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1. Úvodní slovo předsedy 
 
 
 
Vážení sportovní přátelé,  
 
Jistě jste zaznamenali změnu vedení našeho spolku AVZO TSČ ČR, kterou Vám sdělili Vaši zástupci, 
delegáti 10. sjezdu AVZO. Tou změnou je odchod p. Evžena Poura z funkce předsedy AVZO TSČ ČR, 
kterému bych chtěl ze srdce hodně poděkovat, co pro nás za vazáky po celou dobu jeho předsednictví 
udělal a popřál mu mnoho pevného zdraví, osobní a rodinné spokojenosti v jeho osobním životě. 
Delegáti sjezdu mě zvolili předsedou AVZO na období 5 let a zároveň přijali novou podobu našich stanov, 
které odráží důležité změny provedení v novém občanském zákoníku.  
 
Chtěl bych vás všechny ubezpečit, že i po 10. sjezdu AVZO TSČ ČR, bude naše organizace pevná a silná 
v rozvoji sportovní činnosti a v práci s dětmi a mládeží. Na sjezdu jsme si stanovili úkoly na další období, 
přičemž jsme schválili i koncepci naší činnosti. Mezi hlavní úkoly bude nejpozději do dvou let prověřit 
veškeré registrace našich ZO, nyní pobočných spolků, kteří rozvíjejí činnost a tuto budou i nadále rozvíjet, 
a u těch, kteří přestali pracovat, a to i dříve, zajistit provedení výmazu z rejstříku spolků vedeného u 
Krajského soudu v Praze, zajistit řádnou evidenci všech našich členů. Samozřejmě velmi důležitá bude i 
pasportizace majetku našeho i majetku základních organizací – pobočných spolků, které budou již 
hospodařit sami v souladu se svojí činností. Hlavním cílem našeho spolku však zůstává udržení a rozvoj 
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naší sportovní činnosti, a to nejenom na úrovni našich pobočných spolků, ale i organizováním 
republikových akcí, zejména ve sportovní střelbě, za velmi účinného přispění rady střelectví, ale i v 
organizování dětské a mládežnické republikové soutěže Sportovně turistické olympiády. Nemalou 
pozornost musíme věnovat naší mládeži, neboť jen tak můžeme udržet budoucí rozvoj našeho spolku 
AVZO TSČ ČR.  
 
Důležité úkoly budou kladeny nejen na předsednictvo spolku, ale i na výkonný výbor spolku, který je  
složený ze zástupců krajů a velkých aktivních pobočných spolků. Taktéž od činností komisí očekávám 
účinnou pomoc, zejména při organizování sportovní činnosti a práce s v práci s dětmi a mládeži. Zde bych 
neopomněl aktivní spolupráci s Českou radou dětí a mládeže.  
 
Nemálo úsilí nás bude stát spolupráce se státními orgány, zejména s MŠMT a Krajskými úřady, a to na 
úseku získávání dotací jak na obnovu našich sportovních zařízení, tak zejména pro činnost s dětmi a 
mládeží. Ze strany hlavního spolku je očekávána účinná pomoc pobočným spolkům, při upevnění jejich 
pozic v regionech, ale i při spolupráci s jinými spolky zabývající se obdobnou naší činností.  
 
Na sekretariátu se budeme snažit odbourat zbytečnou a nepotřebnou byrokracii, a to novelizací všech 
vnitřních směrnic tak, aby sloužily potřebám našich pobočných spolků a celého našeho spolku AVZO TSČ 
ČR. 
 
Nesmíme ani zapomínat na průběžné hodnocení celkové naší činnosti, činnosti jednotlivých pobočných 
spolků a práci aktivu a jednotlivých funkcionářů. Výkonný výbor určitě najde ve svém rozpočtu, doufám i 
s pomocí státních dotací, finanční prostředky k zabezpečení činnosti v krajích pro jednotlivé pobočné 
spolky. Pevně věřím, že tomu napomůže i systém zvýšených členských příspěvků tak, jak byly 
odsouhlaseny zde na sjezdu.  
 
Předsednictvo spolku se bude snažit o obnovení akreditace s MŠMT k výchově aktivistů, funkcionářů a 
vedoucích klubů a kroužků.  
 
Veškeré tyto úkoly a cíle se budeme snažit naplňovat a tím realizovat usnesení 10. sjezdu AVZO TSČ ČR. 
Nejen vy, ale i budoucí doba zhodnotí naše úsilí a naši činnost při naplňování úkolů a realizace usnesení 
10. sjezdu AVZO TSČ ČR.  
 
Vážení sportovní přátelé, chci Vám tímto poděkovat za vše, co pro AVZO děláte a zároveň s příchodem 
Vánoc a Nového roku 2015 Vám popřát šťastné, klidné a spokojené prožití vánočních svátků a dobrý a 
šťastný Nový rok 2015, a to nejen ve sportovním, ale i osobním životě. 
 
 
 

JUDr. Vítězslav Krabička 
předseda AVZO TSČ ČR 
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2. Usnesení 10.sjezdu AVZO TSČ ČR 
 

USNESENÍ delegátů 10.sjezdu 
 

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky, 
zapsaného spolku, konaného dne 25.října 2014 v Kutné Hoře, areál SOU Karlov 

 
Na 10.sjezd AVZO TSČ ČR bylo pozváno 88 delegátů s hlasem rozhodujícím, přítomno bylo 74, což 
je účast 84%, omluveno 14 delegátů. 
 
A/  V úvodu jednání 10.sjezdu delegáti schválili program a pracovní komise ve složení: 
      a/ Mandátová komise: Václav Chábera, Miroslav Havelka, Josef Baroch 
      b/ Volební komise: Mgr. Stanislav Leinweber, Ivana Krejčová, Stanislav Musil 
      c/ Návrhová komise: JUDr. Vítězslav Krabička, Jaromír Strmiska, Ivo Michna 
                                        Miroslav Veber, Jaromír Remža 
      d/ Pracovní předsednictvo: Evžen Pour, JUDr. Vítězslav Krabička, JUDr. Jan Cvrček, 
                                                  Ivo Michna,  Antonín Kaláb, Mgr. Eva Urbanová 
      e/ Zapisovatelka: Mgr. Eva Urbanová 
      f/ Ověřovatelé zápisu: RSDr. Václav Pletánek, Radek Jirman 
 
B/  Delegáti 10.sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. schvalují: 
      1/ Jednací a volební řád 10.sjezdu AVZO TSČ ČR 
      2/ Zprávu mandátové komise 
      3/ Zprávu o činnosti organizace od 9.sjezdu AVZO TSČ ČR/březen 2010/ 
          a činnosti Repkol AVZO, přednesenou předsedou p.Evženem Pourem 
      4/ Zprávu o činnosti Kontrolní komise AVZO TSČ ČR a hospodaření za uplynulé 
          období, přednesenou pí Ivanou Krejčovou 
      5/ Nové stanovy AVZO TSČ ČR, zapsaného spolku 
      6/ Zprávu volební komise 
      7/ Volbu předsedy AVZO TSČ ČR, z.s. – JUDr. Vítězslava Krabičky 
      8/  Volbu dvou místopředsedů AVZO TSČ ČR, z.s.- JUDr. Jana Cvrčka a Ivo Michny 
      9/  Volbu tříčlenné Kontrolní komise AVZO TSČ ČR, z.s. – Ivanu Krejčovou,  
                                                                                                       Ing.Františka Maixnera, Miroslava                    
                                                                                                       Lhotku 
    10/  Volbu a složení Výkonného výboru, AVZO TSČ ČR, z.s. – předsednictvo VV, 
            Zástupců KRKOL AVZO ZSČ ČR z jednotlivých krajů: 

- RSDr. Václav Pletánek         =  Středočeský kraj 
- Stanislav Musil                     =  Jihočeský kraj 
- Josef  Baroch                        =  Plzeňský kraj 
- Miroslav Veber                    =  Karlovarský kraj 
- Václav Chábera                    =  Ústecký kraj 
- Jozef  Rajnoha                      =  Liberecký kraj 
- Mgr. Eva Urbanová              =  Královehradecký kraj 
- Radek Jirman                        =  Pardubický kraj 
- Jaroslav Zbirovský               =  Vysočina 
- Antonín Kaláb                      =  Olomoucký kraj 
- Jaromír Strmiska                  =  Zlínský kraj 
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 11/  Programové prohlášení a Koncepci rozvoje tělovýchovné, sportovní a zájmové činnosti 
        AVZO TSČ ČR, z.s. na léta 2015 – 2018 
 
12/ Delegáti 10.sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. schvalují zvýšení odvodů ze členských příspěvků na 
      50,-Kč u dospělého člena a 30,- Kč u mládeže do 18 let s platností od roku 2015. 
 
C/ Delegáti 10.sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. ukládají Výkonnému výboru : 
     1/ Ustanovit dvě odborné sportovní komise, a to: 
         a/ Komisi pro sportovní a zájmovou činnost 
         b/ Komisy pro děti a mládež 
     2/ Rozpracovat Koncepci rozvoje činnosti na podmínky pobočných spolků AVZO TSČ ČR 
         v jednotlivých krajích 
     3/ Návrh rozpočtu pro další roky připravovat s ohledem na výrazný rozvoj a podporu 
         zájmové činnosti v pobočných spolcích 
     4/ Nové Stanovy AVZOTSČ ČR, z.s. co nejdříve zaregistrovat na Ministerstvu spravedlnosti ČR 
     5/ S novými stanovami a závěry10.sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. seznámit vhodnou formou celou 
         Členskou základnu v pobočných spolcích 
                                                                         Odpovídá:  předseda AVZO TSČ ČR, z.s. 
       Termín    :  do 20.12.2014 
 
 
 

V Kutné Hoře dne 25.10.2014 
 
 

3/ Odvody z členských příspěvků: 
 
    V souladu s článkem 12 Usnesení 10.sjezdu AVZO TSČ ČR, z.s. je výše odvodu následující 
     50,- Kč u dospělého člena a 30,-Kč u mládeže do18 let. Odvody je nutné uskutečnit do 31.3.2015 
     jako variabilní symbol je nutné uvádět registrační číslo pobočného spolku dle vydaného a   
     platného registračního listu pobočného spolku na účet AVZO TSČ ČR, z.s. 
     Číslo účtu je : 13439071/0100 

 
 
 


