2015-100,-

a) Výroba banneru s logem ČHSF pro každý kraj
b) Schválení účetní uzávěrky a zprávy revizní komise za rok 2014
c) Uloženo všem sportovním klubu do 31.12.2015 nahlásit na email

lukas.popp@sck.izscr.cz počty členů v klubu a zaplatit členské příspěvky za rok 2015,
50,- na 1 člena

d) Uloženo pořadatelů soutěží z grantů zasílat informace o
vyhodnocení včetně výsledků na redakci sportu,
nebo lukas.popp@sck.izscr.cz

pořádání a následné
soptik.cz@seznam.cz

Závěr:

Zdeněk Nytra:

Poděkování za prací všem členům federace, novým členům federace za vstup
a zahájení dobré celoroční spolupráce,

Nastínil spolupráci na další roky 2016, plán setkání výboru v dalších letech, poděkoval
všem a popřál příjemné svátky a hodně štěstí v Novém roce.

Vypracoval a zapsal: Lukáš Popp
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Ing. Zdeněk Nytra
předseda ČHSF
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