
Zpráva o činnosti AMK Zalány 2018

    1.Schůzová činnost
                                    V roce 2018 se konala jedna výroční schůze a to 13.01.2018 v hasičské 
zbrojnici na Zalánech..Na této schůzi jsme zhodnotili  činnost klubu v roce 2017
Dále v roce 2018  proběhlo osm členských schůzí .Na členských schůzích byly řešeny 
klubové záležitosti,organizace závodů a různých jiných akcí pořádaných klubem

    2.Členská základna
   Do roku 2018
 jsme vstoupili s 31.členy .Během roku byli přijati dva noví členové ( Kevin Blažek a Jarda 
Růžička)..K dnešnímu dni evidujeme 33 klubových členství a tři klubové idividuální(nemají
hlasovací právo)
Členské příspěvky zůstaly i pro rok 2018 na stejné výši jako v roce předcházejícím.Klub 
platil 50%.Sponzorům s individuálním členstvím platíl klub příspěvky v plné výši.(100kč)
Toto platí i pro rok 2019

   3.Klubové záležitosti
                                     v roce 2018 odpracovali naši členové 411 brigádnických hodin při 
úpravě trati na Planém vrchu , při přípravě a pořadatelství motokrosových závodů. Touto 
cestou děkuji všem kteří se na těchto brigádách a akcích podíleli. Podařilo se dotáhnou do  
úspěšného konce trať na louce. Po domluvě s  majiteli statku byla trať vyjmut z dotací.Pro 
letošní rok navrhuji na jednoho člena opět10 brigádnických hodin ,protože budeme pořádat 
na Planém vrchu celkem tři závody.Otevírání ,jen na kopci .ŠAC 2019 a Sedlčansko 
-Slapský pohár na celé trati.

Na březnové členské schůzi jsme si odsouhlasili nákup klubového stanu , vyrobení samolep 
AMK Zalány ( Jarda Buchar) , zajistit školení první pomoci při úrazech v motokrosu , 
pořádat členské schůze každý měsíc , zajistit motokrosovou školu s Radkem Tomanem , 
dotace od Města Rožmitál , 
a zajistit nového sponzora. Tyto ůkoly byly v průběhu roku splněny.
 Motokrosová škola proběhla 15.05.2018 od 15°° hodin v Podluhách .Školení provedl 
Medical servis 13.05.2018  na Zalánech.
Květnová schůze byla věnována organizačním přípravám závodů ŠAC v Žáru u Vacova a na
Zalánech . 
Na červnové schůzi jsme tyto dva závody vyhodnotili , byl přijat nový člen Růžička 
Jaroslav , odsouhlasen zájezd do Pacova 15.09.2018 na ME Veteánů a termín na podzimní 
setkání členů AMK se sponzory , rodinnými příslušníky a zalánskými hasiči na 06.10.2018 .
 Na srpové scůzi byl organizačné dohodnut zájezd do Pacova , předseda oznámil změnu trati
pro Habeš , závod se uskuteční v Jiníně . Pořadatelem bude AMK Zalány náklady na tento 
závod byly odhadnuty na 100 tis.korun. Dále byl dohodnut termín Vyhlášení ŠAC 2018 na 
10.11.2018 a zajištěny brigády na přípravu SSP  který se pojede na Zalánech 13.10.2018.
Zářijová členská schůze byla věnována přípravám na ŠAC v Podluhách  a SSP na Zalánech.
Na říjnové členské schůzi jsme hodnotili SSP na Zalánech , byly zahájeny organizační 
přípravy na ŠAC Jinín a  na závěrečné vyhodnocení ŠAC 2018. Závod v Jiníně byl velice 
dobře hodnocen akorát to počasí. Dávám si za úkol dostat se do Jinína natrvalo.Zkoušel 



jsem to dva roky.
Listopadová schůze .  Bylo dohodnuto  občerstvení na výročce a pozvaní hosté.
Nesplnili jsme jeden úkol a to opravu střech u maringotky a boudy.
 

V plánu na rok 2018 bylo aktivně se zapojit do Šumavského Amatér Cupu 2018. Tento úkol 
byl beze zbytku splněn a  AMK Zalány uspořádal  devět závodů závodů. V plánu bylo 
závodů deset , ale první podnik seriálu , Netolice byl pro nezpůsobilý terén zrušen . Celkem 
se druhého  ročníku zůčastnilo zhruba 1600 jezdců což představuje necelých 200 jezdců na 
závod . Důležité je ,že seriál byl mezi jezdci pozitivně hodnocen
Letošní ročník bude mít opět jediného pořadatele a to AMK Zalány. Bude to pro nás 
nelehký úkol.
Jako každoročně tak i v loňském roce jsme finačně a organizačně podpoříli akci hurá 
prázdniny na Zalánech a  mikulášskou nadílku pro nejmenší Zaláňáky.
Valná většina členů splnila úkol odpracovat deset brigádnických hodin. Většína  hodin byla 
odpracováno při přípravě na závody.
Putovní pohár AMK Zálány  získal   Milan Jura a dnes mu bude předán.Na dalších místech 
se umístnili. Braun Václav a Přibyl Michal . Milan Jura  letos zvítězil v zimním motokrosu 
na Plaňáku za což mu nově náleží pohár Zimní král  Plaňáku.Dnes  budou jedenácti 
jezdcům AMK Zalány,kteří se umístnily do 15. místa celkového pořadí ŠAC 2018,  předány 
poháry za vzornou reprezentaci oddílu.
Podařilo se uspořádat Otevírání Plaňáku , Šac 2018 a Sedlčansko Slapský pohár Zavírání se 
pro kolizi termínů neuskutečnilo.

4. Závodní činnost
   Sezónu jsme jako již tradičně zahájili Otevíráním Plaňáku .Tento závod získává stále více 
na popularitě a zaujímá již pevné místo v motokrosovém kalendáři  .                               
Naši jezdci startovali ve 148 závodech v 6 motokrosových seriálech.Nejčastěji startovali v 
Šumavském Amatér Cupu. Zde jsme vkategorii Veterán 40+ zásluhou Michala Přibyla 
získali druhé místo , na sedmém  místě skončil Jarda Buchar a šestnáctý byl Petr Vítek 
.Veterán 50 Karel Leitermann 9. místo . Kategorie ČZ 49  Martin Brettl 11. místo , Milan 
Havelka 12. místo . ČZ 60 Jaroslav Růžička  1. místo , Václav Braun 5. místo . Veterán 
Klasik Václav Braun 5. místo . Nejvíce jezdců reprezentovalo náš klub a největších úspěchů
jsme dosáhli v ŠAC 2018 v kategorii AMA 250 a AMA 250 Junior(jezdci do 19.let).Milan 
Jura 2. místo , Jirka Zíb 6. místo . Luboš Pohořský 7 místo , Luděk Štolba 9. místo , Michal 
Biben 16. místo . Kategorie AMA 250 Junior  Milan Jura 2. místo , Miloš Pohořský 3. 
místo. 
Měli jsme i svého zástupce v MMČR side+quad Lukáše Procházku,který v této náročné 
soutěži skončil na 16. místě , když ho celou sezónu provázela zranění a časté poruchy . 
V SSPoháru se na předních místech v kategorii Veterán umístnily Milan Mezek a Michal 
Přibyl 5 . respektive 9. místo v kategorie Hobby MX2 Miloš Pohořský 5. místo

Rezervace startovních čísel pro ŠAC 2018 byla spuštěna 15 prosince. opět na stránkách MX
Český Krumlov



Plán na rok 2019.

                1, Výroční členská schůze – leden 2019

                 2, Uspořádat na Planém vrchu  tzři závody.Otevírání,ŠAC 2018 a                         
                     Sedlčansko – Slapský pohár

                 3, Aktivně se zapojit do ŠumavskéhoAmatérCupu jak organizačně tak na poli    
                                 sportovním

                 4,Finančně podpořit pořádání dětského dne na Zalánech a pomoci s organizací

                 5, Každý člen odpracuje na udržbě tratě na Plaňáku 10 brigádnických hodin.Za
                     každou neodpracovanou platí stále pokuta 100,- Kč

                  6, Uspořádat Motokrosou školu s Radkem Tomanem .

                  7,Podle finančních prostředků podporovat naše mladé a perspektivní  jezdce
                     Pro tyto účely pokusit se získat dotace ze Středočeského kraje.
                     Na financování klubu požádat o dotaci Město Rožmitál a další tradiční 
partnery , bez nichž by to opravdu nešlo.

                  8, V podzimním termínu uspořádat na Zalánech společné sezení jezdců ,              
                      rodiných příslušníků a sponzorů.

                   9, Podle plánu pořádat členské schůze každý měsíc.Rozhodnutí členské schůze

                   10, Pokračovat v tradici bodovací soutěže u AMK Zalány o putovní pohár 
odroku 2019 s finanční dotací 1500 ,- Kč.     
                        Silvestrovské krosení o putovní pohár Zimní král Plańáku.
                                 
                    11,Podle rozhodnutí členské schůze a zájmu uspořádat zájezdy na významné 
motokrosové podniky. Loket nad Ohří  MS  a Netolice ME veteránů.

                     12. Pokusit se zajístit pro klub dalšího sponzora.

                     13, Zajistit větší propagaci AMK Zalány a Šumavského Amatér Cupu.
                                
                                       

Vypracoval: Oldřich Kolář
                    předseda AMK Zalány

                    



Výroční členská schůze Zalána 26.01.2019
   

 Program:      1, Zahájení
                
                       2,Zpráva o činnosti

                        3, Plán činnosti na rok 2019

                        4, Zpráva o hospodaření

                         5, Pozdravy hostů

                         6, Ocenění vybraných jezdců AMK Zalány

                         7, Diskuse ,občerstvení a závěr


