
ZÁPIS č. 8
ze schůze výboru MSKAS ze dne 8. 11. 2021

která se konala na městském stadionu SSK Vítkovice

Přítomni:     

Omluveni:   

         

SG Ostrava - Tomáš Pracný

SCM Ostrava - Michal Buzek

SCM Třinec - Emílie Szmeková

KAAO - Marie Valová

SpS AKEZ Kopřivnice - Jana Feilhauerová

SpS Atletika Poruba - Stanislav Šuška, Kateřiná Melounová

SpS Sokol Opava - Jaromír korbel, Jan Škrabal

SpS SSK Vítkovice - Fatima Kostková

SpS TJ TŽ Třinec - Jana Sasynová

MSKAS - Tomáš Kopecký, Miroslav Mařádek, Jakub Ševčík, Oldřich

                  Zvolánek

Tomáš Břeský, Vladimír Lindovský, Stanislav Sajdok, Jana Sobčíková,

Jaroslav Vlček

PROGRAM:
1) Oponentury ČPTM (SG, SCM, KAAO, CISO, SpS)

2) Různé

     

Ad 1)

Jediným bodem jednání byly krajské oponentury ČPTM.
Všichni přítomni podle stanoveného programu jednotlivě informovali o činnosti svých
středisek.

 

                                                               



SG Dany a Emila Zátopkových Ostrava:

Podrobnou zprávu podal ředitel SG Mgr. Tomáš Pracný, úroveň práce SG je velmi vysoká.
V SG je zařazeno 74 atletů, zaměstnáno 6 trenérů na trvalý úvazek, 3 na částečný úvazek
a 2 smluvní trenéři, kteří úzce spolupracují s AK SSK Vítkovice, Atletika Poruba, AKEZ
Kopřivnice, změna na pozici vedoucího trenéra - odstoupil Vladimír Černý a na jeho místo
byl jmenován Vladimír Lindovský, funkce se chopil s razancí. Stadion u SG je využíván na
menší závody, pro tréninkové účely vynikající, chybí zázemí pro větší akce. Materiální
výpomoc od SSKV, vysloven dík. SG je otevřeno jakékoli spolupráci se všemi oddíly v celém
kraji. Spolupráce se svazem je na určité úrovni, právě 8.11. je v Praze jednání vedoucích
trenérů SG ( na jednání bylo dohodnuto utkání SG v Ostravě dne 19.1.2022 – spolupráce SG
a SSKV při pořádání akce).

E.Szmeková se dotázala na získávání licence trenéra III. třídy po složení maturitní zkoušky
– dříve se udělovala třída automaticky – nyní musí mít student kvalifikaci trenéra TAP nebo
TŽ. 
Návrh: provádět co rok / co dva roky ve spolupráci s MSKAS školení TŽ, případně
TAP, aby maturanti mohli získat licenci trenéra III. třídy. Úkol pro MSKAS, navrhnout
metodickému oddělení ČAS - zajistí T. Kopecký

Talentové zkoušky na SG 10.1.2022 – přihlášku poslat do 30.11.2021 – NUTNÁ PROHLÍDKA
OD SPORTOVNÍHO LÉKAŘE.

 

                                                               

SCM Třinec:

Zprávu podala E. Szmeková.

Zařazeno 26 atletů, většina odešla po maturitních zkouškách. Nově navrženo k zařazení 22
atletů. Spolupráce s oddíly na výborné úrovni , úspěchy na MČR , účast na soutěžích ME,
MS mládeže. 14 atletů se zúčastnilo VT ve Vysokých Tatrách. Upozornila na testy SCM
v ostravské hale pro všechny členy SCM  ve dnech 22.11. – 28.11.2021.

 

                                                               

SCM Ostrava:

Zprávu podal M. Buzek.

Informoval, že do SCM Ostrava bylo zařazeno 29 atletů pro rok 2021. 10 lidí splnilo požado-
vaný limit. Repre účast na MEJ, MS. Spolupráce s oddíly výborná . Podrobně informoval
o testech SCM ve dnech 22.11. - 28.11.2021  Atletická hala Ostrava.
Nutno domluvit pronájem místností – fyzioterapie a šaten ,které využívají  atleti
SSKV - zajistí O. Zvolánek

M. Buzek hodnotí celkově práci SCM jako výbornou.

 

                                                               



Krajská Atletická Akademie Ostrava:

Marie Valová informovala o činnosti KAAO – pracuje už 6 měsíců, zařazeno je 34 atletů
spolupracuje 11 trenérů, tréninková příprava je koordinována – každých 14 dní setkání
trenérů a atletů, každých 14 dní cvičení pod vedením fyzioterapeuta, byl uskutečněn VT
ve  Vysokých Tatrách - 28 atletů spolu s osobními trenéry. Zdravotní péče je zajišťována
s nemocnicí Ostrava-Vítkovice – AGEL, jsou zajištěny sportovní prohlídky, zátěžové testy,
nutriční poradna, možnost vyšetření přednostně. V neposlední řadě se rozvíjí spolupráce
se školami SŠ , VŠ, zejména smlouva s lékařskou fakultou je přínosem, dále smlouva
s Ostravskou univerzitou. KAAO poskytuje příspěvek na speciální obuv a doplňky stravy.

 

                                                               

Centrum Individuálních sportů Ostrava:

Písemně byla podána zpráva o  činnosti CISO - od 1.1.2021 bylo zařazeno a podporováno
17 atletů, kteří se zúčastnili MS, ME ve svých kategoriích – výrazný úspěch pro postižené
atlety vybojoval Michal Stanovský – stal se Mistrem světa v maratonu sluchově postižených,
dále Barbora Malíková – účast na OH, 2. místo U23 , Miroslava Obrová – handicapovaná
 - mistryně Evropy - oštěp a další výborné výsledky zařazených atletů.

CISO pro atletiku v kraji poskytuje velkou podporu.

 

                                                               

SpS Sokol Opava:

J.Korbel - velmi kvalitní spolupráce se ZŠ Englišova díky řediteli Janu Škrabalovi, převážně
jsou zařazeni atleti ze školy, minimum z oddílu, kritéria svazu splnilo 120 dětí. Krajský
štafetový pohár není zařazen do výsledků – nelze použít do žádosti NSA – nutno projednat
s firmou ON LINE SYSTEM – Petrem Blažejem a následně  s odpovědnými pracovníky ČAS.
Výsledky a efektivita práce na velmi vysoké úrovni, problém s trenéry , není odpovídající
mzdové ohodnocení.

J. Škrabal – informace o snaze obnovit sportovní třídy, pokud budou mít oddíly zájem,
ať se případně obrátí na MSKAS, zatím pouze průzkum zájmu.

 

                                                               

SpS TJ TŽ Třinec:

Zprávu o činnosti SpS Třinec podala J. Sasýnová - nová Vedoucí trenérka SpS -konstatovala
úbytek dětí, ale přípravky naplněny. Družstva v rámci možností výborné výsledky, proběhlo
letní soustředění, spolupráce s Jablunkovem. Zde se připravuje stavba atletického stadionu,
čeká se na rozhodnutí o dotacích, město je rozhodnuto stavbu realizovat.

 

                                                               

SpS AKEZ Kopřivnice:

Informace podala J. Feilhauerová, zařazeno je 56 dětí, přípravka naplněna ,hodně dětí. Díky
tomu, že byl v loňském roce otevřený stadion, práce oddílu se zaměřila na pořádání závodů
a akcí, i krajských přeborů ( víceboje, štafetový pohár). Bohužel zázemí na stadionu zatím
nedovoluje pořádat větší akce ( tribuna). Smluvní trenéři často končí, daří se je nahrazovat
z bývalých atletů. Účast na MČR největší v historii činnosti SpS, předávají do SCM a na SG.
Probíhají soustředění , nemají žádný problém.

 

                                                               



SpS Atletika Poruba:

S. Šuška informoval o činnosti SpS Atletika Poruba, tím, že byl přijat jako vedoucí trenér
do Olympu Praha končí jako trenér SpS a za něj nastupuje Kateřina Melounová. Konstatuje
velký úbytek žactva, nutno radikálně změnit přístup trenérů, tréninky vést formou her a ne
trápit děti speciálními tréninkovými atletickými cviky. Zařazení oddílů do SpS by se mělo
řešit regionálně, kraj by měl rozhodovat, kde bude SpS působit. Dovoluje si kritizovat trenéry
SCM, kteří vyvíjejí tlak na plnění limitů a tím mnoho dětí odradí od pravidelné činnosti
– znovu opakuje, chybí hravost a rozmanitost přípravy. Kritika a odsouzení soutěží Beskyd-
ský pohár přípravek a Atletická liga přípravek.

Diskuse o špatném systému tréninku, velmi nutné je tréninky změnit – pestrost, hravost,
pořádat sportovní dny s rozmanitými druhy sportů bez atletických disciplín.

 

                                                               

SpS AK SSK Vítkovice:

SpS nepociťuje úbytek členů, pouze v kategorii mladších žáků je velmi malý počet atletů.
Kritika  závodů přípravek na úrovni „velké„  atletiky,  s dětmi je nutno si hrát a připravovat
je všestraně. Výsledky SpS na dobré úrovni, družstva staršího žactva se letos neprobojovala
na MČR. Spolupráce s trenéry žactva se zlepšila, přibyli noví trenéři.
Hodnocení přednesla Fatima Kostková .

 

                                                               

Ad 2) 

Ve dnech  5.11. - 7.11. pořádal MSKAS školení trenérů žactva pod vedením metodika Marie
Valové, vyškoleno 22 trenérů ( 8 členů KAAO),  výborné zázemí poskytlo sportovní 
gymnázium, dále Atletická hala Ostrava ve spolupráci s SSKV.

Výbor MSKAS schválil objednávku na výrobu medailí, které budou použity na Mistrovství
Moravy a Slezska, náklady budou rozděleny na 4 moravské kraje.

MČR v přespolním běhu ve Valašském Meziříčí – krajská štafeta, vedoucím a nominací
pověřen Jan Škrabal, doprava individuální.

M. Mařádek informoval o přípravě termínovky na dráze pro rok 2022  – R. Novotný, J. Ševčík,
M. Mačádek 3.11. v OV – podklad pro jednání do Olomouce 24.11.2022

Dále podal informaci trenéři do škol, náš kraj úspěšný, akce se rozjíždí.

Školení „školitelů“  se zúčastní Miroslav Mařádek, Marie Valová , Kateřina Toová.

MSKAS podpoří u závodů žactva zlepšení pořadatleství (vyhlašování, hlasatel, vývěska atd.),
je to velká motivace pro děti, kraj podpoří pořadatele.

Mezikrajová utkání staršího žactva v Praze – nominace a vedení Tomáš Kopecký

 

                                                               
zapsal O. Zvolánek

sekretár MSKAS
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