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Zápis z Výboru AK SSK Vítkovice dne 17.8.2016
Přítomni : Miko, Závodný, Zedník, Zvolánek, Černý, Kostková, Šulc

Ad 1. Kontrola zápisu
- oprava šatny pro trenéry dokončena, trenéři si mohou klíče od šatny vyzvednout u
předsedy AK
- proběhla rekonstrukce skladu a probíhá postupná inventarizace náčiní a nářadí. Sklad dětské
atletiky je (z 90%) přestěhovaný na rozcvičovací plochu, čeká se jen na dokončené některých
držáků. Následně se vše dokončí a proběhne roztřídění na žactvo a přípravku.
- Na žádost některých trenérů, opět upravená pracovní doba správců. Bohužel správci nejsou
funkční ohledně hlídání dodržování pořádku na stadionu. Proběhlo osobní jednání se správci
ohledně důrazného dodržování jejich pracovní náplně.
- rehabilitace pro extraligové závodníky bude řešena na základě seznamu jednotlivými vstupy,
nutno se prokázat dokladem totožnosti (trenéři a atleti budou o podrobnostech informováni)
- schůze s rozhodčími proběhla, je potřeba udělat nový nábor. Termín náboru bude zveřejněn.
- Den otevřených dveří pod názvem „Staň se atletem“ splnil svůj účel
- Dotaz na obsah práce vedoucího trenéra SCM od vedoucího trenéra, pozvat M. Buzka na
jednání za přítomnosti vedoucího trenéra, předsedy SSK a předsedy AK. (proběhne po
prázdninách a dovolených)
Ad 2. Akce, které nás čekají (do 11.9.)
23.8. Vítkovický stýpl – kontrolní závody od 17hod. –zodp. Šulc, Legerská
27.-28.8. M-ČR do 22let Kladno – vedoucí Černý
30.8. Běh pro Kukanga – ZOO – zodp. Mokrá
1.9. 4. kolo soutěže družstev st. žactva MSK – Městský stadion
4.9. M-ČR družstev mužů a žen Ústí nad Orlicí – zodp. Šulc, Černý
10.9. 3.kolo soutěže družstev mládeže – zodp. Šulc
11.9. Finále Moravy soutěže družstev st. žactva – zodp. Legerská, Kotala
Ad 3. Výbor schválil vytvoření družstev „B“ u mužů a žen pro další roky
Ad 4. 20.9. od 16hod. proběhne na vedlejším hřišti nabídka a prodej sportovního zboží (oblečení a
obuvi) firmy Nike
Ad 5. p. Zvolánek informoval o možnosti vytvoření CSMV (stále v nadějném stádiu řešení)
Ad 6. Od listopadu se chystá v hale Ostravská halová liga základních škol – formou víceboje budou
soutěžit žáci 8.-9. tříd základních škol Ostrava –Jih. Proběhne ještě jednání.
Ad 7. Přestup Paličkové na jaře 2017 do SSK Vítkovice – vyřešeno – zodp. Šulc
Ad 8. TR 24.8. v 17hod.
Ad 9. Příští Výbor AK 7.9., hodina bude upřesněna
Ad 10. Předseda AK poděkoval všem zúčastněným na VAK
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