Oddíl orientačního sportu SK Prostějov

ZPRAVODAJ 1/2021
1) Členská schůze za rok 2020
ČS se uskuteční prezenčně, až to dovolí hygienicko-epidemiologická opatření (předpoklad někdy v období
duben/květen). Nutné administrativní kroky (např. schválení hospodářského výsledku) se uskutečnily „per
rollam“ tj. po internetu a rada oddílu schválila hospodářský výsledek roku 2020 ve výši + 77 306,55 Kč.
2) Členské příspěvky 2021 a registrace do sekce OB
Základní myšlenka: „Členské příspěvky jsou příspěvky na činnost oddílu, nikoli pouze na úhradu vkladů na
závodech“. Za tento příspěvek je členům zajišťováno mj. úhrada vkladů na soutěžních závodech (vyjma
prázdninových akcí), příprava a zajištění tréninků (včetně areálů pevných kontrol, které jsou teď hodně v
permanenci), metodické vedení tréninků, přihlašování na závody, možnost využívání šaten, posilovny a nově
také boulderingové stěny, příspěvek na administrativu a podobně.
Rada oddílu schválila následující výši příspěvků na rok 2021:
a) Registrovaný člen – dospělý, veterán
2 000,- Kč
b) Registrovaný člen – žák, dorostenec, junior, student do 23 let
1 000,- Kč *
c) Neregistrovaný člen (žák „kroužku“ či dospělý nepožadující registraci OB)
500,- Kč
d) Registrovaný cizinec, člen pobývající v cizině
500,- Kč
* včetně poplatku za „kroužek“
„Kroužek“ tj. tréninky zejména pro žáky a nováčky jsou zajišťovány pravidelně (teď samozřejmě podle
aktuálně platných hygienicko-epidemiologických směrnic) v období září až červen. Pro odstranění
dvojkolejnosti vybírání (část poplatku v září, část v lednu) budeme postupovat následovně:
- nábor členů proběhne v září (samozřejmě získávat nové zájemce bude možno v průběhu celého roku)
s tím, že „první čtyři měsíce budou mít zdarma“
- k 1.lednu pak Eva začne vybírat poplatek podle toho, zda budou (1000 Kč), či nebudou (500 Kč) chtít
registraci
Členské příspěvku bude nutné zaplatit nejpozději do 20.února 2021 a to buď převodem na účet č.
249075059/0300, nebo v hotovosti na sekretariátě klubu (u Evy Honkyšové).
Soutěžní registrace v sekci OB pro rok 2021 musí být uzavřena a zaplacena svazu nejpozději do 28.2. Pokud
peníze do 28.2. nedojdou svazu na účet, oddíl bude muset platit pokutu 130 Kč za každého člena navrženého
k registraci. Nejpozději 25.2. tedy Eva musí poslat platbu. Letos tedy striktně budeme registrovat jen ty,
kteří budou mít do 25.2. zaplacený oddílový příspěvek.
3) Pořádání závodů v roce 2021
Které závody se v roce 2021 skutečně uskuteční, je samozřejmě velkou otázkou. Nicméně připravovat se
musíme. Pro letošní rok by hlavní akcí měly být dva závody Českého poháru + WRE o víkendu 4.-5. září
v Malém Hradisku. Ředitelem závodu bude Dušan Vystavěl, hlavním rozhodčím Mirek Hlava, stavbu tratí
zajišťují Jirka Otrusina a Marcel Skřivanek. Dalším „poměrně jistým“ závodem bude První kufr, který je
předběžně naplánován na 27. března do Slatinic (není vyloučeno, že dojde k přesunu na pozdější jarní
měsíce). Tento závod si vzal na starosti Otri, zapojit by se měl Peťa Hynek a další členové. Pokud nevyjde
První kufr v naplánovaném termínu, tak bychom mohli zahájit sezónu na plánovaném Mistrovství HO v NOB
v pátek 9.4. ve Vitčicích. Osud naplánovaného Celostátní finále Přeboru škol (9.6.) je nejistý, stejně tak jako
Českých akademických her naplánovaných na první týden v září.
Během února/března (ihned jak to dovolí PES) bych velice rád uspořádal pro členy oddílu „seminář“ o
pořádání závodů, kde by se vytipovaní členové oddílu dověděli více ze zákulisí pořádání, tak aby v budoucnu
bylo více lidí schopno uspořádat závod OB.

4) Doplnění rady oddílu o nové členy
Rada oddílu schválila rozšíření o nové členy: Andreu Plachou, Dušana Hýbla a Jiřího Přikryla, kteří se přidají
ke stávajícím osmi.
5) Doplnění oddílového oblečení
Vzhledem k tomu, že od pořízení oddílového oblečení (bundy, vesty, kalhoty) už uplynul nějaký čas, do
oddílu přišli noví členové a některé děti vyrostly, budeme doobjednávat oddílové oblečení (obrázky
v příloze). Požadavky bude shromažďovat Simona Štorková (simona.storkova@gmail.com) do 10.února. Poté
bude objednávka odeslána do výroby. Ti, kteří si už oblečení doobjednali, jen prosím, potvrďte uvedenou
velikost.
Ceny budou následující:
dospělí: bunda 800,- Kč,
děti a studenti: bunda 550,- Kč
vesta 600,- Kč,
vesta 300,- Kč
kalhoty 600,- Kč,
kalhoty 350,- Kč.

