
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY OBL 
konané dne 10. 12. 2013 od 18.00 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, Kamil Kvasnica, Karel Hasoň, Pavel 
Svoboda (Ivo Hájek, Zdeněk Přibyl, Jiří Skoták a Vladimír Matěna – omluveni) 
hosté: Erik Řezník, Juraj Kožiak, Leoš Svoboda, Michal Král, Patrik Plhoň, Zdeněk Smutný, Jan 
Procházka, Michal Krénar, Kateřina Krejčiříková, Karel Hynšt, Eva Pluháčková, Zdeněk Pluháček, 
Roman Markel, Jaromír Kala, Martin Nedvěd 
 
Program: 

1. Uvítání a slovo ředitele OBL k bilančnímu článku 
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 a krátké úvodní slovo 

 
Ředitel Okresní běžecké ligy, o. s. Jiří Vrtílka přivítal přítomné hosty i členy Výboru OBL a sdružení. 

Osvětlil důvody, které vedly Výbor OBL k uveřejnění bilančního článku na webových stránkách. 
Hlavním důvodem byla nespokojenost výboru s pasivitou ředitelů závodů v průběhu roku a výzva 
běžcům k zapojení se do činnosti OBL, aby mohl být zabezpečen veškerý servis jako v minulosti. Bylo 
konstatováno, že u většiny závodů není problém se zajištěním propozic, výsledků a celkového zajištění 
daného závodu. U některých je to velký problém i poté, co jsou kontaktováni ze strany zástupce OBL – 
delegát. Aktivní komunikace průběhem roku však chybí celkově. 

Dále uvedl, že si váží všech reakcí, které  k tomuto článku následovaly. Velice potěšující byly nabídky 
ohledně konkrétní pomoci ze strany běžecké veřejnosti. Forma článku, kterou Výbor zvolil, se možná 
nemusela všem zamlouvat. Nicméně byla zvolena z toho důvodu, aby šokovala a byla námětem 
k zamyšlení. Následně předal slovo přítomným ředitelům závodů, které jsou v termínovce OBL zařazené. 
 

2. Slovo ředitelů závodů 
 
Petr Bartošek (Boskovické běhy, Půlmaraton Moravským krasem) 
Zopakoval poděkování z ledna letošního roku, co projekt, který OBL realizuje. Činnost OBL má smysl a 
věří, že bude pokračovat. Navrhnul, zda by bylo možné prodiskutovat s ředitelem Vísecké desítky úpravu 
termínu a to z důvodu kolize s Půlmaratonem Moravským krasem. Na to reagoval ředitel OBL. Tato 
situaci již byla diskutována a Stanislav Blaha, ředitel Vísecké desítky, termín měnit nechce. 
Milan Daněk navrhl, aby bylo na závěr hlasováno, zda zařadit dva závody v jeden den. 
 
Erik Řezník 
Řekl, že ředitelem žádného závodu v současné době není, ale spolupodílí se na několika běžeckých 
závodech + cyklistických závodech. Vyjádřil se ke kvalitě závodů a detailně hovořil o závodu 
v Jedovnicích. Organizačně se jedná o nezvládnutou akci. Hromadný start všech kategorií je nebezpečný, 
mohlo dojít ke zranění. Dlouho se čekalo na výsledky. Pořadatelé by se měli zamyslet nad tím, jak to 
dělat. 
Pro činnost OBL uvedl konkrétní návrh. Zajistit centrálního rozhodčího, který by byl hrazen 
z prostředků OBL a dohlížel nad regulérností jednotlivých závodů. 
 
Pavel Svoboda (Sloupská lesní patnáctka, Běh Moravským krasem) 
Pořádají dva závody. Omladili organizační tým, zejména na úseku prezentace a vyhlašování výsledků. 
K tomuto se vyjádřil ředitel OBL, který jejich aktivitu velice ocenil. Pořadatelé ve Sloupě jsou příkladem, 
že když se chce, tak to jde. 



 
Michaela Havlíková (6 závodů seriálu Hraběnka cup) 
Vyslovila poděkování OBL za to, že to nepoložili. Převzala ředitelování po Leošovi Svobodovi. Dělají 
závody ve čtyřech lidech a otázka je zda jsou schopni to udržet. Pro rok 2014 bude všech šest závodů. 
Rádi by HC udrželi jak je to teď, ale do budoucna by možná došlo k nějakému zmenšení počtu. 
Pro činnost OBL uvedla konkrétní návrh. Pokud si organizátoři zapůjčí nějaký materiál, tak by si měl 
delegát tento materiál nejprve převzít (převzetí si nechat podepsat) a pak jej předat dalšímu 
organizátorovi. Předejde se pak nejasnostem, telefonování a shánění, kdo co má. 
 
 
Gustav Grün (Mikulášský běh Okrouhlá) 
Nejprve hovořil z pohledu ředitele. Závod v Okrouhlé je součástí BBP. Pořadatelsky je to zvládnuté velmi 
dobře. Ze strany OBL nevyužívají nabídku servisu v takové míře jako jiní, ale další spolupráci se nebrání. 
Následně hovořil z pohledu běžce. Je potřebo pracovat s pořadateli, aby byly ve výsledkách řádně 
vyplňovány veškeré údaje a to zejména ty, na základě kterých jsou přidělovány body do OBL (bydliště, 
klub). 
Na to reagoval ředitel OBL. O to se snažíme, ale někde to bohužel nepadá na úrodnou půdu. Někteří si 
prostě poradit nedají a chyby opakují stále. OBL nemá možnost nic direktivně nařídit. Jediná páka na ty 
„nepolepšitelné“ je, že nebudou do termínovky zařazeni. 
 
 
Kamil Kvasnica (Běh za Jedovnickým kaprem) 
Sdělil, že Běh za Jedovnickým kaprem už má za sebou 17. ročníků. Zásadním způsobem se změnil počet 
startujících, zejména v žákovských kategoriích. Po posledním ročníku se nad organizací závodu zamysleli 
a přehodnotili způsob registrace, vyhlašování výsledků a organizaci běhů v jednotlivých kategorií. Byl by 
rád a je ochoten za rady ohledně organizace. K tomuto se vyjádřil Erik Řezník, který řekl, že se nebrání 
s pořadateli komunikovat a potřebné rady poskytnout. Nemůže však zaručit svou fyzickou přítomnost při 
samotném závodu. 
 
Karel Hasoň (Šamalíkova míle, Ostrov u Macochy) 
Myslí si, že první sezona v OBL se podařila. Závod měl pozitivní ohlas u běžců. Původně byl běžecký 
závod koncipován jako společenská událost při výročí 100 let městyse. Věří, že si do budoucna vytvoří 
tradici. 
 
Milan Daněk (hovořil jako člen organizačního výboru MUMu) 
V prvopočátku byla etapa MUMu zařazena do termínovky OBL, aby se podpořila účast. V současné době 
je účast na Cimrmanově etapě taková, že není velká účast prioritou a spíše se uvažuje o účastnickém 
stropu. Navrhnul, aby do termínovky byla zařazena tzv. blanenská etapa, která má start 1. 7. 2014 
v Blansku a aby bylo o tomto bodě hlasováno. 
 

3. Slovo přítomných hostů 
 
Zdeněk Smutný (ředitel závodu Nemojanská 9, okr. Vyškov) 
Hovořil o úpadku organizovaných běhů na okr. Vyškov. Oslovil Výbor OBL se žádostí o zařazení závodu 
Nemojanská devítka (19. 7. 2014) do termínovky OBL. Běžci z Blanenska a Boskovicka tam stejně jezdí 
a zařazení to termínovky by mu pomohlo. 
K tomuto uvedl Tomáš Mokrý, že na webových stránkách OBL probíhá anketa na téma „Uvítali byste 
rozšíření Okresní běžecké ligy „těsně“ za hranice okresu Blansko?“ V současné době se zúčastnilo cca 80 
hlasujících a cca 75% je pro. Milan Daněk také uvedl, že je jednoznačně pro. 
 
Juraj Kožiak 
Nabídl pomocnou ruku, co se týká obsluhy webových stránek. Navrhnul, aby pro účely umístění výsledků 
na web byla zřízena e-mailová schránka, do které budou chodit obsluhovatelé webu. 
Na to reagoval ředitel OBL, že případní zájemci o pomoc řeknou s čím mohou pomoci a konkrétní řešení 



bychom projednávali až následně. 
 
Jan Procházka 
Nabídl pomoc ohledně úpravy webu a činnosti delegáta. Dotázal se na způsob, jak jsou delegáti 
rozdělováni. K tomu uvedl ředitel OBL, že vždy na určité období (třeba 3 měsíce) se rozdělí jednotlivé 
delegátství. Pro delegáty je zpracován manuál, kde mají napsáno co je třeba obstarat před – během a po 
závodě. (pozn. s ohledem na velký počet připomínek bude třeba manuál aktualizovat a zapracovat 
aktuální věci). 
 
Patrik Plhoň 
Dotázal se ještě jednou, co bylo motivem napsání bilančního článku. Co tak zásadního se stalo. K tomuto 
Tomáš Mokrý řekl, že se jednalo o tři zásadní věci – pasivní přístup ze strany ředitelů závodů, minimální 
zpětná vazba ze strany běžců a snaha „vyburcovat“ běžce ke spolupráci na činnosti OBL. Současný 
Výbor zvažoval zda dále, a pokud ano, tak za jakých podmínek. Ohlas běžců dal najevo, že pokračovat 
ano, že činnost OBL je ohodnocena zejména nárůstem účasti. 
Pro činnost OBL uvedla konkrétní návrh. Po každém závodě by měla proběhnout anketa, kde budou 
běžci hodnotit několik kritérií a podle výsledků se vytvoří „hitparáda“ závodů. 
Následně probíhala diskuse ohledně běžců, kteří se rozhodli pomoci. Zda je nutné, aby byly členy 
sdružení, případně zda by členy sdružení neměla být širší běžecká veřejnost, která se účastní OBL. 
Názory se různily ať mezi běžci tak i současnými členy sdružení. Žádný konkrétní závěr vyvozen nebyl. 
Nicméně ředitel OBL stanovil termín do konce května 2014. Do tohoto termínu bude OBL úzce 
spolupracovat se skupinou lidí, kteří nabídli svou pomoc a následně se zváží jejich členství 
v občanském sdružení. 
 
Karel Hynšt 
 
Milan Daněk 
Hovořil o tom, že OBL udělala od doby svého vzniku velký kus práce a za poslední období se posunula 
hodně dopředu. Pro ředitelé závodu by měla být čest, že jejich závod je za termínovky OBL zařazen. 
Vedení OBL by mělo vůči těm problémovým vystupovat více direktivně a ty závody, kde je dlouhodobý 
problém, do termínovky nezařadit. 
Zmínil dvě slabiny, které v současném fungování OBL vidí. 

1. malá členská základna. Na této se nepracuje a pokud by se pracovalo, tak si vedení vychová 
vlastní nástupce, kterým to vše předá a nevznikne pak situace, že na to vedení nestačí. 

K tomuto proběhla obdobná diskuse, jako již proběhla po příspěvku Patrika Plhoně (viz. výše). Opět se 
dvěma úhly pohledu. Nicméně žádný konkrétní závěr nezazněl. Milan Daněk navrhnul, aby přítomným 
byla dána možnost vstoupit do Okresní běžecké ligy, o. s. K tomuto nebylo ředitelem OBL přivoleno a to 
z důvodu, že pouhý projev vůle stát se členem nezaručí to, aby se nový člen aktivně zapojil do činnosti 
OBL, o. s. 

2. jako druhou slabinu Milan Daněk uvedl, že nebylo pokračováno při vytvoření funkce rozhodčího, 
který by dohlížet nad regulérností závodů. Tím by mohla být zajištěna určitá direktivnost směrem 
k pořadatelům. 

 
Kateřina Krejčiříková 
Vyslovila souhlas Milanem Daňkem. Nerozumí tomu, proč se OBL brání široké základně. Na to ředitel 
OBL opět reagoval, že není potřeba mít členskou základu o 50 lidech, když veškerou činnost je schopno 
zvládnout cca 10 lidí, kteří jsou aktivní. S narůstající členskou základnou se pak bude „politikařit“ a bude 
to mít negativní dopad na samotnou činnost. Kateřina dále řekla, že si myslí, že OBL se snaží „chytat moc 
zajíců na jednou“ a pak to nestíhá. Nejprve by se měla vyřešit jedna věc a pak dělat další. Reagoval 
Hynek Skoták, který řekl, že teď když se ozvali zájemci o pomoc, tak to jistě zvládneme. Nicméně 
prioritou jsou kvalitně zvládnuté závody a zpětná vazba běžců. 
 
Michal Král 
Vznesl dotaz, zda mu bude ze strany OBL proplacena faktura za nákup nábojů do startovní pistole. Na to 



reagoval ředitel OBL, že toto není tématem Valné hromady a že věc vyřešíme zvlášť. 
 
Zdeněk Pluháček 
Nabídl svou pomoc při obsluze webu a při psaní článků. 
 
Eva Pluháčková 
Nabídla svou pomoc jako delegátka. 
 
Jaromír Kala 
Nabídl svou pomoc při obsluze webových stránek. 
 
Martin Nedvěd 
Nabídl svou pomoc jako delegát. 
 
Roman Markel 
Nabídl svou pomoc jako delegát. 
 

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 2014. Hlasování bylo přítomno sedm členů 
sdružení, jeden byl omluven. 
 

1. bod hlasování  
„ZAŘADIT  DO TERMÍNOVKY OBL DVA ZÁVODY VE STEJNÝ DEN?“ 
 
výsledek hlasování: 6 členů pro návrh, 1 člen proti návrhu, 0 členů se zdrželo 
 
2. bod hlasování  
„ZAŘADIT  DO TERMÍNOVKY OBL 2014 JEDNU Z ETAP MUMU?“ 
 
výsledek hlasování: 4 členové pro návrh, 3 členové proti návrhu, 0 členů se zdrželo 

 
Následně bylo přistoupeno k odsouhlasení termínovky na rok 2014. Většina závodů, jejichž pořadatelé 
projevili zájem být zařazeni do termínovky, byly do termínovky zařazeni společným souhlasem – bez 
hlasování. Hlasování bylo provedeno u konkrétních závodů, u nichž připadalo v úvahu NEZAŘAZENÍ 
nebo ZAŘAZENÍ jako nového závodu. Hlasování proběhlo s následujícím výsledkem. 
 
Běh na Nový hrad, 23. 3. 2014:  0 členů pro zařazení  6 členů proti zařazení  1 člen se zdržel 
Běh Černou Horou, 8. 5. 2014:  1 člen pro zařazení  6 členů proti zařazení  nikdo se nezdržel 
Běh za Jedovnickým kaprem, 8. 11. 2014 
     7 členů pro zařazení  0 členů proti zařazení  nikdo se nezdržel 
Běh okolo přehrady Křetínky  0 členů pro zařazení  7 členů proti zařazení  nikdo se nezdržel 
O tomto závodě bylo hlasováno, ačkoliv pořadatelé na k výzvu k sestavování termínovky nijak 
nereagovali. 
Lesempolem, 14. 6. 2014  7 členů pro zařazení  0 členů proti zařazení  nikdo se nezdržel 
Nemojanská devítka, 29. 7. 2014 7 členů pro zařazení  0 členů proti zařazení  nikdo se nezdržel 
 
 
 
Zapisovatel: Jiří Vrtílka 
V Blansku  12. 12. 2013 


