Zápis ze 156. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu konané v Bílině
30.11.2021 od 15:30 hod.
Přítomni:

Calda, Rybák, Holcr, Mairich, Flanderka

Omluveni:

Holcrová

Hosté:

Lesnik (ved.trenér SCM), Vachuta (manažer ČAS pro ÚK) ,Simon (zástupce Dozorčí rady
ČAS)

Jednání řídil: Milan Rybák – předseda ÚKAS
Zápis prováděl: Milan Rybák – předseda ÚKAS
1.
Kontrola úkolů
8/135 Mairich – zajistí předání bund pro rozhodčí a nechá podepsat předávací protokol
J. Mairich zdůvodnil dosavadní nesplnění úkolu zdravotním stavem a provozními překážkami. Ujistil VV ÚKAS, že
úkol dokončí do 31.12.2021
2/136 Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových a dalších sportovišť pro atletiku v ÚK.

úkol stálý

10/149 Rybák, Vachuta- vytipovat slepá místa v kraji a oslovit někoho, kdo by mohl založit atletický klub – úkol stálý
11/149 Rybák, Vachuta - připravit koncepci podpory běžeckých závodů v kraji, návrhy na koncepci Běžeckého poháru 2022
Úkol byl rozšířen o zhotovení databáze běhů mimo dráhu – úkol pro manažera ČAS pro ÚK Termín do 30.11.2022
Úkol nebyl splněn, byly sportovní komisí vybrány závody, napříč ústeckým krajem a bylo zahájeno jednání o
souhlasu pořadatelů se zařazením do Běžeckého poháru. Požadavek na vyhlášení Poháru do 31.12.2021
3/154 Holcrová – uzavřít DPP s doprovodnými funkcionáři na Mezikrajovém utkání ml.žactva dne 28.9.2021 v Jablonci n/N
a následně těmto funkcionářům proplatit odměnu ve výši 500,-Kč/osobu. Termín: do konce 10/2021 Splněno
6/154 Vachuta – realizovat ve spolupráci s pořadateli a organizátory (viz s bod 3. a odstavec „m“ tohoto zápisu) jednotlivé
akce v rozsahu schváleném Výborem ÚKAS. (Již proběhla oslava 75. let atletiky v Děčíně a Běh zámeckým parkem
v Klášterci. Zbývá akce v Mostě – 5.12.2021 Mikulášský běh a 24.12. Štědrodenní běh) Termín: do konce roku 2021
7/154 Vachuta – zajistit kalibraci měřícího pásma u metronomického úřadu. (ÚKAS obdržel novou váhu, je tak potřeba
zajistit pouze kalibraci pásma). Termín: do konce roku 2021
1/155 Rybák, Holcrová - zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 155. Jednání
Výboru ÚKAS
Splněno – zbývá a) zajistit proplacení pořadatelských odměn Duchcov, Lovosice, Bílina á 3.000,- za elévy.
b) dokoupit, uhradit a předat poháry za KPD ÚKAS dospělých. c) Vyplatit podporu Děčínu za běžecký pohár 3.000,2/155 Rybák – Informovat ing. Zalabákovou o výsledku projednávání problematiky výstavby haly a tunelů pro potřebu
atletického dění.
Termín – do konce října 2021 Splněno
3/155 Rybák - Projednat s V.Purmanovou podmínky a možnost realizace: - nových diplomů na rok 2022 a doplnění sad
dresů pro ÚKAS v již zavedeném designu Splněno – dresy zajistí do 3/2022, návrhy diplomů zajistí J.Calda do 15.1.2022
4/155 Rybák – vybrat nejekonomičtější dopravu na Štafetový pohár do Valašského Meziříčí a zajistit ubytování pro výpravu
Splněno
5/155 Mairich – organizačně a personálně zajistit školení a doškolení rozhodčích 2. a 3. třídy, v souladu se schváleným POZ
Proběhlo doškolení rozhodčích 3. a 2. Třídy. Je nutné dokončit zaevidování prodloužení platnosti licencí a vyúčtovat
akci. Bude provedeno do 23.12.2021
2.
Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová) Ú - 1/156
a) Výbor ÚKAS souhlasí s úhradou čtvrtletních odměn funkcionářům ÚKAS za období 10..- 12./2021, dle modelu roku
2020 v plném rozsahu Calda, Flanderka (formou cestovného 2.560,-Kč), Holcr, Mairich (podmínkou je vyúčtování
proškolení rozhodčích a zápis o prodloužení licencí v evidenci ĆAS) a Rybák.
b) Výbor ÚKAS souhlasí s úhradou nákladů za dopravu na Běžecký pohár mládeže v Uherském hradišti – Brůžek jízdné
480,-, jízdenky ČD děti 723,- , Beneš cesťák auto 3.360,- , Duffek cesťák 480,-, Flanderka cesťák 1.600,- a dále s úhradou
nákladů za ubytování se snídaní ve výši 7.655,-Kč. (celkem 14.298,-Kč dotace ČAS 9.329,-Kč rozdíl 4.969,-Kč)
c) Výbor ÚKAS souhlasí s odměnou 3.000,--Kč Pavlu Břicháčovi, revizoru účtů ÚKAS za jeho činnost pro ÚKAS.
d) Výbor ÚKAS souhlasí s odměnou 300,-Kč technickému delegátovi, či řídícímu soutěže za každý jím zrealizovaný závod
KP ÚKAS. Konkrétně Čermák 3x = 900,- , Duffek 6x = 1800,-, Flanderka 2x = 600,- , Vachuta 5x = 1500,- Brůžek 1x =
300,- Calda 1x = 300,- Holcr 1x = 300,- (účast viz tabulka Příloha č.2) Celkem 5.700,-Kč
e) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovného členům SK ÚKAS za účast na jednání SK v roce 2021. Vyúčtování
cestovného jednotlivých členů SK předá P.Flanderka , předseda SK za celou SK do 20.12.2021

f) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovného členům VV ÚKAS za účast na jednání VV ÚKAS dle tabulky (viz
Příloha č.1.), v celkové hodnotě 6.640,-Kč.
g) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením úhrady občerstvení na jednání výročního zasedání SK v celkové výši 1.790,-Kč
h) VV ÚKAS souhlasí s proplacením úhrady občerstvení na jednání výročního zasedání VV ÚKAS v celkové výši 927,-Kč
Hlasování

-

body a, b, c, d, e, f, g, h ……

pro:

5

proti: 0

zdržel se:

0

3.
Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS
a) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o průběhu jednání ohledně oponentur – veškeré články TM (SpS: Provod Ústí
n/L, AK Bílina, AK Most, VTŽ Chomutov, SG: Most, SCM: Lesnik, Šíma, Nechvátal, Calda) se zúčastnily a hodnotily
zařazení v systému TM jako pozitivní. Zástupce ČAS T. Purman vyzval k objektivnímu a loajálnímu vystupování. Informaci
předsedy ÚKAS doplnili A. Lesnik- VT SCM, J. Calda – T SCM, M. Vachuta – T SCM, účastníci oponentur.
Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí
b) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o průběhu jednání Výboru ČAS. Největší diskuze proběhla ohledně schválení
rozpočtu ČAS na rok 2022 (krácení financí ve všech oblastech, problematika mládež – reprezentace, konstatování, že oddíly
jsou finančně dobře zajištěny přímo přes NSA zatím co ČAS již na oddíly dotace nedostává a proto bude nutné se smířit s
tím, že ČAS již nebude oddíly tak finančně podporovat, ale spíše bude hledat cestu, jak oddíly podpoří finančně ČAS).
Navýšení členského poplatku ze 100,- na 150,-Kč/evidovaný člen, ukončení podpory oddílům majícím družstvo v soutěži
ČAS, 100% nárůst poplatků ČAS. Členové VV ÚKAS ve svých komentářích vyslovili nespokojenost s naznačeným směrem
vývoje financování ČAS s ohledem na nárůst provozních nákladů jednotlivých AO/AK.
Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí
c) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o své účasti na školení školitelů TAP a TŽ. (ne provádět u AP visy, vzpory,
kotouly, ????, trénovat i nízký start a předávky štafet, u vrhů zařadit i točivé provádění odhodu, v atletické abecedě
neprovádět běh stranou….???). Poplatek ČAS 500,-Kč/os., poplatek ČAS 200,-Kč za zápis do registru trenérů. Zvýšení
hodnot časové dotace na školení a psaní seminárních prací = cílem je zkvalitnění školícího procesu a zvýšení kvality
frekventantů. Členové VV ÚKAS s navyšováním poplatků, ani s nárůstem hodinových dotací školení TAP a TŽ nesouhlasí.
Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí
d) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o žádosti P. Holcrové ukončit činnost účetní ÚKAS při ochotě pokračovat jako
hospodářka ÚKAS. Za sebe navrhuje paní Lucii Sieberovou (https://www.facebook.com/lucie.sieberova)
VV ÚKAS bere informaci na vědomí a pověřuje předsedu VV ÚKAS zahájením jednání s paní L.Sieberovou Ú - 2/156
e) Činnost současného předsedy komise rozhodčích pana J.Mairicha – špatná komunikace
Předseda VV ÚKAS vyzval předsedu KR ke sdělení informace, vážící se k jeho současné činnosti ve VV ÚKAS. P.Mairich
vysvětlil svou současnou situaci zdravotním stavem a ujistil VV ÚKAS, že dokončí volební období ve VV ÚKAS s tím, že
s následnou kandidaturou již nepočítá. Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí
4.
Problematika činnosti komise rozhodčích - předseda komise rozhodčích J.Mairich
a) Předseda KR informoval o závěru a vyúčtování doškolení rozhodčích 3. a 2. Třídy v Bílině v termínu 13. – 14.11.2021
(viz bod 1., úkol 5/155 tohoto zápisu). Zmínil problematiku Covid 19, která výrazně ovlivnila možnost uskutečnit školení a
proškolení rozhodčích v původně zamýšleném rozsahu. Vyúčtování doškolení dodá a zajistí zápis o prodloužení licencí do
evidence rozhodčích ČAS.
Výbor bere na vědomí
b) Předseda KR podal informaci ohledně školení rozhodčích 3.třídy které proběhlo v termínu 13.11.2021 v Klášterci n/O, a
které bylo realizováno mimo působnost instruktora školení pana R. Trubače. S ohledem na sdělené, neví nic o průběhu
školení ani počtu vyškolených rozhodčích. Na uvedené reagoval předseda VV ÚKAS tak, že byl iniciátorem školení,
s ohledem na nutnost vyškolit rozhodčí pro potřebu kláštereckého oddílu, když v důsledku pandemie již byla dvě školení
zrušena. Dle informací, které si ověřil u předsedy KR ČAS J.Kubálka, se oddíl nedopustil žádné chyby. Je teď jen zapotřebí
zaslat třídní knihu s podpisem instruktora školení panu Mairichovi, aby úspěšné absolventy školení zavedl do evidence
rozhodčích v ÚKAS a vydal jim průkazy.
Výbor bere na vědomí

5.

Problematika činnosti komise sportovní - předseda komise sportovní P. Flanderka

Ú - 3/156

a) Příprava halové brožury 2022 a ekonomika závodů v hale v Praze
- brožura bude vydána ke konci prosince 2021
- komentátoři v hale 2022 – Vachuta dospělí, Duffek dorost + starší žactvo, Rybák mladší žactvo
- zdravotní službu = Jarda Calda zjistí červený kříž v Praze
- pořadatelská služba = Pavel Duffek zjistí možnosti
- ředitelkou všech tří halových závodů bude Veronika Purmanová
- hlavní rozhodčí dodala komise rozhodčích – Trubač Rudolf dospělí, Adlerová Saša st.žactvoa dorost, Hyna Jiří
mladší žactvo

b) Soutěžní komise ÚKAS projednala Materiál komise mládeže ČAS k soutěžím mladšího žactva pro rok 2022. Po velké
diskuzi navrhla aby byla zachována stávající forma soutěží mladšího žactva i pro rok 2022.
c) Ekonomika KP v hale
- zdražení nájemného v Praze na Strahově na cca 3.500,- Kč/hodina – ověří Rybák
- kamera + závodní kancelář – všechny tři halové závody zajistí „Atletika Klášterec“ za smluvní cenu 6.000,- Kč
d) 1. - SK ÚKAS navrhuje, aby při KP elévů v hale byl vybírán soutěžní poplatek 50,-Kč/osobu
2. - SK ÚKAS navrhuje, aby při KP v ostatních kategoriích v hale byl vybírán soutěžní poplatek 100,-Kč/osobu, v případě
mimokrajských účastníků 200,-Kč/osobu
e) Různé
- Předseda SK informoval, že členové soutěžní komise včetně manažéra kraje navrhli, aby Petr Flanderka dále vedl soutěžní
komisi, byť již nežije v Ústeckém kraji
Hlasování
- body a, b, c, d1.), e
pro: 5
proti: 0
zdržel se:
0
bod d2.)
pro 4
proti: 0
zdržel se:
1
6.

Problematika činnosti statistika - statistik ÚKAS M. Holcr

a) Vyhlášení ankety Atlet ÚKAS 2021
Na základě hlasování byly schváleny výsledky ankety Atlet ÚKAS 2021 takto:
Dospělí: 1. Ščerba Matěj (AC Ústí), 2. Pavelková Hana (AK Most), 3. Camara Samuel (AC Ústí)
Junioři: bez pořadí–Bisová Nikola (PROVOD Ústí), Porubčanová Zuzana (ELNA Počerady), Veselý Martin (PROVOD Ústí)
Dorost: bez pořadí - Brabcová Veronika (AC Ústí), Koszegi Matyas (AC Ústí), Majer Tomáš (PROVOD Ústí)
Žactvo: bez pořadí – Bittnerová Klára (VTŽ Chomutov), Kothánková Tereza (AK Klášterec), Švec Daniel (AK Žatec)
7.
Problematika manažera ČAS pro ÚK – Mgr. Miroslav Vachuta
Manažer ČAS pro ÚK, M.Vachuta informoval VV ÚKAS o:
- projektu Atletika do škol a o jeho současném průběhu v jednotlivých okresech ÚK
- proběhlém školení trenérů TAP a TŽ v Děčíně. Školení proběhlo dle plánu, ale vznikly komplikace z pohledu financování,
konkrétně s povinností odvodu poplatku ČAS ve výši 500,-Kč/ účastník školení.
- situaci v Žatci, kde není dosud dořešen přechod z Bohemie Sport Žatec do Sporťáčku Žatec
- proběhlo dodání vybavení klubům od Kantor sportu, již zbývá dodat jen molitanovou švédskou bednu AK Bílina
- jednání s předsedou ČAS Liborem Varhaníkem
- výhledu ekonomické podpory prostřednictvím Akademie ÚK na rok 2022 (talentovaná mládež, oddíly)
- možnosti zajistit medaile z Číny, dle vzoru Libereckého KAS. ÚKAS si ověří možnosti u p. Sichrovského (Vyberpohár)
- možnosti získat finanční prostředky na školní soutěže od ÚK (MŠMT)
8.
Problematika vedoucího trenéra SCM ÚKAS – Alexej Lesnik
Vedoucí trenér SCM ÚKAS informoval VV ÚKAS o:
- proběhlém soustředění SCM ÚKAS na Kladně (listopad 2021)
- proběhlém testování členů SCM ÚKAS, které proběhlo v Nymburce společně se středočeským KAS.
- na rok 2022 je plánováno soustředění opět na Kladně, předpokládaný termín březen 2022 a testovací sraz v listopadu 2022
9. Různé
- v různém vystoupil přidělený zástupce dozorčí rady ČAS pro ÚKAS, pan Zděnek Simon, který informoval členy VV
ÚKAS o dosavadní činnosti DR ČAS. Je plánováno provést audit podzimního soustředění SCM ČAS na Kanárských
ostrovech v roce 2020. O dalších krocích a výstupech DR ČAS se jedná, nejní jednotný názor na to, co je a co není
v kompetenci DR ČAS.
10. Zadané úkoly
8/135 Mairich – zajistí předání bund pro rozhodčí a nechá podepsat předávací protokol T: do 31.12.2021
2/136 Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových a dalších sportovišť pro atletiku v ÚK.

úkol stálý

10/149 Rybák, Vachuta- vytipovat slepá místa v kraji a oslovit někoho, kdo by mohl založit atletický klub – úkol stálý
11/149 Rybák, Vachuta - připravit koncepci podpory běžeckých závodů v kraji, návrhy na koncepci Běžeckého poháru 2022
Úkol byl rozšířen o zhotovení databáze běhů mimo dráhu – úkol pro manažera ČAS pro ÚK Termín do 31.12.2021
6/154 Vachuta – realizovat ve spolupráci s pořadateli a organizátory (viz s bod 3. a odstavec „m“ tohoto zápisu) jednotlivé
akce v rozsahu schváleném Výborem ÚKAS. (Zbývá akce v Mostě – 5.12.2021 Mikulášský běh a 24.12. Štědrodenní běh)
Termín: do konce roku 2021
7/154 Vachuta – zajistit kalibraci měřícího pásma u metronomického úřadu. (ÚKAS obdržel novou váhu, je tak potřeba
zajistit pouze kalibraci pásma). Termín: do konce roku 2021

1/155 Rybák, Holcrová - zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 155. Jednání
Výboru ÚKAS
Termín: do konce roku 2021
Z úkolu Ú – 1/155 – zbývá a) zajistit proplacení pořadatelských odměn Duchcov, Lovosice, Bílina á 3.000,- za elévy.
b) dokoupit, uhradit a předat poháry za KPD ÚKAS dospělých. c) Vyplatit podporu Děčínu za běžecký pohár 3.000,2/155 Rybák – Informovat ing. Zalabákovou o výsledku projednávání problematiky výstavby haly a tunelů pro potřebu
atletického dění.
Termín – do konce října 2021 Splněno
3/155 Rybák - Projednat s V.Purmanovou podmínky a možnost realizace: - nových diplomů na rok 2022 a doplnění sad
dresů pro ÚKAS v již zavedeném designu Splněno – dresy zajistí do 3/2022, návrhy diplomů zajistí J.Calda do 15.1.2022
5/155 Mairich – organizačně a personálně zajistit školení a doškolení rozhodčích 2. a 3. třídy, v souladu se schváleným POZ
Proběhlo doškolení rozhodčích 3. a 2. Třídy. Je nutné dokončit zaevidování prodloužení platnosti licencí a vyúčtovat
akci. Bude provedeno do 23.12.2021
1/156 Rybák, Holcrová - zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 156. Jednání
Výboru ÚKAS
Termín: do konce roku 2021
2/156 Rybák - zahájit jednání s paní L.Sieberovou ohledně možnosti spolupráce při vední účetnictví ÚKAS od 1.1.2022
Termín: do konce roku 2021
3/156 Flanderka – realizovat a dořešit úkoly plynoucí z bodu 5. Problematika činnosti komise sportovní tohoto zápisu
Termín: průběžně, s ohledem na halovou sezonu 2022
Příští schůze výboru ÚKAS 20.1.2022 v Bílině od 15:30 hodin
Zapsal: ing. Milan Rybák – předseda ÚKAS

Příloha č.1

18.02.2021

č.v
ÚKAS
152

25.05.2021

datum

Rybák Mairich Holcr

Calda

Flanderka Holcrová Poznámka

Bílina

120,-

/

O

480,-

proplaceno

O

153

Bílina

120,-

O

O

480,-

proplaceno

O

09.09.2021

154

Bílina

120,-

/

120,-

480,-

O

O

14.10.2021

155

Bílina

120,-

/

120,-

480,-

proplaceno

O

30.11.2021

156

Bílina

120,-

/

120,-

480,-

3.280,-

O

Součet 2021

5x

4x

5x
2 400
Kč

0x

6 640 Kč

3x
360
Kč

4x

cestovné
celkem

5x
600
Kč

3 280 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

v případě konání výboru ÚKAS formou per rollam se cestovné nehradí

Příloha č.2

Přehled účasti ŘS a TD na závodech ÚKAS
Duffek - ŘS - 3 x mladší žactvo, 2 x kolo mužů a žen, 1 x finále mladšího žactva
Vachuta - ŘS - 3 x mladší žactvo, 2 x dorost a juniorstvo
Čermák - ŘS - 3 x starší žactvo
Flanderka - TD - 2 x mladší žactvo na dráze + přespolní běh
Calda - TD - 1 x starší žactvo
Brůžek - TD - 1 x muži a ženy
Holcr - TD - 1 x víceboje mladšího žactva a elévstva

