Zápis z členské schůze spolku 26. 9. 2017
I.
Dne 26. 9. 2017 od 17.00 hod. se v Blansku uskutečnila členská schůze spolku Okresní běžecká liga (dále jen
"spolek") za účasti: Jiří Vrtílka, Petr Haresta, Jan Procházka, Martin Nedvěd, Roman Markel a Oldřich
Šperka (došel až v průběhu), svolaná dne 14. 8. 2017 svolavatelem Jiřím Vrtílkou.
Nedostavil se Hynek Skoták a Tomáš Mokrý, Jiří Vymazal omluven
II.
Na programu jednání byly tyto body:
1. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2016,
2. Debata o zařazení kategorie juniorek od ročníku 2018,
3. nákup nového materiálu do OBL – stopky,
4. představení nové verze programu na prezentaci a výsledky,
5. zájem o zařazení nového závodu do termínovky OBL – Běh kolem sněhuláka,
6. různé, diskuse,
7. Sdělení k Jarní pětce na dráze a Podzimní desítce na dráze.
III.
a) Na členské schůzi se sešlo pět (po příchodu Oldy Šperky šest) z devíti členů spolku, tzn. že členská schůze
byla usnášení schopná. K plánovanému programu (bod 1 – 6) navrhl Petr Haresta zařadit bod ve kterém by
byl tlumočen vzkaz Vladimíra Matěny ohledně jím pořádaných závodů. O návrhu hlasováno a pro bylo pět
z pěti přítomných. Bod byl zařazen do programu. Sepsáním zápisu o průběhu schůze byl pověřen Jiří Vrtílka.

b) Jiřím Vrtílkou, byla předestřena revizní zpráva o hospodaření OBL za rok 2016. Podrobné materiály byly
zaslány v e-mailu dne 14. 8. 2017. Výsledek revizní zprávy byl odsouhlasen všemi přítomnými (pět pro, nikdo
proti, nikdo se nezdržel).
c) Jiřím Vrtílkou byla podána informace k případnému zařazení kategorie juniorek do celkového bodování OBL
od ročníku 2018. S tímto staronovým tématem byla OBL oslovena ze strany Vojtěcha Grüna. V červenci
proběhla schůzka mezi Jiřím Vrtílkou a Vojtěchem Grünem a byla projednána vize. Navrhováno je toto řešení:
- ujednotit věkovou kategorii juniorů i juniorek shodně a to v rozpětí 16 – 19 let
- nebude pokračováno v obojetném bodování juniorů pro jejich kategorii tak pro celkové výsledky
- pro juniorky budou vybrány vhodné trasy závodu, aby to odpovídalo jejich předpokladům
- pokud bude závod bodován pro juniory, tak bude bodován i pro juniorky, tzn, obě kategorie budou mít stejný
počet bodovaných závodů
- podle současného stavu oslovit pořadatele, aby sladili svá pravidla s navrhovanou představou OBL.
Toto téma bylo probráno a se zavedením kategorie byl vysloven souhlas. Byla projednána zpracovaná
analýza závodů, jak je to v letošním roce. Výsledek viz. přiložená tabulka. Po úpravách by se pak mohlo
jednat až o 22 závodů (v případě zařazení Jarní pětky na dráze, Podzimní desítky na dráze a Běhu kolem
sněhuláka), kde by juniorky a junioři byli bodováni a to bez ohledu na to, zda budou mít tuto kategorii
vypsanou přímo v daném závodě.

d) navrhovaným bodem bylo potenciální nákup nových stopek, ale vzhledem k okolnostem (poslední zbývající
stopky již byly neopravitelné) byly nové stopky pořízeny (cena cca 1.000,- Kč). Toto bylo přítomnými
schváleno.
e) byl prezentován nový „program“ Martina Nedvěda na zpracování prezentace na závodě + zpracování
výsledků. Pracuje se v prostředí internetového prohlížeče a díky routeru je možné vytvořit lokální sít, do které
se může propojit více počítačů. Každý počítač může prezentovat všechny kategorie a údaje jsou on-line
k dispozici i na startu. Je to podstatně spolehlivější než program v excelu. Testování proběhne na Kunštátské
desítce. Je potřeba novější počítač na instalaci /nabídli se Jirka Vrtílka a Petr Haresta/. Ten se pak bude
půjčovat společně s routerem.
f) Vojta Grün projevil zájem o zařazení závodu Běh kolem sněhuláka (červenec, Okrouhlá) do termínovky
OBL. Toto bylo jednohlasně schváleno a zároveň bylo diskutováno o dalším zařazení Nemojské devítky.
Všichni přítomni se shodli, že zařazení tohoto závodu již není aktuální. Účast okresních běžců je malá (letos
jen 16 běžců). Běh kolem sněhuláka (účast 23 okresních běžců + závod má kategorii dětí) nabízí větší
pozitiva.
g) Petr Haresta společně s Jirkou Vrtílkou, tlumočili sdělení Vldimíra Matěny k Jarní pětce na dráze a
Podzimní desítce na dráze. On v pořádání závodů již pokračovat nebude. Hlavními důvody jsou, že nemá
stabilní tým pořadatelů, počet účastníků je skrze mnoho komerčních akcí v září omezený a vzhledem
k nákladům musí akci dotovat. Jednal již s potencionálním zájemcem o pořádání – Grünovými, ale ti se musí
vyjádřit sami. Je ochoten veškeré své know-how předat novému pořadateli.
h) Různé a diskuse.
Webhosting
Největší diskuse se týkalo aktuálního webhostingu. Ten není vůbec ideální. Podpora téměř žádná. Často je
problém se na stránky při editaci dostat. Dle Juraje Kožiaka je to i pomalé. Joomla není aktuální. Hrozí
bezpečnostní riziko. Platíme dost peněz za webhosting, ale pokud budeme chtít poskytovatele přitlačit, tak o
nás asi moc bojovat nebude.
Petr Haresta k tomu řekl, že není jasné, co by se stránkami stalo, kdyby se joomla aktualizovala. Je tam
mnoho dat a bylo by to hrozně moc práce to předělat ručně. Jiný správce nás se starou joomlou asi chtít
nebude. Je to riziko i pro něj. On by to zatím neměnil. Nejlepší bude se zeptat Juraje, jaké řešení by on
navrhoval a co by to stálo. Pak se asi budeme moci rozhodnout.
Stále tu existuje zrcadlo webu od Martina Nedvěda. Je otázkou zda jej spustit, nebo nejdříve vyřešit aktuální
stav.
Jirka Vrtílka osloví Juraje Kožiaka a s ním probere možnosti.
Schůze ukončena v 19.00 hod.
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