Zápis
z Valné hromady Hanácké oblasti/Krajského svazu
orientačních sportů Olomouckého kraje,
která se konala v Olomouci dne 11.11.2014 od 17.00 hodin v DDM v Olomouci

Účast: dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu

1. Zahájení, schválení programu, volba pracovního předsednictva, komisí a
jednacího řádu – Dušan Vystavěl
Po zahájení Valné hromady (dále jen VH) Dušanem Vystavělem byl schválen
program VH, byla provedena volba člena návrhové komise (Jindra Smička) a člena
mandátové a volební komise (Luboš Poklop). Byl schválen jednací řád VH.
2. Volba delegátů na shromáždění sekce OB a na Valnou hromadu ČSOS – Luboš
Poklop
Na Shromáždění sekce OB a na Valnou hromadu ČSOS byli zvoleni Krišpína
Skyvová, Dušan Vystavěl a Petr Turczer. Shromáždění sekce OB a Valná hromada
ČSOS se uskuteční v Praze 6.12.2014.
3. Kalendář oblastních závodů na rok 2015 – Krišpína Skyvová
- byl diskutován návrh kalendáře závodů HO na rok 2015 a byla schválena
konečná podoba kalendáře závodů HO na rok 2015 - je přílohou zápisu
- do žebříčku jaro se započítá 5 závodů z 9
- do žebříčku podzim se započítá 5 závodů z 8
- pro účely nominace na Hry 7. LODM bude využit stejný systém kvalifikačních
závodů jako v roce 2013 – tedy 3 speciální páteční závody (sprint) a jeden
lesní závod (middle) – KFPS. záštitu nad závody kvalifikace Letní olympiády
dětí a mládeže převzali reprezentanti z našeho regionu Vendula Horčičková,
Adéla Indráková a Vojta Král. Nominační kritéria budou zveřejněny během
ledna 2015.
4. Zpráva o činnosti a hospodaření HO v roce 2014 – Dušan Vystavěl
Byla předložena zpráva o činnosti KSOS/HO za rok 2014, zhodnocena úroveň
závodů OŽ, organizace byla vždy na velmi dobré úrovni, všichni pořadatelé si
zaslouží pochvalu.
Byla předložena zpráva o hospodaření oblasti za rok 2014. V tabulce níže je přesný
obsah jednotlivých položek.
Položka materiálu obsahuje:
a, lyžařské běžecké kombinézy (8 ks) pro účastníky 6. ZODM na Vysočině v částce
8 500,- Kč. 4 000,- Kč (8 x 500,- Kč) bylo vybráno na příspěvcích od jednotlivých
závodníků.
b, trička „Olomoucký kraj – orientační běh“ 51 ks pro členy žákovského družstva
Olomouckého kraje. 28 ks bylo distribuováno mezi členy letošního žákovského
výběru a realizační tým, zbytek tj. 23 kusů zůstává v majetku KSOS pro použití
v následujících letech.

.
Hospodaření za rok 2014 :
Č.
1.
2.
3.
4.
5.

Položka
Počáteční stav
Dotace ČSOS
Dotace ČSOS
Materiál – kombinézy LOB na ZODM
Příspěvek účastníků ZODM na
kombinézy
6.
Materiál – trička Olomoucký krajorientační běh
7.
Diplomy oblastní mistrovství
8.
Medaile oblastní mistrovství
9.
Příspěvek školám OLK na dopravu
10. Vyzývací pohár žactva – částečná
úhrada
11. M ČR žákovských družstev –
částečná úhrada
12. Dotace na činnost OLKO ČUS
Stav k 11.11.2014
předpokl. zůstatek do roku 2015

Částka kredit
+ 17 482,70
+ 15 900,+ 23 200,-

Částka debet

- 8 500,+ 4 000,- 14 070,
- 1 170,- 2 829,- 11 200,- 8 000,- 6 450,-

+ 60 582,70

- 6 000,- 58 219

+ 2 363,70

Rozpočet KSOS OLK na rok 2015 bude vytvořen a schválen výborem oblasti po
oznámení částky dotací (ČSOS, OLKO ČUS, …) nejpozději však 28.února 2015.
5. Zpráva o využití, stavu a hospodaření oblastní sady SI - Mirek Chmelař –
omluven, byl mimo ČR
Byla přednesena informace o využití SI, o stavu materiálu a o hospodaření s oblastní
sadou v roce 2014. V roce 2014 byl pořízen následující materiál: 5 SI jednotek, 2
USB vyčítací jednotky, 1 bezdrátové startovací hodiny, 50 ks kleští, 40 ks smajlíků,
30 ks plastových SI čipů (kartiček) – sponzorsky zajistily firmy ESO9 International a
Resta s.r.o., 50 ks lampionů – poskytlo Středomoravské sdružení orientačních sportů
(WUOC 2014). Podrobný seznam materiálu bude aktualizován v průběhu prosince na
webu HO.
Mirek Chmelař apeluje na šetrné zacházení s materiálem SI, neboť během roku
musel vyměnit asi 25 polámaných držáků kontrol na stojanech, bylo ztraceno asi 20
smajlíků a 10 lampionů. Dále apeluje na vracení materiálu v takovém stavu, jak byl
předáván (např. stojany a lampiony svázány po 10 ks, aby se vše dalo jednoduše
spočítat. Vytvořený jednoduchý „návod“ se po dvou závodech „ztratil“…..
Kromě běžného spotřebního materiálu (pásky a kotoučky do tiskáren, baterie apod.)
je navrženo zakoupit opět 5 nových SI jednotek (v současnosti jsou 2, které se
chovají nestandardně a ty budou zaslány na opravu)
Přehled hospodaření za rok 2014 tvoří přílohu zápisu.
Bylo vysloveno poděkování Mirkovi Chmelařovi za starost o oblastní sadu SI.

6. Zpráva o činnosti družstva žactva za rok 2014 a plán činnosti a seznam členů
na rok 2015 – Kristýna Skyvová
Byla předložena zpráva o činnosti družstva žactva za rok 2014 včetně zhodnocení
dosažených výsledků.
V roce 2014 se žákovský výběr HO zúčastnil 2 akcí.
V termínu 24. - 25. 5. se konal v České Třebové Vyzývací pohár (2 závody štafet, 1
závod ve sprintu, pořadatelé LPU a KUO). Tým HO obsadil 4. místo, žáci vybojovali 4
medaile (2. místo: štafeta H12, H14; 3. místo: štafeta H14, sprint H14 Mikuláš Jirka).
V termínu 11. – 12. 10. se konalo ve Starém Plzenci mistrovství ČR štafet a družstev
(pořadatel VPM). V závodě štafet vybojovala vítězství štafeta H14 (Matoušek,
Bořánek, Jirka). V závodě družstev se žákům HO nedařilo (17., 20. a 25. místo).
Celkové hodnocení akce je příznivé – díky rostoucímu počtu závodníků v žákovských
kategoriích startovaly 3 družstva, na reprezentaci oblasti se podíleli závodníci 8
oddílů ze 14, které byly v MHO družstev žáků 2014.
V roce 2014 v žákovských kategoriích bylo získáno 29 licencí B a 6 licencí A.
Nejlepšími žáky HO byli Šárka Plhalová (ASU) a Mikuláš Jirka (ZPV), kteří vyhráli své
kategorie v žB-Morava a byli zařazeni do Výběru dorostu ČR.
Zprávy v průběhu roku byly aktuálně doplňovány na webu SCM a SCD.
Bylo vysloveno poděkování všem, kteří se podílí na organizaci činnosti družstva
žactva.
7. Informace oblastního kartografa, přehled map oblasti – Luděk Krtička
Byla předložena zpráva o evidenci map v Hanácké oblasti v roce 2014, jejíž součástí
je podrobný přehled map vydaných v roce 2014 – viz. příloha zápisu. V průběhu roku
2014 byl již k dispozici nový výškopisný produkt DMR 4G, který byly diskutovány
první zkušenosti s jeho využitím při mapování a revizi.
Bylo apelováno na využití projektu výukových map a na zvýšení spolupráce se
školami. Možnost využití výukových map i pro školy v přírodě.
8. Různé
- Vzhledem k odstoupení Tomáše Novotného z pozice předsedy soutěžní
komise bylo diskutováno složení soutěžní komise na další období. Po diskuzi
bylo rozhodnuto o složení soutěžní komise. Bude pracovat ve složení: Václav
Král (předseda), Jan Skoupý jun., Petr Turczer – členové.
- Bylo diskutováno zavedení hodnocení závodů HO – úkolem pověřena
soutěžní komise, která předloží návrh hodnocení do 31.1.2015
- Byla diskutována obtížnost zejména žákovských tratí a ukázáno srovnání
obtížnosti v kategoriích D10 a D12 ve Východočeské a Hanácké oblasti.
Náročnost v Hanácké oblasti je výrazně nižší. Bylo doporučeno při stavbě tratí
využívat existujících metodických pokynů pro stavbu žákovských a
dorosteneckých tratí. Obtížnost tratí v žákovských a dorosteneckých
kategoriích obecně zvýšit.
- Bylo doporučeno, aby závodníci v kategoriích D,H10N a HDR běželi na trati
pokud možno se „smajlíky“. Nejdříve odstartovat D,H10N a poté umožnit start
kategorii HDR.
- Bylo doporučeno, aby byly v co nejkratší době zasílány podklady pro
zakreslení postupů na web.
- Bylo rozhodnuto o odměně 3 000,-Kč pro webmastera a 5 000,-Kč pro Mirka
Chmelaře – částka bude vyplacena z prostředků za SI
9. Usnesení
VH HO schvaluje kalendář závodů HO na rok 2015 a zprávy a rozhodnutí uvedené
v bodech 4,5 a 6 a schvaluje delegáty na VH ČSOB a shromáždění sekce OB
s hlasovacím právem.
VH bere na vědomí informace uvedené v bodě 7.

VH schvaluje rozhodnutí uvedená v bodě 8.
10. Příští Valná hromada
VH KSOS OLK/HO se uskuteční počátkem listopadu 2015. Vzhledem k tomu, že
končí čtyřleté volební období stávajícího vedení krajského svazu/oblasti, bude tato
VH volební. Žádáme tedy všechny oddíly, aby ve svých oddílech/klubech přemýšleli o
vhodných kandidátech na následující pozice :
- předseda
- místopředseda
- šéf soutěžní komise
- vedoucí trenér žákovského výběru OLK
- oblastní kartograf
V Olomouci, dne 20.12.2014
Vypracoval: Jindřich Smička

