Závěry schůzky 31. 10. 2013
Téma: Rozdělení oddílu MFP na dva oddíly: MFP a Říčany
Zúčastnění: Petr Šrámek, Dáša Sieglová, David Rožek, Roman Siegl, Honza Rohlíček, Jana Šimšová,
Lenka Forstová, Petr Kučera
1. Finance
Stav peněz MFP odpovídá zhruba stavu, než se k MFP přidaly Říčany. Všechny peníze na účtu MFP
zůstanou nadále oddílu MFP.
2. Clearing – osobní účty
Lenka spočítá clearing členů říčanského oddílu dohromady, pošle Davidovi (na říčanský účet),
případné dluhy/přeplatky si vyřeší Říčany sami. Ne dříve, než bude jasné, kdo přejde do nového
oddílu.
3. Registrace nového oddílu, rozdělení členů
OB Říčany se pokusí založit oddíl co nejdříve v Orisu, formální registrace s platbou stačí od 1.1.2014
Skrze web nabídnout všem možnost rozhodnout se, za který oddíl chtějí běhat – přehled bude
vytvořen v ORISU. U Říčanských dětí, které nemají registraci v ORISu, zajistí David.
4. Oddílový materiál
Stan – zůstává v MFP. Do té doby, co bude únosné s ohledem na počet závodníků z Říčan, můžeme
stan na závodech sdílet.
Zůstává v MFP: stojany staré a trailové, 16 ks kleštiček, kanystr s kohoutkem, staré lampiony – cca
30ks.
Další drobný materiál – zbytky z pořádání – toaleťák, fáborky, atd. – sdílí oba oddíly dohromady na
pořádání.
Nové lampiony – cca 60-70: rozpůlíme, ale budeme si navzájem bezplatně půjčovat na případné
pořádání.
Křídlo MFP – vzhledem k nápisu MFP zůstává v MFP, ale Říčany se pod ním mohou taktéž shlukovat
na shromaždišti.
Nikomu nevadí, že oba oddíly budou mít podobné dresy a barvy.
Zájemci mohou dresy vrátit a vyměnit za nové (viz např. Sieglovi). Říčany udají vrácené věci novým
členům/zájemcům.
5. Mapy
Staré mapy ponecháme Říčanům – jsou správci terénů, MFP si v případě zájmu nebo potřeby mapy
bezplatně zapůjčí. Říčany libovolně nakládají s mapou a rozhodnutí o případném prodeji je v gesci
Říčan.
Nová mapa – Sosna dělá mapu říčanského lesa. Říčany zaplatí Sosnovi za tvorbu mapy, MFP si žádný
nárok nedělá, pokud by MFP tuto mapu chtělo někdy využít, regulérní cestou zaplatí.
Říčany budou kupovat OCAD – poskytnou nějaké licence MFP – detaily domluví David s Liborem.
6. Grant na děti
Nemá smysl, aby o grant na děti žádali odděleně Říčany a odděleně MFP. (Hodnotí se hlavně počty
licencí A,B v kat. DH12-14 , které v příštím roce budou pravděpodobně 3 pro Říčany a 3 pro MFP).

Roman navrhuje napsat společný grant: grant musí zastřešovat Říčany (přes VŠSK by nebylo možné) –
Roman ho napíše, pokud někdo z Říčan (asi Petra) bude psát finanční část a zařídí odeslání (asi
David). Musí být zorganizována zdravotní prohlídka (Petra). Peníze z budoucího grantu se rozdělí
50:50.
Závěrečná zpráva z letošního grantu: Roman napíše pouze, pokud bude domluven grant i na další rok.
Peníze připadnou Říčanům. Pozor! Petra musí zorganizovat sportovní lékařskou prohlídku dětí už teď
před uzávěrkou letošního grantu
David domluví s Petrou a dá vědět.
7. Pořádání závodů
Vzhledem k rozhodnutí o rozdělení nebyla podána žádná přihláška na pořádání závodů oblastního
žebříčku v prvním kole. Většina termínů už je obsazených.
Říčany chtějí uspořádat PPŽ v Uhříněvsi – preference v prvním termínu. Pokud Říčany zvládnou
pořádat samostatně, MFP to uvítá. Pokud by Říčany potřebovali s pořádáním pomoct, MFP pomůže.
8. Technické detaily
KONFERENCE OB-L
Říčanští můžou i nadále zůstat v konferenci MFP. David dodá Lence seznam lidí, kdo v konferenci
zůstat nechce – Lenka je hromadně odhlásí. Odhlášení si může udělat i každý samostatně zasláním
dopisu s textem „UNSUB ob-l“na adresu listserv@ms.mff.cuni.cz z adresy, na kterou vám
chodila konferenční pošta.
CLEARING MFP
Současný účet na Davidovo jméno.
MFP založí nový účet (zodpovídá Jana), převede peníze na svůj nový účet, stávající účet zůstane
Davidovi, přístupová práva si David dořeší.
9. Říčanské tréninky
MFP je zváno kdykoli se účastnit bezplatně. Děti, dospělí.
10. Soustředění
Říčany chystají běžkařské, na Vysočině, v době pololetních prázdnin. Ostatní jsou zváni, bude
dospecifikován termín, místo, pozvánka.
Orientační soustředění: pořádají Říčany, MFP bude pozváno, detaily budou dodány. Pro MFP zatím
cca 20 míst rezervace – až bude termín, počty se doupřesní. Termíny asi buď 22.-23.3. nebo 5.-6.4.
Vzhledem k počasí z poslední let pořádat v okolí Říčan, co nejblíž, aby se dalo dojet domů pro nové
věci. Zatím pouze na bázi verbálních návrhů.
Jeden z bodů soustředění - Lenka školení Orisu.
11. WEB a ovace
Odkaz na spřátelený říčanský oddíl na stránkách MFP a opačně.
Při vyhlašování chceme udržet stejně bujaré ovace pro obě strany. Křídlo na bedně možno využívat
oboustranně.

12. KONEC
Jídlo chutnalo, nikdo neměl hlad. Těšíme se na další spolupráci a akce.

Recept na mozzarellu:
Hodně mozzarelly (cca 4 buvolí)
2 zakysanky
1 citron – vymačkat šťáva, nastrouhat kůra
Osolit
Opepřit
Smíchat opatrně.
Dále:
Posypat čerstvou bazalkou na povrch (ideálně čerstvá – ve skleníku už zmrzla)
Možné chilli papričky na povrch
Povrch zalít extra panenským olivovým olejem
Nechat přes noc naložené

