Jednání Předsednictva MSKS OS dne 23.9.2014 konané v budově ČUS Ostrava
od 17.30 do 19.30 hod, účastníci jednání:
1. Josef Kroča
2. Vlastimil Mutina
3. Tomáš Sochor
4. Maria Kovaříková
5. Martin Kovařík
6. Martin Hájek
7. Josef Zajíc
8. Martin Schuster
------------------------------------------------------------------------------Program:
A. Kalendář závodů 2015
B. Finance 2014
C. SCM/SCD v roce 2014
ad A)
Před jednání, zaslal Schuster předsednictvu základní kalendář s požadavkem ke
komentářům ke koncepci závodů v roce 2015, per rollam se vyjádřili Josef Juřeník,
Vlastimil Mutina, (viz podklady mailem), další diskuse na místě, shrnutí:
-

vypisovat termíny s požadavkem na druh závodu
pokud sprint pak spíše městský a kombinovat s dalším závodem, ideálně sprint
štafety
noční pouze na jaře, podzim pouze v případě zájmu (zájem za oddíl předběžně
projevil Vlastimil Mutina)
využívat víceoblastní závody – kvalita terénu, konkurence atp
na jaře vypsat štafety/sprintové štafety jako mistrovství oblasti
důraz na vyváženost (Klasika – Middle – Sprint)
Josef Zajíc do konce týdne zpracuje „Návrh kalendáře 2015“, zašle MSKSOS
k připomínkování, následně na oddíly jako 1. kolo výběrového řízení
členové SK + Schuster budou jednat s Hanáckou (Vystavěl) a Zlínskou (Vintr) o
víceobl. závodech

ad B)
Kroča (doplnil Kovařík týkající se SCM/SCD) přednesl zprávu o průběžném stavu
hospodaření, shrnutí:
-

SCM příjem Nadace Brno (Cigoš) 38k, čerpáno 37.780
SCD příjem Nadace Brno (Cigoš) 35k, čerpáno 35.019
Grand KÚ MS Kraje 25k, čerpáno 20.880
ČSOS II talentovaná mládež 17,1k, čerpáno 15.830
Program V
o 32k SCM, čerpáno 13.820
o 24k SCD, čerpáno 8.120

-

Program V, neinvestiční dotace na činnost 16,1k
dle dohadu hospodáře pana Kroči lze výsledek hospodaření dohadnout jako
plusový ca 10k, pan Kroča provede definitivní zpřesnění po ukončené sezoně
v říjnu 2014, předsednictvo následně zhodnotí jak s přebytkem naložit (rezervní
fond, nutné nákupy SI atp)

ad C)

Martin Kovařík zhodnotil činnost SCM/SCD v těchto bodech
1. Všechny plánované akce proběhly dle plánu
2. Workshop talentovaná mládež při M ČR na KT v červnu, různé koncepce další
práce s mládeží, zatím bez definitivního formálního výstupu ČSOS
3. Příprava na olympiádu D a M v roce 2015 14. – 19.6.2015 Plzeň
Diskuse na téma průběžné zveřejňování činnosti SCM a SCD na webu, Martin Kovařík
bude konzultovat zveřejňování s Fojtíkem (objem dat, formátování atp), popř. zřízení
formální stránky na Facebook k větší participaci dětí a sdílení info.
4. Soustředění k M ČR štafet a družstev
5. Nominace štafety, Martin Kovařík zveřejnil nominaci = 4 * 3, nominace družstev =
1 * 8, jedna štafeta pouze z toho důvodu, že SCM/D zaznamenal ztráty dětí
(věnují se jiným sportům) + ostatní nejsou dle trenérů na dostatečné úrovni
6. Diskuse na téma koncepce SCM/SCD, zda reprezentovat oddíl či SCM SCD
Moravskoslezskou oblast (letošní případ zájmu oddílu AOP využít 2 své sportovce
pro start na M ČR), další možná debata k tématu také dle výsledků metodického
doporučení ČSOS (viz bod 2 výše), popř. na shromáždění MSKSOS v lednu 2015
Zapsal: Martin Schuster

