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Sdělení předsedy spolku po jednání VH 15. 4. 2017 
     Jednání VH 2017 se v sobotu 8. dubna 2017 zúčastnilo 17 delegátů, když 2 předběžně přihlášení se 
nedostavili, a 9 klubů své delegáty z jednání předem omluvilo. Pozváno bylo 120 klubů, které od VH 
2014 s VV jakýmkoli způsobem komunikovalo a 259 klubů, které od této VH s VV nekomunikují, ale 
nezaslaly dosud písemně sdělení, že klub již neexistuje nebo nemá zájem být členem našeho spolku.     
S místem konání, zajištěním a průběhem VH byli všichni zúčastnění velice spokojeni.   
     Zúčastnit se VH není povinnost, je to právo každého člena. Asi zatím není příliš v povědomí našich 
členů, že VH je nejvyšším orgánem spolku, a že je tedy dost nepochopitelné, že o celém spolku může 
rozhodovat tak malá část členů (14,2%, popř. 4,45%). Také je si třeba také uvědomit, že bez konání 
VH nemůže spolek podle zákona existovat. 
     Uvedená čísla nás rozhodně nenechávají v klidu. A jak ukázal průběh jednání VH, nenechávají 
v klidu ani řadu delegátů. V usnesení VH jsou velmi důležitá rozhodnutí limitovaná datem 30. června 
2017. Usnesení je také zveřejněno na webové stránce našeho spolku (www.csrs.cz). 
 

     Jsme si vědomi toho, že doba po VH v březnu 2014 byla hodně komplikovaná. Proto nechceme 
přistupovat k hromadnému ukončení členství klubům, které s VV nekomunikují a neplní své základní 
povinnosti (placení členských příspěvků, seznam členů atd.). Na druhé straně ale zase nelze tento 
stav táhnout do nekonečna.  
     Chci věřit tomu, že většina z dosud nekomunikujících klubů stále existuje a vyvíjí činnost. Věříme, 
že svaz má svým členům co nabídnout. Budeme proto rádi, když nám zašlete evidenční kartu, seznam 
členů a kopii o zřízení účtu klubu.  
     Dalším důležitým prvkem vyjádření svého členství v ČSRS je placení členských příspěvků. VH 
v březnu 2014 rozhodla o jejich výši, která platí stále. Konkrétně jde o 20,- Kč za každou fyzickou 
osobu bez ohledu na věk. 
     Dovoluji si také upozornit na rozhodnutí VH, že každý klub, který bude chtít od ČSRS nějaký 
finanční příspěvek, musí tyto akce (aktivity) nahlásit VV do 30. dubna. To platí zejména, pro ty kluby, 
které již mají členské příspěvky zaplacené, ale žádosti o podporu ještě nepodali. Pro zatím 
nekomunikující kluby je tato lhůta prodloužena do 15. května. Finanční příspěvek je však možno 
schválit a následně vyplatit pouze těm klubům, které mají na daný kalendářní rok zaplacené členské 
příspěvky. 
     Chci také upřesnit, že finanční příspěvky nebude náš spolek poskytovat pouze na akce dětí  
a mládeže, jak někteří delegáti na VH navrhovali. Bude na ně sice také přispívat, ale rekreační sport, 
rekreační pohybové aktivity provádějí hlavně dospělí. Na co a jak žádat je podrobně uvedeno 
v dokumentu „výzva k podávání žádosti o podporu“, která je umístěna na našem webu v sekci 
dokumenty. 
     Na závěr jsem si nechal velmi důležitou věc. V příštím roce končí všem zvoleným členům VV a RK 
funkční období. Valná hromada v roce 2018 by tak měla zvolit nové spolkové orgány. Podmiňovací 
způsob je psán záměrně, protože zatím není o tyto funkce příliš velký zájem. Do valné hromady je sice 
téměř jeden rok, ale na nalezení vhodných kandidátů to určitě příliš času není. Nechceme připustit 
situaci, která nastala před VH v roce 2014, kdy byl do funkce předsedy zvolen jediný zájemce. 
Důsledky řešíme již několik měsíců, a jak to vypadá, ještě nějaký čas se tím budeme, na úkor jiné 
práce, muset zabývat. Věřím proto, že buď projevíte zájem sami, nebo ve svém okolí vytipujete 
vhodné kandidáty, kteří budou ochotni pro náš spolek a ve prospěch jeho členů nezištně pracovat. 
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