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INFORMACE  

10.1. se uskutečnilo první zasedání VV ČSRS v tomto roce. Shrnula se na něm prvotní 

bilance roku 2016 a plány na další pokračování v roce 2017. 

Do roku 2017 vstupujeme s nadějí, že se na připravované VH podaří nejen dokončit 

rekonstrukci svazu, ale také obnovit jeho řádnou činnost. To je především získání dotací s 

následnou podporu činnosti našich členů. Vycházíme z výsledků práce, která byla po loňské VH 

v květnu 2016 již odvedena, z vašich reakcí a stále se zvyšující ochoty komunikovat a 

spolupracovat. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří v předvánočním shonu poslali požadované podklady, 

nutných k vyplacení schválených finančních příspěvků na akce (včetně p. Goetzem zadržovaných 

od října 2015). Rádi bychom poděkovali funkcionářům dalších klubů, kteří zaslali (a zasílají) 

požadované informace (evidenční list člena, seznam fyz. osob apod.), protože je v naší práci 

potřebujeme.  Vnímáme tyto skutečnosti jako doklad toho, že se obnovuje kontakt VV a členské 

základny, že se obnovuje důvěra členské základny v členy VV.  

 V minulém sdělení jsme avizovali konání VH 2017 a požádali vás o vytipování vhodných 

kandidátů pro práci ve vedení svazu a znovu tuto žádost opakujeme. Termín konání VH by stanoven 

na sobotu 8. dubna 2017 v 10. 00 hod. Místem jednání bude Jihlava, Pivovarská restaurace. Má to 

ekonomické, praktické a organizační důvody.  Ekonomické důvody: V Praze jsme dali za ztvrdlý 

řízek s okoralým chlebem, vyčpělou kávu a vodu 5040,- a za nájem 1750,-. V Jihlavě bude teplý 

oběd, čepované nápoje, káva dle přání, salonek pro 60–80 osob zdarma. Tento komfort pořídíme 

za polovinu. Praktické důvody: Jihlava leží v centru ČR, takže všichni to budou mít přibližně stejně 

daleko. Křižovatka D1 a E59. Doprava vlastním autem efektivní, bez průjezdu Prahou. Parkování u 

restaurace. Veřejnou dopravou z Prahy a Brna ve dvouhodinových taktech vlakem přes H. Brod, 

autobusem za 1:35 hod. a 1:10 hod. po D1. Městská doprava není třeba. Od autobusu 500 m, od 

vlaku 950 m. Organizační důvody: Administrativní a organizační pracovníci se snáze ji seženou a 

dostaví se pěšky. 

          Nejen kvůli konání VH je nutno dokončit aktualizaci členské základny. A to nejen proto, 

abychom věděli, s kým máme komunikovat, ale údaje o členské základně jsou vyžadovány i v 

žádostech o finanční příspěvky. Sekretář svazu by se s aktualizací členské základny měl vyrovnat 

do konce února. Věřím, že mu v tom budete nápomocni. 

 Připomínám rovněž základní členskou povinnost, tj. zaplacení členských příspěvků na rok 

2017, kterou je nutno provést na účet svazu nejpozději do 31. 3. 2017. Výše příspěvku 20,- Kč za 

fyzickou osobu zůstává. 

 Abychom byli schopni náš svaz lépe prezentovat, přivítáme, když nám zašlete základní 

informace o vašich akcích. Zveřejníme je na svazovém webu. Také bychom tam rádi zveřejňovali i 

fotografie z jejich průběhu. 

 Doporučujeme se seznámit s projektem ČOV „Česko sportuje“ (www.olympic.cz), který je 

zaměřen na sportující děti ze sociálně slabších rodin. Stačí vyplnit žádost, poslat potvrzení o 

dávkách a potvrzení klubu o členství. Příští projednávání žádostí je počátkem března. Předejte, 

prosím, informaci svým členům a využijte i této možnosti (až 9 tis. Kč). 

 10.1. jsme také jednali s ČASPV. Dohodli jsme se, že za rok 2016 nebude požadovat od 

ČSRS členský příspěvek a že do naší VH připravíme novelizaci smlouvy o spolupráci, aby mohla být 

schválena. Dále jsme byli informováni, že v programu „Sportuj s námi“, bude odmítnuta téměř 

polovina žadatelů, pro velký počet žádostí. Byli jsme však ujištěni, že ti, kteří, na naši výzvu, 

nahlásili tuto žádost našemu sekretáři, mohou s podporou počítat. 

 Na svoji funkci rezignoval v prosinci 2016 předseda RK Pavel Tichý. Hlavním důvodem, podle 

VV, bylo, že končilo tolerování jeho způsobu účtování cestovních náhrad, když navíc ke každému 

CP účtoval měsíční dálniční známku a stravné. Také snížení základní sazby za 1 km o 2,50 Kč. Dále 

to bylo vystavování fiktivních dokladů na počátku roku 2016.  Chtěl se vyhnout vysvětlování těchto 

praktik. Také to byla neochota spolupracovat s nově zvoleným členem RK Josefem Rychteckým a 

kooptovat třetího chybějícího člena RK, která mu byla nabízena. Svérázný přístup měl, jako 

předseda RK, v plnění členské povinnosti své TJ. Dva roky neplatil členský příspěvek, a přesto si 

vynutil za rok 2015 vyplatit 6000,- příspěvek na akce oddílu. 

 

 

 



 DESINFORMACE 

 

 Dnešní svět, při stále vyspělejších technologiích elektroniky, zažívá obrovský rozmach 

informačních sítí. K tomu přišli navíc tzv. sociální sítě. Máme okamžité informace prakticky o všem, 

co bychom chtěli vědět. Vedle těchto informací jdou paralelně desinformace. Není tomu ušetřeno 

ani prostředí ČSRS. Je někdy dost těžké je rozeznat od informací. Jen těžko se jim dá bránit. Stát 

si dokonce k tomu zřizuje zvláštní úřad. Odborníci radí, pokud možno je co nejvíce komentovat.  

           Náš dezinformátor netají svoji identitu, je bývalým funkcionářem. Věrohodnost svých 

dezinformací zvýrazňuje používáním zájmena „my“. Tím se snaží přesvědčit, že hovoří ne za sebe, 

ale za jakousi skupinu. Dalším sloganem k tomuto účelu je „podle našeho právního rozboru“, nebo 

„po poradě s právníkem“. 

 Rozbor jeho poslední zprávy, rozeslané na 35 emailových adres 7. 1. 2017: 

1. Dezinformace je již samotný předmět zprávy „Stav ČSRS k 3. 1. 2017“. Sedm měsíců 

se nezúčastňuje žádných jednání a činnosti VV. Neví s kým a o čem se jedná. Jaký může 

mít přehled o stavu ČSRS? 

2. Dezinformace o stavu ČSRS „v jakém jsem převzal funkci“. Na kontě bylo 1 326 000,- 

110 oddílů ze 110 000 členy. ČSTV se již téměř vzpamatovala z organizačního šoku, 

který ji připravil p. Kalousek a aféra se Sazkou. Databázi po p. Veselském využíváme 

dodnes. 

3. Dezinformace „požadavek úhrady 1 500 000,-„. Mžiková smyslová indispozice p. 

Veselského způsobila havárií, se smrtelnými následky pro jednoho člověka. S rodinou 

poškozeného se p. Veselský vyrovnal mimosoudně z vlastních prostředků. Žádný 

požadavek ani žaloba proti ČSRS nebyla nikdy vznesena. P. Veselský si vše vyřešil sám.  

4. Desinformace „ku prospěchu a další existenci ČSRS“ Těsně před koncem roku 2013 

obdržel ČSRS dotaci z MF 500 000,- a prosinci 2014 dalších 200 000,- od ČUS 

prostřednictvím ČASPV. 127 klubů zaplatilo členské příspěvky 172 000,-  v bláhové 

naději, že obdrží nějakou podporu. A skutečnost? Bylo vyplaceno 51 000,- podpory osmi 

klubům (není to překlep) a z toho 12 000,- klubu našeho dezinformátora. Opravdu 

svérázný přístup k zachování existence ČSRS. Naopak to byl hlavní počátek cesty 

k zániku.  

5. Druhý odstavec „co zažívám“. Zde se snaží obrátit svoji roli. Z toho, kdo způsobil škodu 

má být poškozený. 

6. Třetí odstavec této zprávy není potřeba komentovat. Stačí se znovu podívat na úvodní 

slovo předsedy na našem webu. Proč to všechno vzniklo je tam vysvětleno. 

Jen k dezinformaci „zmanipulovat VH 14.5.2016 a převzít svazové konto ve výši 

916 000,-„. Kdopak konto ve skutečnosti převzal? Snad by si někdo nemyslel, že to byl 

někdo ze jmenovaných. A kolik tam skutečně bylo? Skutečný stav byl 892 461,-. 

Dezinformátor jaksi pozapomněl, že k tomu předal za 45 000,- účetních dokladů po 

splatnosti a dalších 16 000,- nevyplacených podpor členům za rok 2015. Skutečnost, že 

to bylo o 84 000,- méně, není účelem této dezinformace.  

Dále se snaží zpochybnit věrohodnost dvou funkcionářů svazu. 

7. „právní zneplatnění VH“ je další z používaných dezinformačních sloganů. Kdo uznal VH 

14.5.2016 jako právoplatnou? Byl to rejstříkový soud, na základě předložených 

dokumentů. Jak může nějaký právník toto rozhodnutí změnit? To přece musí udělat opět 

zase tento rejstříkový soud.  

8. „Přechod našich klubů ČSRS pod ČSAPV s podílem ze svazového konta“ To nelze jinak 

nazvat než dezinformačním blábolem. Teoreticky je takový přechod možný, je ovšem 

otázkou, zda si to členové opravdu přejí. Blábolem ovšem je, že by přitom členové měli 

nějaký podíl z konta. Po zaplacení závazků by celé konto a majetek přešel k ČASPV. A 

kdyby se spolek zrušil bez nástupnické organizace, tak veškerý majetek převezme stát. 

Jsme občanský spolek, nejsme akciovou společností. 

9. Poslední desinformací je samotný podpis pod zprávou „předseda ČSRS SK Pedagog“ 

Jednak žádný spolek s takovým názvem neexistuje a předsedou SK Pedagog je pan 

Horák. 

 

Informace o ČSRS můžete získat jedině od jeho VV. Vše ostatní jsou dezinformace. 

Novák Bohumil – předseda VV ČSRS 
 


