
   Středočeský krajský atletický svaz 

  160 17 Praha 6 – Břevnov , Zátopkova 100/2 

                              

                      Zápis 

Z Valné hromady Středočeského krajského atletického 

svazu, konané v Berouně dne 30.března 2014 

   

Přítomni :   

                         DHR – zástupci oddílů: Loko Beroun – p.M.Vondra  a p.P.Veselý , 

Sp.Čelakovice –  p.Nechanický , AC TEPO Kladno – p.Šátek a pí.Kuželová , Maraton klub Kladno – 

p.Tůma  , Sokol Kolín – atletika – pí. Šlezová, p.Tuček a p.Morávek   , AO Střela Žebrák – p.Holina , 

Sokol Roztoky – p.Tomiška , Sj.St.Boleslav – p.Kreuter  a pí.Hájková, Sp.Vlašim – p.Hlaváček a 

p.Vondráček,  Loko Rakovník – p.Suk, AC Čáslav – pí.Červenková, SKP Olympia Kutná Hora – 

p.Ptáček, TJ Spartak Hořovice – p.Matějka, TJ Sokol na Mělníce – p.Čerepušťák, TJ Jiskra Zruč nad 

Sázavou – p.Kolštejn, ŠSK Slaný – p.Jánský 

 

                              DHR – členové V – KAS : pp.J.Klesnil , J.Prokeš , p.V.Vondra , 

pí.H.Větrovcová , p. M.Svoboda, p. M.Pufr, pí.J.Knotková 

                              DHR – celkem  34 ze 52  pozvaných , oddílů  16 z 28 pozvaných 

                              Delegáti s hlasem poradním a hosté : 

p.Ryneš / revizor / Mudr. J.Kunášek 

                              Host za ČAS : p. Martin Nešvera 

                              Pozvaní hosté : p. Bohumil Souček, p. Karel Novotný 

Oddíly omluveny :     

                             TJ Slavoj Český Brod , 1.AK Chocerady , AO TJ Sokol Říčany , AS E.Zátopka 

St.Boleslav , Loko Zdice . VSK Mladá Boleslav 

Nepřítomné oddíly :  

                                TJ Neratovice , SKP Sporting Příbram , Kavalier Sázava , SKP Nymburk . SK 

Babice , Target Sport Milovice 



 

 

       Jednání valné hromady zahájil a řídil p.Jiří Klesnil , který v úvodu přivítal všechny přítomné. 

        

Zvoleny komise :  

- mandátová : p.V.Vondra a pí.Kuželová 

- návrhová :  p.Tůma a pí. Červenková 

 

 

 Souhrnou zprávu o činnosti S-KAS  přednesl p.Jiří Klesnil 

                             V roce 2013 získali atleti S-KAS na mistovstvích republiky méně medailí, než 
v letech minulých. Celkem získali 81 medailí / v roce 2011 -  97 medailí / 
                             Z celkového počtu bylo 37 zlatých, 21 stříbrných a 37 bronzových  
Na zisku těchto medailí se podíleli tyto oddíly: 
                             -    AC Tepo Kladno                     37 
                             -    Sokol Kolín atletika                13 
                             -    Slavoj St.Boleslav                  16 
                             -    Spartak Vlašim                        6 
                             -    SKP Nymburk                          5 
                             -    AC Čáslav                               1 
                             -    Lokomotiva Beroun                 2 
                             -    Lokomotiva Zdice                    1 
Nejvíce medailí získal Marek Bakalár, který nás reprezentoval i na ME juniorů, kde v běhu na 100m 
obsadil 8.místo. Na stejném mistrovství nás ve skoku vysokém reprezentoval Matyáš Dalecký 
Na ME do 23 let startoval Lukáš Posekaný ve skoku o tyči. 
Na ME družstev nás reprezentovali Tomáš Voňavka a Jan Tesař. 
V soutěžích družstev se nám dařilo lépe.V extralize družstev jsme měli 3 zástupce našeho kraje. 
Družstvo žen Sokola Kolín – atletika obsadilo 5.místo a AC Tepo Kladno družstva žen i mužů shodně 
7. místa.  
Ještě lepší místa získali na mistrovství republiky družstev, kde 5.místa získali družstva žen Sokola 
Kolín a mužů AC Tepo Kladno, 6.místo ženy AC Tepo Kladno a 8.místo muži Sokola Kolín – atletika. 
Uvedená 4 družstva budou závodit v extralize družstev i v letošním roce. Je to celá čtvrtina všech 
družstev startujících v nejvyšší soutěži družstev 
V mládežnických soutěžích družstev nás při mistrovstvích republiky reprezentovalo 9 družstev, kde 
družstvo dorostenek AC Tepo Kladno získalo 1.místo. 
          Možné nepřesné, či chybějící údaje ve výčtu medailí a umístění má za příčinu chybějící ročenka 
výkonů našeho kraje, neboť nás v roce 2013 opustil statistik S-KAS p. Skočovský. 
 
          Chtěl bych se zmínit o nepříjemných jevech, které se v poslední době v atletice vyskytují. 
Nastává velký tlak na rozhodčí ze strany trenérů a rodičů o ovlivňování výsledků. Často se registrují 
snahy o opakování startů i přes to, že byl start evidentně proti pravidlům. U skoku o tyči je část trenérů 
velice neukázněná a mnohdy i vulgární. Bohužel se vytrácí klubismus, který je nahrazován spíše 
agresivitou a nevraživostí vůči jiným klubům. 
 
           Náš kraj je počtem členské základny 4301 členů 4 nejsilnějším krajem v rámci ČAS, ale 
bohužel výsledky jednotlivců tomuto neodpovídají. 
 
            Na závěr bych chtěl poděkovat rozhodčím a funkcionářům za práci v oddílech a při zajišťování 
soutěží a členům výboru S-KAS. 
 



             Minutou ticha byla uctěna památka kolegů, kteří nás v loňském roce opustili – statistik S-KAS 
p.Skočovský a bývalý sekretář S-KAS p. Setnička 
             
 

Zprávu o činnosti SCM přednesla nová trenérka SCM pí.Hana Větrovcová 

           V roce 2013 mělo SCM 36 členů, další dvě závodnice byly dodatečně zařazeny po halové 

sezoně a počtem členů patří mezi 3 největší v celé ČR. Finanční prostředky byly rozděleny mezi členy 

SCM podle kategorie A, B, C a byly čerpány v souladu s pokynem ČASu. 

           V roce 2013 se podařilo za spolupráce SCM založit další atletický oddíl v kraji – VSK Mladá 

Boleslav, který se chce zatím soustředit na práci s přípravkami a účastní se soutěží přípravek v kraji. 

Dále začal činnost oddíl ve Slaném, kde velkou měrou pomohli trenéři SG Kladno. 

   

Zprávu komise mládeže předložil p.Svoboda 

          Komise se jako taková nescházela, ale všechny důležité úkoly se řešily pomocí e-mailu či 

osobně při závodech. Většinou se jedná o spolupráci s trenéry oddílů žactva tak, abychom sestavili 

soupisku pro konkrétní utkání nebo akci. 

V roce 2013 se konala LODM, a už tradičně mezikrajová utkání mladšího a staršího žactva. 

LODM se konala ve zlínském kraji. Celkově Středočeský kraj opět zvítězil a atletika k tomuto vítězství 

přispěla 3 zlatými, 1 stříbrem a 8 bronzovými medailemi. Dále pak 11 dalších finálových umístění. 

Mezikrajové utkání mladšího žactva se konalo v Kolíně. Mladší žákyně zvítězily o bod před Prahou, 

chlapci o 4 body Praze podlehli a tak jsme celkově skončili na 2. místě. 

Krajské soutěže družstev proběhly v duchu let minulých. Velmi početná je hlavně soutěž přípravek, 

kde ve skupině B se tato soutěž konala formou samostatných mítinků. 

Krajské přebory mládeže se počtem nijak nelišil od let minulých. 

           Na mistrovstvích republiky jsme v žákovských kategoriích získali : 

V hale – 8 medailí / 3 – 0 – 5 /  

Na dráze – 5 medailí / 3 – 1 – 1 /  

               V mládežnických kategoriích jsme získali: 

V hale – 21 medailí / 10 – 9 – 1 /  

Na dráze – 27 medailí / 10 – 7 – 10 /  

               V roce 2014 nás čeká – pro mládež společná soutěž s Libereckým krajem a dále pak vytvořit 

krajské družstvo společně s Kolínskými na pravidelný souboj krajských družstev Visegrádu. Pro 

žactvo hlavně mezikrajová utkání. Mladší žactvo 21.6.v Kolíně a starší uspořádá Vlašim. 

 

Zprávu komise rozhodčích předložil p.Prokeš 

                Komise má 5 členů a schází se 1x měsíčně – vyjma prázdnin 



                 Hlavní náplní je delegace rozhodčích na všechny závody konající se na území kraje ve 

spolupráci s pořadateli. 

                 Práce rozhodčích byla v roce 2013 hodnocena ze strany pořadatelů i instruktorů kladně. 

 

Předání čestných uznání 

                převzali p.Jiří Kunášek , p.Bohumil Souček a p.Karel Novotný 

 

Zprávu zdravotní komise předložil p.Mudr.Kunášek   

                 Počet členů komise se už několik let nezměnil, a komise pracuje ve složení Mur. Jiří 

Kunášek, Mudr. Václav Navrátil a Mudr. Miroslava Tvarohová 

                 Připomínám opětně jednotlivým oddílům zabezpečení lékárničky první pomoci na každém 

sportovišti a případné doplnění novým materiálem. 

                 Znovu apeluji, abychom zaangažovali nějaké nové zdravotníky – stačí sestry 

                 Žádám S-KAS a oddíly pořádající krajské přebory, aby o zajištění zdravotního zabezpečení 

informovali v dostatečném předstihu / z důvodu služeb v nemocnici / p.Mudr. Jiřího Kunáška na tel 

737164838 nebo 326539506 

 

 

  Zprávu o hospodaření přednesl pí. Knotková 

Účetnictví SCM je vedeno v podvojném účetnictví a je vedeno v programu Grand od 

firmy Redlich 

Příjmy SKAS 

- příjmy SKAS jsou tvořeny dotacemi ČAS – příspěvky za činnost, za reklamu,  

poplatky za družstva SKAS 

- příjmy byly ve výši 723721,- Kč 

                              Výdaje SKAS 

- výdaje SKAS jsou čerpána na zajištění krajských přeborů, činnost VV SKAS 

- výdaje celkem ve výši 714972,-Kč 

 Účetnictví SCM je součástí účetnictví S-KAS, ale je odděleno a sledováno na 

samostatných účtech. 

Příjmy SCM 

- na svou činnost získalo centrum čtvrtletně ve splátkách na rok 2013 částku 

302000,- Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši 

Majetek 



Celkem ve výši 32380,- Kč 

                          

                                    Celkové hospodaření za rok 2013 skončilo ziskem 8748,55 Kč. Daňové 

přiznání k dani z příjmu bylo podáno v řádném termínu. 

 

Rozpočtový záměr na rok 2014 přednesl p.J.Klesnil 

            Příjmy 

                  ČAS z dotace za činnost                15000,- Kč 

                   Marketing                                       65000,- Kč 

                   Příspěvky za pořádání                  230000,- Kč 

                   Příspěvky za družstva                     60000,- Kč 

                   startovné                                         25000,- Kč                   

                   SCM                                               300000,- Kč 

                   Celkem                                          795000,- Kč 

              Výdaje 

                    SCM                                               300000,- Kč 

                    Odměny a cestovné rozhodčím      105000,- Kč 

                     Pořádání závodů                            150000,- Kč  

                     VH S-KAS                                           8000,- Kč 

                      Poštovné                                           1000,- Kč        

                      Doprava                                            16000,- Kč 

                      Dohody                                              34000,- Kč 

                      Medaile, diplomy, dresy                     80000,- Kč 

                      Bankovní popl.                                     3000,- Kč 

                      Příspěvky za družstva                        80000,- Kč 

                      Celkem                                              777000,- Kč 

                      Přebytek                                              18000,- Kč 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2013 i Rozpočtový záměr na rok 2014 byly následně schváleny 

                    

Zprávu revizora předložil p.J.Ryneš 



                  Revizní zpráva je součástí přílohy 

 

Za ČAS pozdravil všechny účastníky předseda DR ČAS p. Martin Nešvera 

- poděkoval za činnost S-KAS, který je jedním z nejsilnějším z krajů v ČAS, o 

čemž svědčí účast 4 družstev v nejvyšší soutěži družstev 

- reprezentanti kraje se dobře zapisují do reprezentace České republiky 

- byla vysoce hodnocena práce rozhodčích S-KAS na závodech pořádaných ČAS 

- velmi kladně bylo hodnoceno přebytkové hospodaření S-KAS 

 přání všem oddílům S-KAS co nejvíce úspěchů v roce 2014 

 

        Po vystoupení předsedy DR ČASu p. Martina Nešvery zahájil předseda S-KAS p.J.Klesnil diskusi 

- vyzval oddíly a členy S-KAS, zda by neměl někdo zájem o práci statistika S-

KAS 

- určení místa na pořádání VH S-KAS 2015 – zvolena AC Čáslav 

- rozhodčí na KP na dráze – žádost na pořádající oddíly o počet rozhodčích, 

které budou požadovat na KR S-KAS 

 

                p.Jiří Kreuter 

- poděkování KR za práci rozhodčích 

                 p.Jiří Tuček 

                             -      kritika systému extraligy    -   p.J.Klesnil připravuje návrh na změnu systému 

extraligy na VV ČAS 

                 p.M.Svoboda 

                            -        dodržování bezpečnosti při soutěžích, hlavně KP mládeže v hale i na dráze a 

poděkování za zvládnutí KP žactva v hale, kde přes vysoký počet startujících nedošlo k žádnému 

zranění ani k časovému skluzu 

                            -         vedoucím pro mezikrajové utkání ml.žactva bude pí.Šafránková z Berouna 

                  p.R.Holina 

                            -        změna stř.tratí při soutěži ml.žactva 

                            -        nesouhlas s pořádáním 1.kola přípravek oddílem AO Střela Žebrák - VV S-

KAS musí zajistit náhradního pořadatele 

-   pořádání 1.kola přípravek se následně ujala Lokomotiva Beroun atletika – 

v neděli dne 27.4.2014 v Berouně 

                   p.Pufr 



                              -       nutnost registrace všech závodníků starších 10-ti let 

                    p.Morávek 

                              -        vyhlašovat 10 závodníků ve vícebojích ml.žactva  

                              -         následné schválení vyhlašovat 10 závodníků a 10 závodnic 

                    p. Nešvera 

                               -         do 11.4.2014 zadat na web propozice závodů, kde je možné plnit limity 

                    p.Morávek 

                               -          informace ke školskému štafetovému poháru 

                               -           19.5.2014 – krajské finále na Kladně 

                               -           p.M.Svoboda byl proti pořádání tohoto poháru, ale byl přehlasován na 

zasedání komise mládeže ČAS 

                               -           návrh na pověření p.M.Svobody inicializovat změnu na trojboj na Komisi 

mládeže ČAS                   

                     p.Morávek – pí.Větrovcová 

                                -           reprezentační dresy S-KAS – vzorky jsou hotové a jsou připraveny 

k výrobě 

                     p.Morávek 

                                 -           KR S-KAS – školení rozhodčích 2.třídy – nutno se obrátit na pí. 

A.Dvořákovou  a dát podnět na uspořádání školení rozhodčích 2.třídy 

                                  -           školení rozhodčích 3.třídy se koná 12.4.2014 v Praze – zajišťuje p. 

J.Prokeš / předseda KR / a p. J.Nechanický 

 

Zprávu mandátové komise odnesl p. V.Vondra    

     

Návrhová komise ve složení p. F. Tůma a pí. J. Červenková předložila delegátům návrh usnesení 

      Valná hromada Středočeského krajského atletického svazu, konané v Berouně dne 30.3.2014 

 

Schválila: 

- Hospodaření S-KAS za rok 2013 a návrh rozpočtu S-KAS na rok 2014             

 Vzala na vědomí: 

- zprávu o činnosti SCM 

- zprávu komise mládeže 



- zprávu komise rozhodčích 

- zprávu zdravotní komise 

- zprávu revizora 

- zprávu o činnosti S-KAS a soutěžní komise 

VH S-KAS pověřuje předsedu S-KAS p. J.Klesnila o podání návrhu na změnu systému extraligy na VV 

ČAS 

Návrh usnesení byl schválen 

 

Příští VH S-KAS se koná v roce 2015 v Čáslavi 

         

 

Závěr Valné hromady provedl předseda p.Jiří Klesnil 

 

Zapsal:  V.Vondra 

  

 

                                

                

  

 

                       

 

 

 

 

 

       

 

 



  

 


