
Schůze MFP: 24. listopadu 2013 

Zúčastnění: Jana Šimšová, Míra Šimša, Lucka Pelikánová, Pepa Pelikán, Lenka Forstová, Libor Forst, hůl, 

Roman Siegl, Dáša Sieglová, Jana Nedbalová, Petr Kučera,  

Nezletilí: Bertík, Klárka, Magdalenka, Tonda, Máša, Lukáš, Pája, Martin, Barča, Matyáš, Eliška 

Občerstvení: Dýňová polévka, salát caprese, obložené chlebíčky různých lahodných pomazánek (autorství 

mi uniklo), výtečná Lucčina buchta, stejně výtečné Lenčiny rumovky, Svatomartinské bílé, Svatomartinské 

růžové, nějaké červené, asi 120 piv všeho druhu, podává se vanilková káva.  

 

1/ Jana - Seznámení ostatních členů se závěry rozdělovací schůze s Říčany 

2/ V rámci rozdělení nutno založit nový účet: 

Běžný účet bude založen ve Fio bance, založí Šimšovi. 

3/ Proplácení pěšího OB na příští rok: 

- Jana navrhuje omezit proplácení  - proplácet všem PŽ a štafety 

- Roman navrhuje proplácení podle výkonnosti 

- Lenka navrhuje proplácet dětem podle výkonnosti, nebo všem členům všechny žebříčkové 

kategorie 

- Petr – nejsme dětský oddíl, jsme vysokoškolský 

Závěr:   

 Proplácíme PŽ závodní kategorie = veteránské žebříčkové, 21 K a L, dětské všechny včetně HDR 

 štafety 

 MČR sekce OB, pouze soutěžní kategorie včetně Veteraniády 

 SMIK 

Neproplácíme: např. DH35K, DH45K při PŽ, oblastní závody mimo Pražskou oblast, vícedenní letní závody, 

PZL, F1 atd. 

Pokud se podaří získat grant na děti v dostatečné výši, tak se navíc bude proplácet: 

 národní žebříčky - pouze dětem s licencí A či B přihlášené do žebříčku 

 PPŽ - všem dětem do DH14 včetně HDR 



Pokud dostaneme finanční dotaci pro oddíl od fakulty MFF, tak budeme proplácet další závody 

studentům MFF. Pravidla rozšířeného proplácení budou stanovena poté, kdy bude oznámena výše 

dotace, závody v tom případě proplatíme i zpětně (např. i náborové kategorie, národní žebříčky nebo 

oblastní žebříčky v jiných oblastech) 

Vše pouze za skutečné účasti a jen částka nezvýšeného startovného 

4/ Registrace oddílu na MTBO, LOB, Trail-OB – zařídí přes ORIS Lenka, registrace oddílu zdarma, registrace 

jednotlivců platí si každý sám.  

Lenka ochotná převzít administrativu. 

- Sieglovi budou sledovat a informovat o termínech LOBu (bude 2x Boží Dar, Vysoké n. Jizerou, 

Nové Město na Moravě, …) 

- Lucka bude sledovat a informovat o termínech MTBO 

- Forsti sledují a informují o termínech Trail-O 

 

5/ Konference OB-L 

Odhlášení v dikci jednotlivců. Říčanští mají poslat seznam těch, kdo nechtějí v konferenci být.  

6/ Společné soustředění s Říčany – termín předběžně 22.-23. březen nebo 5.-6.4. v okolí Říčan, RIC 

doupřesní. 

Preferujeme společné soustředění s RIC. 

Pokud padne nevhodný termín, existuje varianta, že se můžeme domluvit na uspořádání vlastního 

soustředění. 

V případě spoluorganizace s RIC chceme aktivně vstoupit do organizace obsahu soustředění. 

7/ VOLBY 

Současně ve vedení 4 lidi – necháváme 4 lidi – Jana Šimšová, Lenka Forstová, Roman Siegl, Petr Kučera. 

V případě, že se ukáže sudý počet komplikací, domluva bude probíhat na základně širší členské základy či 

operativně přehodnotíme počet členů ve vedení. 

Funkce: 

Jana – vedoucí oddílu 

Lenka – tajemnice pro závodní záležitosti 



Roman – tajemník pro tréninkové záležitosti 

Petr – tajemník pro vyvážený pohled na věc 

Libor – bez funkce, avšak pověřen náborem studentů a správou clearingu 

Ostatní členové oddílu – pověřeni udržovat formu, aktivně závodit a důstojně reprezentovat 

oddíl 

8/ Padl návrh vytyčit termín 1x za týden chodit společně běhat... (v nějaké dostupnější lokalitě v rámci 

Prahy). V kratším či mírně delším horizontu je tato varianta určitě aktuální, necháváme vyvinout dle 

vývoje rozvrhů a událostí. 

9/ Rozdávání dárků – proběhlo bez konfliktu ke spokojenosti obdarovaných, nikdo si nevyškrábal oči, 

nikdo neplakal. 

Škody: rozbitý květináč, koberec od hlíny, 3 zdi od hlíny, rozebraná skříň u dětí v pokojíčku, poskákané 

peřiny v ložnici, 3x převrácená a vylitá skleněná váza s bambusem, škoda na duši Bertíka kvůli vyloučení 

z venkovních aktivit starších dětí 

Přejeme si krásné Vánoce a úspěšnou sezónu plnou krásných společných zážitků! 

 

Zapsala: Dáša Siegová 


