ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE
PARDUBICKÝ KRAJ
V Pardubicích dne 15. října 2013

Zápis z porady vedoucího trenéra SCM Pardubického kraje, se zástupci PKAS a oddílů
pardubického kraje.
Účast: a) přítomni – Miroslav Wastl (Hvězda), Eva Hüblová (PKAS), Miroslav Nosek (AC
Pardubice), Pavel Hykl (SG Pardubice), Jaromír Kopecký (Choceň), Jaroslav Jón (SG
Pardubice), Ladislav Doskočil (PKAS + KPA), Lukáš Dejdar (Vysoké Mýto), Helena
Kramářová (SG Pardubice), Jan Vencl (Ústí nad Orlicí), Josef Marek (Svitavy), Martin
Skřivánek (ST Benešovo), Pavel Studnička (SCM)
b) omluveni – Jaroslav Kacálek (Polička), Karel Fiedler (ST Chrudim), Vladimír Novotný
(Litomyšl), Aleš Stránský (Iscarex Č. Třebová).
Vedoucí trenér přednesl krátkou zdravici a informoval přítomné o současné situaci v SCM. Co se
týká sportovní výkonnosti a výsledků v RTC 2013, jsou tyto oproti minulým letům o něco lepší, to jak
z pohledu zařazení do reprezentace, tak i podle výsledků na MČR všech kategorií. Dále vedoucí trenér
informoval o současné finanční situaci, kdy zatím ne všichni členové SCM odčerpali grant. Finanční
prostředky je nutné dočerpat do konce října, výjimečně a po dohodě později. Dále upozornil na
důkladnost při předávání peněžních dokladů. Dalším tématem byly lékařské prohlídky, a potřeba, aby
se všechny doklady, alespoň v kopiích dostali k vedoucímu trenérovi. Studenti sportovního Gymnázia
mají pro prohlídky pevný termín, což je nutné z organizačních důvodů respektovat.
Důležitým tématem schůzky bylo podat návrh na zařazení do VSCM pro rok 2014. Byli navrženi a
odsouhlaseni tito sportovci: Michal Říha (AC Pardubice, 110 m př.), Michal Paďour (AC Pardubice
110 m př.), Jan Janů (Hvězda Pardubice, dlouhé běhy a vrchy), Radek Molnár (Hvězda Pardubice,
kladivo), Bartůněk David (Litomyšl, disk), Daniel Čapek (Hvězda Pardubice, kladivo), Roman Straško
(Hvězda Pardubice, kladivo), Martina Kluková (Hvězda Pardubice, kladivo), Marie Miličková
(Hvězda Pardubice, střední tratě). Z dalšího jednání vyplynul požadavek navrhnout i Petra Smoláka
(Vysoké Mýto, 3 000 m př. 3:39,25 min, ročník 1994), pan Dejdar pošle urychleně všechny potřebné
informace.
Hlavním bodem jednání byl návrh řádných členů do SCM Pardubického kraje na RTC 2013-2014.
Výběr byl proveden celkem z 55 návrhů, z nichž byli vyřazeni sportovci nesplňující kritéria Martin
Kulhánek (Chrudim), Natálie Jahnická (Chrudim), Tereza Hloušková (AC Pardubice), Pavel Horníček
(Ústí nad Orlicí), David Roháček (Vysoké Mýto), Zdeňka Seidlová, která dle informace trenéra
Dejdara bude zařazena do vrcholového střediska. Dále byla provedena změna specializace u závodníka
Lakoty (Choceň) a upravena jména osobních trenérů. Na vlastní žádost nebyl zařazen běžec Daniel
Zrůst z Chrudimi. Bylo doporučeno, aby do stávajícího seznamu byly doplněny překážkářka Šárka
Novotná a běžkyně Alexandra Smoláková (obě Vysoké Mýto), pan Dejdar opět urychleně dodá
všechny potřebné informace.
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Bylo doporučeno, aby zpracovaný materiál z důvodů upřesnění opětovně zaslán předsedovi PKAS
a všem oddílům v působnosti SCM Pardubického kraje. Již odesláno během dopoledne 15. 10.
Konečná redakce bude provedena ve čtvrtek v 9.00 h a vše bude následně odesláno na ČAS.
Bylo rozhodnuto, že finanční částky, které nebudou řádně a včas vyúčtovány, budou použity
k nákupu masážních emulzí a sportovního vybavení pro oddíly. Pro trenéry by měli být stejně jako
loni z rozpočtu ČAS dodány bundy, přednost dostanou Ti, kteří je neobdrželi v loňském roce.

S díky a s pozdravem

Pavel Studnička
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