Program jednání 136. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu
konané dne 11.12.2018 v Ústí n/L
Přítomni:

Flanderka, Holcr, Rybák, Calda, Holcrová

Omluveni:

Mairich, Břicháč

Hosté:

nikdo nebyl pozván

1.

Kontrola úkol

7/133 Předložit seznam vybraných rozhodčích, kterým budou vydány „modré rozhodcovské
bundy“ a ty následně předat, dle výborem ÚKAS, schváleného seznamu.
O: Mairich

T: po dodání bund

1/134 Vyplatit odměny funkcionářům výboru ÚKAS
O: Holcrová
T: splněno
3/134 Určit nového správce soupravy pro M aV místo M. Vachuty
O: Mairich

T: splněno

1/135 Uhradit fakturu za webhosting ve výši 407,-Kč

O: Holcrová

T: splněno

2/135 Uhradit pořádání KF SŠAP ve výši 7.000,-Kč

O: Holcrová

T: splněno

3/135 Uhradit občerstvení na výroční schůzi výboru ÚKAS do výše 3.000,-Kč
O: Holcrová T: do 12.12.2018
4/135 Uhradit příspěvek na pořádání běžeckých pohárů ve výši á 3.000,-Kč pro ASK Děčín,
BěKoDo Teplice a BK FC Kadaň O: Holcrová T: splněno (ASK Děčín dodá fakturu)
5/135 Uhradit občerstvení na prosincovém jednání SK do výše 3.000,-Kč–konečná částka 1.534,-Kč
O: Holcrová T: splněno
6/135 Zajistit úkoly spojené s účastí atletického družstva ústeckého kraje na LODM 2019
O: Durila

T: do ukončení LODM 2019

7/135 Zajistit účast družstev ml. žactva na MKU v Jablonci n/N
O: Durila a Rybák T: splněno
8/135 Zajistit předání bund pro rozhodčí oproti předávacímu protokolu
O: Mairich
9/135 Nákup 10 ks brožur Pravidla atletiky O: Mairich

T: po dodání bund
T: do 1/2019

10/135 Zajistit protokolární předání soupravy pro M a V od M.Vachuty, panu Raisovi
O: Mairich

T: splněno

11/135 Zajistit funkčnost a maximální účelnost jednoho oficiálního webu ÚKAS
O: Holcr a Vachuta

T: do 1/2019

2.

Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)

a) Došlé faktury k proplacení:
- uhradit odměnu doprovodným funkcionářům na Běžeckém poháru mládeže dne 24.11.2018
ve výši 500,-Kč/osobu Petr Flanderka
- uhradit cestovní náklady dopravcům závodníků na Běžecký pohár mládeže
Flanderka (Litvínov), Hřích (Louny), Janeček (Ústí n/L), Rybák (Most)
- uhradit odměnu doprovodným funkcionářům na MKU v Jablonci n/N dne 8.12.2018 ve výši
500,-Kč/osobu
Slavomír Durila, Milan Rybák

- uhradit cestovní náklady dopravcům závodníků na MKU v Jablonci n/N – souhrnný příkaz
Parnica Tomáš
Most – Jablonec a zpět …………………….. 380km á 3,80 = 1.444,Rybák Milan
Most - Jablonec a zpět (přes Ústí a Lovosice) 460km á 3,80 = 1.748,Nechvátal Jiří
Bílina – Jablonec a zpět
350 km á 3,80 = 1.330,Durila Slavomír
Ústí n/L – Jablonec a zpět
240 km á 3,80 = 912,Vachuta Miroslav
Ústí n/L – Jablonec a zpět
240 km á 3,80 = 912,Venclíček Drahoš
Lovosice – Jablonec a zpět
300 km á 3,80 = 1.140,Palička Pavel
Litvínov – Jablonec a zpět
300 km á 3,80 = 1.140,Celkem
8.626,-Kč
- uhradit cestovné na jednání zástupců ÚKAS s ČAS dne 7.12.2018
Rybák
Most – Ústí n/L
100km á 3,80 = 380,-Kč
Calda
Děčín - Ústí n/L
Hlasování: 4x pro
Ú - 1/136
3.

Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS

a) předseda ÚKAS informoval členy výboru ÚKAS o jednání ÚKAS - ČAS dne 7.12.2018:

- přítomni byli Calda, Rybák za ÚKAS, Janků, Topinka za ČAS, Lesnik za USK PROVOD
Ústí n/L, Vachuta za AC Ústí n/L, Kubec a Chvátalová za KV ČUS. Jednání proběhlo ve
dvou bodech:
1.) byl za ÚKAS deklarován jednoznačný požadavek přednostního vybudování haly
pro atletiku, před parciálními zájmy oddílů, to bylo i potvrzeno Lesnikem – USK PROVOD
Ústí n/L a Vachutou – AC Ústí n/L.
2.) pan Kubec představil záměr zahájit jednání s cílem vybudovat atletickou halu
v Ústí n/L. V tomto bodu jednání došlo k dvojímu pohledu na problematiku. Rybák
konstatoval, že nemá k tomuto jednání mandát od výboru ÚKAS a odmítl dále prezentovat se
záměrem jakýkoliv souhlas, pouze vzít předkládaný záměr na vědomí s následným
projednáním ve výboru ÚKAS. Pan Calda se záměrem souhlasil a podpořil ho. Dle mínění
předsedy ÚKAS překročil p.Calda svůj mandát pro toto jednání. Následně se k bodu jednání
vyjádřil i p.Calda – pouze prý vyslovil názor, podpořit výstavbu haly kdekoliv v kraji.
Závěrečné usnesení výboru ÚKAS k předložené informaci:
Výbor ÚKAS opětovně jednomyslně deklaruje prioritní zájem výstavby atletické haly před
parciálními zájmy jednotlivých oddílů sdružených v ÚKAS. Za předpokladu, že se najde obec
v Ústeckém kraji, či jiný investor výstavby haly, který se ke stavbě atletické haly přihlásí, pak
výbor ÚKAS tento subjekt, po upřesnění podmínek výstavby, podpoří. Předseda ÚKAS toto
usnesení zašle na ČAS a manažer ÚKAS zahájí, v úzké spolupráci s předsedou ÚKAS,

jednání o ověření možností výstavby atletické haly v jednotlivých vytipovaných obcích
ústeckého kraje.
Ú – 2/136
Hlasování: 4x pro
b) předseda ÚKAS informoval členy výboru ÚKAS o zajištění účasti a výsledku štafet ÚKAS na
Běžeckém poháru mládeže v Adolfově 24.11.2018:
- problém s nominací E. Zahrádkové – s ohledem na zranění nominované závodnice a
posouzení jejího zdravotního stavu zástupcem rodiny a lékařem v jedné osobě, byla dne
19.11.2018, v souladu s vědomím vedoucího výpravy Petra Flanderky, donominována
K.Kalibová. Informace o donominování K.Kalibové byla následně předána i delegovanému
trenéru žákovských štafet p. Hříchovi.
- jednání delegovaného trenéra štafet p.Hřícha – předseda ÚKAS navrhuje, na základě
opakovaného nevhodného jednání (úmyslné, opakované nekomunikování, neobjektivní
vystupování vůči zástupcům ÚKAS, vulgární projev, …..) vyzvat Atletický klub při ZŠ
Prokopa Holého Louny, aby pokud s jednáním p.Hřícha souhlasí, převedl svou činnost do
jiného KAS
Závěrečné usnesení výboru ÚKAS k předložené informaci:
Výbor ÚKAS rozhodl, pozvat předsedu AK při ZŠ Prokopa Holého Louny a p. J.Hřícha na
příští jednání výboru ÚKAS. Pozvání zaslat doporučeně na adresu AK při ZŠ Prokopa Holého
Louny
Ú – 3/136
Hlasování: 4x pro
c) předseda ÚKAS informoval členy výboru ÚKAS o zajištění účasti a výsledku MKU mladšího
žactva v Jablonci n/N dne 8.12.2018:
- problém s nominací (nominovaní závodníci se omlouvali jak z osobních, tak i ze zdravotních
důvodů)

- problém s autobusovou dopravou. Řádně objednaný autobus (telefonická objednávka),
k odjezdu nedorazil, proto byla operativně doprava vyřešena svozem závodníků osobními
soukromými vozidly trenérů. Svá osobní auta k dopravě poskytli: Parnica, Rybák, Nechvátal,
Durila, Vachuta, Venclíček a Palička.
d) předseda ÚKAS informoval členy výboru ÚKAS o průběhu oponentur dne 30.11.2018 v Plzni:
- všechny články TM byly potvrzeny ve stejné úrovni i pro další dvouleté období 2019 - 2020
- byl schválen konečný seznam závodníků zařazených do SCM pro rok 2019. Doplněni byli
Chloupek , M.Řeháková, neodsouhlasena byla E.Zahrádková
e) předseda ÚKAS informoval členy výboru ÚKAS o stavu vyplňování prohlášení závodník, nebo
jejich zákonných zástupců k požadavkům, plynoucím z GPDR
Body c až e vzal výbor ÚKAS na vědomí

4.

Problematika činnosti komise rozhodčích - předseda komise rozhodčích

a) předseda KR zaslal informaci, že J.Rais protokolárně převzal od M.Vachuty soupravu pro
M a V.
Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí

b) Do funkce hlavního rozhodčího na KP dospělých v hale 2019 byl navržen Trubač, Hrnčíř,
Janouch a Rybák. Po projednání ve výboru ÚKAS byl odsouhlasen jako hlavní rozhodčí pan
Rudolf Trubač
Hlasování: 4x pro
c) Databáze rozhodčích ÚKAS je před dopněna. Dokončena bude do 31.12.2018 a následně
bude předána manažerovi ÚKAS k dalšímu zpracování dle požadavků ČAS
Ú– 4/136
Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí

5.

Problematika činnosti komise sportovní - předseda komise sportovní

a) Brožura Halové soutěže 2019 bude vydána do 4.1.2019

Ú– 5/136

b) Byla podána informace o rozdělení soutěže KPD mladšího žactva 2019 na dvě divize
(východ a západ). Rozdělení bude provedeno po ukončení přihlášek oddílů do soutěží a
následně proběhnou 3 divizní kola, z nichž stanovený počet družstev z jednotlivých divizí
postoupí do krajského finále, které rozhodne o konečném pořadí družstev.
Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí
c) Byla podána informace o jednání SK ÚKAS. Zápis z tohoto jednání je zveřejněn na
webových stránkách ÚKAS (ukas.hys.cz) záložka Soutěžní komise
Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí

6.

Problematika činnosti statistika - statistik ÚKAS

a) Webové stránky ÚKAS – s ohledem na možnosti jednotlivých správců webových stránek
(Holcr, Vachuta) a jejich vstřícnosti k zpřístupnění webových stránek jednotlivým členům
výboru ÚKAS, bylo výborem ÚKAS s konečnou platností rozhodnuto:
Zachovat jako oficiální webové stránky ÚKAS ty stávající tj. ukas.hys.cz Jejich správcem
zůstává p.Milan Holcr, který na těchto stránkách zřídí záložku – krajský manažer.
Hlasování: 4x pro
7.

Různé

a) byl předložen návrh na doplnění počtu krajských dresů, hlavně u větších velikostí
Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí s tím, že předseda ÚKAS zjistí možnosti doplnění
sady dresů u původního dodavatele dresů.

8.

Úkoly

7/133 Předložit seznam vybraných rozhodčích, kterým budou vydány „modré rozhodcovské
bundy“ a ty následně předat, dle výborem ÚKAS, schváleného seznamu.
O: Mairich

T: po dodání bund

3/135 Uhradit občerstvení na výroční schůzi výboru ÚKAS do výše 3.000,-Kč
O: Holcrová T: do 12.12.2018
6/135 Zajistit úkoly spojené s účastí atletického družstva ústeckého kraje na LODM 2019

O: Durila

T: do ukončení LODM 2019

8/135 Zajistit předání bund pro rozhodčí oproti předávacímu protokolu
O: Mairich
9/135 Nákup 10 ks brožur Pravidla atletiky O: Mairich

T: po dodání bund
T: do 1/2019

11/135 Zajistit funkčnost a maximální účelnost jednoho oficiálního webu ÚKAS
O: Holcr a Vachuta

T: do 1/2019

1/136 Zajistit úhrady cestovních nákladů a odměn doprovodným funkcionářům na akcích
ÚKAS dle bodu 2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti, tohoto zápisu
O: Holcrová

T: do 31.12.2018

2/136 Zahájit jednání ohledně ověření možností výstavby atletické haly v ústeckém kraji
O: Rybák a Vachuta T: do 30.4.2019
3/136 Zaslat pozvání na jednání příštího výboru ÚKAS předsedovi AK při ZŠ Prokopa
Holého Louny
O: Rybák
T: do 31.12.2018
4/136 Předat manažerovi ÚKAS dokončenou databázi rozhodčích ÚKAS k dalšímu
zpracování
O: Mairich
T: 15.1.2019
5/136 Dopracovat, odsouhlasit a elektronicky rozeslat Halovou brožuru 2019
O: Flanderka

T: 5.1.2019

Příští schůze výboru ÚKAS bude dne 17.1.2019 od 16:30hod. v Děčíně, ve sportovní hale
vedle atletického stadionu

Zapsal: Milan Rybák

