
 

Zápis ze schůze valné hromady Velké ceny Třeboňska v požárním útoku 

(dále VCT)  

ze dne 8. 11. 2015 

Program:  

1.Úvod 

2.Zhodnocení  5.ročníku VCT 

3.Zhodnocení vyhodnocení  17.10.2015 v Majdaleně 

4.Finanční zpráva za rok 2015 

5.Příprava 6. ročníku VCT 

- schválení žádosti pořadatelů  

 - změny v pravidlech  

- změny členů rady a rozdělení činností  

- vyhodnocení 2016 

- sponzoři  

-Změna názvu  

6.Diskuze 

7 závěr  

 

Přítomno: 

RADA: 

Chlum u Třeboně – Petr Belanský,Antonín Belanský 

Staňkov – David Haško  v zastoupení Rosťa Linda 

Hamr  - Michal Szokol,Lucie Tesařová, 

Majdalena- Miroslav Vojtek 

Halámky- Jan Prokeš 

Branná- Václav Čáp 

Lomnice  nad Lužnicí – Vojtěch Svoboda,Vladimír Vácha 

Lužnice – Zdeněk Radosta 

Kolence- Zbyněk Malý,Daniel Vacek 

Novosedly nad Nežárkou- Vlastimil Kotek 

Stříbřec- Radek Kotěšovec – v zastoupení Jiří Kuliš 

Mníšek- Jiří  Římnáč 

Stajka – Miroslav Bosák  v zastoupení   Jaroslav Kaštánek,Luboš Petr 

Lásenice. Martin Čeloud – v zastoupení Martin Janků 

Frahelž –  L .Růžička  

Pokladník  Rostislav Nohava 

Rozhodčí: : Vladimír Bubeníček.Radim Kándl,  

  

HOSTÉ z řad týmů¨ 

 Stříbřec - 



Kolence- Daniel Vacek 

Slavošovice-Zdeněk Koukal, Vít Koukal ,Jakub Košíček  

Markvarec-Lukáš Krejčí, Martin Pecha 

Valtíniov- Jan Lovětínský 

Mníšek  -Jan Zahradník ml 

 

Lásenice –ženy – Andrea Nováková  

Chlum u Třeboně –ženy – Pavla Mesárošová 

Lomnice nad Lužnicí –ženy- omluven  

Staňkov –ženy- omluveny 

Domanín – ženy--- 

 

 

1.) Předseda VCT Antonín Belanský přivítal členy, hosty a rozhodčí. Pochválil  

a poděkoval SDH Hamr za vzorné uspořádání vyhodnocení 5. ročníku VCT v Majdaleně. 

Seznámil přítomné s návrhem opatření a změn na 6. ročník. Konstatoval, že zástupci 

některých SDH se pravidelně nezúčastňují schůzí valné hromady. Dále předal slovo  

P. Belanskému, který byl pověřen řízením schůze. Petr Belanský navrhl program schůze, 

který byl jednohlasně schválen. 

2.) Zhodnocení uplynulého 5. ročníku VCT: 

 předseda A. Belanský: pořadatelsky byl ročník v pořádku, soutěže uskutečněny 

podle možností jednotlivých SDH, mírné nedostatky při vytýčení tratě. 

Připomenul urážku diváka soutěžícím na soutěži v Lomnici nad Lužnicí, 

pozastavil se nad případem, kdy na soutěži v Novosedlech nad Nežárkou  

v družstvu žen startoval muž a dále informoval o vstupu diváka do tratě během 

nástřiku na soutěži v Hamru, 

 zástupce rozhodčích Ladislav Bubeníček konstatoval zlepšení přístupu 

závodníků. Z pohledu rozhodčích byl uplynulý ročník v pořádku, zlepšila se 

znalost pravidel. Upozornil na dodržování komunikace na úrovni hlavní 

rozhodčí – velitel družstva, 

 místopředseda Jiří Řimnáč konstatoval, že byla opět během ročníku použitá 

časomíra SDH Branná. Nedostatky a problematika této časomíry byla řešená 

v široké diskuzi na minulé schůzi VCT. Opět se potvrdila domněnka o 

nespolehlivosti této časomíry, 

 zástupce SDH Lomnice nad Lužnicí Vojta Svoboda, zástupce SDH Majdalena 

Ryszard Krausowicz a zástupce SDH Kolence Zbyněk Malý oznámili o 

ukončení členství ve VCT a dále již nebudou pořádat soutěž v rámci VCT. 

Zástupci byli vyzváni, aby doručili písemné oznámení člena o vystoupení radě 

sdružení řádně podle stanov VCT. Předseda jim dále poděkoval za jejich 

činnost ve VCT, 



 zástupce SDH Frahelž P.Růžička informoval o lehkém spínání sklopek 

časomíry SDH Chlum u Třeboně,  

 zástupce hosta SDH Markvarec pochválil SDH Chlum, který si samo na 

soutěži ve Stříbřeci nechalo dát D po shlédnutí videa – dotknutí savice vody 

v kádi před nasazením koše, 

 zástupce SDH Novosedly nad Nežárkou Vlastimil Kotek navrhl o zlepšení 

natáčení videa takovým způsobem, aby bylo vidět nastříknutí terčů pro potřebu 

při použití dokumentace protestu, 

 zástupce SDH Mníšek Jan Zahradník připomenul použití kopaček u družstva 

SDH Příbraz, 

 za rozhodčí František Šlechta – mělo by být samozřejmostí, že se soutěžící 

nastoupí řádně ustrojeni, závady pouze u týmů, kteří nejezdí na soutěže 

pravidelně, spíše sporadicky, 

 zástupce SDH Hamr Michal Szokol upozornil na dodržování pravidla 

půjčování závodníků, v proběhlém ročníku bylo vše v tomto směru v pořádku.  

 

3.) Vyhodnocení slavnostního večera vyhodnocení 5. ročníku VCT: 

 

 předneseno od rady VCT poděkování a velká chvála na pěkné a důstojné 

uspořádání večera a zábavy v rámci vyhodnocení VCT, 

 SDH Hamr stížnost na vyhlášení a ocenění pořadí v kategorii žen až od 9. 

místa, zvláště pak, že družstvo žen SDH Hamr bylo desáté a je členem VCT, 

 následovala omluva a politování ze strany rady VCT – diplom a ocenění bude 

předáno do výroční valné hromady SDH Hamr.  

4.) Finanční zpráva: 

 pokladník Rostislav Nohava přednesl zprávu o hospodaření, informaci o 

zůstatku na běžném účtu a v pokladně. Seznámil schůzi s výdaji a příjmy 

během účetního roku 2015. Konečná zpráva o hospodaření spolu se zprávou 

revizora bude přednesena na výroční valné hromadě 10. 1. 2016. 

5.) Příprava 6. ročníku VCT 

 otázka použití pouze úzkých hadic C42 a B65 na celý ročník – schváleno 

jednohlasně již na této schůzi, 

 terče – sklopky nebo nástřikové podle pořadatele. U sklopek sjednocení a 

kontrola tvrdosti, u nástřikových kontrola signalizace řádného naplnění podle 

pravidel. 

 povinnost pořadatele a člena VCT se zúčastnit 1/3 soutěží v rámci ročníku – 

tento bod bude podrobně projednán na příští schůzi, 

 do pravidel VCT formulovat bod na zvýšení pravomoci rozhodčích, 



 u pořadatele označit místo, kde bude během průběhu soutěže k dispozici hlavní 

pořadatel popř. zástupce pro usnadnění komunikace na úrovni vedoucí 

družstva-pořadatel, 

 ustanovení funkce „delegáta“, 

 změny zástupců u členů VCT: SDH Lásenice: Vladimír Schmidt místo 

Čelouda Matina, SDH Stříbřec: Radek Kotěšovec místo Martina Dobeše 

(oprava chybného zápisu), SDH Stajka Luboš Petr, SDH Frahelž: Jan Hešík 

místo Ladislav Růžička, 

 přihlášky soutěží na rok 2016 – jednohlasně schváleno, formulář bude 

rozeslán, na příští schůzi budou předloženy, 

 pořadatel slavnostního vyhodnocení ročníku 2016 bude zvolen na další schůzi, 

 SDH Slavošovice požádal o přijetí za člena VCT – žádost uvítána, přijetí se 

bude řešit podle stanov VCT po podání přihlášky radě VCT na příští schůzi 

valné hromady, 

 sponzoři – nový sponzor Tiskárna Klikov, v letošním ročníku nedodrženo 

pravidelné vyvěšování baneru Pivovaru Regent, 

 změna názvu sdružení na: Velká cena Třeboňska požárním útoku z. s. 

(zapsaný spolek). Změna vynucena změnou legislativy občanského zákoníku.  

 další schůze – výroční valná hromada 10.ledna 2016 od 13:00 na požární 

zbrojnici v Chlumu u Třeboně. 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jiří Řimnáč 

 

Zápis ověřil: Jan Zahradník  


