
PARDUBICKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ 
 

Zápis z Valné hromady a usnesení 
Pardubického krajského atletického svazu ze dne 14. 3. 2019 

 
 
Přítomní delegáti :  Atletika Chrudim 2x, Sokol Žamberk, Spartak Slatiňany, AC Pardubice 2x, Hvězda 
Pardubice 3x, KPA Pardubice, Jiskra Litomyšl, Atletika Polička, TJ Svitavy, Iscarex Česká Třebová, AC Spartak 
Choceň, Jiskra Ústí n.O., AC Vysoké Mýto, TJ Dlouhá Třebová 
 
Nepřítomni delegáti :  ŠAK Pardubice 2x, AK Mor. Třebová, TJ Jablonné n.O., TJ Dlouhoňovice, Activity 
Lanškroun, Atletika TJ Lanškroun, Zdraví a sportovní aktivity 
 
Hosté :  Ladislav Doskočil, Eva Hüblová, Miroslav Nosek, Petr Mlateček, Jiří Čechák, Vladislava Jonášová 
 
 

1. Valnou hromadu svolal PKAS 12. 2. 2019 elektronickou poštou, 12. 2. 2019 byla pozvánka zveřejněna 
na webových stránkách PKAS a byl jmenován tajemník volební komise paní Iva Toušová 

2. Na Valnou hromadu bylo pozváno 21 oddílů s 26 mandáty, členové výboru PKAS, revizor PKAS a 
hosté 

3. Valná hromada se konala 14. 3. 2019 v Pardubicích 
4. Valnou hromadu zahájil předseda PKAS p. Doskočil v 16.50 hodin a ověřil, že je usnášeníschopná. 
5. p. Doskočil vzpomněl na zesnulého p. Křivku a p. Hefleiše a všichni přítomní uctili jejich památku 

minutou ticha 
6. Valná hromada zvolila předsedajícího: předsedajícím zvolen pan Josef Marek  

18 hlasů  pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
7. Valná hromada zvolila mandátovou komisi ve složení: pí. Toušová, pí. Hüblová, p. Razým  

18 - hlasů pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
8. Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení: p. Vencl, p. Strnad, pí. Karníková 

18 -  hlasů pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
9. Valná hromada zvolila volební komisi ve složení: p. Král, p. Kopecký, p. Klimeš 

18 - hlasů pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
10. Valná hromada zvolila skrutátory ve složení: p. Jirásek, p. Švercl  

18 - hlasů pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
11. Zpráva mandátové komise: z 26 oprávněných delegátů přítomno 18 — 69%.  

Valná hromada je usnášeníschopná 
12. Schválen program Valné hromady  

18 - hlasů pro, 0 - hlasů proti, 0 - zdržel se 
13. Zpráva o činnosti a výroční zpráva PKAS - přednesl p. Doskočil 

Usnesení:  18 - hlasů pro, 0 - proti, 0 - zdržel se 
14. p. Doskočil předal p. Čechákovi jménem PKAS gratulaci a ocenění k loňskému životnímu jubileu 
15. p. Dejdar vyhlásil nejlepší trenéry Pardubického kraje za rok 2018.  

Trenéři: p. Kopecký, p. Nosek, pí. Jonášová, p.Bouček převzali ocenění. 
16. Zprávu o hospodaření a účetní závěrku za rok 2018 - přednesla pí. Toušová 

Usnesení:  18 - hlasů pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
17. Rozpočtový záměr na rok 2019 přednesla pí. Toušová 

Usnesení:  18 – hlasů pro, 0 – proti, 0 – zdržel se 
18. Zpráva revizora - p. Stránský  
19. Zprávu soutěžní komise přednesla pí. Hüblová: 

• Upozornila zejména na změny v soutěžním řádu KP. 
• Zdůraznila nutnost zaplatit poplatek u KP družstev před zahájením závodů. 
• V KP mladšího žactva – zařazen hod oštěpem 400g. 



• KP přípravek – změny v soutěži družstev – každý AO pouze 1 družstvo, neomezený počet 
startujících, v základních skupinách bodují nejlepší 4 závodníci za družstvo,  ve finále startuje 
již pouze 8 závodníků za družstvo a bodují 4 nejlepší. 

• Olympiáda mládeže – budou 2 kvalifikační závody – termín na webu PKAS. Výběr na základě 
dosažených výkonů v roce 2019. 

• Mezikrajová utkání – důraz na využití společné dopravy, kterou zajišťuje PKAS 
Rozprava k soutěžím: 

• p.Strnad - oznámil odstoupení družstva AC Pardubice ze soutěže juniorů 
• pí.Hüblová oznámila dohlášení družstva dorostenců 
• p. Čechák – zvážit pořádání KP v hale žactva samostatně 
• p.Nosek – doporučuje jednat o společné soutěži KP družstev mládeže s KHKAS a LIBKAS 
• p. Jirásek – požadavek na zařazení běhů na 3km a 5km v KP družstev – běhy zařazeny 
• p. Marek – upozornil na nutnost zaplacení poplatků za soutěže družstev od 2. ligy výše do 31.3.2019, 

jinak hrozí sankce ze strany ČAS 
• široká diskuse ohledně KPJ – termín, nízká účast, propagace – letos termín na září 2019, dle účasti lze 

zvolit v příštím roce jiný termín  
• p. Doskočil - KP družstev dorostu a juniorů – v tomto roce bez spojení s LIB a HK krajem, zachování 

všech disciplín, časově kratší program 
• p. Marek, p. Dejdar – informace o zavedení kvalifikací na MČR – ze strany ČAS nedostatečně 

komunikováno a prodiskutováno, ze strany trenérů vnímáno jako krok nesprávným směrem, vznesen 
návrh na usnesení: 

o p. Marek – VH uděluje mandát p. Doskočilovi jednat za PKAS za zrušení kvalifikací na MČR u 
všech mládežnických kategorií 

o p. Dejdar – protinávrh – ponechat kvalifikace pouze u kategorií žactva 
o Hlasování o protinávrhu – 4 hlasy pro, 14 hlasů proti, protinávrh VH neschválen 
o Hlasování o návrhu p. Marka - 10 hlasů pro, 4 hlasy proti, návrh na usnesení p. Marka  byl VH 

schválen 
20. Návrh struktury soutěží pro rok 2019. 
       Usnesení: 18 - hlasů pro, 0 - proti, 0 - zdržel se 
21. Zpráva vedoucího trenéra SCM – p. Dejdar 
22. Volba delegátů na VH ČAS – předseda volební komise p. Král přednesl návrh kandidátů za PKAS:  p. 

Doskočil, p. Marek, p. Skalický L., pí. Kalinová, p. Král, p. Skalický R., p. Vencl. 
• návrh na veřejnou volbu:  18 - hlasů pro, 0 - proti, 0 - zdržel se. Návrh schválen 
• hlasování o jednotlivých kandidátech shodně  18 - hlasů pro, 0 - hlasů proti,  

0 - zdržel se.  Kandidáti za PKAS byly VH CAS schváleni 
23. Přehledný návrh na usnesení , který je nedílnou součástí zápisu z VH, přednesl p. Vencl 
24. p. Doskočil ukončil jednání valné hromady v 18:30 hodin a poděkoval delegátům za aktivní přístup a 

popřál všem úspěšnou sezonu 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ  
Valné hromady Pardubického krajského atletického svazu 

konané dne 14.3.2019 
 
1) Valná hromada bere na vědomí: 
 a) zprávu mandátové komise, že VH je usnášeníschopná, počet přítomných 18  delegátů z 
26, což je 69 % 
 b) zprávu o činnosti přednesenou p. Doskočilem 
 c) zprávu revizora přednesenou p. Stránským 
 d) zprávu vedoucího trenéra SCM p. Dejdara 
  
2) Valná hromada schvaluje: 
 a) výroční zprávu 
 b) zprávu o hospodaření za rok 2018 a účetní uzávěrku za rok 2018 
 c) rozpočtový záměr pro r. 2019 
 c) strukturu soutěží pro r. 2019 
 
3) Valná hromada volí delegáty na VH ČAS 7.4.2019: 

 Ladislav Doskočil/ 18 - pro, 0 - proti, 0 - zdržel se 
 Josef Marek/ 18 - pro, 0 - proti, 0 - zdržel se  
 Luděk Skalický/ 18 - pro, 0 - proti, 0 - zdržel se 
 Radomír Skalický/ 18 - pro, 0 - proti, 0 - zdržel se 
 Miloslava Kalinová/ 18 - pro, 0 - proti, 0 - zdržel se  
 Vlastimil Král/ 18 - pro, 0 - proti, 0 - zdržel se 
 Jan Vencl/ 18 – pro, 0 - proti, 0 - zdržel se 
 

4) Valná hromada ukládá výboru PKAS: 
 a) na nejbližší schůzi výboru PKAS projednat diskusní příspěvky všech delegátů 
 b) jednat o zrušení kvalifikací kateg. mládeže při MČR – mandát pro p. Doskočila 
 
Zapsal: Petr Mlateček       ……………………………………………………….  
Ověřili:  Jan Vencl              ………………………………………………………. 
   Pavel Strnad        ............................................................ 
   Jana Kárníková    ……………………………………………………….. 
Předsedající schůze: Marek Josef ....................................................... 
 
 
  
 


