
Zápis ze schůze klubů Západočeské oblasti konané dne 25.6.2005 Smolné Pece
Přítomni: zástupci klubů dle prezenční listiny + předseda a místopředseda oblasti, vedoucí SCM a hosté.
 
Program :
1.        Kontrola úkolů
2.        SCM
3.        Hospodaření
4.        Příprava kalendáře 2006
5.        Diskuse
 
K bodu 1)
Vedoucí kartograf Milan Bílý vyzval všechny oddíly k tomu aby mu předali mapy od roku 2000 do archivu a dále informoval,
že vydá metodické pokyny všem klubům oblasti jak  v oblasti tvorby a vydávání map  žádat o dotace. Vyzval všechny přítomné
zástupce,aby mu oznámili úmysl vydat v letošním roce novou mapu , aby mohl navrhnout výši příspěvku z oblastních peněz.
Protože nebyl přítomen J. Milota, provedl předseda a J.R. Michalec stručné zhodnocení účasti borců oblasti na republikových
závodech.   U  oblastních  závodů  bylo  konstatováno,  že  úroveň  je  zatím  dobrá  a  oddíly  byly  vyzvány  k  dodržování
zpracovaného soutěžního řádu. Jako rest bylo připomenuto, že není dosud podepsána smlouva mezi SCM a oblastí, přesto, že
oblast na činnost SCM peníze již odeslala. Vedoucí SCM urychleně podepíše smlouvu a pošle předsedovi oblasti. Předseda
konstatoval, že po P. Princlovi převzal vedení stránek oblasti a výpočet OŽ Karel Pilař BSO a tento přechod proběhl bez
problémů. Stránky jsou aktuální, průběžně doplňované a výpočet žebříčku je rovněž v  pořádku. Současně vyzval předseda
jednotlivé kluby, aby se zamysleli nad svými stránkami, které jsou mnohde velmi neaktuální až mrtvé. Neprospívá to propagaci
OB.
 
K bodu 2)
Vedoucí SCM Jan Raška Michalec seznámil přítomné s průběhem soustředění v Tisu, dále pak s výsledky testů na dráze
v Sokolově a stručně zhodnotil dosavadní činnost i výsledky a výkonnost zařazených žáků a dorostenců. Všichni přítomní
konstatovali, že založení centra bylo správným krokem, protože se naši závodníci velmi zlepšili a především ve starších žácích
se začínají  projevovat  výsledky i  v žebříčkových závodech.  Dále informoval o plánovaném soustředění v Bečově.  Dále
informoval o plánovaném soustředění v Jesenici před konáním MČR žákovských výběrů  a představách o nominaci na MČR
žákovských výběrů. Zástupci odsouhlasili že se letos budou oblast reprezentovat  opět dvě družstva . Vedení SCM předloží
výboru oblasti do 5.9.2005 nominaci do jednotlivých družstev ke schválení. J.R.M seznámil též s finanční situací centra. Výbor
oblasti bere na vědomí, zatím nejsou k činnosti žádné závažné připomínky.
 
K bodu 3)
Předseda konstatoval, že oddíly neplní až na vzácné výjimky povinnost zasílání krátkého protokolu o závodě s informací o výši
odvodu za SI. Dále konstatoval, že pokladník oblasti mu nedal žádnou zprávu o stavu pokladny a tak informoval pouze o
příjmech ze svazu a na talentovanou mládež. Tento stav, kdy pokladník se nezúčastňuje schůzí, protože na závody jezdí velmi
málo se opakuje a bude asi nutno ho do budoucna řešit. Není průběžně přehled o vydáních a příjmech. Dle informace Milana
bílého bude proveden nákup schválených hodin k SI soupravě proveden v červenci 05.
 
K bodu 4)
J. Fišák připravil  předběžnou termínovku na rok 2006. Zde jsou vyznačeny již volné termíny mimo republikové závody.
Předseda oblasti  žádá jednotlivé kluby, aby již nyní začali předávat na adresu J. Fišáka své návrhy na pořádání oblastních
závodů na rok 2006, tak aby na příští schůzi již mohl být připraven přehled a sestavení kalendáře proběhlo bez dlouhých
dohadů.  Ty oddíly, které budou mít na oblastní závody novou mapu by měly dostat pořádání oblastních přeborů  v rámci
žebříčku.   Předseda vyzval  jednotlivé  kluby,  aby  zvážili   zejména  vzhledem k  mládeži,  zda  nezařadit  do  kalendáře  o
prázdninách zahraniční závody, se společnou dopravou pro všechny kluby a SCM.  K. Pilař vytáhne z internetu na příští schůzi
dostupný přehled prázdninových zahraničních závodů.
 
K bodu 5)
Předseda hodnotil negativně utkání naší oblasti z Duryňskem. Tato tradiční akce je především akcí oddílů Plzeňského kraje.
Ale  letos  se  žádný  závodník  ani  funkcionář  z  plzeňského  klubu  této  akce  nezúčastnil.  Navíc  byla  akce  velmi  špatně
organizačně zajištěna, na to, že se na ni uvolnilo 10000 Kč. Předseda na příští rok nedoporučuje podporu této akce z prostředků
oblasti. H. Brom LPM upozornil na možnost získání prostředků z nadace, především pro SCM. Předá podklady a podmínky
vedoucímu SCM a pokusí se společně vypracovat žádost o grant na příští rok.
J.Frey požádal o příspěvek pro závodnici zařazenou do SCM, Andreu Freyovou, která má v termínu konání soustředění SCM
v Bečově, soustředění reprezentace LOB. Bylo odhlasováno, že jí bude poskytnut příspěvek z prostředků SCM ve stejné  výši
jako připadá příspěvek na jednoho člena SCM v Bečově.
Informace, nápady, připomínky a zprávy o činnosti lze též uveřejňovat na stránce oblasti a stránce SCM. Je nutno tuto stránku
číst, protože je opravdu aktuální.
 
Termín konání příští schůze 1.10.2005  na závodech v Plzni.
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Zapsal Rambousek
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