
Zápis z výboru Z-KAS ze dne 11. 4. 2019 
 
Přítomni: Jakub Hřib, Miroslav Uherka, Pavel Bobál, Pavel Beznoska, Jirka Kadla, Pavel Kunt, Stanislav Laciga, 
Lukáš Vojtek, Oskar Opavský, Šárka Večerková 
 
Výbor zahájil schůzi v 17:06 hod. 
 
Jakub Hřib ještě jednou poděkoval za zvolení předsedou a krátce přednesl svoji vizi o spolupráci mezi všemi 
oddíly. 
 
1.) Kontrola zápisu z minulé schůze 
2.) Kontrola úkolů z minulé schůze (splněno). 
3.) Jakub Hřib přednesl zprávu o jednání výboru ČAS ze dne 6.4.2019 a z VH ČAS ze dne 7.4.2019, zaznělo 

přání především pracovat na lepší úrovni, proběhla informace o schválení NOVÝCH STANOV, problematika 
Atletických kroužků i třídenního MČR. 

4.) Proběhlo přidělení funkcí novým členům Z-KAS (dle předchozí domluvy). 
a. Přidělení kompetencí písemnou formou, vyžadovat odpovědnost. 

5.) Oskar Opavský informoval o nutnosti doplnění zápisu z VH Z-KAS a zaslat na ČAS – Jakub Hřib – Oskar 
Opavský odešel v 17:30 

6.) Zvážení doporučení a závěrů vyplývajících z VH Z-KAS (trenérská rada, hospodaření, členská základna…) 
a. Stanislav Laciga se vyjádřil ke zřízení TR Z-KAS velmi kladně, vysvětlil její přínos pro Z-KAS, nastínil 

možnosti její fungování 
7.) Výbor Z-KAS odsouhlasil jednohlasně zřízení Trenérské rady. Princip fungování a složení TR vypracuje 

Stanislav Laciga společně s trenéry Z-KAS. 
8.) Jakub Hřib informoval o potřebě vedení členské základny zodpovědně a správně. Upozornil na hrozící 

sankce. 
a. Proběhla diskuse o vedení členské základny. 

9.) Jirka Kadla přednesl zprávu o LODM 
10.) Bylo navrženo uspořádání soustředění před LODM ve dnech 18.5. – 19.5.2019 – týkat se bude všech 

nominovaných závodníků. 
11.) Soutěže družstev žactva – řídící pracovník, vhodní kandidáti – Pavel Bobál, Aleš Prudký popř. Bohumil 

Vrána (ml. Žactvo), Jiří Kadla (ml. Žactvo) 
12.) Obsazení řídících pracovníků soutěží družstev žactva. 

a. Mladší žákyně – JUDr. Bohumil Vrána 
b. Mladší žáci – Jiří Kadla ml. 
c. Starší žákyně – Pavel Bobál 
d. Starší žáci – Aleš Prudký 

13.) Z-KAS navrhl úhradu soutěžního poplatku za soutěže družstev mladšího a staršího žactva ve výši 1000 
Kč/soutěžní družstvo/soutěžní kolo – jednohlasně odsouhlaseno. Úhradu provedou kluby nejpozději do 
23.4.2019 na účet KASu. 

14.) Z-KAS navrhuje úplatu řídícího pracovníka soutěží družstvo mladšího a staršího žactva ve výši 1500 
Kč/soutěžní kolo/kategorii – jednohlasně schváleno (vyplácí Z-KAS). 

15.) Miroslav Uherka si ujasnil počty přihlášených družstev žactva a odsouhlasil a do příští schůze výboru Z-KAS 
navrhne způsob vyplácení příspěvků za účast v soutěži družstev. 

16.) Způsob obsazení pozice Krajského manažera – navržen Lukáš Vojtek – jednohlasně zvolen. 
17.) Lukáš Vojtek prezentoval nové internetové stránky Z-KAS na adrese www.zlinskykas.cz. 
 
 
Schůze byla ukončena v 19:30 hod. 
 
Zapsal: Lukáš Vojtek 
 


