
Z á p i s č. 13/2015 
ze 13. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 21. 3. 2015 v Hradci Králové 

 

Přítomni: Petr Klimpl, Jan Netuka, Zdeněk Zuzánek, Libor Slezák, Daniel Wolf 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze  

3. Kontrola přípravy soutěžní sezóny 2015 

4. Výběrové řízení na pořadatele závodů 2016 

5. Nový systém práce s talentovanou mládeží – vznik TSM 

6. Činnost metodické komise  

7. Různé 

 

1/13  Aktuální informace 

- informace z jednání P ČSOS (termín vyhlášení ankety a VH ČSOS, příprava nových stanov, 

nová směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS, dotací z MŠMT na Programy I, II, IV, V, a VI, 

příprava ME v OB 2016, projekt medializace OB) 

- termín Shromáždění sekce OB 2015 – 28. 11. 2015 (Luhačovice) 

- výsledky registrace OB 2015 

- informace o přípravě reprezentací a výběru dorostu – vše probíhá podle schváleného plánu 

přípravy 

 

2/13  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny. 

 

3/13  Kontrola přípravy soutěžní sezóny 2015 

Předseda SK Petr Klimpl informoval o jednání SK, která hodnotila přípravu na sezónu 2015. Sezóna 

připravena.  

Předsednictvo sekce OB: 

a) Bere na vědomí informaci o přípravě o-sezóny 2015.  

 

4/13  Výběrové řízení na pořadatele závodů 2016 

Předseda SK Petr Klimpl informoval o výsledcích 1A. kola a 2. kola výběrového řízení na pořadatele 

závodů sekce OB v roce 2016. 

Předsednictvo sekce OB: 

a) Schvaluje výsledky 1A. a 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů na pořadatele závodů 

soutěží sekce OB v roce 2016. 

b) Bere na vědomí stávající kalendář závodů soutěží sekce OB v roce 2016. 

c) Bere na vědomí vyhlášení 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů na pořadatele závodů 

soutěží sekce OB v roce 2016. 
 

5/13 Nový systém práce s talentovanou mládeží – vznik TSM 

Předseda komise talentované mládeže Libor Slezák a předseda sekce OB Petr Klimpl podali 

informaci o novém systému práce s talentovanou mládeží. P ČSOS na svém jednání dne 22. 10. 2015 

schválilo návrh systému práce s talentovanou mládeží od ledna 2015. Na základě tohoto systému 

začal od 1. 1. 2015 pracovat jako svazový trenér Marek Cahel, který ve spolupráci s celou řadou 

spolupracovníků připravil dva materiály – Koncepce práce s talentovanou mládeží ČSOS; 

Tréninkové středisko mládeže – TSM. Tyto dva materiály schválilo, současně je předkládán návrh 

současně schválilo zřízení 9 TSM (zařazeni všichni držitelé licencí E, R, A) a částky na příspěvek na 

činnost těchto TSM pro rok 2015.  14. 3. 2015 proběhl seminář vedoucí TSM a vedoucích 

trenérů TSM. Další kroky: do 25. 3. 2015 – zpracování a předložení plánu přípravy jednotlivých 

TSM, včetně rozpočtu a trenérského zajištění; do 5. 4. 2015 – oponentura plánu přípravy, rozpočtu a 

trenérského zabezpečení TSM; do10. 4. 2015 – zpracování dohod o dotace TSM na rok 2015. Rok 

2015 je přechodný, pro rok 2016 budou vytvořena a realizována přísná kritéria výběru. 

Předsednictvo sekce OB: 

a) Bere na vědomí nový systém práce s talentovanou mládeží a vznik 9 TSM. 

 



6/13 Činnost metodické komise 

Metodická komise je bez předsedy. Činnost (školení, seminář) běží samovolně, díky nadšení 

některých jedinců. Není zajištěn podzimní metodický seminář. Nepřipravují se metodické materiály. 

Je nezbytné najít předsedu metodické komise. 

Předsednictvo sekce OB: 

a)  Bere na vědomí informaci o uskutečněných školeních a seminářích 

b) Ukládá v příštím Sdělení sekce OB a na webu sekce OB vypsat výběrové řízení na předsedu 

metodické komise sekce (T: 31. 3: 2015, O: Klimpl) 

 

7/13 Různé 

- P sekce jmenuje Martina Vika zástupcem sekce OB v Mapové radě ČSOS 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 21. 3. 2015 

Další schůze P sekce OB bude 23. 5. 2015 při M ČR ve sprintu ve Valašském Meziříčí (ASU) 

 


