
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ODDÍLU 

ATLETIKY TJ SVITAVY 

pátek 10. prosince 2021, klubovna oddílu atletiky 

přítomni: Josef Marek, Miroslav Vaculík, Milan Bouček, Josef Novák, Ondřej Klička 

1) Zpráva o činnosti Sportovního střediska (SpS) – Milan Bouček 

Činnost SpS ovlivnila pandemie covidu, ale testování i soustředění v roce 2021 proběhlo. 

Aktuálně se připravují nové metodické materiály, tréninkové materiály pro trenéry SpS a 

trenéry mládeže. Zřejmě se nebudou konat závody ml. a st. žactva v hale s výjimkou MČR 

ve vícebojích. 

Kromě vedoucího trenéra SpS (Milan Bouček) máme v roce 2021 čtyři smluvní trenéry 

SpS (Miroslav Vaculík, Josef Marek, Josef Novák, Rostislav Stříteský). V SpS máme 

aktuálně 53 dětí.  

2) Volba vedoucího trenéra SpS 

Milanu Boučkovi končí smlouva 31.12.2021, neprojevil zájem se o tuto funkci znovu 

ucházet. O funkci vedoucího trenéra SpS pro rok 2022 projevil zájem Josef Marek jako 

jediný kandidát. VV jej schválil jednomyslně.  

3) Přihláška do výběrového řízení Trenér SCM 

Josef Marek informoval VV o přihlášení oddílu do výběrového řízení na pozici Trenér 

SCM. Tuto pozici jsme již získali v roce 2020.  

4) Přihláška družstev a termínová listina 2022 
Přihlášku odeslal Josef Marek na Pardubický KAS v řádném termínu. VV projednal návrh 

na změnu vedoucího družstev, oproti odeslané přihlášce bude místo Miroslava Vaculíka 

nově vedoucím družstev starších žáků a starších žákyň Josef Novák. Družstvo juniorek 

nebylo přihlášeno, závodnice budou uvolněny na hostování (zájem o jejich hostování 

projevilo Vysoké Mýto a Litomyšl). 

Svitavské víceboje se budou konat o víkendu 30. dubna – 1. května. Spolu s tímto 

závodem uspořádáme Svitavský stýpl pro žactvo a dorost, lze v sobotu i v neděli, 

přihlášky pravděpodobně předem. 

Z iniciativy Ivo Strnada z Litomyšle uspořádáme 16. července skokanský závod 

Veteránského turné (dálka, trojskok, výška, tyč). Spolu s tímto mítinkem lze uspořádat 

soutěž v nové vrhačské kleci (propagace oddílu, poděkování dárcům ve veřejné sbírce na 

novou klec). 

5) Příspěvky pro rok 2022 

Došlo k navýšení členských příspěvků Tělovýchovné jednoty Svitavy o 100,- Kč. VV se 

usnesl jednomyslně, že oddílové příspěvky zůstanou pro rok 2022 ve stejné výši. Nově 

tedy mládež do 18 let včetně bude hradit 1600,- Kč (1200,- Kč oddílové + 400,- Kč 

členské), starší 18 let budou hradit 1500,- Kč (900,- Kč oddílové + 600,- Kč členské). 

Platby budou probíhat prostřednictvím KIS od nového roku, splatnost do konce února 

2022, příspěvky lze uhradit na pololetí.   

V roce 2021 nebyla aktivní atletická přípravka ve Velkých Opatovicích, v roce 2022 by 

dle sdělení Josefa Marka mohla opět fungovat. Došlo by tím k navýšení členské základny 

oddílu.  



Další možnost otevření nové atletické přípravky by byla v tělocvičně ZŠ Hradec nad 

Svitavou, Josef Marek tuto možnost projedná s ředitelkou školy. 

6) Rozhodčí  

Potřebujeme více kvalifikovaných rozhodčích, možnost proškolení při Svitavských 

vícebojích. Členové oddílu starší 18 let by absolvovali v sobotu praktické nácviky a 

v neděli zkoušky. Školení by vedl Radomír Skalický.  

7) Investice oddílu 

Josef Marek informoval VV o záměru vybudování dvojgaráže za cílem. VV souhlasí 

s úhradou zpracování projektové dokumentace. Požadavky na větší úložné prostory a 

pevnou stěnu pro odchody medicinbalů. 

Proběhla menší investice do vybavení technické místnosti – regály. Úklid místnosti, 

opravy a instalaci regálů provedl Rostislav Stříteský. 

Budou nakoupeny vozíčky na převoz vybavení a náčiní a bedny pro třídění a uložení věcí.  

Cílová kamera byla odeslána do Belgie na pravidelnou kalibraci, zároveň budou opraveny 

některé poničené komponenty a koncovky kabelů. Jsou objednána 2 nová kluba 100 m 

kabelu pro rozvod na ploše a nový motorizovaný objektiv ke kameře 8-48 mm. Poštovné 

vyšlo na 1200,- Kč. 

Trenéři odevzdají Josefu Markovi do konce roku seznam s požadavky na nákup vybavení 

a náčiní. Milan Bouček objedná koule na použití v hale 3 kg a 4 kg.  

8) Webová prezentace oddílu 

Nově bude vedle Ondřeje Kličky administrátorem facebookového profilu oddílu Josef 

Marek. VV dále diskutoval možnost prezentace oddílu na Instagramu, hledá se vhodná 

osoba, která by mohla profil spravovat.    

Zapsal: Ondřej Klička 

Ověřil: Josef Marek 

 

 

 


