Zápis z valné hromady
Západočeského sportovního centra mládeže (OB,LOB) z.s.

Datum a místo konání : 01.12.2018, od 10:00 hodin, Mariánské Lázně
Valná hromada byla svolána předsedou SCM v souladu se stanovami, jednání řídil předseda SCM Jan Michalec. Jednání
proběhlo dle níže schváleného programu.

Program shromáždění SCM ZCO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba osob – předsedající, ověřovatelé zápisu, další dle návrhů
Informace o počtu delegátů
Zprávy o činnosti skupin žáků a dorostu (+juniorů) – Richtr, Michalec
Informace o hospodaření SCM a TSM, čerpání nadačních příspěvků – Michalec
Počet členů TSM pro rok 2019
Návrh akcí SCM/TSM a SCD na rok 2019 včetně rozsahu účasti, zajištění akcí trenérsky a pod.
Volba předsedy SCM
Různé

K bodu 1 –
Jednání řídil předseda SCM Jan Michalec a ověřovatelem zápisu byl jednohlasně zvolen Ondřej Vodrážka.
K bodu 2 –
Přesedající seznámil přítomné, že na jednání jsou přítomni 4 členové trenérské rady a zástupci oddílů LPM, VPM, MLA
a ONO s celkem 5 hlasy. Nepřítomni jsou zástupci oddílů BSO (omluvili se), KRL, KSH, MAS, NEK (omluveni), SKV a člen
trenérské rady Josef Nádeníček (omluvil se – nesjízdnost vozovky). Valná hromada je tedy usnášení schopná.
K bodu 3 –
Aleš Richtr a Jan Michalec seznámili s činností skupiny žáků a dorostu (SCM+TSM). Při hodnocení dosažených výsledků
u žáků bylo konstatováno, že došlo k snížení získaných licencí „A“ a zhoršení umístění žákovského výběru oblasti jak
na Vyzývacím poháru, tak na Mistrovství žákovských oblastních výběrů. U dorostu kromě úzké špičky není dostatečná
konkurenceschopná širší základna, je problém zvládání přechodu z kategorie žáků do dorostu a odchod od
soustavného tréninku a účasti na závodech i u dorostu s licencí „A“.
K bodu 4 –
Jan Michalec seznámil přítomné s náklady na akce žáků a dorostu, které v roce 2018 dosáhly u žáků 171 tisíc Kč a u
dorostu 396 tisíc Kč. Pro financování žáků byl využit grantu Nadace OB, příspěvky Krajských svazů a platby účastníků a
oddílů. Náklady na akce dorostu, kde proběhly i akce v zahraničí (Švédsko, Polsko) byly hrazeny s využitím grantu
Nadace OB (akce v ČR), příspěvků Krajských svazů (akce v ČR), pro akce v zahraničí pak ještě dotační titul Talent.
Členové TSM pro všechny akce čerpali finance z ČSOS určené na činnost TSM. Větší část nákladů (cca dvě třetiny) si
hradili účastníci sami, případně s přispěním jejich oddílů. Závěrečné zprávy k akcím a využití prostředků Nadace OB
byly zaslány a budou zveřejněny na webu Nadace OB – www.obnadace.cz .
K bodu 5 –
Do TSM bylo pro rok 2019 zařazeno 9 našich dorostenců a dorostenek. 8 splnilo kritéria pro zařazení -Černá, Richtrová,
Donda, Mayer, Richtr, Spěváček, Štěrba, Tokár. Posledním zařazeným, přidělením divoké karty, je Filip Šauli.

K bodu 6 –
Byl sestaven plán akcí žáků a dorostu, a to v návaznosti na kalendář oblasti. U většiny akcí je garant jednotlivé akce.
Plán akcí bude zveřejněn na stránkách SCM.
K některým soustředěním se složitějším zajištěním bylo projednáno následující.
Na základě průzkumu zájmu o soustředění ve Švédsku v dubnu 2019 s účastí na štafetách Tiomilla (koná se nad Malmö)
a zvážení všech okolností (velikonoce apod.) bude soustředění po závodech Tiomila, před závody by měl proběhnout
seznamovací trénink. Jarní soustředění se připravuje do Regenburgu a bude koordinováno se soustředěním mládeže
Bavorska. V případě volného termínu by se úzká skupina žáků a dorostu účastnila koncem května 2019 soustředění ve
Skandinávii (pravděpodobně Norsko). Letní soustředění proběhne ve Slovinsku. Konkrétní plán soustředění bude
zveřejněn na stránkách SCM.
K testům na dráze bylo dohodnuto, že v dubnu budou vyhlášeny termíny testů v Plzni a Mariánských Lázní, testování
zajistí oddíly MLA a VPM.
U žáků plánujeme na Vyzývací pohár vyslat celkem 24 žáků, tedy menší počet než tomu bylo dosud. Počet žákovských
družstev na Mistrovství oblastních žákovských výběrů, které bude v Tisu u Blatna, se budeme naopak snažit vyslat větší
počet. K příspěvku pro financování výpravy na Vyzývací pohár budou kontaktování předsedové obou krajských svazů
OB. Konkrétní plán akcí žáků bude rovněž zveřejněn na stránkách SCM.
K bodu 7 –
Na shromáždění byli přítomni delegáti za oddíly oblasti a členové trenérské rady, celkem disponující 9 hlasy, tedy
nadpoloviční většina. Valná hromada byla usnášení schopná. Protože Jan Michalec byl zvolen předsedou západočeské
oblasti a oblastní soutěžní komise, nebude dále vykonávat funkci předsedy SCM, v SCM dále bude působit jako řadový
člen trenérské rady. Novým předsedou s funkčním obdobím od 1.2.2019 do 5.10.2022 byl veřejným hlasováním zvolen
jednohlasně Jiří Valeš.
Jan Michalec zajistí zaslání podkladů na KS Plzeň pro zápis změn v rejstříků spolků.
K bodu 8 Shromáždění SCM žádá oba kraje, zejména vedoucí výprav a trenéry krajských výběrů OB pro LODM, o sladění
přípravného soustředění na LODM 2019.
Pro žáky oblasti doporučujeme, aby absolvovali základní sportovní prohlídku. U dorostu zařazeného ve skupině „A“ a
skupiny „B“ běhajících žebříček „B“ by absolvování prohlídky měla být povinnost. Po zaslání fotokopie potvrzení platby
za prohlídku a kopie výsledku vyšetření bude SCM podporovaným dorostencům (v seznamu SCM pro rok 2019)
uhrazeno 500,-Kč. Vyšetření by mělo být zátěžové se spiroergometrií (stanovení hranice AP a ANP). Pro Plzeňský kraj
jsou k dispozici sportovní lékaři v Rokycanech (MUDr. Hána) a Plzni (MUDr. J.Novák, Univerzita Karlova, Lékařská
fakulta v Plzni, Lidická 6, Plzeň, tel. 377 539 202 – volat ráno před 08:00). V Karlových Varech MUDr. Kundrát (KV aréna
tel. 607027099, nejlépe ještě v lednu, únor pak mívá nabitý). Podle pracoviště bývá cena kolem 1000,-Kč.
Diskuze k STK (tréninkové kempy ČSOS) byla především zaměřena na výstup dotazníku pro ČSOS.
Oddíly, které letošní nebo i další zimy budou připravovat soustředění na běžkách a budou mít volnou kapacitu, by měly
včas informovat ostatní oddíly, aby se mohli účastnit i další závodních z oblasti. Pro zimu 2019-2020 se v rámci oblasti
se pokusíme uspořádat společné lyžařské soustředění a soustředění LOB.

V Mariánských Lázních dne 1.12.2018

Zapsal :

Ověřil :
Jan Michalec

Ondřej Vodrážka

