ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY OBL
konané dne 9. 12. 2014 od 17.30 hod.
Přítomni:
členové výboru: Jiří Vrtílka, Tomáš Mokrý, Oldřich Šperka, Jiří Vymazal, Petr Haresta
členové sdružení: Milan Daněk (Hynek Skoták, Zdeněk Novák – omluven)
ředitelé závodů: Petr Bartošek, Michaela Havlíková, Gustav Grün, Tomáš Odehnal, Pavel Svoboda,
Zdeněk Smutný (Ivo Hájek, Zdeněk Přibyl, Jiří Skoták a Vladimír Matěna – omluveni)
hosté: Erik Řezník, Juraj Kožiak, Jan Procházka, Eva Pluháčková, Zdeněk Pluháček, Roman Markel,
Jaromír Kala, Martin Nedvěd, Petra Krejsová, Petr Bedan
Program:
1. Uvítání ředitele OBL
2. Slovo ředitelů závodů zařazených do termínovky Okresní běžecké ligy
3. Slovo přítomných hostů
4. Hlasování členů OBL o navrhnutých bodech Valné hromady + zařazení závodů do termínovky
1. Uvítání ředitele OBL
Ředitel přivítal všechny přítomné. Poděkoval za dosavadní spolupráci s řediteli závodů a také za
práci, kterou pro OBL odvedli ti, kteří reagovali na loňskou výzvu.
2. Slovo ředitelů závodů
Tomáš Odehnal
Byl by rád za všeobecnou spokojenost závodníků. Uvažují o sjednocení tratí pro muže i ženy v jejich
závodě. Profil závodu se měnit nebude.
Michaela Havlíková (6 závodů seriálu Hraběnka cup)
Vzhledem k narůstající účasti na závodech HC uvažují o změně trati z Ráječka do Petrovic (přes les
směrem na Karolín). V případě závodu ze Sloupa do Petrovic uvažují o omezení kapacity na 80
závodníků. V maximální míře využít on-line registrace + v den závodu na telefon.
Petr Bartošek (Boskovické běhy, Půlmaraton Moravským krasem)
Zvažoval, zda vůbec vystoupí, ale nakonec se rozhodl, že ano. Myslel si, že Půlmaraton Moravským
krasem je hrdým účastníkem OBL a proto je smutný z toho, že se po letošním ročníku objevil na webu
OBL článek, který obsahoval sdělení, že se jedná o „komerční kolotoč poháněný normalizačním popem“.
Doplnil, že článek byl na webu jen pár dní a teď už tam není. Na to reagovala přítomná Eva Pluháčková,
která psala jak článek před závodem, tak článek po závodě a sdělila, že ona nic takového nenapsala. Petr
Bartošek zopakoval, že to tam skutečně bylo. Ředitel OBL reagoval taktéž, že si není vědom, že by
nějaký článek tuto formulaci obsahoval. Pokud to tak skutečně bylo, tak se za OBL a tuto formulaci
omluvil.
Petr Bartošek opět požádal o zvážení, zda by nebylo možné uvažovat o úpravě zařazení dvou závodů
v jeden den. Na to reagoval Milan Daněk, že to skutečně není vhodné řešení, aby byly dva závody v jeden
den. Jistě se o tom bude muset hlasovat.
Jiří Skoták (Lesempolem)
Valné hromady se neúčastnil, ale Jiří Vrtílka tlumočil jeho sdělení. OBL by mohla zvážit, aby se
v celkovém pořadí zařadily nové kategorie - Ženy veteránky II a Muži veteráni IV. Dále sdělil, že tým
lidí, který pořádá závod ve Veselici, bude spolupracovat se závodem v Černé Hoře a proto se přimluvil za
jeho opětovné zařazení do termínovky OBL. K návrhu o úpravě kategorií se připojil i Gustav Grün a
Milan Daněk navrhnul, aby o tomto bylo hlasováno.
Pavel Svoboda (Sloupská lesní patnáctka, Běh Moravským krasem)

Pořádají dva závody. Sloupská lesní patnáctka je standardní závod. Žádné změny nechystají. Běh
Moravským krasem je slavnostnější závod a je také složitější na organizaci. Milan Daněk se dotázal, zda
by nebylo možné Sloupskou lesní patnáctku posunout z neděle na sobotu (kolize s Blanenskou etapou
MUMu). K tomu Pavel Svoboda sdělil, že nic přesouvat nebudou.
Zdeněk Smutný (Nemojská devítka)
Poděkoval o zařazení do termínovky. Účast se zvýšila, i když blanenských závodníků nebylo tolik. Věří,
že se to v roce 2015 zlepší. Některým závodníkům se nelíbilo, že prezentace byla celkem daleko od
startu. Tento stav je nastaven z důvodu, aby trať byla uzavřená a bez provozu. Závodníci také můžou tu
trasu přesunu využít k rozklusání. I letos požádal OBL, zda by zvážila zařazení dalších dvou závodů
v Nemojanech (4. 7. a 1.8.)
Gustav Grün (Mikulášský běh Okrouhlá)
O prodlužování trati pro ženy se v Okrouhlé neuvažuje. Letos byla trať obzvlášť náročná, ale i přesto
závod proběhl zdárně. Na to dále reagoval, že ho mrzí, že od října web OBL dost „zamrzl“. Článek
k Okrouhlé nebyl ani před ani po. Za to se ředitel OBL omluvil, ale v období listopad – prosinec se
nastavený standard nepodařilo udržet. Na to reagoval Milan Daněk, že skutečně nebyla dodržena
struktura článek před/po.
Gustav Grün dále řekl, že se účastnil závodu v Jedovnicích, který se oproti předchozím ročníkům
podstatně zlepšil. Rychlost vyhlášení výsledků sice trošku vázla, ale zlepšení bylo vidět.
Ke sbírání do celkového hodnocení se dotázal, zda může závodník, který bude hostovat za klub
z okresu sbírat body do celkového hodnocení OBL. Odpověď byla, že pokud splní podmínky pro
přidělení bodů (ve startovní listině uveden klub, oddíl nebo bydliště z okresu), tak body sbírat
může.
Erik Řezník
Neměl možnost se zúčastnit více závodů v rámci letošního ročníku, a proto nemůže nijak hodnotit. Zda se
uvažuje o zařazení závodu v Černé Hoře neví, nicméně jeho názor je, že v tomto závodě převažuje tradice
nad organizovaností.
Také je mu líto, že po Okrouhlé nebyl žádný článek k závodu. On sám zpracovával tiskovou zprávu,
kterou šířil do jemu známých e-mailových schránek. Klidně by se mohla použít. V Okrouhlé byla malá
účast blanenských běžců, čím to bylo způsobeno neví.
Pokud se jedná o spolupráci na letošním závodě v Jedovnicích, tak osloven nikým nebyl.
Byl by pro sjednocení databází běžců, ale nebude to jednoduché.
3. Slovo přítomných hostů
Petr Bedan
Pořadatel Spešovského běhu okolo Jedle se dotázal, zda je v době od poloviny června do poloviny
červenec 2015 nějaký vhodný termín, kam situovat jejich závod. V roce 2015 by to chtěli ještě jednou
zkusit a když bude účast víc jak 40 běžců, tak v tom budou pokračovat. Jako termín mu byl doporučen
20. 6. 2015.
Lidi kvitují jak půlmaraton, tak maraton. On je určitě pro to, aby půlmaraton byl v termínovce ponechán.
Před „členskou“ částí Valné hromady Milan Daněk navrhl, aby byla dána možnost přítomným projevit
svou vůli, stát se členem OBL. Byla poslána prezenční listina, ale tato se vrátila bez připsání žádného
nového člena.
4. Hlasování členů OBL
Po ukončení části Valné hromady, která probíhala za účasti ředitelů a hostů bylo přistoupeno k hlasování
o navržených bodech a dále k odsouhlasení termínovky na rok 2015. Hlasování bylo přítomno šest členů
sdružení, dva byli omluveni. Valná hromada tak byla usnášení schopná.

Před samotným hlasování Milan Daněk nadnesl opět otázku členství ve sdružení (spolku). Vyjádřil se, že
současný systém je špatný. OBL se „zabetonovala“ a brání se novým členům. Důvodem je možná strach,
že by současný výbor OBL někdo „sesadil“. Pokud nebude širší členská základna, tak sdružení (spolek)
postrádá smysl. Nebude pak dlouho trvat a budeme stát před problémem, kdo to bude dělat. Je třeba si
vychovat nástupce. Jirka Vrtílka reagoval, že pro práci kterou odvádíme, není třeba rozrůstající se členská
základna. Po loňské výzvě s OBL spolupracuje 8 lidí, kteří odvedli velký kus práce, nicméně členy
sdružení se stát nechtějí. Milan Daněk sdělil, že to je otázkou motivace, aby se členy stali. Je zvláštní,
když proběhne veřejná část, pak se řekne, že tu zůstanou jen členové, kteří můžou hlasovat. Pak postrádá
smysl takové schůze. Ředitelé by měli mít větší možnost se do fungování OBL zapojit a ne jen si říci
svoje slovo, které pak OBL nebere v potaz. Do diskuse se zapojili všichni přítomní, ale diskuse se
neubírala směrem, jehož závěrem by bylo nějaké rozuzlení. S ohledem na Nový občanský zákoník bude
muset dojít k úpravě stanov + údajů vedených u Krajského soudu v Brně a proto bude třeba se sejít
průběhem roku 2015 (1. pololetí) a tam celou situaci vyřešit (samozřejmě po předcházejících přípravách).

1. bod hlasování
„ZAŘADIT DO CELKOVÉHO HODNOCENÍ KATEGORII OZNAČENOU ŽENY VETERÁNKY
II, KTERÁ BUDE PRO ŽENY 50 LET A STARŠÍ“
výsledek hlasování: 5 členů pro návrh, 0 členů proti návrhu, 1 člen se zdržel
návrh byl přijat
2. bod hlasování
„ZAŘADIT DO CELKOVÉHO HODNOCENÍ KATEGORII OZNAČENOU MUŽI VETERÁNI IV,
KTERÁ BUDE PRO MUŽE 60 LET A STARŠÍ“
výsledek hlasování: 2 členové pro návrh, 3 členové proti návrhu, 1 člen se zdržel
návrh nebyl přijat
3. bod hlasování
„ZAŘADIT DO TERMÍNOVKY OBL DVA ZÁVODY VE STEJNÝ DEN?“
výsledek hlasování: 4 členové pro návrh, 2 členové proti návrhu, 0 členů se zdrželo
návrh byl přijat
Následně bylo přistoupeno k odsouhlasení termínovky na rok 2015. Většina závodů, jejichž pořadatelé
projevili zájem být zařazeni do termínovky, byly do termínovky zařazeni společným souhlasem – bez
hlasování (kompletní termínovka viz. tabulka v příloze). Hlasování bylo provedeno u konkrétních závodů,
u nichž připadalo v úvahu NEZAŘAZENÍ nebo ZAŘAZENÍ jako nového závodu. Hlasování proběhlo
s následujícím výsledkem.
Běh Černou Horou, 8. 5. 2015:
bude zařazen
6 členů pro zařazení
0 členů proti zařazení
Blanenská desítka, 12. 9. 2015:
bude zařazen
4 členové pro zařazení
0 členů proti zařazení
Běh za Jedovnickým kaprem, 14. 11. 2015 nebude zařazen
0 členů pro zařazení
5 členů proti zařazení

Zapisovatel: Jiří Vrtílka
V Blansku 15. 12. 2014

nikdo se nezdržel
2 členové se zdrželi
1 člen se zdržel

