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V roění zpráva za rok 20{6

Orientačního klubu Chrastava, z. .

schválená na schtizi v konného q boru dne:22.11.2a17

l
,:

V Chrastavě dne: 22.11.2al7



1. Obecné informace o organizaci:

Název irčetní j ednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
právní forma:

Datum:
Název akce:
Typ závodu:

\lapa:
Učast:

orientační klub Chrastava je samosprávny dobrovolny svazek osob provozujících sPort, zejména

orientační sporty, turistiku, Ósvětovou u vz,dě|ávací činnost. Orientační běh (zl<ratka OB) je moderní

sportovní odvěiví vytrvalostního charakteru, p i němž je nutno se sPrávně a rYchle orientovat v

neznámém terénu. pódporuje jak fyzickou tak duševní kondic i v každém věku. Pro mnohé se OB stává

skutečnym ,,životním stylem" s celoživotním provozováním tohoto sPortu.

2. Hlavní a vedlejší činnost spolku

orientační klub Chrastav a má svoji hlavní činnost vymezenou sv}mi stanovami. Ve sledovaném

období realizoval veškerou hlavní činnost spolku, zejména:

a) poruinÁxí zÁvonů v DENNíM oRIENTAčxíu sĚnrl
Každy rok po ádáme 2hlavnizávody. V den takového závodu se zapojí cca 50 Členri klubu. Hlavní

funkcioná i pracuj í na organizaci závodu p ibližně p 1 roku.

. Datum: 2I.5.-22.5.20|6
Název závodu: SAXBO
Typ závodu: sobota: Závodv orientačním běhu jednotlivc na klasické trati

Neděle: Závod v orientačním běhu jednotlivc na krátké trati

Prostor závodu: Oybin, park u Haus des Gastes

Mapa: Louisenhóhe
úeást závodníkri: cílem proběhlo v sobotu 1024 a v neděli 732 závodník

Tento závodisme uspo ádalive spolupráci s německ}mi kluby HSG Turbine Zittau (ZIT) a

SG Zittau Súd (ZIS)

. Datum: 3.9.2016
Název závodu: Chrastavsk} Pohárek
Typ závodu: závodjednotlivc na krátké trati s rankingovym koeficientem 1,00

závodjednotlivcti ve sprintu s rankingov}m koeficientem 1,00

Prostor závodu: Fojtka
Mapa: krátká trať Nad lomem; sprint: Ostq
Úeást závodník : krátká trať - cílem proběhlo 590 závodník

sprint - cílem proběhlo 405 závodníkri

Kromě těchto hlavních závod jsme po ádali amateriáLné zabezpeČili:

Orientační klub Chrastava z.s.

Polní 21J,463 31 Chrastava
467 48318
CZ467 48318
spolek (datum zápisu do ve ejného rejst íku 1 .1-2016)

4.6.2016
P r ezentace orientačn ího běhu na Chrastavskych s l avno stech

Scorelauf, rychlo stní ražení Sportidentem
chrastava Jih
I32
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Pro po ádání závod je pot eba mapa. V tomto období jsme jako klub vydali následující mapy:

b) Úč,qsr IÝ,4 ZÁVzDECH

Získaná 1x licence E, 1x licence B

Noční orientační běh

Denní ori

Získané licence: licence A 1

licence B 6

c) pruÍcn s DĚTMLq utÁnržÍ

V dneŠní hektické době se snažíme umožnit co nejvíce dětem trávitkvalitně volny čas ve společnosti
lidí majících vztah k p írodě. V neposlední adě je tento sport - orientační běh - učí samostatnosti a
rozvíjíjejich myŠlenÍ. Proto se už od roku 201l věnujeme nově vzniklému kroužku orientačního běhu,
ktery je součástí Orientačního klubu Chrastava. S dětmi pracují dvě dobrovolné trenérky a cca 5
pomocníkri, podle pot eby.
V klubu máme 51 dětÍ, pro které po ádáme tréninky každé pondělí. Vzhledem k věkové skladbě členri
(6-16 let) jsou děti rozděleny do 2 skupin.

činnost kroužku v roce 2016z

Tréninky v tělocvičně 2l x

3

Název mapy V.maparl Mě ítko,ekvidistance použito
Nad lomemZ Revize R.Hork l:10000, 5 m Chrastavsky pohárek
Ostr Revize R. Hork 1:4 000; 5 m Chrastavsk pohárek

L sk oriental ní běh (LOB
LoB počet závodů Naše ričast 1.místo 2.místo 3.místo
Ceskí pohár l a

J 2
MCR 1 J 2
VMS 2 10 1

ocnl orlentacni oB
NoB počet závodrj Naše čast 1.místo 2.místo 3.místo
Mistrovství CR l 5 1 1

nní orieníační běh (DOB
DoB Počet závodtl, Naše ričast 1.místo 2.místo 3.místo
oblastní žebííček l5 811 4l 45 44
Zebííček A, B 12 200 9 7 8
Mistrovství CR aJ 121 2 1J 1

Stafety 3 78 5 1
n
J

Družstva l 35 2
prázdninové

závody vícedenní 9 106 5 5
7



1 .skupina (22 ďétí): teorie oB cca 15 minut formou hry; posilování; hry

z.srupinuizs dětí): teorie oB p eváňnéformoutestri a diskuse; PosilovánÍ; hry

Vzimě jsme si pÁnajímali těiocvičnu pro hry zamě ené na OB a posilování ataké uČebnu, ve které

jsme probírali teorii.
Čtyri děti trénovaly individuálně.

Tréninky na h išti 4 x, z toho lx multifunkční h iště

měly poáobnou strukturu _ hry posilování,práce s mapou - k v}uce jsme PouŽÍvali Plánek h iŠtě a

mapu Chrastavy.

Tréninky mapové 11 x
Jakmile 6y1o snesitelné počasí, vydávali jsme se do okolních les , kde bYl kaŽdé PondělÍ P iPravenY

mapovy trenink _ několik tratí riznych áet.t a rtnné obtížnosti. Na mapové tréninkY jsme větŠinou

jezdili zvláštním autobusem. . _

ichrastava_sídliště_okruhy, Stráž pod Ralskem-shluky, Podvrší-klasika, Cemá LouŽe-kombotech,

Bed ichovka_dvojice, linaricnov-i{ousenka, Bed ichovka-kombotech, HanYchov-ŠvYcarská hra,

Ve s e c - okruhy, Ho dkov ic e - sc ore l auf, Chrastava_ s c ore l auf)

Jarní dětské tréninkové soust edění
Datum: 6.-8.5 .2016
Místo: Skokovy
počet trénink : 4,vždy v několika provedeních podle nároČnosti

Počet ričastníkri: děti: 46
dospělí: 29

podzimní dětské tréninkové soust edění
Datum:
Místo:
počet tréninkrj:

23.-25.9.2016
Staré Splavy v

2,vždy v nlkoliku provedeních podle náročnosti, I závod OZ (DOK), 1 ŠtafetY

Počet častníkri: děti: 39
dospělí: 29

Závody Ještědské oblasti jsou pro naše svě ence samoz ejmostí
Děti se zťrčastnil

licence A
licence B

11

SeZ
počet závodi Naše ričast 1.místo 2,místo 3.místo

Oblastní
žeb íček

14 397 l4 11 13

Žeb íěekA, B 13 42 1

Mistrovství CR aJ 7

NoB 1 2

štafety 1 I2 1

ostatní 4 I6 1 1

Reprezentace
Ještědské
oblasti

5 1l

Získané licence:



Děti (do 15ti let) Mládež (15-18 let) Dospělí (nad 18 let) celkem

členové ok chrastava 48 J 78 129

3. Struktura organizace

Nejvyšším orgánem orientačního klubu Chrastav a) z.s.je Členská sch ze. NejvYŠŠÍm vYkonnYm

o.gaň.* je v}tonny v bor, kontrolním orgánem pak kontrolní komise. Statutární zástuPce klubu je

volen;f p edseda.
Pro rok 20L6 to byli:
členové vykonnéiro qfboru: Dominika Pachnerová (p edseda), Petr Holan, Petr KadavY, Eva

Kašková, jaroslav Polák, Zuzana Šaffková, Ji í Vokál, Pavla Vokálová

Kontrolní komise: Eva Bartáková (p edseda), Věra Bradnová, Alena ŠevČÍková

4. členská záktadna

Na konci sledovaného období evidoval oK Chrastava 129 členri.

5. Hospoda ení organizace

orientační klub Chrastava v pr běhu roku ZOL6 financoval svoji Činnost zejména z Člensk}ch

p íspěvk , dotací, dar apo ádánízávod -

organizace ve sledovaném období dosáhla vysledku hospoda ení 39 296 KČ. VeŠkeré P ÍjmY a qidaje

od|ovídají plánu na uvedené období. Organi zaaevykazuje dostatek finančních Prost edkri Pro realizaci

své hlavní činnosti v následujícím období.
podrobnější informace o hospoda ení organizaceve sledovaném období jsou uvedenY v P Ílohách této

vyroční zprávy:

P íloha č. 1 - P ehled o p íjmech a vydajích 2016
P íloha č.2 - P ehled o majetku azávazcích2aI6
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P ehled o pňjmech a
ke dni 31.12.2016
(v celj,ch tis. Kč)

rydajích
Vypracováno v souladu
s vyhláškou č. 325/2015 Sb.,
v aktuálně platném znění.

Položka

Li

Ičo:

467483 1 B

1, Prodej zboží
2. Prode3 v robk a s]užeb

3 P íjmy z ve ejn ch sbírek
4. P rjaté p íspěvky puněžní dary mimo verejné sbirky
5, Pňjaté čIenské p íspěvky

6. Dotace a p íspěv}ry p ijaté z ve ejnlich rozpočtri
7. Ostatní p úmy
B. Pr běžné položky

9. Kurzové rozdíly

' 
i. br""É"JÓn:ii n.r,*oi^Y ir,r"t"}' ,;j;i;t
2. Matenál
3. Zboží
4. Služby
5. Mzdy

6 Pojistné za zaměstnance a zaměs_tnavate]e

7, Ostatní osobní v daje

B. Ostatní aidaje
9. Prriběžné položky

10, Kurzové rozdíly

;;;.,1l, . ,l.,, 1_,. t ,i:, :,, ,I i .:ij:ij.

ln11. l )orrlrnika Pachnertr.,,á

NÁZrv: orientační klub
Chrastava, z.s.

síDLo: U Sídlišté 453, 46312
Liberec 25

pRÁvNí FoRMA: Spolek

Hlavní Vedlejší. Ce]kemctnnost clnnost

000

000
37037
92092
I34 0 1,34

55 0 55.

000
000

000
000
000

000
000
0óo
000
000
000

i: 1]:],}i,, .ll|ílll,.,,-,ijil,t:;:,]:,{:.,t:Jl,í,)];': i,.:.il,,1]ii:]r:]i;i|,,::i

|ng,Pal,Ja \iol:á]r_lvá ),4 L)2 2ů"1 ,'

efu4L,;l-:sr%/



Vypracováno v souladu
s vyhláškou č. 325/2015 Sb.,
v aktuáině platném znění.

02.I1.2a'L7

Položka

1. Dlouhodoby nehmotnli majetek celkem

3. Finanční majetek

4. Peněžní prost edky v hotovosti a ceniny

5. Peněžní prost edky na bankovních ričtech

o, Žaionv
7. Pohledávky

9. Ostatní majetek

1. Závazl<y

2. Uvěry a záprijčky pňjaté

',i:,

P ehled o majetku a závazcích
ke dni 31.12.2016
(v celych tis. Kč)

IčO:

467483 1 8

i ,,. r:,, ,,;,.r,,, l,,i, .,,,|,,, r,,,,.

lnrJ. Donrinika l'a chtl e rová

NÁznv: orientačni k]ub
Chrastava, z.s.

síoto; U Sídliště 453, 46312
Liberec 25

PRÁVNÍ F0RMA: Spolek

Stav Stav
k prvnímu k poslednírnu

dni ričetního dni ričetního
období období

l1,1;',,,:l,,lli,]',",,,,,,,ftÚŽ,,:l lill;-,.,;,l,,l l l, i Ť
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