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SEKRETARIÁT : JERONÝMOVA 570/22,  460 07  LIBEREC 7 , tel. + fax : +420 722 738 090

www. atletikaliberec.net, e-mail : atletika.lib@volny.cz

Zápis z     jednání výboru AC Slovanu Liberec 9.9.2020  

Přítomni : Vít Zákoucký, Petr Jeřábek, Jan Šplíchal, Matěj Chvála, Marek Povýšil, 
Jan Šebelka, Lenka Landová 

Omluven: Katka Nohýnková

1.  Plán nejbližších akcí
  F KPD staršího žactva  - So 12.9. Rumburk, odjezd 7:45 z Rybníčku, trenéři se domluví na disciplínách 

svých závodníků s vedoucím družstva (Víťa) - vedoucí v Rumburku: Zákoucký, Šplíchal
  3.kolo KPD J+D – Ne 13.9. Turnov, odjezd 8:15 z Rybníčku, nominaci a přihlášení + vedení družstev 

v Turnově zajist Jeřábek, Chvála
  Běh Olympijského dne, 16.9. na MS - zahájení v 16:00, ZK od 15:00, zajist Ševčík, Landová, Nohýnek. 

Sraz pomocníků v 14:30 na MS
  3.kolo KPD elévů, 17.9. Jablonec (AC) – zajist Landová 
  ČR 22 – Jablonec 19.-20.9.  – zajist Jeřábek (Trafna, Nguyen, ??? + štafety kluků,  kolize s MU 19 – 

Folková)
  M-ČR žactva – Třinec 19.-20.9. – zajist Zákoucký (Landová, Zmatlíková, Wolf, Kadlec)
  Další soutěže družstev dle příp. postupů zajist vedoucí družstev
  Soutěže ml. žactva zajist trenéři žactva – F KPD + KPJ v Jičíně (19.9.)
  Podzimní oddílový přespolák 12.10. – Šebelka J.
  Oddílový pětboj ml. žactva (příp. i dalších kategorií – vyjádřete se kdo by měl zájem) – termín domluví 

Zákoucký s trenéry  (24.9. nebo 1.10.)

2. Kompenzační cvičení
Je třeba zjistt zájem od svěřenců – Út od 16:30 v Ruprechtcích 
Příp. další termíny : St na MS (A styl ??) po tréninku cca 18. hod., Út na Lesní 18:30 -19:00, Ne na Harcově ???
Je nutné se vyjádřit do konce září !!!

3. Tělocvičny 
Do příštho výboru upřesníme časy a místa a podle toho rozdělíme skupiny – předpoklad je, že zůstane podobně jako 
loni, nevyhovovalo zkrácení na 1,5 hod. ve středu (ověřit u p. Kladiva možnost mít opět 2 hod.)

4. Prohlídky
Je třeba platnost prohlídek + aktualizovat v registru. Od ledna návrh na navýšení příspěvků o 500,- Kč a při odevzdání 
prohlídky bude závodníkům vráceno – rozhodnut na příštm výboru.

5.  ČPTM
SpS – podána přihláška do výběrového řízení na období 2021-24, předpoklad úspěch a přidělení do II. Pásma (stejně 
jako doposud) – v hodnocení za období 2017-20 bylo naše SpS na 14.místě v ČR
SCM – změny systému, nové limity i organizace zařazování, nutnost absolvovat třídenní testovací sraz (20. -22.11.), 
budou krajská kondiční VT na jaře, proběhnou oponentury všech článků ČPTM včetně trenérů SCM (kraj) – info a 
organizaci zajist Jeřábek
Seminář ČPTM proběhne 9.-11.10. v Nymburce – účast povinná pro VT SCM a SpS (Jeřábek, Zákoucký), příp. další 
zájemci se přihlásí na webu ČAS

6.  Předání žactva do skupin
Trenéři žactva připraví návrh u dět roč. 2007 – předat seznam k Lence do 28.9. (zájem dět a doporučení trenéra) a 
následně proběhne předání v domluveném termínu (po víceboji ml. žactva – viz. bod.1).  Letos kapacity k předání 
nemá Honza Šplíchal. Pokud v průběhu září přijdou dět 2007 a st. (nábor ?), pak řeší zařazení do skupin Víťa 
s ostatními trenéry.



7.  Odměny za pomoc při zajištění tréninkového procesu
Výbor schvaluje odměny na DPP, příp. fakturaci od OSVČ ve výši 6 000,- Kč :
Vladimír Maška, Josef Škývara, Jiří Král – administratvně vyřídí Landová   

8.  Různé
  Doškolení trenérů – trenéři s propadlou kvalifkací musí absolvovat doškolení v nejbližším možném termínu, 

v opačném případě budou od ledna kráceny odměny za trénování na polovinu. Pro trenéry žactva je možnost 
absolvovat doškolení v termínech : 
14.11. Jablonec (zaměření na kouli s otočkou a výšku – lektoři Sváťa Ton a Ruda Mastk) 
15.11. v Liberci (zaměření na gymnastckou průpravu žactva – lektor Libor Drábek)
Je nutno sledovat informace na webu ČAS a tam se na jednotlivá školení přihlásit, úhradu pak možno domluvit 
s Lenkou.

  Schůzka ligových družstev – termín (ideálně Pá 16.10.)  místo zajist Povýšil – info předá vedoucím družstev. Na 
schůzce se vyplat odměny za 3.kolo + prémie – vedoucí připraví vyúčtování a předají Lence nejpozději do konce 
září

  Akce 75 let české atletky v Liberci – vzhledem k nejisté situaci na podzim se výbor rozhodl o  odložení akce na 
jaro 2021, přeložení termínu pronájmu sálu U Košků zajist Povýšil (13. nebo 20.3.2021)

  Vyúčtování + příp. nákupy do konce roku – Lenka s Karlem připraví na další výbor aktuální fn. stav klubu, všichni
si připraví návrhy na dokoupení materiálu, příp. další využit fn. prostředků do konce roku

V Liberci dne 9.9.2020
   

zapsal: Petr Jeřábek
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