
Zápis ze schůze  klubů Západočeské oblasti konané dne 1.10.2005
Přítomni : dle prezenční listiny
 
Program : -       kontrola zápisu z minulé schůze

-          stav financí
-          vyhodnocení závodů v oblasti v roce 2005
-          vyhodnocení činnosti SCM
-          rozpočet na rok 2006
-          volba delegátu na VH
-          kalendář závodů oblasti na rok 2006
-          různé, diskuse

 
k bodu č. 1)
1. Milan Bílý informoval o stavu map oblasti k archivaci. Všechny oddíly dodaly, chybí pouze mapy MTBO od
VMP-dodají a pak mapy vytvořená na území oblasti kluby z jiných oblastí.
2. Předseda informoval, že smlouva mezi SCM a Oblastí o příspěvku na činnost SCM byla uzavřena.
3. správce SI Václav Bohuslav informoval o stavu oblastní sady a požádal všechny uživatele o včasné hlášení
problémů při závodech , tak jak máme dáno v pravidlech o používání  sady SI. Byly dokoupeny startovací hodiny,
Václav vyčíslili náklady na ostatní materiál. V této souvislosti padl návrh na doplnění sady SI o dalších 10 krabiček
a stojanů –náklad cca 30 tis. Kč. Tato otázka bude řešena v rámci zpracování rozpočtu na rok 2006. Současně padl
návrh na doplnění sady o lampiony. Zde je dáno do úvahy zástupcům klubů,  zda by oddíly,  které mají  nové
lampiony nakoupeny, nedali část lampionů do oblastní sady. Také k této otázce se vrátíme při sestavování rozpočtu.
4. Stále trvá problém, že oddíly nenahlašují výši odvodu za použití SI předsedovi. Protože  pokladník oblasti na
schůze nechodí, není tím pádem možno dát objektivní zprávu o stavu financí oblasti.
 
k bodu 2)
Stav financí oblasti není bohužel znám. Pokladník oblasti se na schůzi nedostavil, ani nepřipravil žádnou zprávu.
Předseda oblasti žádá v této souvislosti již poněkolikáté zástupce plzeňských oddílů, aby v této věci pomohli situaci
řešit. Účet je veden v Plzni a bylo dobré, kdyby si podpisové právo udělal ještě někdo, kdo bude ochoten v této
funkci minimálně pracovat tak, že připraví přehled účtu a přijde alespoň 2x za rok na schůzi.
Předseda z podkladů, které má k dispozici podal alespoň částečnou informaci o stavu financí. Vzhledem k tomu, že
není možno nyní sestavit zodpovědně rozpočet ,dohodli se zástupci klubů, že se v této věci musí schůze bohužel
sejít znovu na počátku roku  v termínu leden-únor. V této souvislosti navrhl předseda, že by bylo dobré , využít
tohoto setkání nejen k sestavení rozpočtu oblasti, ale udělat si i seminář o stavbě tratí, mapách, apod. a mládež by
toto  mohla  využít.  ke  společnému  tréninkovému  soustředění  (tělocvična,  lyže,  běh  –dráha  nebo  terén  ,
rehabilitace).  Oddíl BSO tedy připraví toto setkání.
V rozpočtu oblasti na rok 2005 je zatím nevyčerpaná částka 50.000 Kč určená na příspěvky na tvorbu mapy. M.Bílý
vydal formulář a pravidla pro žadatele o tento příspěvek. Žádost o příspěvek podaly dva oddíly a to JES a MLA.
Na základě vyhodnocení je schváleno vyplatit z oblastních peněz – kapitola příspěvek na mapy :
JES –  9.200 Kč
MLA -   2.000Kč
Dále je schváleno proplatit z oblastních peněz :
Václav Bohuslav  -  náklady na správu SI v celkové výši 12.246,50 Kč ( 6.500 Kč startovací hodiny , zbytek
drobný materiál.
Václav Bohuslav –  2.500 Kč odměna za celoroční správcovství sady SI
Karel Pilař –  2500 Kč - odměna za vedeni oblastního žebříčku a oblastních  stránek
Provedení  plateb  zajistí  pokladník  oblasti  S.  Rauch do konce měsíce října  a  o  provedení  plateb předá
informaci předsedovi
                                                                                               
K bodu 3)
Ústní zprávu podal předseda soutěžní komise J. Milota. Krátce provedl hodnocení, s tím , že zpracuje písemný
materiál, který si pak můžeme v klidu projednat na plánovaném zimním setkání. Současně upozornil, že komise
zpacovala soutěžní řád, který byl pro pořadatele oblastních závodů v letošním roce orientační, ale od příštího roku
je závazný a měli by se ho proto všichni pořadatelé oblastních závodů držet.
 
K bodu 4)
Vyhodnocení  činnosti  SCM  od  poslední  schůze  ve  Smolných  Pecích  podal  Karel  Pilař.  Zhodnotil  zejména
vystoupení na MČR žákovských výběrů a předcházející soustředění. Konstatoval, že v kategoriích DH 14 je naše
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oblast  na velmi dobré úrovni,  srovnatelná se špičkou v republice, rezervy jsou zejména v kategoriích D,H12(
děvčata zvlášť) zde bude nutno přidat jak v činnosti SCM tak v tréninku v jednotlivých oddílech.
 
K bodu 5)
Nebylo možno provést bylo přesunuto jak výše uvedeno
V této souvislosti žádá předseda, zejména oddíly, které v letošním roce získali v řadách mládeže A licence a B
licence, aby si zodpovědně připravili svůj program na rok 2006,  a případně  při sestavování rozpočtu požádali
oblast o pomoc, aby se maximum žáků a dorostenců z oblasti zúčastňovalo ŽA +ŽB, případně i štafet.
 
K bodu 6)
Zástupci na VH ČSOB byli zvoleni : Karel Rambousek a Jan Michalec. Náhradník –Milan Bílý. Tito zástupci mají
plný mandát zastupovat zájmy oblasti na VH.
 
K bodu 7)
Sestavením oblastního kalendáře na rok 2006 je pověřen J. Fišák. Na schůzi byla vytvořena osnova závodů, s tím
že drobné jednotlivé úpravy si již dohodnou oddíly konkrétně s ním.J. Fišák vydá kalendář oblastních závodů 
oficiálně do konce října 2005. K. Pilař  zveřejní na stránkách oblasti.Padl návrh oddílu KRL na snížení počtu
oblastních žebříčku, tento návrh nebyl přijat.
 
K bodu 8)
Jako předseda oblasti děkuji všem klubům za činnost v roce 2005. Velmi mě těší zejména to,  že jsme v oblasti
začali pracovat jako tým. Velmi dobře se rozběhla práce v SCM, které prokázalo své opodstatnění. Oblast se může
nyní  chlubit  nejen vynikajícími  veterány,  ale   konečně  i  mládeží.  Po delší  době  tak  naše mládež  závodit  na
republikové úrovni v širším měřítku. Dosud to byli spíše jednotlivci, běhající mnohdy za kluby mimo oblast. A.
Freyová a Eliška Kuncová získaly medaile na MČR na klasice,velmi silný ročník  1991vyběhl letos 9 licencí A
(BSO 5, MLA 2, PTK 2) Další  Áčka  obhájili   starší ročníky  (KRL 2, MLA 2) . Velmi silná základny KRL
přechází do DH 14 s licencemi B.
Na západ Čech se nám daří také každý rok přitáhnout závody republikové úrovně. Příští rok to bude JES.
Je nutno poděkovat zejména dvěma novým klubům v oblasti KRL a JES, které jsou velmi aktivní i mládeží. Vysoký
standart si udržují PTK (přesto, že u nich přetrvávají vnitřní rozpory), BSO, MLA . LPM a MAS mají sice poměrně
širokou základnu, ale chybí lepší výsledky. VPM se svoji základnou se bohužel do práce oblasti příliš nezapojuje.
Dále jsou oddíly, které jsou již několik let stabilní v minimální základně, ale alespoň zajistí pořádání oblastních
závodů  :-ZAT, ONO. Zcela mimo činnost  zůstávají  bohužel oddíly z K. Varů  – SKV. LKV, Chebu -  SCH, a
v minulosti silné
Kluby Chomutova ( LCV) a Kadaně (KAD a TCE) . Také proto se nám příliš nedaří zvýšit členskou základnu
v oblasti.
 
BSO do konce roku sdělí  přesný termín  mimořádné  oblastní schůze a tréninkového kempu v Sokolově
v období leden -únor 2006
 
J. Michalec předložil písemný materiál ve věci startu dorostenců za klubové štafety. Toto téma bylo zatím odloženo
na mimořádnou schůzi.  Jednotlivé kluby mají možnost se do této doby  domluvit na případných přestupech.
 
Předseda oblasti připomenul všem přítomným , že je možnost aktivně se podílet na práci v sekcích v rámci Sekce
OB dle materiálu předsedy sekce Petra Klimpla.
 
J. Jirásek SCH upozornil  na možnost získání dotačních příspěvků ze Sdružení oddílů  Karlovarského kraje. Do
konce října rozešle materiály na kuby  Z K. kraje.
V této souvislosti je nutno,aby všechny kluby i SCM využily všech možností i obcí a krajů na získání dotací
jak na činnost na konkrétní závody.  Termíny pro podávání žádostí na granty kraje jsou zpravidla do 15.11.
na následující rok, obce to mají individuální.
 
Zapsal dle průběhu jednání
Karel Rambousek
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