
SDRUŽENÍ  ZÁPADOČESKÁ  ATLETIKA, 

čj.  ČAS-PKAS/30/11/Jan 

 

 

ZÁPIS 

ze společné valné hromady Plzeňského a Karlovarského kraje /SZA/, která se uskutečnila dne 16. dubna 2011 

v hotelu GAME v Klenčí pod Čerchovem. 

 

Navržený program VH 

1.   Zahájení, přivítání delegátů, zástupců oddílů-klubů a hostů. 

2.   Představení navrženého pracovního předsednictva, schválení navrhovaného programu VH, schválení mandátových 

      komisí a návrhové komise. 

3.   Zprávy předsedů mandátových komisí. 

4.   Zprávy o činnosti Plzeňského a Karlovarského kraje za rok 2010 /přednesou předsedové obou KAS pp. Konop 

      a Přibáň/. 

5.   Zprávy o hospodaření za rok 2010 a návrhy rozpočtů na rok 2011 /delegáti obou krajů obdrží zprávy v písemné  

      podobě předem/. 

6.   Zprávy revizorů obou krajů pp. Nováka /PKAS/ a Vébra /KKAS/. 

7.   Vystoupení hostů, zástupců P ČAS a DR ČAS 

8.   Diskuse. 

9.   Návrh usnesení, jeho případné doplnění a schválení. 

10. Ukončení VH, závěr. 

 

Ad 1/ 

VH zahájil pan Roman Sladký, člen výboru PKAS, který byl pověřen VH řídit přivítáním všech přítomných delegátů 

a hostů. 

Po tomto úvodním bodu programu vystoupila místní folklorní dudácká skupina Haltravan, která za doprovodu svého 

dudáka zazpívala několik chodských písniček. 

Jejich vystoupení bylo pro většinu delegátů příjemným překvapením a zpestřením programu VH což dali najevo při 

jejich odchodu dlouhým a upřímným potleskem. 

Po této kulturní vložce pokračovala VH dalším bodem programu a to : 

 

Ad 2/ 

Bylo zvoleno pracovní předsednictvo ve složení pp. Petra Konopa, Jaroslava Přibáně a Romana Sladkého. 

Při schvalování navrhovaného programu VH měl připomínku pan Přibáň a to, aby se diskutovalo bezprostředně  ke 

každému bodu VH a bod 8. - Diskuse byl změněn na Rozpravu. 

S těmito změnami byl program VH většinou přítomných delegátů schválen.  

Dále byli schváleni navržení předsedové mandátových komisí obou krajů a to pp. František Janeček /PKAS/ a Miroslav 

Kitzberger /KKAS/. Společná návrhová komise byla schválena ve složení pp. Josefa Pšajdla /PKAS/ jako předsedy 

a Vladimíra Hůrky /KKAS/. 

 

Ad 3/ 

Zprávy předsedů mandátových komisí 

Plzeňský kraj /F.Janeček/ 

Bylo pozváno  -  3 hosté, zástupce P ČAS, zástupce DR ČAS pro Plzeňský kraj, starosta městyse Klenčí p.Č.  

                            /všichni písemně/.  Přítomen 1 /za DR ČAS pí M. Jirglová/, omluven starosta Klenčí pan K. Smutný. 

                         -  7 členů výboru PKAS, přítomno 6, 1 se omluvil. Dále 2 funkcionáři, kteří nejsou členy výboru a to 

                            revizor a správce webových stránek KAS. Oba byli přítomni. 

                         -  Delegáti, zástupci 16 oddílů-klubů. Přítomni byli zástupci, delegáti 13 oddílů-klubů 

                            Omluvil se klub SC Marathom Plzeň,, nepřítomni byli zástupci, delegáti klubů  AC Falcon Rokycany 

                            a  ACK Domažlice. 

                         Celkem bylo přítomno 26 delegátů z 35 pozvaných. 

Karlovarský kraj /M. Kitzberger/ 

Bylo pozváno  -  4 členové výboru KKAS, přítomen 1. Dále 2 funkcionáři, kteří nejsou členy výboru  a to revizor 

                            a správce webových stránek KAS. Oba byli přítomni. 

                         -  Delegáti, zástupci 7 oddílů-klubů. Přítomni byli zástupci, delegáti 4 oddílů-klubů. 

                            Nepřítomni byli zástupci, delegáti oddílů-klubů Triatlet Karlovy Vary, AC M. Lázně a AK Sokolov. 

                         Celkem bylo přítomno  9 delegátů z 21 pozvaných. 

Bylo pozváno celkem 56 delegátů s hlasem rozhodujícím z obou krajů, přítomno bylo celkem 35 delegátů , tj. 62,5 %. 

Tím byla VH způsobilá usnášet se, viz Jednací řád společné VH SZA /PKAS, KKAS/, čl. 3 – hlasování. 

 
Originály obou prezenčních listin budou založeny v korespondenci  krajů /PKAS, KKAS/. 

Ad 4/ 



Zprávu o činnosti občanského sdružení Západočeská atletika /SZA/ přednesl prezident SZA pan Jaroslav Přibáň. 

Zpráva by se dala rozdělit na tři části. 

V první části připomněl, že sdružení slaví letos 10 let od svého založení. Vysvětlil proč sdružení vzniklo, spolupráce 

obou krajů v rámci sdružení se krajům vyplácí především v oblasti finanční, kdy na společných akcích je 50 % finanční 

spoluúčast každého z krajů. 

Dále připomněl pořádání společných  mistrovských soutěží jak jednotlivců /OMJ/, tak družstev /OMD/ a zavedení 

poplatků – startovného u těchto soutěží ještě dřív, než k tomu přistoupil ČAS.  Svojí myšlenku pořádat místo 

dlouhých soutěží družstev krátké mítinky, výsledky na nich obodovat a odměňovat atlety za jejich umístění i finančně 

a pod. To se bohužel pro malý zájem oddílů neujalo. Až letos se o něco podobného pokouší naše extraligová soutěž. 

Bohužel v druhé části si již tradičně neodpustil kritizovat některé akce, závody a jejich pořadatele z Plzeňského kraje 

/Karlovarský kraj v loňském roce opět nic nepořádal/ a tak ostře kritizoval některé dobrovolné plzeňské funkcionáře. 

Třetí část se nesla v poměrně mírnějším tónu kde připustil, že tahounem většiny závodů v oblasti byl PKAS, především 

oddíly-kluby  AC Domažlice, TJ Klatovy a Baník Stříbro. 

Dále se zmínil o likvidaci jediné osmidráhy v oblasti, atletické dráhy ve Štruncových sadech v Plzni, na které se v roce 

2000 uskutečnilo M ČR na něž přišlo 18 tisíc diváků což je z hlediska návštěvnosti M ČR dosud nepřekonaný rekord. 

V závěru pogratulovat a poděkoval všem atletům a atletkám, kteří získali na M ČR medaile, některým z nich i za 

národní reprezentaci a za překonání celé řady krajských rekordů. Dále poděkoval trenérům a klubům, kteří je připravují. 

 

Celá zpráva bude založena v korespondenci obou KAS. 

 

Zprávu o činnosti Karlovarského kraje  za roky 2009 – 2010 přednesl předseda KKAS pan Jaroslav Přibáň. 

Uvedl, že v letech 2009 – 2010 pracoval VV KKAS v pětičlenném složení a to  J.Přibáň předseda, L.Dvořáková 

sekretářka,  M.Sabadin pokladník,  J.Roubíček STK a  L.Dočkal SCM. 

Od března 2010 kdy rezignoval pan  J.Roubíček pracuje VV jako čtyřčlenný. Výbor se v období od  VH v roce 2009  

do dnešního dne sešel 18x. Schůze výboru pravidelně navštěvoval krajský revizor pan J.Vébr. 

Dále předseda KKAS uvedl, že v případě zajištění loňské atletické sezony, tj. pořádání soutěží SZA byl kraj závislý 

na plzeňském kraji a letošní sezonu vidí stejně. 

Dále řekl, že ne každý klub v karlovarském kraji má možnost uspořádat větší akci. Buď chybí odpovídající stadion 

včetně vybavení, ale někdy taky chuť něco pořádat. 

Připomněl, že kraj patří mezi nejmenší kraje v ČR. Posteskl si, že kraj má v SCM zařazeno málo výkonnostně odpoví- 

dajících atletů, např. bývalá bašta krajské atletiky AC Start Karlovy Vary nemá v SCM zařazeného ani jednoho atleta. 

Výbor KAS nemá obsazeno řadu funkcí, např. komisi rozhodčích, soutěžní komisi apod. 

V závěru poděkoval všem, kteří se na činnosti KKAS v posledních dvou letech podíleli. 

 

Celá zpráva bude založena v korespondenci KKAS.  

 

Zhodnocení a zprávu o činnosti výboru Plzeňského kraje a také uplynulé atletické sezony přednesl předseda  

PKAS  pan Petr Konop. 

Uvedl, že výbor KAS po celý uplynulý rok pracoval jako sedmičlenný v nezměněném složení – P.Konop předseda 

a SCM,  J.Hostýnek místopředseda,  F.Janeček sekretář a STKář,  J.Bastl hospodář,  K.Prokopová úsek dětí a mládeže, 

J.Koleš rozhodčí a  R.Sladký manažer a běhy mimo dráhu. 

Řekl, že všichni členové výboru plní svoje funkce velmi zodpovědně a výbor funguje velmi dobře i jako celek. 

Jednání výboru se pravidelně zúčastňuje krajský revizor pan F.Novák a několikrát se jednání zúčastnil i správce 

webových stránek svazu pan  Z.Šilhánek 

Jednání výboru se v uplynulém roce konalo pravidelně každý měsíc, vyjma července, tj. v prázdninovém období. 

Z každého jednání byl sekretářem pořizován zápis. Ten byl mailem rozesílán na všechny oddíly-kluby kraje, členy 

výboru KAS, P ČAS, redakci AL a krajskému garantovi při DR ČAS. Dále byl zveřejňován na webových stránkách 

KAS, které aktuálně informují o dění v našem atletickém regionu. 

K webovým stránkám předseda uvedl, že by byl rád, kdyby stránky byly čtenější nejen funkcionáři a trenéry, ale hlavně 

závodníky. Proto požádal přítomné delegáty, aby na stránky, jejich existenci upozorňovali v oddílech své závodníky. 

V části, kdy hodnotil sportovně-pořadatelskou část uplynulé sezony uvedl, že se nám podařilo ve spolupráci s jednotli- 

vými oddíly-kluby zajistit uspořádání všech mistrovských soutěží jak jednotlivců, tak družstev, které si  svaz vytýčil 

v krajské termínovce. 

Samotný krajský svaz se mj. podílel i na pořádání jediného M ČR, které se v loňském roce v kraji konalo a to M ČR 

mužů a žen v půlmaratonu  v Plzni. Toto mistrovství bylo nedávno vyhlášeno jako sportovní akce roku 2010 na 

galavečeru  plzeňského sportu, na kterém byli vyhlášeni nejlepší sportovci, ale i akce jak města Plzně, tak Plzeňského 

kraje za rok 2010. 

Dále řekl, že nebude tvrdit, že všechny akce pořádané pod hlavičkou PKAS byly bezproblémové. 

Problémy byly při pořádání loňského halovém mistrovství žactva v Praze, nebo při finále OMD mladšího žactva 

v Nýřanech, které mělo ještě dlouhou legislativní dohru. 

Co se týká hodnocení nadkrajských soutěží řekl, že zde byla řada úspěchů, ale i okamžiků, kdy se tolik nedařilo. 

 

V uplynulé sezoně naši závodníci získali na M ČR 42 medailí, 19 závodníků reprezentovalo ČR na MU, nebo na 



závodech nadnárodního charakteru jako bylo ME či MS. 

V družstvech ženy Sokola SG Plzeň-Petřín postoupily až do finále M ČR, atleti Škody Plzeň byli v nejvyšších soutěžích 

o něco horší a bojovali v barážích s polovičním úspěchem. Extraligu si zachovali pouze muži, ženy sestoupily do I.ligy. 

V prvoligových soutěžích se až přes prolínací soutěž /baráž/ udrželi muži AC Domažlice. 

Mezi mládeží opět po letech uspělo naše družstvo. Nýřanské družstvo starších žákyň nejen že zvítězilo v semifinále  

M ČR družstev, ale překvapivě děvčata zvítězila i ve finále M ČR družstev a získaly zlaté medaile. 

Slušné umístění zaznamenaly i juniorky z Klatov, když ve finále M ČR družstev své věkové kategorie obsadily 6 místo. 

Pokud budu i dále hovořit o loňských pozitivech je dobrou zprávou, že nám v kraji přibyl nový klub a to horažďovický 

Athletic cross country club Horažďovice, který se zaměřil na přespolní běhy a pořádá především krosové závody. 

Mluvil-li bych o negativech, tak jistě nikoho z nás nepotěšila  zpráva o zrušení jediné, kvalitní polytanové osmidráhy  

v kraji včetně ostatního atletického zařízení, stadionu ve Štruncových sadech v Plzni, sídla našeho největšího klubu, 

klubu AK Škody Plzeň.                                                                                       

Věřme, že situace se pro škodovácké atlety brzy obrátí v dobré a že budou mít nejen kde trenovat, ale i pořádat 

závody nejen na oblastní úrovni, ale i úrovních vyšších jak tomu bylo několikrát v minulosti. 

Dále se zmínil o pořádání závodů a řekl, že je stále větším problémem pro krajského STKáře  zajistit a najít ochotné 

pořadatele na soutěže OMJ, ale především OMD. Řekl, aby si všichni uvědomili, že když nebudou pořadatelé, nebudou 

ani závody. 

Pro pomoc STK kraje, ale i oblasti podám návrh do usnesení z této VH na změnu, doplnění SŘ od příštího roku v tom 

smyslu, že oddíl-klub, který přihlásí do soutěží OMD dvě a více družstev, bude jeho povinností na požádání soutěžní 

komise /STK/ uspořádat některé z kol soutěže, do které má své družstvo přihlášené. 

V závěru svého vystoupení poděkoval všem za spolupráci a to nejen členům výboru, ale především všem oddílům-

klubům, jejich funkcionářům, trenérům, rozhodčím a v neposlední řadě i atletům, závodníkům a popřál jim úspěšnou 

celou letošní atletickou sezonu. 

 

Celá, podrobná zpráva bude založena v korespondenci PKAS. 

 

Ad 5/ 

Zprávy o hospodaření za rok 2010 a návrhy rozpočtů na rok 2011 obou krajů, tj. Plzeňského a Karlovarského kraje 

obdrželi delegáti v písemné podobě předem při prezentaci na VH. 

Ke zprávám ani k návrhům rozpočtů neměli delegáti žádné připomínky a byly delegáty VH schváleny, viz Usnesení 1. 

VH schvaluje, body 1. až 4. 

 

Zprávy o hospodaření a návrhy rozpočtů budou založeny v korespondencích obou krajů. 

 

Ad 6/ 

Zprávy revizorů obou krajů, tj. Plzeňského a Karlovarského přednesli ve zkráceném vystoupení oba revizoři.7 

 
Revizor PKAS pan František Novák řekl, že výbor PKAS pracoval v uplynulém roce velmi dobře, scházel se 

pravidelně a operativně řešil problémy, které s sebou atletické dění přináší. 

Pokud se týkalo hospodaření PKAS uvedl, že výbor vždy velmi pečlivě zvažoval vydávání finančních prostředků, 

snažil se hledat cesty jak maximálně šetřit 

Zásluhou hospodáře svazu pana J.Bastla nemá svaz již několik let na tomto úseku problémy a starosti o včasné 

účtování. Velmi spokojena je s naším svazem i účetní PKS ČSTV, ale i  EÚ ČAS. Při kontrole účetnictví z mé strany 

jsem neshledal žádné nedostatky. 

Podrobná písemná zpráva pana Nováka bude uložena v korespondenci PKAS. 

 

Revizor KKAS pan Jaroslav Vébr se ztotožnil se slovy revizora PKAS pana Nováka a dále řekl, že činnost 

Karlovarského kraje za období od VH 14.3.2009 po současnou dobu z pohledu krajského revizora byla co se týkalo 

hospodaření svazu bezproblémová. Rovněž v účetnictví svazu neshledal žádné nedostatky. 

Ve své podrobné písemné zprávě se rozepisuje o členské základně kraje, o krajských soutěžích, statistice výkonů, 

činnosti SCM a hodnotí i práci výboru včetně hospodaření KAS. 

Podrobná písemná zpráva pana Vébra bude uložena v korespondenci  KKAS. 

 

Ad 7/ 

Vystoupení hostů. 

Z písemně pozvaných hostů se omluvil zástupce P ČAS a starosta městyse Klenčí pod Čerchovem pan K.Smutný. 

A tak se z pozvaných hostů VH zúčastnila pouze pí M.Jirglová, zástupkyně DR ČAS pro Plzeňský kraj. 

Ta ve svém vystoupení řekla, že založení SZA před deseti lety byl dobrý nápad a že ze spolupráce obou krajů těží 

především atleticky malý Karlovarský kraj. Ten by se bez této spolupráce jinak velmi těžko prosazoval. 

Reagovala na kritiku některých plzeňských funkcionářů ve zprávě prezidenta pana Příbáně a řekla, že kdo nic nedělá, 

taky nic nemůže zkazit. Poděkovala PKAS za pravidelnou informovanost zasíláním zápisů z jednání výboru KAS  

a vyslovila lítost nad rušením atletické dráhy ve Štruncových sadech v Plzni.  

Škodováckým atletům městem  přislíbený nový atletický stadion ve Skvrňanech  přeje, ale řekla, že nikdy nenahradí  



Štruncovy sady. 

 

Ad 8/ 

Rozprava. 

K.Prokopová informovala o soutěžích přípravek v kraji v letošním roce a dále o výběru krajského družstva  PKAS 

pro Olympiádu dětí a mládeže, která se letos uskuteční v červnu v Olomouci. 

P.Konop informoval delegáty, že řadě trenérů prochází platnost trenérských kvalifikací. Seznamem, který zpracuje 

bude informovat všechny oddíly-kluby jak Plzeňského, tak i Karlovarského kraje. 

J.Pšajdl  informoval, že jako v loňském roce bude i letos vypraven  autobus  na M ČR juniorů a dorostu do Ostravy.  

Cena se bude pohybovat v rozmezí 700 až 800,-Kč za osobu včetně ubytování v hotelu  Atom v blízkosti stadionu 

ve Vítkovicích. Předběžné přihlášky již dnes přijímá. 

K.Prokopová předložila návrh pana Matulky ze Stříbra na změnu SŘ pro přihlašování na všechny mistrovské soutěže 

družstev /OMD/ a to od mladšího žactva výše prostřednictvím webové stránky ČAS, www.atletika.cz – Atletická 

kancelář. Návrh byl přijat /2 delegáti se při hlasování zdrželi, ostatní byli pro/. 

Dále navrhla zrušit u soutěží družstev pro kategorie staršího a mladšího žactva omezení a to, že počet přihlášených 

k jednotlivým disciplinám může být maximálně 4 z každého oddílu-klubu. 

Návrh nebyl přijat /5 delegátů bylo pro, 17 proti, 10 se zdrželo/. 

K oběma návrhům  diskutovali pp. Konop, Janeček, Přibáň, Černý, Zítka, Vébr, Nešpor, pí Zekuciová. 

J.Přibáň  vyzval všechny oddíly-kluby obou krajů, na nutnost  registrovat závodníky všech věkových kategorií, včetně 

nejmladšího žactva. Vysvětlil nutnost navýšení členské základny nejen jednotlivých krajů, ale i ČAS. 

K návrhu se připojili připomínkami pp. Zítka a Vébr. 

J.Bastl  informoval o vypovězení smlouvy PKAS na vedení účetnictví svazu od PKS ČSTV. 

Informaci doplnili pp. Hubáček, Janeček a sl. Ujkanovičová.  Za  KKAS se k problematice ČSTV vyjádřil pan Přibáň. 

J.Přibáň  navrhl změnu Stanov SZA o to znění čl. 1., odst. 1 Jednacího řádu SZA následovně : 

Zasedání VH svolává prezident SZA jednou za dva roky a dále vždy, když o to požádá výbor, nebo nadpoloviční 

většina členů SZA. 

Návrh byl přijat /hlasování se zdrželi 4 delegáti, ostatní byli pro/. 

Návrh bude zapracován do usnesení  z této VH. 

M.Černý navrhl, aby se VH konala každý rok. Návrh nebyl  přijat. 

Z.Nešpor navrhl, aby se pravidelně vždy po sezoně /v říjnu/ svolala porada zástupců potencionálních pořadatelů 

soutěží a na této poradě se připravila oblastní termínovka, včetně dohod na jednotlivé pořadatele pro příští rok. 

K tomuto příspěvku měli připomínky pp. Konop, Janeček, Přibáň, Černý, Koleš. 

M.Černý navrhl vytvořit tým funkcionářů, který by zajišťoval, organizoval všechny mistrovské soutěže v kraji. 

Výhrady k tomuto návrhu měli pp. Janeček, Konop a další.  Proto o návrhu pro jeho nereálnost se nehlasovalo. 

 

Přibližně ve l2.30 hodin bylo jednání VH přerušeno a podával se oběd. 

Po obědě pan Přibáň požádal o možnost popřát členu Karlovarského kraje panu MUDr. P.Pavelkovi k jeho kulatému 

jubileu, 50-ti letému výročí, které v těchto dnech slavil. Poděkoval mu za dosud vykonanou  práci pro karlovarskou    

i oblastní atletiku, popřál mu zdraví a za KKAS mu předal dárkový koš. K přání se přidali i ostatní delegáti obou krajů. 

Po tomto slavnostním aktu pokračovala  rozprava dalšími příspěvky. 

 

P.Pavelka  poděkoval za blahopřání a dále pokračoval a řekl, že oddíly by neměly podceňovat lékařské prohlídky svých 

závodníků, především mládeže a příkladem upozornil na možné důsledky zanedbání  lékařské prohlídky. Apeloval tak 

nejen na oddíly-kluby, ale především na trenéry závodníků. 

M.Zítko  upozornil na značné rezervy v propagaci atletiky. Řekl, že neumíme dostatečně náš sport propagovat v tisku 

i jinak. Postěžoval si na malý zájem o krajské webové stránky. Jako jejich správce dostává z oddílů minimum příspěvků 

pro jejich uvedení na stránkách. 

Dále navrhl změnu v SŘ a to zrušení placení startovného 70,-Kč za každého přihlášeného závodníka a navrhl placení 

pouze za každého prezentovaného závodníka. 

Návrh nebyl přijat /pro byli 3 delegáti, 4 se zdrželi, ostatní byli proti/. 

J.Koleš informoval přítomné proč byl seminář rozhodčích koncem loňského roku v Chodově zrušen /pro nezájem/. 

Dále uvedl, že nedostává od oddílů aktuální stavy rozhodčích, především z Karlovarského kraje. KKAS nemá komisi 

rozhodčích a tak zastupuje na KR ČASu oba kraje.  

Aktuální stavy rozhodčích, především těch aktivních vyžaduje každý rok od všech krajů KR ČAS. 

R.Sladký  informoval o Poháru mládeže Plzeňského kraje v přespolním běhu, který má v letošním roce stoupající  

účast ve všech kategoriích což považuje za pozitivum na této akci. 

F.Janeček  pozval oddíly-kluby na KM Plzeňského kraje v přespolním běhu  30.4. do Horažďovic, které se uskuteční 

v jejich vybudovaném a vždy pečlivě připraveném krosovém areálu. 

Dále uvedl, že vydá dodatek k soutěžní brožuře ve kterém uvede jednak opravy, ale především řadu dodatků-doplňků, 

tj. změny uplatněné oddíly dodatečně po uzávěrce brožury a jejím předání do tisku, případně až po jejím vydání,  

ale i ty, které se odsouhlasí na dnešní VH. 

Z.Šilhánek  navrhl, aby tak jako se každoročně vyhlašuje anketa „Atlet roku“, se vyhlašovala i anketa    

o „Nejlepší závod roku“. 

http://www.atletika.cz/


M.Zítko  připomněl, že oddíl ŠAK Chodov slaví v letošním roce 20 let své činnosti a pozval všechny oddíly-kluby 

a jejich závodníky na 20 ročník Chodovské tretry 7.5. do Chodova. 

 

Ad 9/ 

USNESENÍ ze společné VH Plzeňského a Karlovarského kraje /SZA/  konané dne 16.4.2011 v Klenčí pod Čerch. 

 

I.     Valná hromada schvaluje : 

        1.    Zprávu o hospodaření PKAS za rok 2010 předloženou delegátům Plzeňského kraje v písemné formě          

               na dnešní VH. 

        2.    Zprávu o hospodaření KKAS za rok 2010 předloženou delegátům Karlovarského kraje v písemné formě  

               na dnešní VH. 

        3.    Návrh vyrovnaného rozpočtu PKAS pro rok 2011 předložený delegátům Plzeňského kraje v písemné  

               formě na dnešní VH s tím, že dojde-li z objektivních příčin k jeho nedodržení, bude rozdíl plánovaných  

               výdajů proti příjmům minimální. 

        4.    Návrh vyrovnaného rozpočtu KKAS pro rok 2011 předložený delegátům Karlovarského kraje v písemné  

               formě na dnešní VH s tím, že dojde-li z objektivních příčin k jeho nedodržení, bude rozdíl plánovaných  

               výdajů proti příjmům minimální. 

        5.    Výši pořadatelských finančních příspěvků odsouhlasených na poradě SZA zástupců výborů obou krajů 

               PKAS  a  KKAS  dne 26.11.2009 v Plzni. 

               Pořadatelské příspěvky jsou zapracovány do společných ustanovení SŘ mistrovských soutěží jednotlivců 

               SZA, bodu 10/c soutěžní brožury SZA – AS 2011, str. 13. 

        6.    Návrh na změnu jednacího řádu společné VH SZA Plzeňského a Karlovarského kraje 

               Čl. 1  Jednání valné hromady a to následovně : 

                         1.   Zasedání valné hromady SZA svolává prezident SZA jednou za dva roky a dále vždy, když o to 

                               požádá výbor, nebo nadpoloviční většina členů SZA. 

        7.    Návrh, aby všechny přihlášky na mistrovské soutěže družstev /OMD/ SZA, tj, od mladšího žactva výše  

               se podávaly zásadně prostřednictvím webové stránky ČAS, www.atletika.cz – Atletická kancelář. 

        8.    Návrh, aby v SŘ mistrovských soutěží družstev /OMD/ SZA bylo od roku 2012 v soutěžní brožuře  

               - Atletické soutěže 2012 uveden text tohoto znění :   

               Oddíl-klub, který přihlásí do oblastních mistrovských  soutěží družstev /OMD/ dvě a více družstev je povinen    

               na požádání soutěžní komise oblasti uspořádat některé z kol soutěže, do které má přihlášené své družstvo. 

 

II.   Valná hromada bere na vědomí : 

        1.    Zprávy mandátových komisí obou krajů přednesené jejich předsedy  p. Františkem Janečkem za PKAS 

               a p. Miroslavem Kitzbergerem za KKAS.   

        2.    Zprávu prezidenta SZA p. Jaroslava Přibáně o činnosti sdružení „Západočeská atletika“ v roce 2010. 

        3.    Výroční zprávy o činnosti obou KAS přednesené předsedy KAS a to p.  Petrem Konopem za Plzeňský kraj    

               a p. Jaroslavem Přibáněm za Karlovarský kraj. 

        4.    Zprávy revizorů obou KAS přednesené revizorem Plzeňského kraje p. Františkem Novákem  

               a revizorem Karlovarského kraje p.  Jaroslavem Vébrem. 

 

Ad 10/ 

Ukončení, závěr VH provedl prezident SZA pan Jaroslav Přibáň.           

PKAS touto cestou děkuje panu Františku Novákovi za zajištění letošní VH v příjemném prostředí hotelu GAME    

v Klenčí pod Čerchovem, kde se naše VH konala již potřetí.       

 

 

 

 

Zapsal 

František Janeček, sekretář PKAS, 

Ověřovatel zápisu 

Petr Konop, předseda PKAS. 

 

V Plzni dne 28.4.2011 

http://www.atletika.cz/

