
“Prostor pro zlepšení ve vedení 
sekce je určitě v  komunikaci 
k  naší komunitě i  navenek. 
Jako nutnost pak vidím revizi 
fungování stávajících komisí, 
kde je potřeba vyhodnotit, 
jestli vůbec a v  jakém formátu 
by měly fungovat v dalším 
období, co od nich očekáváme a jestli někde zbytečně 
netříštíme síly.”

Daniel Wolf 
TUR9100

OOB TJ Turnov


Kandidát do Vedení Sekce OB ČSOS

Orienťákem jsem 20 let, celou dobu v dresu OOB TJ 
Turnov, kde jsem členem výboru a místopředsedou 
oddílu. Sám již netrénuji nijak systematicky, ale když 
zdraví dovolí, stále si rád zazávodím na republikové 
úrovni.


V “civilu” se ž ivím jako projektový manažer 
v nadnárodní korporaci vyrábějící hygienické produkty 
a právě projektům různého rozsahu se ve svém 
volném čase věnuj i i v or ien ťáku. Z těch 
nejviditelnějších hlavně pořádání mezinárodních 
závodů. Aktuálně směřujeme  k  finále přípravy 
Mistrovství světa, kde zastávám post sportovního 
ředitele a v podobné funkci jsem působil i na SP 2018 
a ME 2016.


Pořádání závodů a stavba tratí mě totiž prostě baví, 
jsem rozhodčím 1. třídy, Event Adviser IOF, v oddíle 
jsem stál za všemi celostátními závody, které jsme 
v  poslední dekádě pořádali a každoročně pomáhám 
připravovat vícedenní Pěkné prázdniny.


Členem vedení sekce OB jsem od doplňovacích 
voleb v  roce 2014, od začátku mám na starost 
metodickou komisi, od roku 2016 jsem členem 
soutěžní komise. Takže už mám nějakou tu zkušenost 
a vím, kolik práce a  času všech funkcionářů za 
českým orienťákem stojí. Klobouk dolů!


Právě závody a soutěže jsou oblastí, které se chci 
věnovat i nadále. Cítím potřebu pokračovat 
v započaté diskusi, kam naše soutěže směřovat. Aby 
všichni zájemci o náš sport měli dostatek příležitostí si 
zaběhat a zdravě zasoutěžit adekvátně k jejich 
výkonnosti. Aby ti nejlepší měřili síly na špičkových 
férových šampionátech. Ale zároveň, aby OB zůstal 
v první řadě rodinným sportem pro všechny generace. 
Těžký úkol, ale věřím, že se dá najít cesta. 

Jsem moc rád, kolik se toho v minulých letech 
podařilo nastartovat v oblasti metodiky. Zejména 
díky skvělé práci metodické rady ČSOS a nově 
ustanovené pozici metodika nezůstalo jen u nápadů, 
ale mnoho se jich dočkalo realizace. Veliké 
poděkování patří všem, kteří se na tom podílejí. Je 
po t řeba pok račova t v nas to leném t rendu 
a  připravovat další nástroje, které opět o něco více 
pomohou klubům s trénováním mládeže i pořádáním 
akcí. Protože dobře fungující kluby jsou základním 
pilířem rozvoje našeho sportu.


Bylo by mi ctí se svou troškou na budoucnosti 
českého orienťáku podílet i nadále.
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