
Z á p i s 

ze schůze předsednictva MSKS OS konané 10. října 2012 

-----------------------------------------------------------------------------------   

Příromni : Schuster, Kroča, Mutina, Zajíc, Binčík, Kovařík, Kovaříková, Sochor, Tesař 

1) Průběžný stav hospodaření v roce 2012  

Hospodář MSKS OS J. Kroča informoval přítomné o současné situaci v hospodaření k dnešnímu dni: 

a) Dopisem ČSOS ze dne 17. Května 2012 byla zaslána smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu ČR na rok 2012 ve výši 15.500,- Kč na účely talentované mládeže. 

b) Dopisem ČSOS ze dne 21. Května 2012 byla zaslána smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu ČR na rok 2012 ve výši 32.600,- Kč na činnost a ve výši 10.000,- Kč na 
talentovanou mládež.  

Na základě výše uvedeného je k dnešnímu dni na účtu MSKS OS částka vy výši 32.600,- Kč na činnost, 
částka ve výši 25.500,- Kč na talentovanou mládež (SCM) a částka ve výši 45.000,- Kč od NADACE OB 
Brno pro SCD. 

c) K dnešnímu dni je průběžné čerpání rozpočtu následující : 

Činnost : 
Příjmy ve výši 46.925,- Kč,  
Vydání ve výši 20.840,-Kč 
Plusový rozdíl činí 26.085,- Kč, z toho je nutno ještě uhradit:   
 

(i) příspěvek na závody v NOB (2x) ve výši 6.000,- Kč 
(ii) vedení účetnictví prostřednitvím ČSTV 10.000,- Kč 
(iii) odměnu pro správce sady SI ve výši 2.000,- Kč. Správce sady Jiří Tesař se odměny vzdává za 

předpokladu, že tato částka bude účelně využita na obnovu/údržbu/doplnění sady SI.  
(iv) provoz SCM ve výši 2.500,- Kč.  

 
SCM : 
Příjmy ve výši 51.800,- Kč 
Vydání ve výši 44.034,- Kč 
 
SCD : 
Příjmy ve výši 107.800,- Kč 
Vydání ve výši 112.575,- Kč. 
 
Předsednictvo na základě údajů výše uvedených projednalo:  
- útrata finančních prostředků na činnost (čerpání do konce roku 2012), možné nákupy budeme 

nejspíše směřovat do sady SI (dle info, které zjistí Milan Binčík) 
- kontrola stavu baterií – případná výměna 
- tiskárna – variantně rychlejší termotiskárně (tisk poměrně rychle bledne), popř. pomalejší, barevně 

stálejší inkoust  
- vyúčtování akcí SCM a SCD (viz Martin Kovařík), pro mládež se plánuje na podzim jedno 

soustředění, zbylé výdaje se pravděpodobně proúčtují na cestovném 



 
2) Průběžné hodnocení sezony OB 2012   

Sezona 2012 je téměř u konce, i přes skutečnost, že neustále klesá počet aktivních orienťáků mladších 
20 let, se největším tématem sezony paradoxně stala kategorie nejmladších, a to z důvodů: 

- ambice rodičů vítězit potlačuje účel této kategorie, tzn. aby se dítě pod dohledem rodičů naučilo 
základním dovednostem práce s mapou 

- dodržování pravidel, kdy se doprovázející rodič (či jiná osoba doprovázející dítě v ka. HDR) 
sám diskvalifikuje tím, že vstoupí do zakázaného prostoru se svým dítětem 

 
V oblasti jsme zaznamenali několik umístění na 1. – 3. místě v kategorii dorostu a juniorů při závodech 
M ČR (LOB/OB/MTBO): 
 
Lyžařský orientační běh: 
M ČR LOB – sprint: 
1. Michal Argaláš  (TRI)  H20 
 
2. Jan Cienciala  (TRI) H17 
3. Vojtěch Lanc   (TRI) H17 
 
2. Eva Haltofová  (VRB) D20 
3. Jana Jančová  (VRB)  D20. 
 
3. Kateřina Argalášová  (TRI)  D17 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
M ČR LOB klasická trať: 
1. Eva Haltofová  (VRB)  D20  
 
 
Orientační běh: 
M ČR OB – noční: 
2. Filip Hadač  (AOP)  H20 
3. Kateřina Argalášová  (TRI)  D16 
3. Sára Nožková (TRI)  D20 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
M ČR OB – sprint: 
1. Marek Schuster (AOP)  H20 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
M ČR OB – klasická trať: 
3. Boris Navrátil  (AOP)  H20 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
M ČR štafet : 
DH12    (36 štafet): 
5. místo   MSO1 
13. místo   MSO3 
21. místo   MSO2 
 
H14   (20 štafet): 
6. místo   MSO1 



 
D14   (21 štafet): 
5. místo   MSO1 
14. místo   MSO2 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
M ČR družstev : 
DH14   (27 družstev) 
7. místo   MSO1 
16. místo   MSO2 
 
Orientační běh horských kol „MTBO“: 
 
M ČR MTBO sprint: 
1. Eva Haltofová  (LOV)  D20  
 
M ČR MTBO long: 
1. Eva Haltofová  (LOV)  D20  
 
M ČR MTBO middle: 
1. Eva Haltofová  (LOV)  D20  
 
Český pohár MTBO: 
1. Eva Haltofová  (LOV)  D20  
 
Mistrovství světa juniorů MTBO: 
3. Štafeta ČR  Eva Haltofová člen štafety 
 
Mistrovství Evropy juniorů MTBO – Long: 
2. Eva Haltofová  ČR 
 
V průběhu sezony zaznamenány problémy s řádným rozpisováním závodů, zaznělo doporučení (Josef 
Zajíc) připravit formulář na rozpis závodů, oddíly by mohly v případě záíjmu využít (či mít formulář 
pouze jako kontrolní pomůcku). 
 
Předseda mapové komise V. Mutina informoval, že některé oddíly neplní své povinnosti směrem 
k mapovému archivu, doposud je penalizace oddílů taková, že nejsou uvedeni v žebříčku. Pro žebříček 
je to značná komplikace, na Shromáždění MSKS OS projednáme návrh, že by bylo pro rok 2013 
vyřazení po dobu neplnění trvalé (žebříček by se zpětně nepřepočítával).   
 

 
3) Různé 

a) Dnešního dne schváleni 2 delegáti za MSKS OS na jednání sekce OB při ČSOS v Praze 
konané v sobotu 8. Prosince a to M. Schuster a M. Kovařík. 

b) Členka LOV Eva Haltofová (MTBO) doporučena k navržení na nejlepší sportovce MS kraje 
v roce 2012 (viz výsledky uvedené výše).  

c) Problematika kategorie HDR (viz také výše), M. Kovařík a T. Sochor zpracují obecné 
doporučení pro pořadatele, jak postupovat při vlastním závodě (rozdělení startu, vyhlašování 



všech dětí, v případě zájmu doprovodná osoba z řad pořadatele atp.), návrh předloží 
předsednictvu do dalšího jednání. 

d) Termínovka závodů OB 2013 bude SK rozeslána e-mailem na všechny OOB a SK MSKS OS a 
její definitivní schválení bude provedeno na schůzi předsednictva v pondělí 10. prosince 2012. 

e) Aktualizace adresáře na svazových stránkách, Josef Zajíc požádá o oddílové „alias“, aby si je 
zástupci oddílů aktualizovali, tyto budeme používat i pro účely naší oblasti 

f) Zvážit pořádání školení rozhodčích R3, popř. R2 – připraví Milan Binčík 

g) V.Mutina navrhl soutěžní komisi, aby bylo po závodech provedeno % zhodnocení dodržení 
směrných časů, toto následně zveřejněno na stránkách MSKS jako zpětná vazba pořadateli – 
zpracuje Milan Binčík. 

h) Oddíl BFM měl pozitivní zkušenost s poskytovatelem občerstvení na závodě 4.PKŽ, je zde 
ochota poskytovatele zajistit i při jiných závodech v oblasti, případný kontakt V. Mutina. 

i) Valná hromada pravděpodobně v průběhu února 2013. 

j) Odložené školení kresby map OB v OCADu6 se na podzim 2012 neuskuteční. 

 

Další jednání stanoveno na 10.12.2012, předběžně na 17.30 hod. 


