Zpráva předsedy KKAS p. J.Přibáně od minulé VH (Chodov 9.3.2011) za roky 2013 – 2014.

VV výbor pracoval ve složení – J.Přibáň –předseda, M.Zítka – sekretář, M.Sabadin –
hospodář, O.Dvořák - STK a rozhodčí, L.Dočkal – SCM, K.Matička – revizor.
Výbor se za tuto dobu sešel na 17 schůzích. Na těchto schůzích se řešily všechny otázky
atletiky v Karlovarském kraji. Členové výboru se snažili přistupovat ke všem problémům
velice zodpovědně a tak nedocházelo již k žádným třenicím a vše se zvládalo ke spokojenosti
nejen výboru, ale i klubů, které ve VV neměly zástupce. Na tomto místě musím poděkovat
všem členům VV KKAS za spolupráci ve prospěch druhého nejmenšího kraje v ČR (8 klubů
– Zlínský kraj 7)
Přesto musím konstatovat, že máme na některých úsecích rezervy. Olda Dvořák na
začátku volebního období prohlásil, že spolupráci s p.Janečkem na poli STK zvládne, protože
s ním má dobré vztahy. Skončilo to již na druhé schůzi nového VV, kde Olda konstatoval, že
se absolutně nedomluvili. Takže spolupráce na úrovni obou krajů leží na mě, at‘ již ve vztahu
s předsedou P.Konopem (což je v pořádku) ale i s STKářem p. Janečkem. M.Zítka jako
sekretář nezahájil rovněž ve stylu velkého funkcionáře, který dokonce kandidoval na funkci
předsedy kraje (na VV M.Lázních). Krajské webové stránky jsou to první, na co se člověk
zajímající se o atletiku v ČR podívá. Ty republikové patří k jedněm z nejlepších jak ve sportu
v ČR tak i v Evropě. To není chvála jenom z mé strany, ale ČAS tyto věci pravidelně
vyhodnocuje a sleduje. Několikrát jsem Mílu upozorňoval, že na našem webu jsou věci
obrovsky neaktuální, úvodní stránka by měla dostat novou vizáž a až konečně ted‘ Míla zabral
a na stránkách zapracoval, řekněme tak na 50%. Je to již lepší, ale nesmí to být konečná! Už
tam měla být termínovka, právě ve spolupráci obou pánů Dvořáka a Zítky. Zbylí dva pánové
ve VV jsou profíci na svých postech – p.Sabadin dokonce na poli sportu pracuje opravdu jako
profesionál a p.Dočkal léta řídí jeden z nejúspěšnějších klubů v kraji, výborně šéfuje SCM a
civilně má managerské zkušenosti jako ředitel školy s řízením i na poli VV.
KKAS léta spolupracoval s PKAS na základě smlouvy o SZA (Sdružení Západočeská
atletika). Bohužel bez jakéhokoliv jednání s námi PKAS tuto smlouvu ukončil. Paradoxem je,
že spolupráce pořád pokračuje dál, ale již je to na jiné úrovni, která začala KKAS hlavně
finančně nevyhovovat, takže jsme letos uspořádali a myslím si, že velmi úspěšné OMJ v hale
(dokonce na Olympu) všech kategorií (od žactva až po dospělé) a protože PKAS začal
spolupracovat s JKAS a tak v loňských Gigantech startovalo v kategorii žactva poměrně dost
atletů a atletek (třeba v dálce, ale stačilo jednoduché omezení) rozhodl JKAS, že žactvo
v Gigantech nechce, s čímž PKAS nesmyslně souhlasil a po letech se uskuteční závody
staršího žactva zvlášt‘. VV KKAS toto považuje za, mírně řečeno, hloupost, protože jet na
I.kolo 8.5, do Plzně a 9.5. do Domažlic na dorost a juniory… Na to opravdu nemáme jednak
peníze a jednat rovněž kapacitně nemáme v klubech tolik trenérů, kteří by týmy doprovázeli.
Ale pozor KKAS nikomu nebrání, aby se takové to soutěže PKAS zúčastnil. VV KKAS
navrhuje (je to i v usnesení), že začátkem září připravíme jednokolové OMD staršího žactva,
z kterého první dva týmy, jak v žácích tak v žákyních, postoupí na mistrovství Čech. Soutěže
mladšího žactva jsou beze změny – jedna skupina u nás v kraji a postup tří týmů da
společného krajského finále (20.9 v Plzni). Co se týče mistrovství jednotlivců – hala vyšla
výborně, mladší i starší žactvo bude mít svoje mistrovství společné s PKAS (medaile
dohromady) ve Stříbře 23.5. a ostatní kategorie mají svojí mistrovství společné KKAS +
PKAS + JKAS 6.6. v Táboře.
V Karlovarském kraji pořádáme 3 kola družstev mladšího žactva, OMJ ml.žactva ve
vícebojích, OMJ všech kategorií v přespolních běhu střídavě letos v Chodově.

Kluby pořádají závody, které jsou i nedílnou součástí české termínovky – ML – MHT, Cheb –
VC, Sokolov – VC, Chodov - Chodovskou tretru, K.Vary – Prvomájové závody, Ostrov - Běh
17. listopadu. Chodovu a rovněž je třeba poděkovat Denise.Dočkalové za organizaci soutěže
družstev pro předžákovské kategorie.
Atleti Karlovarského kraje dokázali za dva roky včetně letošní zimní sezóny přivézt
z mistrovství ČR 36 (49- 2011-12) medailí z toho 11 zlatých, 15 stříbrných a 10 bronzových.
Na těchto úspěších se podílely prakticky všechny kluby našeho kraje. Nejlepšími atlety za
loňský rok byli vyhlášeni v ženách M.Preibischová (ACMLA), v juniorech A.Zekuciová
(OSTRO), v dorostu D.Richter (UNICH) a v žácích A.Študlar (UNICH).
Velmi dobrou práci na poli SCM vykonává vedoucí trenér L.Dočkal, který má ztíženou
roli ve výběru talentů zásluhou „velikosti“ našeho kraje a počtu osmi existujících klubů.
Alfou a omegou vývoje a úspěšnosti atletiky jsou také finance. KKAS jak se můžete
přesvědčit z předložené zprávy o hospodaření hospodaří tak, aby na konci kalendářního roku
končil v kladných číslech. Velkou zásluhu na tom má naše vlastní hospodaření, ale také ČAS,
který svoje kraje velmi výrazně podporuje finančně, a zároveň pomáhá i klubům. Spolupráce
s ČASem je velmi dobrá. Ředitel svazu p. F. Fojt a jeho tým – to jsou lidé skutečně na svém
místě a pracují na vysoké profesionální úrovni. Určitě se mnou budete souhlasit, že vždy
ochotná Martina Renzová jako finanční expertka, pokaždé dobře poradí. Jako člen
předsednictva ČASu musím konstatovat, že předseda svazu L.Varhaník je velice schopným
managerem a v symbióze s hospodářem Jirkou Topinkou tvoří tandem, který vytváří pro
atletiku výborné podmínky. Poznámka na okraj – ne nedávno skončené a velice úspěšné HME
bylo použito minimum peněz z rozpočtu svazu! Velká většina peněz byla zajištěna z jiných
zdrojů tak, aby nebyl ohrožen tradiční finanční tok ve prospěch České atletiky. Nyní stojí před
českou atletikou velký úkol. Schválení nových stanov, které se budou týkat i krajských svazů.
Dámy a pánové věřím, že i v dalším dvouletém období zásluhou Vás všech bude
Karlovarská atletika bojovat o místo na atletickém slunci a bude se nám dařit, třeba ještě o
něco lépe.
Děkuji za pozornost.

