
Z á p i s  č. 1/2007 
 

z 1. zasedání valné hromady Jihomoravské oblasti ČSOB, 
které se konalo dne 11. ledna 2007 v Brně 

 
 

Přítomni: Adámek, Fiala, Gross, Hruška, Humlíček, Jalový, Kheil, Korpas, Mazal, 
Novotný, Pospíšek, Přikryl, Ptáček, Toman, Urban, Zřídkaveselý 

Omluveni: – 

Jednání řídil předseda JmO ČSOB L. Zřídkaveselý 
 
Program:    1. Zahájení, schválení programu 

2. Zpráva o činnosti JmO od poslední VH 
3. Zpráva o plnění rozpočtu JmO v r. 2006 
4.  Vyhodnocení „Nejlépe uspořádaného závodu v roce 2006“ 
5. Vyhodnocení „Dotazníku k sezóně 200ž a 2007“ 
6. Volba předsedy Soutěžní komise JmO 
 (návrh Jan Fiala – BBM) 
7.  Soutěžní řád JmO, Prováděcí pokyny 2007 JmO 
 (změna v SŘ – přidání kategorie P) 
8.  Systém školení R3 v Jihomoravské oblasti + hlavní funkcionáři a jury 

závodu 
9. Výukové mapy pro rok 2007 
10. Projekt cvičné trasy = Buť fit s OB  
11. Liga škol v orientačním běhu + krajské finále ligy škol 
12. Oblastní výběr žactva 
13. Propagační materiál Jihomoravské oblasti a jejich soutěží 
14. Logo Jihomoravské oblasti a jeho používání 
15. Systém školení T3 v Jihomoravské oblasti 
16. Rozpočet 2007 
17. Různé 
 
 

1/02  Zpráva o činnosti JmO od poslední VH 
- Odvolání prvních jarních závodů, rozmýšlet zavčas zrušení či nezrušení závodu 
 

VH JmO ČSOB 
projednala a schválila Zprávu o činnosti JmO od poslední VH 

 

1/03 Zpráva o plnění rozpočtu JmO v r. 2006 
 

VH JmO ČSOB 
projednala a schválila Zprávu o plnění rozpočtu JmO v r. 2006 

 

1/04 Vyhodnocení „Nejlépe uspořádaného závodu v roce 2006“ 
- Odměna za nejlépe uspořádaný závod sezóny 2006  - TBM 2 000,– Kč 
 

VH JmO ČSOB 
projednala a schválila odměnu ve výši 2 000,– Kč pro TBM 

 

1/05 Vyhodnocení „Dotazníku k sezóně 2006 a 2007“ 



- balení map - ne 
- fáborkované tratě – zachováme stávající stav 

 

VH JmO ČSOB 
projednala a schválila Vyhodnocení „Dotazníku k sezóně 2006 a 2007“ 

 

1/06 Volba předsedy Soutěžní komise JmO 
 

VH JmO ČSOB 
Zvolila Jan Fialu za předsedu STK JmO ČSOB 

 
1/07 Soutěžní řád JmO, Prováděcí pokyny 2007 JmO 

Nové označení P – příchozí, opravené nepřesnosti z loňského roku 
Cíl pořádání závodů 1x za 14 dní 
zařadila do soutěží závod 26. května v Bystrci (VBM) 
4 resp. 7 závody(ů) se započítávají 
viz příloha 
dodat podklady o závodech do 28. února 2007 předsedovy soutěžní komise. 
 

VH JmO ČSOB 
projednala a schválila Soutěžní řád a Prováděcí pokyny 2007 JmO 

 
 

1/08  Systém školení R3 v Jihomoravské oblasti + hlavní funkcionáři a jury 
závodu 
Novinka, e-learnig.  
Jury nositelé licencí R1,R2 připomínky a opravy do 28.2. předsedovy soutěžní komise 
 

VH JmO ČSOB 
projednala a schválila systém školení R3  
 

1/09 Výukové mapy pro rok 2007 
nový projet financovaný z fondů EU na mapy na, kterých musí být škola, 
vytvořit takové mapy, které budou dál použitelné, dodat návrhy do  
 liga škol, zimní liga 
finále ligy škol = krajské finále 
 

VH JmO ČSOB 
projednala a bere na vědomí projekt ČSOB pro MŠMT 

 
1/10 Projekt cvičné trasy = Buť fit s OB 

projekt k MS 2008, mapa volně k dispozici, v lese pevné kontroly 
distribuce map pomocí informačního centra – Špilberk, Macocha 
 

VH JmO ČSOB 
projednala a bere na vědomí Projekt cvičné trasy = Buť fit s OB 
 

1/11 Liga škol v orientačním běhu + krajské finále ligy škol 
Krajské finále bude součástí finále Brněnské ligy škol v orientačním běhu 
 

VH JmO ČSOB 
projednala a bere na vědomí organizaci krajského finále Ligy škol v orientačním 
běhu 

 
1/12 Oblastní výběr žactva 



 

VH JmO ČSOB 
schvaluje Michala Grosse jako vedoucího oblastního výběru žactva  
 

 
1/13 Propagační materiál Jihomoravské oblasti a jejich soutěží  

 

pověřila R. Kheila vytvořením Oblastní termínové listiny formátu A4 na propagaci 
oblastních závodů. Podklady dodají oddíly OB do 28. února předsedovy soutěžní 
komise. 
 
 

1/14 Logo Jihomoravské oblasti a jeho používání 
 

VH JmO ČSOB 
projednala a neschválila navržené logo, doporučuje pro volné použití a prosí 
Radima Kheila o rozpracování verzi pro černobílý a ofsetový tisk. 

 
 
1/15 Systém školení T3 v Jihomoravské oblasti 
 

VH JmO ČSOB 
projednala a doporučila výukový systém na internetu 
 

 
1/16 Rozpočet 2007 
 

VH JmO ČSOB 
projednala a schválila s úpravami rozpočet JmO na rok 2007. Viz příloha. 

 
 
1/17 Různé 
 

- Uhradit odvody za uspořádané závody a za registraci v roce 2006 
(BBM – 3 440,– Kč; XBM – 2 630,– Kč) 
- Dodat mapy do archivu viz stránky svazu, čísla mapy přiděluje oblastní kartograf 
(Damborsko, Pivničky = ABM; Březinka = RBK; Kobyín 398 = TBM; Jelenice, Prádelna, 
Vrtačka = XBM) 
 
 
 
 
 
Zapsal : Zbyněk Pospíšek a Libor Zřídkaveselý 
 


