
Výroční zpráva  Atletiky Písek, z. s. 
za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 

 
1. Obecné informace o organizaci: 
 
Název organizace: Atletika Písek, z,s 
Sídlo: Písek, U Papírny 329, 397 01 Písek 
IČ: 26552884 
Právní forma: Zapsaný spolek 
Spisová značka: L 3380 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
 
2. Atletický klub má právní subjektivitu a jeho základní podmínkou činnosti jako 
i podstatu, předmět a hlavní okruhy a zaměření činnosti jsou vymezeny 
stanovami spolku. 
Ve sladovaném období realizoval spolek veškeré cíle činnosti: 

a) realizoval sportovní činnost, utužoval zdraví dětí a mládeže ve sledované 
věkové kategorii, utužoval formou cvičení zdravý způsob života, cvičením 
a tréninkem zdatnost a výkonnost na stanovených soutěžích a přeborech 
mezi jednotlivými oddíly 

b) vytvářel podmínky pro tělovýchovu a sport dětí a mládeže, podporoval 
zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, 
intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést děti a 
mládež za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti a čistoty přírody 

c) podporovat všeobecnou a vrcholovou sportovní činnost svých členů 
s ohledem na zdravý rozvoj osobností a tělesných schopností, zvyšování 
fyzické 

d) kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, 
sportovní 

e) reprezentaci a přípravu pro tuto činnost 
 
Cíl a základní podmínky činnosti: 

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, 
tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a 
tréninkové podmínky, 

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad 
veřejnosti, zejména pak mládeže, 

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to vlastní 
činností, 

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která spolek 
vlastní nebo užívá, 



e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve spolku 
k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel 
v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec, 

f) hájit zájmy členů spolku (sportovního klubu), za tím účelem 
spolupracovat s orgány obce a s ostatními organizacemi (např. ČUS, ČAS, 
sportovními svazy apod.) i s jednotlivci, 

g) dalšími formami své činnost napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, 
zdraví apod. ve městě Písek a v jeho okolí, zejména formou veřejně 
prospěšných prací, organizační a osvětovou činností. 

 
Nejvyšším orgánem spolku: je členská schůze 
 
Výkonným orgánem spolku: je Výkonný výbor, který má 9 členů rozdělených 
do následných funkcí: předseda, tajemník a pokladní, ostatní jsou členy VV. 
 
Dalším orgánem spolku: je Kontroní komise, která má 3 osoby s následujícími 
funkcemi: předseda a 2 členové komise. 
 
Členská základna: 
Atletika Písek, z.s. měla v roce 2017 celkem 149 členů, rozdělených do 
následujících kategorií: 
přípravka – dívky, mladší – žákyně, starší – žákyně, dorostenky, přípravka - hoši, 
mladší – žáci, starší – žáci, dorostenci, juniorky, junioři, ženy, muži, 
 
Krajské soutěže družstev: 
Do krajských soutěží družstev byli přihlášeni: muži, kteří vybojovali 3 místo, 
 Juniorky doplněné staršími žákyněmi, bez umístění 
 Mladší žáci – bez umístění 
 Mladší žákyně – umístění, pouze jednotlivkyně 
 Přípravka společná soutěž dívek i chlapců – umístění, 7 místo z 15 start. 
Trenéři: pracovali v počtu 7 osob – v letošním roce předpokládáme - 2 noví 
 
Rozhodčí: celkový počet 34 osob, rozděleno do tříd viz příloha 
 
Příspěvky: průměr na osobu 2 200,-Kč 
 
Finanční prostředky jsme obdržely od MŠMT, od Městského úřadu Písek, ČUS, 
ČAS a drobných sponzorů /Kámen a písek, Teplárna Písek, firma Kočí, Siko 
Čimelice, 
 
Jaroslav PUTSCHÖGL 


