
ZÁPIS č. 4
ze schůze výboru MSKAS ze dne 24. 5. 2021

která se konala v zasedací místnosti SSK Vítkovice

Přítomni:     Feilhauerová, Kopecký, Korbel, Mařádek, Sobčíková, Sajdok,Szmeková, Ševčík,

                         Šuška, Zvolánek

Omluveni:   

Hosté:           Buzek, Škrabal, Valová, Vlček

PROGRAM:

1) Kontrola plnění práce dle zápisu z jednání Výboru

    12. 4. 2021

2) Zhodnocení Valné hromady ČAS, zařazení zástupců

    MS kraje do rad a komisí ČAS

3) Zhodnocení Limeetingu, Zlaté tretry a Mítinku ČAS

    (23. 5.)

4) Práce nového krajského metodika, propojení meto-

     diky s SG, spolupráce s OU

5) Memorandum o spolupráci atletických subjektů

    a atletická mapa MS kraje

6) Atleti spolu - zapojení MS oddílů a zvolená forma

    jednotlivých akcí

7) Termínová listina

8) Různé

     



Ad 1)

- agendy a kompetence rozděleny, komise ustaveny
- Trenérská rada založena, proběhlo první jednání
- Marie Valová – krajský metodik 
- sociální sítě  fungují - facebook, instagram – nutno dávat podněty na jejich plnění, vždy
  k rukám Tomáše Kopeckého
- byl zřízen nový bankovní účet: Fio banka, a.s., číslo účtu  2601985916  kód  2010,
  hospodář MSKAS Miroslav Mařádek, telefon 775 228 404, mail: maradek@seznam.cz
- bývalý účet v ČSOB, a.s. zrušen k 28. 5. 2021.

 

                                                               

Ad 2)

- zhodnocení VH ČAS – proběhla klidně a pracovně, volby bez problémů, pro MSKAS OK
- Předseda komise mládeže Jana Sobčíková – v její komisi Jan Škrabal a Tomáš Kopecký
- Komise rozhodčích, arbitrážní rada - Aleš Novotný
- Soutěžní komise - kandidát Miroslav Mařádek
- Ekonomická komise - kandidát Zdeněk Duda
- Dozorčí rada - Renáta Struhalová a Richard Chmelík

Ad 3)

- Limeeting – menší účast než se předpokládalo, jinak organizačně OK, limit na OH – N.
  Ogrodníková
  Náklady na akci – celkem zatím 85 000,- Kč, bez nákladů na testy, bez zdravotní služby
  - předpoklad 100 000,- Kč, fakturace od SSKV na MSKAS – 50 000,- Kč
- Zlatá tretra - hodnocení vesměs na výbornou, kvalitní výsledky, nevýrazné vystoupení
  české reprezentace – výjimka N. Ogrodníková
- Míting ČAS – výborné výsledky mladých závodníků, splněné limity na ME – závody splnily
  předpoklady

Ad 4)

- Práce krajského metodika – Marie Valová - spolupráce s metodickou komisí ČAS, účast
   na jednání o revizi prováděcích pokynů MK ČAS 24. 6. 2021
- Aktuální školení TAP 4. 6. 2021 otevřené školení pro kraj - Vítkovice D. Vandrolová,
  13. 6. 2021 uzavřené školení pro Atletika Poruba – M. Valová
- nová školení přesunout na základě jednání celkově na SG – jsou zde podmínky (učebny,
  stadion a další zázemí) projednáno s ředitelem SG Mgr. Tomášem Pracným. V zimním
  období využít atletickou halu – vždy se souhlasem ARÉNA-VÍTKOVICE, a.s. – majitel haly. 

Přesun školení na SG

- HLASOVÁNÍ: pro 9, zdržel se 0, proti 0

- připraví T. Kopecký a M. Valová



Ad 5)

- představena Atletická mapa MS kraje (příloha č. 1)
- zpracovat memorandum o spolupráci:
  MSKAS – ČAS - CISO - KAAO - Olymp - SG – VŠB | OU | Slezská univerzita
  nutná jednání, „vlažný přístup“ ze strany OU

 

                                                               

Připravit Memorandum o spolupráci subjektů

- HLASOVÁNÍ: pro 9, zdržel se 0, proti 0

- připraví T. Kopecký a J. Sobčíková

Ad 6)

- Atleti spolu – akce ČAS – v MS kraji přihlášeno 14 oddílů (mimo běžeckých a malých
  oddílů), na výzvu nereagoval OSTRAVÁČEK – změna ředitele školy , u které oddíl pracoval,
  malý zájem z jeho strany o činnost oddílu

Ad 7)

- v úterý 25. 5. proběhne v 18.30 videokonference o termínové listině, dohodnutá termí-
  novka bude zaslána na oddíly a kluby.
- upozornění na včasné vydání propozic na závody v oddílech – PROPOZICE MUSÍ BÝT
  VYVĚŠENY  MINIMÁLNĚ 14 DNÍ PŘED ZÁVODEM NA STRÁNKÁCH ČAS – týká se např.
  Sokolských úterý Opava a podobně.

Ad 8)

- zemřel trenér Miroslav Vítkovič z Třince – aktivně běhal dlouhé tratě, desítku zaběhl pod
  30 min., dlouholetý trenér běžců v Třinci. ČEST JEHO PAMÁTCE!
- Informace M. Mařádka o stavbách stadionů - Krnov má výborný stav, vybavení kvalitní,
  nutno vychovat rozhodčí a org. zázemí.
  Jablunkov - připravuje se, bude i s vržištěm, 4 dráha.
- MSKAS výbor souhlasí s vystavením souhlasného potvrzení pro II. etapu rekonstrukce
  Sportovního areálu v Ostravě - Porubě investorem SAREZA, s.r.o. Ostrava

Příští jednání výboru MSKAS ze se koná v pondělí

14. 6. 2021 od 17:00 v zasedací místnosti SSK Vítkovice

zapsal O. Zvolánek

sekretár MSKAS
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