
Jednání VV KKAS v Chodově 17.6.2019 od 18 hodin. 

 

Přítomni : Přibáň, Dvořák, Zekuciová, Sabadin, Zítka 

Hosté : Matička 

Další hosté : Holát, Kříž, Procházková 

 

1/ VV KKAS kooptoval p.M.Zítku k dnešnímu dni /17.6.2019/ do VV KKAS, a žádá  ČAS o  

zapsání do spolkového rejstříku na justici.cz 

 

2/ Předsunutí bodu programu jednání VV vzhledem k účasti kandidátů na post manažera ČAS 

- p. Přibáň – zopakoval informace o odstoupení bývalého manažera O. Dvořáka k 31.3.2019, 

dočasně provizorním vedením byl z ČAS pověřen M. Neuwirt PKAS. Přibáň dále informoval o 

náplni práce, průběhu výběru kandidátů, kteří zaslali své životopisy předsedovi KKAS 

 

- VV KKAS trvá na již dříve uvedeném pouze doporučení  ČAS na obsazení funkce, každý člen 

VV měl právo na osobní  doporučení, hlasování 

 

VV doporučoval : 

 -   Zekuciová SCM, zkušenosti s vedením klubu i sportovní kariéra, trenérské výsledky atd. 

-   Markusková velký posun atletiky v Triatletu, šíře základny, soutěže, vedení administrativy, 

dotace atd. 

 

Jednání VV KKAS se zúčastnili zájemci o post manažera : 

a/ Jana Procházková - chybí jí pozvání na jednání VV KKAS, osobní představení plánu apod.,  

 

b/ Štěpán Kříž-  nesouhlasí s postupem VV KKAS / 9.4. v zápisu VV odstoupení Dvořáka,  26.4. 

vypsáno výběr. řízení ČAS/, pokusil se předat osobní dopis adresovaný  VV KKAS a bude tento 

dopis zasílat i ČAS, ve stejném znění. Dle jeho názoru nebyly vypsány konkrétní podmínky, 

nezveřejněno na webu KKAS ani ČAS. Chybí mu stanovy na stránkách KKAS. 

 

c/ Petr Holát - kroužek v obci Vroutek pod vedením SC Start /trenér SC/, kroužek ZŠ Konečná, 

kroužek ZŠ Poštovní, obnovení tradic atletiky, zatím děti. 

 

Do diskuze vstoupil člen VV KKAS O. Dvořák-stanovy jsou veřejně přístupné na webu 

www.atletika.cz, součástí je stať o pobočných spolcích /KKAS/.  Zápisy jednání VV jsou přístupné 

na webu KKAS. 

 

Ukončeno jednání s účastí Kříže, Procházkové a Holáta. 

 

Jednání VV pokračuje bodem č.3 : 

 

3/ kontrola zápisu z minulého jednání  

-dobré hodnocení závodů v Písku OMJ, přípravky KV i Stříbro-žactvo-jednotlivci,  OK. Závody-

víceboje přípravek v Chodově se nepodařily časově, konec dlouho, VV na podzim bude řešit 

skladbu a počet disciplín. 

-dobré hodnocení družstev v KV, st. a ml. žactva družstev /Triatlet/. 

-odjezd na LODM  v 10,00, sraz v 9,30 hodin u KÚ. 

-schválené finanční ohodnocení D. Dočkalové za web KKAS za předešlé období -  odesláno. 

-K. Matička - dresy, Dvořák upozorňuje na nedodržení ve II.lize /Bílina, Kladno/,  nedůslednost VR  

 

 

 



4/- předání faktur za pořádání přípravného soustředění na LODM 2019 /Zekuciová/ 

-  rozhodčí v KV 13.6. , předány peníze a výplatnice /5 300,-/ Dvořákovi, ve spolupráci 

   s Markuskovou zajistí výplatu, vyplnění výplatních listin a zaslání Přibáňovi. 

 

5/ Schválena odměna za vedení kanceláře při Okresních kolech PR Denise Dočkalové činí za 14.5 a 

16.5. + 23.5.Krajské kolo 3x po 1900, celkem 5 700,-Kč. 

 

6/ p. JUDr Stanislav Aubrecht zpracoval statistiku atletických společných výsledků PKAS a KKAS 

za rok 2018, zveřejníme na stránkách KKAS. 

 

7/ Příprava podzimního závodu   

14.9. v neděli Mistrovství Čech družstev staršího žactva  v Karlových Varech 

- řešit : překážky na steepla, síť na disk/kladivo, vážení /kalibrační sada/ 

-HR p. Vébr poslal připomínky a časový pořad, projedná org. výbor na plánované schůzce 

/červenec/ 

-VV plánuje schůzku organizátorů na začátek července /budou zaslány na kluby pozvánky 

 

 

8/ Zítka-pokračuje rekonstrukce dráhy v Chodově, pro kluby KKAS možnost odvozu tartanových   

    pásů;  uskuteční se výběrové řízení na nákup nové kamery 

 

9/ VV zajistí školení na kalibrační sadu,  termín /dva/,zajistí Přibáň s M.Nešverou, umístíme na web 

    KKAS 

 

10/ VV KKAS doporučuje ČAS jako nejvhodnějšího kandidáta Lucii Markuskovou na pozici 

manažera ČAS pro KKAS /Hlasování 3 pro, 1 se zdržel, 1 proti/ 

 

Další jednání VV KKAS bude ve čtvrtek 15.8.2019 v 18 hodin v Chodově.  

 

 

 

V Chodově 17.6.2019 

Zapsal : Oldřich Dvořák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     


