
Z á p i s č. 10/2018 
z 10. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 23. 6. 2018 v Chlébském 

 

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

Marek Cahel, Kristýna Skyvová, Pavel Košárek 

Omluven: Zdeněk Zuzánek 

   

Jednání řídil předseda sekce OB Petr Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace  

2. Kontrola zápisu z minulé schůze  

3. Informace komise talentovaní mládeže  

4. Informace komise reprezentace  

5. Informace KROB - WOD, Přebor škol  

6. Informace metodické komise  

7. Různé 

 

1/10  Aktuální informace 

- Informace z jednání P ČSOS  

o Realizace projektu „Zažij svůj domov“ EU 

o Rady ČSOS 

o Informace o financování sportu ze strany MŠMT 

o Úprava rozpočtu ČSOS 

o GDPR, rejstřík MŠMT 

- Příprava série Světového poháru v OB v roce 2018  

- Prozatímní průběh závodní o-sezóny 2018 

- Doplnění kalendáře sekce OB na rok 2019 

Vedení sekce OB: 

a) Bere na vědomí aktuální informace 

 

2/10  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny. 

 

3/10  Informace komise talentované mládeže 

 Předseda komise talentované mládeže sekce OB Libor Slezák společně s ústředním trenérem 

mládeže podali informaci o: 

- proběhlé nominaci na ME dorostu v Bulharsku; 

- zajištění závěrečné přípravy na ME dorostu; 

- zajištění akademie OB v červenci;  

- přípravě sportovních testů mládeže v podzimních měsících; 

- o práci TSM. 

Vedení sekce OB: 

a) Bere na vědomí informace komise talentovaní mládeže. 

 

4/10 Informace komise reprezentace 

Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek podal písemnou informaci o: 

- výsledcích ME ve Švýcarsku 

- proběhlé nominaci na MSJ v Maďarsku; 

- o dosavadním průběhu přípravy seniorské a juniorské reprezentace OB. 

Dále se diskutovalo o potřebě vypsání výběrového řízení na trenéra reprezentace OB. 

Vedení sekce OB: 

a)  Bere na vědomí informace komise reprezentace. 

 

5/10 Informace o činnosti komise rozvoje OB 

Předsedkyně komise rozvoje OB Kristýna Skyvová podala informaci o: 

- realizaci World Orienteering Day 2018 v ČR; 

- přeboru škol – krajská kola a celostátní finále; 



- dalších aktivitách KROB 

Vedení sekce OB: 

a) Bere na vědomí informace o činnosti komise rozvoje OB. 

 

6/10 Informace o složení a činnosti metodické komise 

Předseda metodické komise Daniel Wolf podal informaci o činnosti komise – seminář trenérů a 

rozhodčích (bude v Plzni v listopadu spolu s vyhlášením Ankety), příprava školení T2 (nutná 

akreditace u MŠMT), školení R2 bude na přelomu ledna a února 2019 v Hradci Králové, plán 

vydávání metodických materiálu, výhled vydávání metodických materiálů v budoucnosti a webové 

stránky metodiky. 

Vedení sekce OB: 

a) Bere na vědomí informaci o činnosti metodické komise. 

 

7/10 Různé 

- Vedení sekce schvaluje mimořádné udělení kvalifikace R3 Adamu Chromému, TBM8841 (IOF 

SEA) 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 23. 6. 2018 

 

 


