
Zápis ze 112. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané dne 22.01. 2015 v Bílině  

Přítomni: J. Calda, P. Flanderka, M. Holcr, A. Lesnik, Jos. Mairich, M. Rybák, R.Trubač 

Schůzi řídil:  Milan Rybák a J.Mairich dle programu schůze 

1. Kontrola plnění úkolů (předkládal M.Rybák): 
106/1 Sledovat a případně urgovat pomoc ASK Děčín na likvidaci následků povodní v 2013 z prostředků 

Olympijského výboru    O: Calda a Rybák  T: do konečného vyřešení 
106/2 Zpracovat seznam rozhodčích podle jejich zapojenosti do rozhodování při soutěžích ÚKAS 

       O: Trubač a oddíly ÚKAS    T: průběžně  
108/1 Uskutečnit schůzku s hejtmanem Ústeckého kraje     O: Rybák    T: průběžně 

Úkol splněn – schůzka proběhla za účasti p.Bubeníčka, pí.Vaňhové, p.Trojny, p.Caldy a p.Rybáka. Byla 
předjednána podpora mládežnické atletice ze strany Ústeckého kraje a ÚKAS byl vyzván k předložení projektu na 
podporu organizace soutěží mládeže.     Ú – 112/1 

 

108/2 Zajištění štafety mládeže ÚKAS v rámci HME 2015 v Praze 
      O: Flanderka  T: průběžně, dle upřesňujících pokynů 
108/3 Zajistit reprezentaci ÚKAS na LODM 2015 v Plzni    O: Rybák    T: průběžně 

 Výbor ÚKAS vyzývá zájemce (4 osoby) o doprovod mládežnické reprezentace ÚKAS, aby se přihlásili u M. 
Rybáka (603 379 790), vedoucího výpravy na LODM 2015. Uzávěrka náboru je 28.2.2015. Nominace doprovodu 
bude provedena v březnu 2015 na výborové schůzi ÚKAS 
Ke dni zápisu z jednání výboru ÚKAS projevili o doprovod výpravy na LODM 2015: Flanderka, Blašková, 
Lesnik, Durila, Brůžek, Gunarová.  

108/5 Uhradit cestovné vedoucím družstev při mezikrajském utkání mladšího a staršího žactva do výše 
500,-Kč/osobu (Flanderka, Durila, Blašková)                                   Úkol splněn 

110/1 Zajistit odměnu R. Trubačovi ve výši 2.400,-Kč formou DoPP (200,-Kč/měsíc) za celoročně 
vykonávanou funkci předsedy komise rozhodčích ÚKAS    Úkol splněn 

110/2  Zajištění úhrady občerstvení na závěrečnou schůzi výboru ÚKAS dne 16.12.2014 ve výši 150,-
Kč/osobu (předpoklad 9 osob).          Úkol splněn – viz ekonomicko–hospodářské záležitosti 

110/3  Zajištění výplaty cestovních nákladů na jednání výboru ÚKAS v roce 2014, dle prezenční listiny, ve 
výši 4,-Kč/km               Úkol splněn 

110/4  Zajištění výplaty cestovních nákladů na jednání STK ÚKAS v roce 2014, dle prezenční listiny, do 
výše max 5.000,-Kč.        Úkol splněn 

110/5  Oslovit případné zájemce o pořádání KP ÚKAS v přespolním běhu z řad tradičních pořadatelů a 
podle zájmu případně vyhlásit výběrové řízení na pořadatele KP ÚKAS v přespolním běhu.                       
                Úkol splněn 

 Úkol splněn – na základě projeveného zájmu byl za pořadatele KP ÚKAS v přespolním běhu  vybrán oddíl         
AC Ústí nad Labem v termínu 15.3.2015     Hlasování   pro 7x  

110/6   Rozhodnutí o konání KP ve vícebojích mládeže a dospělých v roce 2015.  
KP ÚKAS ve víceboji ml. žactva 8.5.2015 na Meziboří  ostatní trvá  O: Flanderka  T: do vydání brožury Atletické 
soutěže 2015 

111/1 Ověřit potřebu konání školení rozhodčích v roce 2015      
 O: Trubač  T: do schůze výboru ÚKAS v únoru 2015 

111/2 Zajistit upomínkovou plaketu pro zvolené atlety ÚKAS za rok 2014 v jednotlivých kategoriích 
       O:  Mairich T: do konání KP ÚKAS v hale 8.2.2015 

 
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládal M.Rybák) 

a) Došlé pohledávky k proplacení – nebyly předloženy žádné požadavky k projednání 
b) Předseda výboru ÚKAS seznámil výbor ÚKAS s účtem za občerstvení při závěrečné schůzi výboru 

v prosinci 2014. Výbor ÚKAS rozhodl o úhradě celkové částky za občerstvení ve výši vystaveného 
dokladu.   Hlasování: pro 7x 

 
3. Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS 

a)    Předseda výboru ÚKAS informoval (a předal) jemu došlé přihlášky oddílů ÚKAS k činnosti (AK 
Most, Atletika pro děti Děčín, ASK ELNA Počerady a AK Bílina. Ostatní oddíly podaly přihlášku 
k činnosti buď p. Flanderkovi (předseda STK), nebo ji dosud neodevzdaly. Předseda STK p.Flanderka 
musel řadu oddílů obvolávat, aby zjistil, zda budou stavět družstva do soutěží ÚKAS. Výbor ÚKAS 
konstatuje, že tento postup je nestandardní a vyzývá oddíly, aby si plnily své povinnosti. Předsedovi 
STK, výbor ÚKAS, za iniciativu děkuje.  



    b)    Předseda výboru ÚKAS informoval o žádosti o nového oddílu za přijetí za člena ÚKAS. Jedná se o 
oddíl Bohemia sport Žatec a.s.  Kontaktní údaje: Petr Kopecký, tel. 727 835 075, IČO 03390250, 
sídlem Ostrov 2287, 438 01 Žatec,   email: kopecky1958@gmail.com  
Výbor ÚKAS vzal žádost na vědomí a pověřil statistika ÚKAS p.Holcra o zařazení nového člena 
ÚKAS do adresáře členů ÚKAS.                               Ú – 112/2     

     c)   Předseda výboru ÚKAS informoval o změně názvu oddílu USK VŠEM Ústí nad Labem na     
           USK Provod Ústí nad Labem. Statistik ÚKAS zajistí opravu názvu oddílu v adresáři.  Ú – 112/3 
     d)  Předseda výboru ÚKAS předložil návrh na garanta PR 2015 v Ústeckém kraji – Alexe Lesnika. Výbor  
          ÚKAS zároveň odhlasoval za pořadatele KF PR 2015 oddíl USK Provod Ústí n/L (hlasování pro 7x) a  
          dále výbor ÚKAS odhlasoval za pořadatele KF Štafetového poháru oddíl USK Provod Ústí n/L 
          (hlasování pro 6x, 1x proti) 
     e)  Předseda výboru ÚKAS informoval o nutnosti zajistit dresy pro členy reprezentační štafety ÚKAS u  
          příležitosti HME v atletice 2015. Výbor ÚKAS pověřil předsedu ÚKAS o vyjednání podpory ze strany  
          Ústeckého kraje. 
     f)  Předseda výboru ÚKAS upozornil na nutnost doplnit identifikační údaje ÚKAS na webových  
          stránkách ÚKAS.  Výbor ÚKAS pověřil statistika ÚKAS k doplnění stránek.   Ú – 112/4  
     g)  Předseda ÚKAS informoval výbor ÚKAS o proběhlé emailové diskuzi ohledně návrhu na třetího 
          asistenta vedoucího trenéra mládeže SCM a vyzval členy výboru ÚKAS k předložení oficiálních 
          návrhů k dané problematice. Výsledek diskuze : 

- Nový asistent vedoucího trenéra SCM p. Jiří Nechvátal již byl na ČAS nahlášen p. Lesnikem – 
výbor ÚKAS vzal tuto skutečnost na vědomí 

- Výbor ÚKAS neodsouhlasil návrh na financování trenérů z jednotlivých oddílů ÚKAS 
z prostředků na činnost ÚKAS.  

- Výbor ÚKAS považuje problematiku SpS a DSpS za velice citlivou a bude jí věnovat pozornost.    
     h)  Předseda výboru ÚKAS podal s p.Caldou, členem výboru ÚKAS, podrobnou informaci o průběhu 
          jednání u hejtmana Ústeckého kraje. 
 
4. Problematika ÚKAS – místopředseda ÚKAS 
      a) Místopředseda ÚKAS pověřil předsedu komise rozhodčích ÚKAS aby do 15.2.2015 vyzval oddíly  
            k nahlášení zájemců o školení, či doškolení rozhodčích 2. a 3. třídy         Ú – 111/1 
      b) Místopředseda ÚKAS potvrdil navržené termíny konání výborových schůzi ÚKAS pro rok 2015: 
            19.2. 26.3. 23.4. 21.5. 18.6. 10.9. 15.10. 19.11. 17.12. v Bílině 
     c) Místopředseda ÚKAS informoval o stavu zajištění KP ÚKAS v hale pro rok 2015. Upozornil na  
            nedůslednost oddílů v zapojování se do činnosti v ÚKAS (zajišťování rozhodčích na KP) a dále na  
            problematiku spojenou s novými diplomy pro rok 2015.  Po diskuzi k problému diplomů se zavázal  
            předseda výboru ÚKAS k zajištění nových diplomů a jejich dodání na KP ÚKAS dospělých v hale.  
                                                                                                                                Ú – 112/5 

d) Místopředseda ÚKAS informoval o technickém zestárnutí převzatého PC a navrhl jeho likvidaci. 
Výbor ÚKAS s návrhem likvidace souhlasí – hlasování: pro 7x   a pověřil hospodářku ÚKAS o 
vyhotovení likvidačního protokolu.               Ú – 112/6 

e)    Místopředseda ÚKAS předložil k diskuzi materiál o ekonomických dopadech plynoucích z pořádání 
KP ÚKAS, který vypracoval pan V.Janouch. Výbor po diskuzi vzal materiál na vědomí a pověřil 
předsedu komise STK ÚKAS zohlednit ho při přípravě Brožury Atletické soutěže 2015. Výsledná 
výše pořadatelských odměn bude stanovena na základě úspěšnosti žádosti o dotaci předložené 
Ústeckému kraji. 

f)    Místopředseda ÚKAS seznámil výbor ÚKAS s možnostmi provedení plaket pro Atlety ÚKAS 2014. 
Výbor ÚKAS po hlasování vybral jednu z předložených variant a odsouhlasil předpokládanou 
cenovou relaci. 

 
5. Činnost SCM a dalších složek systému TM (předkládá vedoucí trenér SCM) 
 - nebyl předložen žádný bod k projednání  
 
6. Problematika činnosti komise rozhodčích (předkládá předseda komise rozhodčích ÚKAS-R.Trubač) 
 - nebyl předložen žádný bod k projednání 
 
7. Problematika spojená s činností STK (předseda komise STK ÚKAS) 
 a)  Předseda komise STK ÚKAS předložil návrh struktury soutěží ÚKAS na dráze v roce 2015: 



               -  3x kolo KPD dospělých, 3x kolo KPD staršího žactva, 4x kolo KPD ml.žactva – pořadatelé   
                  budou  stanoveni na základě výběrového řízení s ohledem na podané přihlášky k pořádání. 
    -  KP dospělých – Děčín, KP st.žactva a dorostu – Bílina, KP ml.žactva a elévů - Litvínov  
 
8. Problematika spojená s činností statistika (předkládá statistik ÚKAS -  M.Holcr) 
 a) Statistik ÚKAS informoval o dokončení Ročenky ÚKAS 2014 a předložil návrh na zhotovení  
                25 ks ročenek v tištěné formě – pro jednotlivé oddíly ÚKAS (budou dodány na KP ÚKAS  
               dospělých 2015 v hale zástupcům oddílů zdarma.)      Hlasování:    pro 7x 

.  
 
9. Různé (předložil místopř. ÚKAS)  

a)  Výbor ÚKAS projednal žádost o snížený startovní poplatek pro hendikepované sportovce ve výši  
     50Kč/sportovce.    Hlasování:   pro 5   zdržel se 2x 

 
 
10. Úkoly 
106/1 Sledovat a případně urgovat pomoc ASK Děčín na likvidaci následků povodní v 2013 z prostředků 

Olympijského výboru    O: Calda a Rybák  T: do konečného vyřešení 
106/2 Zpracovat seznam rozhodčích podle jejich zapojenosti do rozhodování při soutěžích ÚKAS 

       O: Trubač a oddíly ÚKAS    T: průběžně  
108/2 Zajištění štafety mládeže ÚKAS v rámci HME 2015 v Praze 
      O: Flanderka  T: průběžně, dle upřesňujících pokynů 
108/3 Zajistit reprezentaci ÚKAS na LODM 2015 v Plzni    O: Rybák    T: průběžně 

 Výbor ÚKAS vyzývá zájemce (4 osoby) o doprovod mládežnické reprezentace ÚKAS, aby se přihlásili u M. 
Rybáka (603 379 790). Uzávěrka náboru je 28.2.2015. Nominace doprovodu bude provedena v březnu 2015 na 
výborové schůzi ÚKAS 

110/6   Rozhodnutí o konání KP ve vícebojích mládeže a dospělých v roce 2015.  
KP ÚKAS ve víceboji ml. žactva 8.5.2015 na Meziboří  ostatní trvá  O: Flanderka  T: do vydání brožury Atletické 
soutěže 2015 

111/1 Ověřit potřebu konání školení rozhodčích v roce 2015      
 O: Trubač  T: do 15.2. 2015 

111/2 Zajistit upomínkovou plaketu pro zvolené atlety ÚKAS za rok 2014 v jednotlivých kategoriích 
       O:  Mairich T: do konání KP ÚKAS v hale 8.2.2015 

112/1  Zajistit podání žádosti o dotaci na Krajský úřad ústeckého kraje 
       O:  Rybák, Calda T: do konce února 2015 
112/2  Zařadit nového člena ÚKAS (Bohemia sport Žatec) do adresáře členů ÚKAS 
       O:  Holcr T: do konání schůze výboru ÚKAS v únoru 2015 
112/3  Zajistit opravu názvu oddílu USK Provod Ústí n/L v adresáři. 
       O:  Holcr T: do konání schůze výboru ÚKAS v únoru 2015 
112/4  Doplnit údaje na webových stránkách ÚKAS o identifikační údaje ÚKAS. 
       O:  Holcr T: do konání schůze výboru ÚKAS v únoru 2015  
112/5  Zajistit zhotovení a následné dodání diplomů pro KP ÚKAS na rok 2015 
       O:  Rybák  T: do 5. února 2015 
112/6  Vyhotovení likvidačního protokolu k PC v evidenci ÚKAS (důvod – morální a technické stáří) 
       O:  Holcrová    T:  do konce února 2015 
 
 
 
 
 
 
Příští schůze výboru ÚKAS se koná 20.2.2015 v Bílině v restauraci U Kádi 

        Zapsal: Milan Rybák 
 


