
Zápis z jednání výboru Zlínského krajského atletického svazu ze dne 10. 12. 2020 
  

  
Přítomni: Lukáš Vojtek, Miroslav Uherka, Pavel Bobál, Pavel Beznoska, Pavel Kunt 
Omluveni: Oskar Opavský, Jiří Kadla, Stanislav Laciga, Jakub Hřib 
Schůzi řídil:  Lukáš Vojtek 

Schůze začala v 17:00 hod  

1. Kontrola úkolů 
•  Školení rozhodčích a trenérů - naplánováno na začátek roku 2021 
•  Seznam TOP atletů - výbor Z KAS schválil -  odměny top atletům kraje (viz příloha), a to  

 formou dotací pro mateřské oddíly atletů ve výši 5.000,-Kč na atleta.  
• Atlet roku 2020 Zlínského kraje - Atletem roku 2020 se stala Blanka Tomášková, výbor schválil 

odměnu, dar pro nejlepší atletku Z KAS Blanku Tomáškovou, a to ve výši 5.000,- Kč. Částka 
bude zaslána na její účet 

2. Kontrola ekonomických záležitostí - čerpání - chybí dodat faktury k proplacení za soutěže 
mládeže. 

3. Informace předsedy Z-KAS (zprostředkovaně) 
• Výbor ČAS - Schválení rozpočtu ČAS na rok 2021, KAS může počítat cca ze stejným 

rozpočtem, nebudou loterijní peníze, bude se snižovat počet trenérů TSCM, klíč ještě není 
určen 

• Jednání moravských KAS - přihlášky soutěží je nutné do 15.12.2020 zaslat na adresu J. Hřiba, 
poté bude odesláno hromadě p. Šobovi. PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI O POŘÁDÁNÍ MMAS 
JEDNOTLIVCŮ, NECHŤ TO DO PŘIHLÁŠKY UVEDOU TAKÉ. V roce 2021 proběhne ve 
starším i mladším žactvu semifinále. 

4. Rámcová příprava rozpočtu KAS - požadavky zasílat M. Uherkovi 
5. Příprava Volební Valné hromady KAS - Zjistit zájem současných členů Výboru v činnosti 

pokračovat nebo případně zjistit zájemce z řad klubů a oddílů o práci ve výboru. Předběžný 
termín druhá polovina března 2021 (do té doby musí být hotová účetní uzávěrka). 

6. Volební Valná hromada ČAS - Moravské kluby by měly vytipovat a navrhnout kandidáta. 
Morava by měla nominovat jednoho kandidáta. Rovněž vytipovat lidi ochotné pracovat v 
komisích. Morava je velice slabě zastoupena.  

7. Krajská družstva mládeže - Navázat na letošní mimořádně podařený ročník. KAS bude tuhle 
formu spolupráce podporovat. 

8. Založení Atletické akademie Zlínského kraje. Osloveny byly všechny krajské kluby. 
Zakládajícími členy se stali zástupci Zlína, Holešova, Otrokovice a Valašského Meziříčí. Je na 
pořadu jednání se Zlínským krajem a uvedení spolku v činnost. Cílem je zkvalitnění podmínek 
pro výkonnostní atlety ve věkovým rozmezí 15 - 23 let. 

9. Okénko manažera - termín krajského přeboru žactva byl stanoven na 23.1.2020, opět ve 
spolupráci s Olomouckým krajem, NSA vypsala dva nové dotační tituly na podporu budování 
infrastruktury do 10 mil a nad 10 mil. Přihlášky lze začít podávat od 21.12. Celková alokace 
projektu je 600 mil. Byla dokončena Koncepce rozvoje sportu ve Zlínském kraji pro období 
2021 - 2031. Probíhají neustálá jednání se Zlínským krajem o vylepšení atletické infrastruktury. 
Prosím o kontrolu rejstříků a zápis skutečných majitelů.  

Schůze byla ukončena: 18:00 hodin 
Datum další schůze: 14. 1. 2020 
Zápis provedl: Lukáš Vojtek 



Zápis schválil: Jakub Hřib


