Vážené předsedkyně, vážení předsedové!
Chtěli bychom vás informovat o výsledku VH.
Zde můžete komunikovat s VV ČSRS
Jeho složení:
Novák Bohumil – předseda
Krauskopf Jiří – místopředseda
Kněžek Evžen - člen
V sobotu 14. 5. 2016 se přes všechny těžkosti přece jen podařilo uskutečnit Valnou hromadu ČSRS z. s. Bohužel
většina z vás zůstala doma. Ale snad v následujícím období poznáte, že být členem našeho spolku a aktivně se
účastnit na jeho činnosti je přínosné i pro váš klub.
VH odvolala Mgr. Marcela Goetze z funkce předsedy. Novým předsedou byl přítomnými delegáty zvolen,
Bohumil Novák, předseda klubu Běžec Vysočiny z. s., ev. č. 1025 (krátké představení bude v závěru).
Krátké onemocnění jednoho z členů VV způsobilo odložení jednání VV na 24.5. Proběhla volba místopředsedy.
Byl jím zvolen Jiří Kraukopf.
Jednání se také zúčastnili předseda ČASPV Miroslav Zítko a místopředseda ČASPV Vít Hanáček, jejichž jsme
kolektivním členem. Po předložení dokumentů z jednání VH, uznali volbu nového předsedy za platnou. Od této
chvíle dle tohoto s ním jednají.
Dále se se nám již podařilo zajistit ověření podpisů na dokumentech, které požaduje rejstřík spolků. Žádost o
zápis změn byla již podána. Doufáme, že zápis bude proveden co nejdříve, abychom mohli pokračovat v činnosti,
která do našeho svazu přinese stabilitu
Rozhodně to po dění v uplynulých měsících nebude nic jednoduchého. A také to nepůjde bez vaší aktivní
spolupráce. Dosavadní zkušenosti v tomto směru nejsou zrovna potěšující, ale věříme, že se to postupem času
změní k lepšímu.
Spolu s materiály pro VH vám byly zaslány některé formuláře, např. evidenční list člena. Do dnešního dne je
zaslalo 6 členů. Ano, vidíte dobře. Dovoluji si vás proto požádat, abyste zasláním evidenčního listu, seznamu členů,
dokladu o založení účtu jste nám pomohli co nejdříve dát do pořádku informace o členské základně.
V nejbližších dnech se na vás obrátí člen VV p. Krauskopf, který byl na jednání VV 24. 5. 2016 pověřen
sekretářskými povinnostmi, aby s vámi řešil další náležitosti nutné pro řádné fungování našeho svazu.
Usnesení VH ČSRS ze dne 14. 5. 2016 je v příloze této zprávy.

Krátká vizitka nového předsedy:
Je mně 69 let. Přes čtyřicet let jsem pracoval jako strojvedoucí ČD. Největší část své profese jsem prodělal na
dvousystémových elektrických lokomotivách v osobní a rychlíkové vozbě.
To samé platí o sportu. Nikdy jsem nebyl registrovaným sportovcem. Vždy jen tzv. amatér. Nejoblíbenějším je
sjezdové lyžování. Dodnes tři týdny strávím na horách. Dále je to lední hokej. Vlastním trenérskou licenci „B“. Jsem
dobrovolným trenérem, trénoval jsem sportovní třídy, později přípravku. V současnosti učím v HC Dukla Jihlava ty
nejmenší základům bruslení. Dalším koníčkem jsou kondiční vytrvalostní sporty. Především běh, ve kterém mám
absolvováno kolem 350 závodů. Také triatlon, cyklistika a běh na lyžích. Přes čtyřicet let se také podílím na
organizování Běžce Vysočiny. Spolek, který pořádá tři poháry – Běžecký, triatlonový a v běhu na lyžích.
V běžeckém je 20 závodů a celkem v něm startuje přes tři tisíce účastníků, všech věkových kategorií. Mimo to jsem
rozhodčí triatlonu a atletiky. Jsme také předsedou Krajského sdružení triatlonu Vysočina, jehož hlavní náplní je
organizování Krajského poháru.
Jak jsem se dostal ke kandidatuře na předsedu:
Do října minulého roku jsem byl jen pasivním členem, jako většina z vás a čekal jsem jen na možnost získat
nějakou dotaci. Moje angažovanost započaly dvě zprávy. Jeda od předsedy VV a současně druhá od členů VV. Ty
se obsahem od sebe lišily jak vrcholek Everestu ode dna Mariánského příkopu. Poprvé jsem zjistil, že tyto
funkcionáři mají konkrétní jména Goetz, Krauskopf a Kněžek. Na tyto dvě zprávy jsem reagoval. Kritizovat umí
každý, proto jsem se nabídl předsedovi RK p. Tichému, pro doplnění členů RK. Na obsah jeho následné zprávy je
Mariánský příkop mělčinou. To byl počátek nekonečné email diskuse, trvající do vánoc. Nic nepřinesla, jen jsem
uvedené pány trochu poznal, zjistil velký rozpor mezi dvěma členy VV, spolu s předsedou RK a předsedou svazu.
Procvičil jsem se také ve znalosti legislativy. Zúčastnil jsem se také tzv. MVH v lednu, která se změnila na aktiv
předsedů. Zde jsem se poprvé osobně setkal s uvedenými funkcionáři. Před VH hromadou svolávanou, naštěstí
jak předsedou, tak VV, na 14. 5. 2016 jsem si uvědomil, že dokud se nenajde někdo, kdo bude ochoten a schopen

funkci předsedy převzít, tak se ČSRS z bludného kruhu nevymaní. Pro jsem kandidaturu podal a byl nakonec jím
zvolen.
Proč byl návrh na odvolání p. Goetze z funkce předsedy podán.
Návrh podávali členové VV p. Kraukopf, p. Kněžek, předseda RK p. Tichý a připojil se také bývalý člen RK
p. Rychtecký. Důvody podání stručně:
1. Kontraverzní způsob řízení a jednání ve VV. Jitření sporů, místo jejich tlumení.
2. Absolutismus rozhodování, místo kolektivnosti, hledání kompromisů, dle zásad demokracie. Poslední
půlrok ignorace snahy dalších dvou členů VV o komunikaci a spolupráci.
3. Zabránění dalšímu nepřiměřenému, nedůvodnému a často neschválenému vyvádění financí z účtu ČSRS
ve prospěch soukromé firmy p. Goetze Mapcentrum.
4. Nákladné propagační projekty, které jsou malým přínosem pro činnost ČSRS a velkým zvyšováním jeho
deficitního hospodářského výsledku. Navíc je zde neprůhledné vyúčtování a některé výdaje
neschváleny.
5. Zabránění zániku ČSRS, který veřejně proklamuje a doporučuje.
6. Neplnění povinností předsedy vyplívající ze stanov a zákonů. Např. nepředložil nikdy účetní uzávěrku
s účetní aplikace (rozvaha, výsledkovka) s přílohami, tak jak mu ukládá zákon o účetnictví.
Reakce p. Goetze na odvolání:
I když několikrát veřejně prohlašoval, že funkci předá na VH, s odvoláním se nesmířil. Brání předání
majetku svazu, který se nachází v provozovně jeho firmy, blokuje účet, zabavil příruční pokladnu, podal trestní
oznámení.
Nevím na co. Jsme občanským spolkem založeným na základě dobrovolnosti. Také on byl dobrovolným
funkcionářem, neměl z ČSRS žádný smluvní vztah, nepobíral žádné pravidelné odměny, odvoláním neutrpěl
žádnou finanční a materiální újmu. VH tak rozhodla v dobré víře, že jeho odvolání a zvolení nového předsedy bude
pro spolek prospěšné. (viz §258 – 261 NOZ).
Vrcholem jeho pokrytectví je zpochybňovat právoplatnost VH a mé volby. Zapomíná, že při jeho volbě předsedou,
v březnu 2014, bylo na VH přítomno 20 delegátů z 1120 evidovaných členů. U jeho volby byly přítomny necelé 2%
členů, kdežto při té mé letošní více jek 12%. Účast na VH, je problémem většiny spolků.
Proč se tak vehementně brání:
Pro pragmaticky založené, počítejte, bez ohledu zda jsou to příjmy pro firmu Mapcentrum přiměřené či
nepřiměřené, schválené či neschválené, důvodné či nedůvodné.
Nájem místnůstky v jeho provozovně tzv. sekretariát 10 m2 – 36 000,Účetní, která je jeho zaměstnankyně
36 000,Neprokázaná práce na správě webu synem
10 000,Cestovné předsedy (10 200 km za rok)
51 000,Celkem
133 000,Tento příjem pro firmu Mapcentrum každopádně skončí.
Odpověď VV na jeho dotazy:
Věc: Vysvětlení dotazů VV pro člena ČSRS z.s. Marcela Goetze k VH ČSRS z.s. 14. 5. 2016
K obsahu zaslaných emailů:
1. Člen ČSRS z.s. má právo podávat náměty, připomínky a dotazy jen k VV nebo k RK.
VV se sešel 24. 5. 2016 z důvodu nemoci člena.
2. Písemné materiály k jednání VH obdržel každý delegát, včetně jednacího a volebního řádu. Není
třeba je podruhé rozesílat.
3. Byl jste v pracovním předsednictvu. Průběh VH vám musí být tedy znám.
4. Všichni prezentovaní delegáti této VH předložili platné delegační lístky.
5. Do zápisu z VH může každý člen nahlížet v sídle spolku, neurčí-li stanovy jinak (§ 254 NOZ)
6. Usnesení z VH bude zveřejněno na internetových stránkách spolku, až budou předána přístupová
práva bývalým předsedou.
7. K přiloženým zprávám právníků nepřihlížíme. Vychází z neznalosti našich stanov a jsou účelově
matoucí.
Ke konkrétním dotazům:
1. Program VH byl schválen, tak jak byl předložen. Žádné změny v něm nebyly provedeny.

2. Zapisovatelem byl zvolen Josef Rychtecký, ověřovatelem zápisu Bohumil Novák a pí. Rampasová.
Kumulace funkcí není dovolena jen u člena VV s členem RK. Jiná kumulace není v rozporu se
stanovami, ani zákonem.
3. Plán činnosti je obsahem usnesení VH.
4. Hospodářská zpráva a plán hospodaření nebyly úplné, protože jste nepředložit účetní uzávěrku
s přílohou k této účetní uzávěrce, jak vám ukládá zákon od 1. 1. 2014. Tento bod byl uložen
usnesením VH k dopracování.
5. Usnesení VH schvaluje odvolání Marcela Goetze z funkce předsedy ČSRS z. s.
Usnesení bylo přijato 10 hlasujícími z 12 přítomných, to je více jak 4/5 přítomných delegátů.
Pravidla pro přijetí usnesení určují stanovy.
Pravidla pro přijetí dílčích návrhů v průběhu VH určuje jednací a volební řád VH.
Návrh usnesení pro odvolání předsedy ČSRS z.s. Marcela Goetze byl přijat 8 delegáty z 15
přítomných. 4 byly proti, 3 se zdrželi. To je nadpoloviční většina, jak je uvedeno v čl. 5.4 jednacího
řádu.
Odpověď na váš dotaz „byl jsem odvolán“ je: ano byl jste odvolán v souladu se stanovami.
Závěr:
1. VV konstatuje, že vaše připomínky a dotazy jsou neopodstatněné.
2. Vy, ani žádný právník nemá pravomoc prohlásit VH za neplatnou. Měl byste si uvědomit, že vaše
blokování předání funkce a úkonů s tím souvisejících je protizákonné.
3. Proto vás žádáme co nejdříve určit datum protokolárního předat inventáře v majetku svazu
(počítač, notebook, mobilní telefon, dokumentaci) a dalších souvisejících úkonů, nově
zvolenému předsedovi Bohumilu Novákovi.
Vaše případně uvažované další kroky nemají na toto předání dle zákona odkladný účinek.

Moje vize do budoucna, jako předsedy:
Nepřijmul jsem funkci, abych se o ní soudil s p. Goetze.
Přijal jsem ji, abych obnovil normální práci VV a činnost ČSRS směrem ke členům.
Co nejdříve dokončit změnu zápisu ve spolkovém rejstříku.
Vyúčtovat dotace na akce v roce 2015
Zaktivovat a zkonsolidovat členskou základnu jako největší hodnotu svazu.
Rozšířit dotace nejen na akce, ale také na účast na akci. Jsme přece rekreační sport. Není přece nutné, abych
něco organizoval, stačí, když se aktivně něčeho zúčastním, nebo mám např. náklad na nájem prostor, které
k tomuto sportování potřebuji.
Poskytovat členům služby nebo návody k usnadnění jejich činnosti.
Nemám nic proti turistice. Ale rekreační sport není jen turistika, ale také volejbal, nohejbal, malá kopaná, fotbal,
cyklistika, kondiční běh a jiné. Rád bych směřoval činnost ke všem sportům a ne jen k věžím a rozhlednám.
Proto všechny vyzívám, pokud lámaly nad svazem hůl, aby ještě vyčkaly a dali nově složenému VV čas.
Moje informace jsou nakonec obsáhlejší. Netuším, jestli vám nějaké dává p. Goetz. Jinak jsem vám
k dalšímu k dispozici, spolu s VV ČSRS.

