
Z Á P I S 
 

ze společné valné hromady Karlovarského a Plzeňského kraje, která se uskutečnila 14.3.2009 

v hotelové škole v Mariánských Lázních 

 

Program VH 

1. Zahájení, přivítání delegátů a hostů, volba pracovního předsednictva, volby mandátových 

návrhových a volebních komisí. 

2. Schválení programu VH, dále jednacího (společný) a volebního řádu 

3. Zprávy mandátových komisí KKAS a PKAS 

4. Kontrola usnesení z minulé VH 

5. Zprávy o činnosti Karlovarského a Plzeňského kraje za období od minulé VH (zprávy 

Přednesou předsedové samostatně) 

6. Zprávy o hospodaření za rok 2008 a návrhy rozpočtů na rok 2009 

(delegáti obou krajů obdrží zprávy v písemné podobě) 

7. Zpráva revizora PKAS 

8. Vystoupení hostů, zástupců ČAS a DR ČAS 

9. Diskuse 

10. Volby (kraje samostatně) 

- volba předsedy (revizora) 

- volba členů výboru KAS 

- volba delegátů na VH ČAS 

11. Návrh usnesení (každý kraj zvlášt‘) a jeho případné doplnění a schválení 

12. Závěr a ukončení VH 

 

Ad1) 

Zahájení 

VH zahájil předseda KKAS pan Jacek Přibáň, který přivítal přítomné delegáty a hosty, 

především ředitele Českého atletického svazu pana Františka Fojta,dále předsedu DR ČAS 

Dr.Viktora Trkala a zástupce DR ČAS Marii Jirglovou. 

Jménem všech delegátů VH byl předán dárkový koš V.Trkalovi k jeho životnímu jubileu. 

Zároveň byl minutou ticha připomenut loňský odchod těch, kteří se o západočeskou atletiku 

ale i českou atletiku zasloužili obrovským způsobem – pánové A.Blahůt, L.Nešpor, J.Šípek, 

L.Hůrka a J.Alexa. 

Po té bylo pověřen řízením VH pan Jaroslav Roubíček (ACMLA). 

Bylo zvoleno pracovní předsednictvo ve složení pp. P. Konop, J.Přibáň, J.Roubíček a F.Fojt. 

Byly zvoleny jednotlivé komise – mandátová (PKAS – F.Janeček, KKAS – M.Kitzberger), 

návrhová (PKAS – Z.Forster, V.Šroubek, KKAS – L.Dočkal, V.Hůrka) volební (PKAS – 

P.Hatlman, J.Pšajdl, K.Šedina, KKAS – P.Pavelka, M.Volek, L.Fukárek) 

 

Ad2) 

Program VH    

Byla odhlasována změna názvu (navrhovatel J.Roubíček) – bodu 9 Diskuse na bod Různé 

Zamítnut byl návrh p. M.Zítky ohledně předložení zprávy revizora KKAS, protože KKAS 

revizora nemá a jeho práce je monitorována DR ČAS. 

Návrh J.Roubíčka, aby se diskutovalo hned ke každému bodu programu, aby diskusní 

příspěvek trval pouze tři minuty a diskutující v dané věci mohl vystoupit pouze dvakrát, 

přičemž se toto omezení netýká předkladatele návrhu, který odpovídá na dotazy – byl 

schválen. 

  



Ad3) 

Zprávy mandátových komisí: 

PKAS – pozváno 35 delegátů – přítomno 31 (88.5%) pozváni 2 hosté –oba přítomni (100%) 

KKAS – pozváno 21 delegátů – přítomno 16 (76%) pozván 1 host – přítomen 1 

Prezenční listina obou krajů je přílohou tohoto zápisu 

 

Ad4) 

Kontrola usnesení z minulé VH (29.3.2008)    

    1)   Projednat příspěvky delegátů na VH – termín do 30.4.2008 

Každý z výborů uskutečnil 

2) KKAS uskuteční mimořádnou VH 

Byla uskutečněna 3.6.2009 v Chebu 

Úkol – VV KKAS musí dodržet vyrovnaný rozpočet na rok 2008  

            Bylo dodrženo – viz zpráva o hospodaření 

 

Ad5) 

Zprávy o činnosti 

za PKAS zprávu přednesl p. P.Konop 

Dámy a pánové, 

Měl bych nyní přednést zprávu předsedy PKAS, ale jsem jen zastupující předseda a tak 

zpráva bude také lehce zastupující. Takže prosím o shovívavost. 

VV se scházel v průběhu roku 2008 pravidelně každý měsíc, mimo prázdninový červenec. 

Kromě svého pravidelného jednání jsme se několikrát v průběhu roku sešli s kolegy z KV, se 

kterými máme společné soutěže. 

VV pracoval ve složení L.Vyhnánek předseda – který se vzdal funkce, P.Konop 

místopředseda, SCM a trenérský úsek, F.Janeček sekretář a STK, J.Bastl – pokladník, 

K.Prokopová – atletika dětí a žactva. 

Na naše schůze pravidelně docházel revizor p. F.Novák a tvůrce oblastních webových stránek 

p. Z.Šilhánek. Ty najdete na adrese – www.pkas.wz.cz. Občas J.Koleš 

Tento výbor, nebo chcete-li jeho zbytek, dnes odstoupí a dovolíme si Vám předložit 

kandidátku novou, na níž se většina jmenovaných vyskytuje a seznam jsme doplnili o nové 

lidi, o kterých si myslíme, že by byli přínosem pro krajské dění a také o lidi, které navrhly 

kluby. 

Nyní bych se chtěl zmínit o dalších oblastech, které souvisí s prací VV, V průběhu roku se 

povedlo uspořádat všechna mistrovství oblasti a to, jak jednotlivců tak družstev. Soutěže se 

rozšířily o předžáky, kteří se několika disciplínami vklínili do závodů jednotlivců a 

uskutečnily se dvě soutěžní kola družstev. V letošním roce se jejich počet ještě rozšíří a to 

minimálně na 3. 

Naše atletika měla zástupce na několika významných akcích jako byl EP – P.Szetei, 

P.Vostatková, nebo ME v běhu do vrchu,kde mezi juniorkami obsadila K.Beroušková 8. 

místo. Mezistátní utkání – žactvo – 9lidí, 17tiletí – 2lidi, 19tiletí – 6lidí, do 22 let – 8 lidí. 

Na M-ČR jsme získali 45 medailí. Nejúspěšnější byla kategorie dorostu a juniorů, žactvo (5 

medailí) a dospělí (4).  

Kategorie žactva je vůbec pro naši oblast problematická a to i přes to, že v loňském roce zde 

působily dvě sport. třídy, které se nyní přetransformovaly na jedno SpS. Konkrétně účast na 

M-ČR v loňském roce v kategorii žactva byla žalostná. Ted‘ v letošní hale jsme zaznamenali 

menší zlepšení a věřme, že vzestupný trend bude pokračovat. Nedobrá úroveň je mezi 

dospělými, kdy kluby vesměs nemají příliš prostředků na zdárný růst těchto závodníků a ti 

odcházejí za lepšími podmínkami a v horším případě končí s atletikou. Domnívám se, že se 

nám také dosud nepodařilo v krajském městě, které má velmi dobré sportovní podmínky a je 

http://www.pkas.wz.cz/


ideálním univerzitním centrem s řadou fakult, dostatečně propagovat mezi atlety, zdejší 

vysoké školy a nalákat sem škálu lidí chtivých studia a atletiky. Samozřejmě, že věc není jen 

o nějakém lákání, ale také o celkovém zabezpečení a také o kvalitních trenérských kádrech, 

kteří by, již dospělé závodníky zdárně vedly. 

V soutěžích družstev se v extralize velmi důstojně prezentoval tým žen Sokola Plzeň. Do 

stejných vod si postup vybojovali muži AK Škoda. V baráži o nejvyšší soutěž ještě bojovali 

ženy a muži AC Domažlice. Oba bez úspěchu. V kategorii mládeže lze za pozitivum pokládat 

4.místo klatovských dorostenek. Ve finále M-ČR se ale jinak žádné naše družstvo výrazněji 

neprosadilo. Dobrou úroveň mělo OM mužů, kde startovalo 9 týmů a i výkony byly na slušné 

úrovni. 

Po celý loňský rok velmi dobře pracovala skupina rozhodčích, kteří jsou schopni zabezpečit 

v kraji jakoukoliv soutěž. VV PKAS ve spolupráci se Škodou Plzeň také v loňském roce 

uspořádal školení trenérů IV. třídy, kde se vyškolilo 20 nových adeptů. Letos proběhne také 

v Plzni trenérská trojka. Domnívám se, že o trenéry je potřeba se starat,protože stále platí, že 

kde je dobrý trenér, jsou závodníci a mnohdy i dobří závodníci. Dnešní mladí adepti 

trenérství, ale už nebudou trávit hodiny na stadionech, za čárku v kádrovém posudku a tak je 

třeba hledat finanční zdroje, ale to samozřejmě nejen pro trenéry. Nedávno jsem si spočítal, že 

konkrétně v našem klubu, kde žák zaplatí 1000 Kč ročně, mu hodina přípravy vyjde na 11 Kč! 

Má k dispozici dva kvalifikované trenéry, stadion, tělocvičnu, sociální zázemí…. 11 Kč tedy 

asi bude málo. Pak si ale nestěžujme, že nemáme prostředky na trenéra a další činnost. 

Bezpochyby i my jsme v atletice schopni poskytovat služby, jako kdekoliv jinde, ale za 

peníze, o které si nesmíme bát říci. 

Organizačně nebyl loňský rok příliš hektický, nepořádali jsme žádnou velkou soutěž 

jednotlivců, za to letos se v oblasti uskuteční hned dvě mistrovství. Za týden ve Kdyni kros za 

organizace AC Domažlice a v září pořádá AK Škoda M-ČR do 22let. Věřme, že oba podniky 

budou sportovně i organizačně úspěšné. 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli a podílejí na chodu krajské 

atletiky, a popřál sobě ale i nám všem, aby tento náš sport byl živou, zajímavou a přitažlivou 

činností. 

 

Zpráva předsedy KKAS p. Přibáně za volební období 2005 - 2008 a za rok 2008 

 

Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, 

uplynuly čtyři roky od volební VH v Klatovech a členové obou krajů stojí opět před volbou,  

kdo a jakým způsobem povede atletiku v kraji  další čtyři roky. Oba dva končící výbory  

spolu spolupracovali na základě dohody z roku 2001 o „Sdružení západočeská atletika“  a tato  

spolupráce byla vždy ke prospěchu věci. 

Výbor Karlovarského kraje pracoval ve složení – předseda Jacek Přibáň, hospodář Jaroslav  

Vébr, sekretář Miroslav Janoušek, STK Vladimír Hůrka a rozhodčí a SCM měl na starosti 

pan Kitzberger a při jeho odchodu z funkce vedoucího SCM byl do výboru kooptován Libor 

Dočkal. 

Za čtyřleté období se velká většina práce výboru KKAS pohybovala ve spolupráci právě  

s kolegy z  Plzeňského kraje,  např společné.soutěže družstev, ale i mistrovství jednotlivců ve 

venku a v hale, společná brožůra a společné „Atletické výkony“ s rekordy všech kategorií,  

to všechno znamenalo finanční úspory a zkvalitnění atletických závodů. 

Podařilo se realizovat spoustu nápadů – vybírat peníze od klubů (2003) a dávat je  

pořadatelům soutěží družstev. S tím jsme byli první v celé republice! 

Vytvořili jsme systém časově přijatelných závodů s el. časomírou tzn. gigantíky“ a i když se  

loni již nepořádali, osobně si myslím, že právě tam budoucnost atletiky a ne v těch dlouhých a 



hodně nudných závodech. Byli jsme opět první, kteří jako kraj uspořádali (až po nás to byla 

Praha) mistrovství republiky jednotlivců a to žactva, které bylo hodnoceno hodně dobře. 

Rozdělili jsme mistrovství jednotlivců na žactvo a zbytek kategorií a přidali jsme halové 

mistrovství mladšímu žactvu i s medailemi. Karlovarský kraj dvakrát zaplatil autobus do 

německého Schwandorfu na závody na které jsme byli pozváni, ale nezájem některých klubů  

zmařil další účast.  

V loňském roce se v našem kraji vyhrotila situace mezi některými kluby a výborem KKAS,  

kdy se vše  řešilo až u arbitrážní rady ČAS, což je taky jeden neslavný primát. Proběhla 

po VH v Plzni, ještě MVH Karlovarského kraje v Chebu, které se prakticky o ní usilující  

kluby nezúčastnili! 

Členové VV KKAS dokončili volební období ještě v letošním roce 2009 třemi schůzemi a  

sešly se v 4.3.2009 i oba výbory spojené v SZA, kde se hodnotila halová sezóna a  

připravovala se tato Valná hromada. Musím poděkovat svým kolegům ve VV KKAS  

za  dlouhodobou kvalitní spolupráci, za spoustu dobré nálady, která vždy na jednáních pano- 

vala - i když asi ne, už tolik v loňském roce  a pánové, kteří končíte, užívejte si dál atletiku,  

protože to je naše láska na celý život, rád Vás vždy uvidím a doufám, že naše přátelství  

Vaším odchodem z výboru KKAS nikdy neuvadne. Moc Vám ještě děkuji! 

V závěru mi dovolte,  abych všem atletům, trenérům, rozhodčím a funkcionářům popřál  

úspěšnou sezónu 2009. 

 

V diskusi p.M.Zítka požadoval doplnění citace a zdůvodnění ve zprávě KKAS o neplatnosti 

konání minulé řádně VH KKAS arbitrážní radou ze dne 13.6.2008 – toto bylo hlasováním 

neschváleno. 

Obě zprávy byly schváleny. 

 

Ad6)                                                                                                                                    

Zprávy o hospodaření obou KAS za rok 2008 a návrhy rozpočtů na rok 2009 

Obě zprávy, stejně jako rozpočty byly předány delegátům písemnou formou. 

p.L.Dočkal navrhl, aby částky u SCM byly zakomponovány v rozpočtu, jak na straně 

příjmové tak výdajové – bylo schváleno 

Obě zprávy o hospodaření, stejně jako rozpočty byly schváleny. 

 

Ad7) 

Zpráva revizora PKAS za rok 2008 

p.F.Novák přednesl zprávu revizora za rok 2008 a ta byla přijata. Zpráva je součástí zápisu 

PKAS. 

Zpráva revizora byla schválena. 

 

Ad8) 

Vystoupení hostů VH 

Členka DR ČAS M.Jirglová, která monitoruje PKAS poděkovala kraji za výsledky, vyzvedla 

práci trenérů zvláště P.Konopa a nabádala kluby k lepší spolupráci a zanechání žabomyších 

vále a podotkla, že by bylo dobré, aby KKAS měl revizora.. 

Předseda DR ČAS RNDr.V.Trkal připomněl dlouhou historii české atletiky a vyzval KKAS 

aby byla vytvořena funkce krajského revizora.  

Ředitel ČAS p. František Fojt vzpomněl na úspěšná mistrovství České republiky v Plzni 

dospělých a žactva v Karlových Varech a připomněl letošní M-ČR ve Kdyni a v Plzni s tím, 

že věří, že organizačně budou úspěšná, jako ta předešlá. Zmínil se o ekonomické situaci v ČR 

ve spojení s českou atletikou. 

 



 

Ad9) 

Různé 

- p.J.Koleš nabídl oběma krajů školení rozhodčích II.a třetí třídy v Sušici 5.4.2009. 

(změna!!) Přihlášky přímo na něj, podle počtu uchazečů bude zvolen prostor pro 

školení. 

- p.F.Janeček přednesl výši jednotlivých příspěvků za družstva v OMD (částka byla 

dohodnuta na jednání SZA) - muži – 2.000 Kč, juniorské, dorostenecké a žákovské 

kategorie – 1.500 Kč a mladší žactvo – 1.200 Kč za každé přihlášené družstvo. 

Dále přednesl dohodnuté částky pro pořadatele – 30.5.2009 Plzeň –OMJ (dospělí, 

junioři, dorost) – 14.000 Kč, 14.6. Plzeň – OMJ ml.+st.žactvo 16.000 Kč, 20.9. 

Klatovy - finále OMD ml.žactva – 12.000 Kč. 

Dlouhé běhy – 5 a 10 km, půlmaraton a maraton po 2.000 Kč 

Další finanční částky se týkají již jenom PKAS – OMJ v přesp.běhu v Rokycanech, 

víceboje st.+ml.žactva v Nýřanech, víceboje ostatních kategorií v Klatovech – vše po 

5.000 Kč. OMJ v chůzi Domažlice a v běhu do vrchu v Klenčí po 2000 Kč. Dále 

oddílům za spoluúčast na okr.kolech PR a SŠP po 3.500 Kč + úhrada el.časomíry. 

p. F.Janeček informoval i počtech družstev v jednotlivých věkových soutěží. 

- p.J.Pšajdl  požádal o spolupráci se společným autobusem na M-ČR mládeže v Ostravě 

podobná situace je i na M-ČR v Olomouci 

- p.M.Zítka informoval o karlovarských webových stránkách (jejichž je správcem). 

KKAS má tedy tyto webové stránky – www.kkas.snadno.eu 

- p.L.Dočkal se obrátil na delegáty obou krajů s pomocí vyřešit situaci ohledně termínu 

OMJ ml. a st.žactva ve Stříbře. Původní termín byl 13.6. (ŠAK Chodov pořádá 

republikové finále čtyřboje a z pochopitelných důvodů by se nemohl zúčastnit). 

Situaci vyřešila Škoda Plzeň, která nabídl stadion a pořadatelství na den 14.6. s tím, že 

kluby vypomůžou zabezpečením alespoň dvou rozhodčích. 

 

Ad10) 

Volby 

Zápis z voleb do VV KKAS – zprávu zpracoval MUDr. Petr Pavelka 

1. Volby řídila volební komise zvolená VH KKAS ve složení–Ladislav Fukárek, Miloš Volek,   

    Petr Pavelka., předsedou byl zvolen Petr Pavelka 

2. Návrh na úpravu Statutu KKAS v článku 6: „Kontrolním orgánem KKAS je revizor  

    KKAS. Revizora KKAS volí VH KKAS“ –podává M.Zítka  

    Hlasování: 16 pro, Oproti, zdržel se – návrh byl přijat. 

3. Stanoven počet členů VV KKAS – stávajícím VV podán návrh – 5 členů, protinávrh  

    M.Zítka – 7 členů. 

   Hlasování o protinávrhu – 5 pro, 10 proti, l se zdržel – návrh nebyl přijat 

   Hlasování o návrhu VV – 11 pro, O proti, 4 zdržel, 1nehlasoval – návrh byl přijat 

   Stanoven počet členů nového VV KKAS – 5 (pět). 

4. Návrh VV KKAS – vedoucí trenér SCM je členem nového VV 

    Hlasování: 14 pro, Oproti, 2 zdržel se – návrh byl přijat 

    Členem VV KKAS byl zvolen Libor Dočkal 

5. Volba předsedy VV KKAS 

- návrh stávající VV  -Jaroslav Přibáň – souhlasí 

- návrh ŠAK Chodov – Miloslav Zítka – souhlasí 

Žádost Libora Dočkala na možnost prezentace Miloslava Zítky – hlasování: 8 pro, 6 proti, 

2 zdržel se, - návrh nebyl přijat 

http://www.kkas.snadno.eu/


Volba – vydáno 16 hlasovacích lístků, odevzdáno 16 hlasovacích lístků, platných 16 

hlasovacích lístků. 

Výsledek: Jaroslav Přibáň – 10 hlasů, Miloslav Zítka – 5 hlasů, prázdný lístek – 1 

Předsedou VV KKAS byl v I.kole zvolen Jaroslav Přibáň 

6. Způsob volby ostatních členů VV KKAS – předsedou volební komise navržena volba po    

    jednotlivých funkcích – sekretář, pokladník, člen pro STK a rozhodčí. 

    Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl přijat 

7. Volba pokladníka VV KKAS 

- návrh stávajícího VV –Miroslav Sabadin –souhlasí 

- návrh ŠAK Chodov – Lucie Dvořáková – souhlasí 

     I.kolo volby – vydáno 16 hlasovacích lístků, odevzdáno 16 platných hlasovacích lístků,. 

     Výsledek: Lucie Dvořáková – 5 hlasů, Miroslav Sabadin – 8 hlasů, prázdný lístek – 3 

     V I.kole nebyl nikdo zvolen. 

     II. kolo I.volby –vydáno 16 hlasovacích lístků, odevzdáno 16 hlasovacích lístků, platných  

     16 hlasovacích lístků. 

     Výsledek: Lucie Dvořáková – 5 hlasů, Miroslav Sabadin – 8 hlasů, prázdný lístek 3. 

     V II.kole I.volby nebyl nikdo zvolen. 

8. Volba člena VV KKAS pro STK a rozhodčí – 

- návrh stávajícího VV – Jaroslav Roubíček – souhlasí. 

Navržen způsob volby aklamací – hlasování: 15 pro, O proti, 1 se zdržel - návrh byl přijat 

Hlasování o členu VV pro STK a rozhodčí: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

Členem VV KKAS pro STK a rozhodčí byl zvolen Jaroslav Roubíček 

9. Volba sekretáře VV KKAS 

- návrh stávajícího VV – Miloslav Zítka – nesouhlasí 

- návrh Jaroslava Přibáně –Lucie Dvořáková – souhlasí 

Navržen způsob volby aklamací – hlasování: 13 pro, 0 proti, 3 zdržel se – návrh byl přijat 

Hlasování o sekretáři VV: 14 pro, 0 proti, 2 zdržel se. 

Sekretářem VV KKAS byla zvolena Lucie Dvořáková 

10. 2. volba pokladníka VV KKAS 

- návrh Jaroslava Přibáně – Miroslav Sabadin – souhlasí 

- návrh Miloslava Zítky – Oldřich Dvořák – souhlasí 

      Volba - vydáno 16 hlasovacích lístků, odevzdáno 16 hlasovacích lístků, platných 16  

       Hlasovacích lístků. 

       Výsledek: Oldřich Dvořák – 5 hlasů, Miroslav Sabadin – 10 hlasů, prázdný lístek – 1. 

      Pokladníkem VV KKAS byl v I.kole II.volby zvolen Miroslav Sabadin. 

 11. Volba revizora KKAS 

- návrh stávajícího VV – Jaroslav Vébr – souhlasí 

- návrh ŠAK Chodov – Miloslav Zítka – souhlasí 

Volba –vydáno 16 hlasovacích lístků, odevzdáno 16 hlasovacích lístků, platných 16 

hlasovacích lístků. 

Výsledek: Jaroslav Vébr – 12 hlasů, Miloslav Zítka – 3 hlasy, prázdný lístek – 1. 

     Revizorem KKAS byl v I.kole l. volby zvolen Jaroslav Vébr  
12 .Volba delegátů VH ČAS pořadané dne 4.4.2009 v Nymburce 

- návrh stávajícího VV (L.Dočkal vznáší poznámku: o návrhu VV neví a ani nenív 

zápise jednání VV 3/2009) – Jaroslav Přibáň – souhlasí, Jaroslav Roubíček - 

souhlasí, Mirolsav Kitzberger – souhlasí. 

- návrh Jaroslava Roubíčka – Petr Beck – souhlasí 

       Jaroslavem Roubíčkem byl navržen způsob volby aklamací „ en block“ – hlasování: 13  

       pro, 1 proti, 1 se zdržel – návrh byl přijat. 

      Hlasování o delegátech VH ČAS: 11 pro, 1 proti, 3 zdržel se. 



      Delegáty VH ČAS  byli zvoleni: Jaroslav Přibáň, Jaroslav Roubíček, Miroslav             

      Kitzberger, Petr Beck. 

13. Volba náhradníka delegáta VH ČAS dne 4.4.2009 v Nymburce 

- Jaroslavem Přibáněm navržen – Petr Tirala –souhlasí. 

Navržen způsob hlasování aklamací – hlasování 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel.  

Návrh byl přijat. 

Hlasování o náhradníku delegáta VH ČAS: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Náhradníkem delegáta VH ČAS byl zvolen Petr Tirala 

 

Zápis z voleb VV PKAS 

Volba předsedy -  P.Konop (26 hlasů), J.Čeliš (4 hlasy) I.Hubáček se volby vzdal, jeden hlas 

byl neplatný. 

Další členové výbory, kteří byli zvoleni:  (byli voleni bez určení na funkce) 

F.Janeček (25 hlasů), J.Bastl (31 hlasů), J.Koleš (31 hlasů), K.Prokopová (28 hlasů), R.Sladký 

(31 hlasů), J.Hostýnek (31 hlasů). 

Nebyla zvolena: A. Ujkanovičová (8 hlasů) 

Volba revizora : zvolen F.Novák (31 hlasů) 

Delegáti za PKAS na VH ČAS 4.4.2009 v Nymburce – J.Bastl, J.Hostýnek, F.Janeček, 

K.Prokopová 

 

Ad ll) 

Valná hromada bere na vědomí: 

1. Zprávy mandátových komisí obou krajů 

2. Výroční zprávy o činnosti přednesené p.Konopem (PKAS) a p.Přibáněm (KKAS) 

3. Zprávu revizora PKAS přednesenou p.Novákem 

      4.   Výsledky voleb (viz volby) 

 

Návrh usnesení: 

   Usnesení zapisováno průběžně a neschvalovalo se jako celek na závěr VH 

l. Projednat příspěvky delegátů VH – termín do 30.4.2009 

2. VV obou krajů souhlasí s navrhovanými poplatky na starty družstev v OMD a zároveň       

    souhlasí s finančními částkami pro pořadatele OMJ a OMD. 

 

 

Ad 12) 

Závěr VH si provedl každý kraj samostatně z důvodů časového prodlení při volbách VV 

KKAS. 

 

Zápis VH zpracoval J.Přibáň a ověřovatelem zápisu byl O.Dvořák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


