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Zápis 
 

35. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané v úterý   
26. května 2020 od 14:30 hodin na stadionu ASK Slavia Praha, Praha 10 

 
Přítomni: Vladimír Tikal, Radek Bártl, Petr Dubský, Michal Halbich, Lukáš Lebr, Bedřich Skála, Petr Šarapatka, Ondřej 
Šíp a Milan Gála                                                                                                                                                      
                                                                                                                    
Jednání výboru bylo zahájeno ve 14:30 hodin, jednání řídil předseda PAS Vladimír Tikal. Jednání bylo ukončeno  
v 15:55 hodin. 

PROGRAM 

1. Schválení programu jednání.                                                                                                              
2. Kontrola úkolů z 34. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto 
jednání.                                                                                                              
3.Projednání Pražské termínové listiny a pražských soutěží.                                                                                                                                      
4. Hodnocení účasti družstva Prahy na halovém utkání ml. žactva 
v Ostravě.                                                                                                                                          
5. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé  
a) distribuce větroměrů pražským oddílům/klubům                                                                                           
b) seminář k vyúčtování dotace Magistrátu hl. m. Prahy 2019 

                                                                                                        
1. Schválení programu jednání 

Jednání výboru zahájil předseda PAS, který předložil k odsouhlasení písemný návrh programu jednání. 

           Usnesení č. 20/35/269 
Výbor PAS          
s c h v a l u j e                                                                                                                                                                                       
po doplnění, předložený program jednání.    

                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Kontrola úkolů z 33. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání                                                                                                         

Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 26. květnu 2020 a přijal následující usnesení: 

Usnesení č. 20/35/270                                                                                                                                                              
Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                       
s c h v a l u j e                                                                                                                                                  
1. Zápis z 34. jednání výboru PAS z 3. února  2020.       
2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 26. května 2020, s tím, že úkol: 

                                                                                                                                                                                                               
19/26/199 2. ÚKOL PRŮBĚŽNÝ – zabezpečení veřejných závodů na základě grantové smlouvy.        
19/30/235 2. ÚKOL PRŮBĚŽNÝ – kontrola po schválení projektu. 
 3. ÚKOL PRŮBĚŽNÝ – kontrola po schválení projektu. 
 
. 
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20/32/247 ÚKOL PRŮBĚŽNÝ – kontrola při konání sportovních soutěží.   
20/33/257 2. ÚKOL TRVÁ – termín se prodlužuje do 31.8.2020. 
20/33/258     ÚKOL TRVÁ – termín se prodlužuje do 30.9.2020 
20/33/259 1. ÚKOL SPLNĚN – nové webové stránky jsou v provozu.                                                                                             

2. ÚKOL SPLNĚN – informace byla zabezpečena. 
20/33/261 ÚKOL SPLNĚN – návrh na přidělení prostředků byl podán. 
20/34/256 1. ÚKOL SPLNĚN – termíny byly zveřejněny a zaslány vedoucím družstev.                            

2. ÚKOL SPLNĚN – konečné znění bylo členům zasláno a již nebylo projednáváno 
v souvislosti s opatřeními vlády.                                                                                                            
3. ÚKOL SPLNĚN – správné označení bylo zajištěno. 

20/34/266 ÚKOL SPLNĚN – nebylo realizováno v souvislosti s opatřeními vlády a odložením valné 
hromady. 

20/34/267 ÚKOL SPLNĚN – nebylo realizováno v souvislosti s opatřeními vlády a odložením valné 
hromady. 

20/34/268 ÚKOL SPLNĚN – nominace družstva a trenérské zabezpeční bylo zajištěno. 
 
 

3. Projednání Pražské termínové listiny a pražských soutěží                                                                                                                             
 

Výbor podrobně projednal předložený návrh soutěžní komise na úpravu Pražských přebornických soutěží, které se 
uskuteční ve zkráceném časovém úseku. Návrh předpokládá uskutečnit MPD většinou ve dvou kolech. MPD mužů a žen 
nebude postupovou soutěží. Přebornické soutěže jednotlivců se uskuteční v plném rozsahu s tím, že budou spojeny 
přebory mužů, žen a juniorské kategorie, stejně jako přebory staršho žactva a dorostu.  
Vzhledem k výraznému omezení soutěží, výbor rozhodl, snížit soutěžní poplatky za přihlášení družstev do soutěží  v roce 
2021. 
                                                                                                                                                                                                                

Usnesení č. 20/35/271                                                                                                                                              
Výbor PAS                                                                                                                                                                            
s c h v a l u j e                                                                                                                                                                          
1. Upravenou termínovou listinu Pražského atletického svazu.                                                                                           
2. Soutěžní řád Pražského přeboru družstev pro rok 2020.                                                                                             
3. Propozice pražských přebornických soutěží jednotlivců v roce 2020.                                                                                 
4. Úhrady oddílům/klubům za uspořádání pražských přebornických soutěží a kol pražského přeboru družstev. 
5. Vydat publikaci „Pražské atletické soutěže 2020 II. část „ pouze v elektronické podobě.                                                                                                                             
u k l á d á                                                                                                                                                                    
1. Zveřejnit na webových stránkách schválenou terminovou listinu včetně  Termín: 29.5.2020                       
pořadatelů soutěží jednotlivců a kol MPD.                                                            Odpovídá: Šíp, Dubský        
2. Dopracovat na základě dnešního usnesení publikaci „ Pražské ateltické Termín: 6.6.2020                               
soutěže – II.část“.  Publikaci zveřejnit na webových stránkách PAS.  Odpovídá: Šíp, Dubský                                                       
   

4. Hodnocení účasti družstva Prahy na halovém meziměstském utkání ml. žactva 
v Ostravě                                                                                                                
 

Výbor PAS projednal hodnocení účasti družstva Prahy na tomto útkání, které skončilo vítězstvím družstva. Hodnocení 
předsedy komise mládeže i vedoucího družstva potvrdilo také dobré organizační zabezpečí celé akce. Podařilo se zajistit, 
že družstvo k utání i zpět cestovalo společně  
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Usnesení č. 20/35/272                                                                                                                                                            
Výbor PAS                                                                                                                                                               
b e r e  n a  v ě d o m í                                                                                                                                         
Hodnocení účasti družstva Prahy na halovém utkání ml. žactva v Ostravě jako úspěšné.                    
                                                                                                                                                                                                                                                                

5. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé 
a) zabezpečení distribuce větrometrů do pražských oddílů/klubů 
 
Hospodář a mažer PAS informovalli výbor PAS, že 12 zakoupených větroměrů, bylo podle dřívějšího usnesení V-PAS 
distribuováno pražským oddílům/klubům na základě zápůjčního listu. 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Usnesení č. 20/35/273                                                                                                                                                           
Výbor PAS                                                                                                                                                                 
b e r e  n a  v ě d o m í                                                                                                                                                     
Informaci hospodáře PAS a manažera PAS o disribuci větroměrů pražským oddílům/klubům.                                                                                                                           

 

b) Seminář k vyúčtování dotace Magistrátu hl. m. Prahy 2019 
  
Na základě žádosti hospodáře PAS bylo projednáno  zabezpeční semináře k vyúčtování dotace Magistrátu hl. 
m. Prahy za rok 2019.  Především byl projednán termín semináře, termín předložení konečného vyúčtování 
od  jednotlivých realizátorů a organizační zabezpečení semináře.                                                                                              

                                                                                                                                                              
Usnesení č. 20/35/272                                                                                                                                                           
Výbor PAS                                                                                                                                                            
s c h v a l u j e                                                                                                                                                             
Uskutečnit seminář k vyúčtování dotace Magistrátu hl. m. Prahy za rok 2019 ve čtvrtek 18. června 2019.                               
u k l á d á                                                                                                                                                                         
Zajistit organizaci semináře a elektronickou poštou pozvat realizátory.    Termín: 3.6.2020                                                                 
           Odpovídá: Skála                                                                                   
 
 
 
                                                                                                                         
Příští jednání výboru PAS se uskuteční v úterý 23. června  2020 od 14:00 hodin  

na stadionu ASK Slavia Praha, Praha 10. 

 

 

 

V Praze 27. května 2020    Vladimír Tikal,        
             předseda PAS                                                                                                                             


