
Výkonný výbor Atletiky Zábřeh, z. s. 

Zábřeh, 31. 5. 2017 (Stará sladovna) 

Přítomní členové: Vl. Vysocký, J. Zika (J. Kroul se omluvil, předchozí diskuse po telefonu) 

Pozvaní hosté: Miloslav Tempír, Jaroslav Jašek, Ladislav Bureš, Jan Fojt, Tomáš Hedrich 

 

Diskutovaná témata: 

- Nedostatek trenérů 

- Možnosti získávání a zapojení trenérů 

- Spolupráce s vedením zábřežských škol 

- Rekonstrukce stadionu 

- Tréninková činnost 

- Závodní činnost 

- Přebor žáků zábřežských škol v atletice 

- Spolupráce s rodiči 

- Odliv trénujících dětí do Šumperku 

- Vyhodnocení předchozích akcí a činnosti 

Závěry: 

1) Postupně uskutečnit přímá jednání s řediteli škol (na nejvyšší úrovni) 

a. Termín: do konce června 2017 

b. Zabezpečí: Zika, Vysocký, Tempír, J. Jašek  

c. Začít na ZŠ B. Němcové 

2) Oslovit trenéry, potenciální trenéry, sestavit seznam 

a. Termín: neděle 11.6.2017 

b. Zabezpečí: Zika, Vysocký 

c. Ekonomický záměr: Cahová, Zika 

3) Přebor žáků zábřežských škol v atletice na stadionu 

a. Organizační zabezpečení + propagace: J. Kroul 

b. Technické zabezpečení stadionu: J. Jašek 

c. Nutné dokončit opravy na stadionu – koordinace J. Jašek 

d. Zajistit rozhodčí (Šumperk?) 

e. Propozice přeboru – J. Zika, J. Kroul 

f. Stanovit přesný termín 27.6.2017 (úterý) 

4) Brigády na stadionu – dokončení příprav na běžný provoz 

a. Zabezpečí: J. Jašek 

Zapsal: J. Zika 



Výkonný výbor Atletiky Zábřeh, z. s. 

Pátek, 16. 6. 2017, 16:00 – 17:30 h. 

Klubovna rozhodčích – stadion Zábřeh 

Přítomni: Mgr. Josef Zika, Mgr. Vladimír vysocký, Mgr. Josef Kroul 

Pozvaný host: Ing. Jaroslav Jašek, MBA; mimořádný host: PaedDr. Miloslav Tempír 

 

Výkonný výbor byl svolán na žádost J. Jaška. 

Byly řešeny a vzájemně vyjasňovány události posledních dní, brigády a opravy stadionu a jednotlivých 

sektorů. 

Byly potvrzeny výrazné rozpory v nazírání na vzájemnou komunikaci (forma, vztahy). 

Vzájemně byly komunikovány názory na aktuální stav a další chod AZ. 

Závod středních škol ve středu 21. 6. 2017 bude plně v režii p. Jaroslava Jaška (a zároveň pod 

hlavičkou AZ). Opakovaně odmítl veškerou pomoc, finanční, materiální i lidskou. Neakceptoval 

připomínky k formě pořádání tohoto závodu (propozice, průběh, harmonogram, rozhodčí atd.). 

(M. Tempír a J. Jašek poté opustili jednání výboru.) 

 

V další fázi řešeny přípravy závodu základních škol dne 27. 6. 2017. 

J. Kroul seznámil se stavem příprav ze strany ZŠ B. Němcové. 

Závěr: 

- na ZŠ BN bude volno, budou mít školní pochod, v jehož rámci se žáci dostaví na stadion jako 

publikum 

- sektory: Spillerová míček, Vít koule, atd. 

- rozděleny úkoly v rámci organizace závodu 27. 6. 2017  

diskuse nad chodem klubu Atletika Zábřeh 

Trenéři: 

- jasní: Vysocký, Stibůrek, Vít, Hedrich, Bureš 

- v jednání: Jarka Králová, Šárka Radičová, Z. Gebrová, J. Helleší 

- externí: O. Dostál, Jan Hampl, Z. Pumprlová 

Tréninky od září 2017 

Jan Hampl – kontakt na ZŠ Dubicko 

Letní soustředění – zajistí V. Vysocký 

Nový řád jednání VV 

- scházet se pravidelně 1x měsíčně nezávisle na úkolech 

- scházet se někde, kde nás nikdo a nic nebude rušit 

- stanovit řád jednání VV 

- řádně psát zápisy 

- stanovovat úkoly a odpovědnost za jejich plnění 

dotace: 

1 mil. Kč – dráha  

200 tis. Kč – dotace od města Zábřeh; návrh – dát na tretry, dresy, atletické náčiní 

 

 

Zapsal: J. Zika 



Výkonný výbor Atletiky Zábřeh, z.s. 

10. října 2017, Zábřeh 

Přítomni: Zika, Vysocký, Kroul 

 

1) Dohody o provedení práce pro trenéry. Odměna 300 Kč na 1 tréninkovou jednotku. 

Podpisy dohod do konce října 2017. 

2) Odměny pro trenéry a funkcionáře zpětně za jaro 2017. 

3) Vrátit vypůjčená pásma Oldovi Dostálovi. 

4) Udělat inventuru majetku – stadion, kabinet ZŠ B. Němcové. 

5) Určit hospodáře a podepsat s ním smlouvu. Podle předběžné dohody s dr. Tempírem 

by to měl být Evžen Hampl ml. na DPP. 

6) Udělat aktuální soupis členů spolku. 

7) U nových členů vybrat přihlášky a členské příspěvky – vše do konce října 2017. 

8) Připravit žádost směřovanou na město Zábřeh (radu města) o finanční dotaci na 

podporu chodu oddílu – spolku. Určit, co bude obsahem žádosti – nejspíše tretry, 

dresy, oblečení na závody a trénink.   

9) Dohody se školami – příprava, podpisy. 

10) Příprava podzimních halových závodů – přebor ve skoku vysokém, halové přebory 

žactva (40 m, výška, skok z místa atd.). 

11) Družstvo mužů, T. Hedrich – podpora, vybavení, členství. 

12) Příprava Valné hromady – předpoklad přelom listopadu a prosince 2017. 

 

  

Zapsal: J. Zika 



Výkonný výbor Atletiky Zábřeh, z.s. 
26. listopadu 2017, Hněvkov 

Přítomni: Zika, Vysocký, Kroul 
 
Kontrola plnění úkolů z minulého jednání VV dne 10. 10. 2017: 

- Dohody o provedení práce pro trenéry – splněno  
- Odměny pro trenéry a funkcionáře zpětně za jaro 2017 – splněno  
- Příprava Valné hromady – splněno  
- Udělat aktuální soupis členů spolku – trvá, průběžně 
- U nových členů vybrat přihlášky a členské příspěvky – trvá, průběžně 
- Družstvo mužů, T. Hedrich – trvá, průběžně  
- Udělat inventuru majetku – stadion, kabinet ZŠ B. Němcové – trvá  
- Určit hospodáře oddílu – trvá  
- Připravit žádost pro město Zábřeh o finanční dotaci na podporu chodu oddílu – trvá  
- Dohody se školami – příprava, podpisy – trvá  
- Příprava podzimních halových závodů – nesplněno, neuskuteční se  

 
Projednávané věci: 

1) Dohody o spolupráci se školami. Podepsat ještě před VH, kontrola textu, příloha 
u verze pro ZŠ BN – rozpis tréninků 

2) Stav členské základny. Informace o počtech. Schválení přijetí nových členů. Schválení 
ukončení členství. Problémy s vybíráním členských příspěvků a nových přihlášek.  

3) Institut mimořádného/čestného členství. Zapracovat do stanov. Schválit na VH. 
4) Výše členských příspěvků. JZ – pro rok 2018 nechat stávající výši (100 + 500 Kč). 

V druhé půli 2018 zhodnotit průběh roku – akce, počet, účast, náklady, soustředění, 
jízdy na závody atd. Poté zhodnotit a navrhnout změny pro rok 2019. 

5) Funkce hospodáře. Náplň práce. JK – měl by to být člen AZ (ekonomka Cahová není 
členka AZ). Nechat k projednání na VH AZ.  

6) Zapojit další členy – Ondra Jašek, Hedrich atd... 
7) Změna stanov – Článek X, bod 1b (úkol JZ – změna, možnosti?) 
8) 21.12.2017 – poslední den vyučování na ZŠ BN, Vánoční laťka, dopoledne, jen pro 

žáky ZŠ BN. 
9) Návrh JZ – udělat závody pro členy do konce roku – výška, 40 m. Najít vhodný termín. 

Udělat pro děti a možná i pro dospělé? 
10) Případná obměna složení výkonného výboru – beze změn 
11) Materiály pro Valnou hromadu AZ: 

a. Zpráva o činnosti spolku – Zika  
b. Zpráva o tréninkovém procesu – Vysocký  
c. Zpráva o členských příspěvcích, přihláškách – Zika 
d. Zpráva o hospodaření – Cahová, Zika  
e. Zpráva kontrolní komise – Volek, Helleší, Stibůrek 
f. Plán činnosti na rok 2018 – Zika, Vysocký, Kroul  

 
 
Zapsal: J. Zika 


