Zápis
1./42. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané v pondělí
12. dubna 2021 od 18:00 hodin formou videokonference
Přítomni: Radek Bártl, Petr Dubský, Michal Halbich, Lukáš Lebr, Bedřich Skála, Petr Šarapatka, Ondřej Šíp, Milan Gála,
Adriana Dvořáková, Bedřich Skála
Jednání výboru bylo zahájeno v 18:15 hodin, jednání řídil předseda PAS Petr Šarapatka. Jednání bylo ukončeno
ve 20:15 hodin.

1. Schváleni programu jednání (Šarapatka)
2. Kontrola úkolů z 41. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání
(Šarapatka)
3. Projednání stavu připravenosti pražské termínové listiny 2021 (Šíp Dubský, Skála)
4. Kontrola právních nezbytností vyplývajících ze závěrů VH PAS konané 29. 3. 2021
v hotelu Olšanka na Praze 3, spolkový rejstřík, etablování nového výboru PAS, změny
na webu PAS/ČAS. (Skála, Dubský)
5. Příprava rozdělení grantu MHMP po určení přesné částky pro pražské kluby/oddíly,
zvážení externího kooperátora pro grant MHMP 2021
6. Příprava na valnou hromadu ČAS, směřování a filozofie V-PAS, podpora kandidátů
(Šarapatka, Halbich)
7. Vyjádření se k prováděcímu pokynu metodické komise na kreditní systém
prodlužování trenérských kvalifikací, viz. materiál v příloze a odkaz:
https://www.atletika.cz/cas-informuje/vzdelavaci-akce-pro-trenery-cas-provadecidokument/

PROGRAM:

8.Klíčové body filozofie PAS v následujícím volebním období + rozdělení kompetencí
(II. místopředseda, trenérská rada – interní manévry), PRACOVNÍ BODY NA CELÉ
VOLEBNÍ OBDOBÍ):
směřování zápisu i formou mailů – rozšíření informačního dosahu PAS, včetně průvodního dopisu, proč
jsme se k tomuto kroku odhodlali (Šarapatka-dopis, Dubský)
komise klubová, komise STK – přenos zodpovědnosti na jednotlivé kluby, výjezdní schůze se zástupci
klubů – vyšší provázanost s předsedy klubů. (Halbich)
rozšíření pole působnosti při vyhlášení nejlepších mladých atletů hl. m. Prahy na ,,VELKOU AKCI“ rozšířit
o vrhačský pohár, oceněná družstva, rozhodčí. Legenda-nestor PAS (Dvořáková, Lebr, Dubský)
Další upgrade webových stránek PAS – rozšíření o rubriky SCM, sekce SCM, SpS (odkazový vzor viz.
příloha SCM)– více využívat k P.R. PASu (odkazový vzor jako kandidáti na VH ČAS)
Vyhledávání grantových projektů nejen na hl.m.Praze, ale i v jednotlivých městských částech, podrobně
na NSA – manažer popř. placený externista
etablování postu ,,zasloužilý člen PAS – slavnostní večer“ ocenění za celoživotní práci - Kubica, Gála,
Tikal, Šrámek, Frabša, Skála, Dvořák, Kryštof, Mácha, Behenský, Vlasák, Utěkal, Frček, Deckerová,
Šilhavý, Jílková + nominované ,,sportovní legendy-nestoři pražské atletiky“ od předsedů jednotlivých
pražských klubů -kategorie 70+

9. Projekt návrat ke sportu PAS – průběžné, jednodisciplínové závody viz. odpolene
s dálkou na Jeseniově, kladivo na Vinohradech, 300 m. př. na Slavii ….atp. (sestavení
pilotních časových pořadů, bezpečného vzoru propozic, otázka antigenního testování
– k diskusi)
10. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé:
Informace k výběrovému řízení trenérů SCM- II. kolo (P.Šarapatka)
Informace předsedy o průběhu výkonného výboru ČAS z 10. 4. 2021 (Šarapatka)
*prodiskutovat – návaznost závěrů PAS – existuje-li orgán zabývající se zápisy, řešící
požadavky, problematiku a body schválené výborem PAS v ČAS
*manažer Petr Dubský – zkontrolovat do kdy má pracovní smlouvu
* Písemný návrh na nové sazby odměn pro rozhodčí v Praze (L. Lebr) - jen ústní
dotaz na kontrolu stavu

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

Usnesení č. 21/1/001
Výbor PAS
schvaluje
předložený návrh program.

2. Kontrola úkolů z 41. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání
Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 12. dubnu 2021 a přijal následující usnesení:
Usnesení č. 21/02/002
Výbor PAS
schvaluje
1. Zápis z 41. jednání výboru PAS z 8. března 2021.
2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 12. dubna 2021, s tím, že úkol:

21/40/301 - Organizačně technické zajištění VH
1.ÚKOL SPLNĚN – informovat o konání na stránkách PAS
2. ÚKOL SPLNĚN – zajistit prostory
3. ÚKOL SPLNĚN - jiné možnosti pořádání VH

21/40/302 - Vyhlášení nejlepších mladých atletů Prahy
1.ÚKOL SPLNĚN – zajistit odměny
2. ÚKOL SPLNĚN – informování na stránkách PAS
3. ÚKOL SPLNĚN - předání odměn
21/40/305 - Vrhačský pohár
1. ÚKOL SPLNĚN - zařadit pohárové závody do termínovky
2. ÚKOL SPLNĚN - zakoupení břemen (břemena převzal p. Mastík)

21/40/307 - Přebornická trička
ÚKOL TRVÁ - objednat 200 kusů triček (Skála)
21/40/309 – pražská termínová listina a příprava publikace: Pražské atletické soutěže 2021
21/40/310 - Volební valná hromada – SPLNĚNO

3. Projednání pražské termínové listiny a příprava publikace Pražské atletické soutěže
2021
Výbor podrobně projednal návrh pražské termínové listiny tak, jak ji v písemné předloze předložil předseda soutěžní
komise O. Šíp. Bylo zkontrolováno projednání pořadatelství s pražskými oddíly a kluby ohledně přebornických soutěží
jednotlivců a pořadatelství jednotlivých kol pražského přeboru družstev. Dále bylo zkontrolováno zařazení jednotlivých
kol pražského vrhačského poháru, včetně pořadatelů a zařazení vrhačských disciplín.

Usnesení č. 21/40/309
Výbor PAS
ukládá
1. Zveřejnit následující sdělení pražským oddílům/klubům na webu PAS (do 15. 4. 2021 odpovídá Dubský):

Žádáme zástupce pražských atletických oddílů/klubů, aby doplnili do termínové tabulky své plánované veřejné závody.
Tabulka:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15yF__mnpo_v1AxFXmxXiQcHRYJIFFGnWh5Gr1you5JA/edit?usp=sharing
Soutěžní brožura PAS
Výbor Pražského atletického svazu připravil letní pražskou brožuru. Vzhledem k nejistotě naplánovaných termínů ČASu
i PASu, vyčká výbor s jejím zveřejněním. V první možné chvíli, kdy bude umožněno pořádání závodů a budou jasně
dané termíny ČASu, bude zveřejněna brožura PAS i se změnami vyplývající z možných přesunů termínů.
Úhrada soutěžních poplatků
S ohledem na nejistotu panující kolem rozvolňování a tím spojené i nejasnosti v soutěžích družstev, se výbor PAS
prozatím rozhodl odložit fakturaci za soutěžní poplatky pražským oddílům/klubům do 30.dubna. Vychází tak ze
zkušenosti z loňského roku, kdy v rámci soutěží družstev proběhla jen polovina kol. Z toho důvodu bylo všem
zapojeným oddílům/klubům vráceno 50 % z původně fakturovaného soutěžního poplatku.
Doporučení PAS k soutěžím
Z předešlých zkušeností žádá výbor PAS oddíly/kluby o zvážení následující možné varianty soutěží. Pokud se uvolní
možnost závodů, navrhujeme pořádání mikromítinků na jednotlivých stadionech, kdy by na jednom stadionu proběhla
jedna, max. dvě disciplíny a to vždy v rámci nastavených opatření. V rámci toho, by se této disciplíny mohlo účastnit
více atletů i v případě nastaveného menšího počtu povolených závodníků.
2. Doplnit do termínové listiny na základě nabídky termínu pořádání
Termín: 30. 4.2021
veřejných závodů pražskými oddíly a kluby (je potřeba zdůraznit povinnost
Odpovídá: Šíp, Dubský
uspořádat veřejné závody vyplývající ze smlouvy o dotaci MHMP).
3.Pozastavit zveřejnění schválené brožury Pražské atletické soutěže 2021,
vzhledem k nejasnému průběhu rozvolňování protiepidemiologických opětření.
4. Přípravit k tisku publikaci Pražské atletické soutěže 2021.
Termín 30.4.201
Odpovídá: Šíp, Šarapatka,
Dubský, Skála

2.
Kontrola právních nezbytností vyplývajících ze závěrů VH PAS konané 29.3.2021
v hotelu Olšanka na Praze 3 (spolkový rejstřík, etablování nového výboru PAS, změny
na webu PAS/ČAS
Usnesení č. 21/1/4
Výbor PAS
ukládá
Zajistit předání ověřených ,,prohlášení člena statutárního orgánu spolku“, zkontrolovat správné složení výboru
na webu PAS, vyvěsit profily členů výboru
Termín 18.4.2021
Odpovídá: Dubský, Skála

5.
Příprava rozdělení grantu MHMP 2021 po určení přesné částky pro pražské
oddíly/ kluby, zvážení externího kooperátora pro grant MHMP
Usnesení č. 21/1/5
Výbor PAS
ukládá
Po vyhlášení schválené výše grantu, jež v letošním roce obdrží PAS od MHMP, oslovit z pozice dlouholetého
konstruktéra modelů dělení prostředků grantu mezi jednotlivé do grantového programu přihlášené pražské
oddíly/ kluby, bývalého předsedu PAS Dr. Vladimíra Tikala, jako externího spolupracovníka na DPP, s cílem
správného rozdělení obdržených prostředků.
Termín po vyhlášení grantu
Odpovídá: Skála

6.
Příprava na valnou hromadu ČAS, směřování a filozofie V-PAS, podpora
kandidátů
Výbor PAS se jednomyslně shodl na společné strategii na volební VH ČAS, konané v Nymburce dne 17 .4. 2021.
Jednotliví členové výboru si rozdělili sféru vlivu na valnou hromadou PAS zvolené delegáty VH ČAS.

Usnesení č. 21/1/6
Výbor PAS
ukládá
Dle dohodnutého rozdělovníku oslovit jednotlivé delegáty VH ČAS a podpořit tak dohodnutou strategii PAS.
Termín 17.4.2021
Odpovídá: všichni členové výboru

7. Vyjádření se k prováděcímu pokynu metodické komise na kreditní systém
prodlužování trenérských kvalifikací viz. materiál v příloze a odkaz:
https://www.atletika.cz/cas-informuje/vzdelavaci-akce-pro-trenery-cas-provadecidokument/
Usnesení č. 21/1/7
Výbor PAS
bere na vědomí
Seznámení se s problematikou kreditního systému i společný postoj výkonného výboru ČAS o němž
účastníky schůze informoval předseda PAS Petr Šarapatka.

8.
Klíčové body filozofie PAS v následujícím volebním období + rozdělení
kompetencí PRACOVNÍ BODY NA CELÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ
Usnesení č. 21/1/8
Výbor PAS
ukládá
1. Směřovat zápisy V-PAS formou mailů předsedům jednotlivých pražských klubů – rozšíření informačního
dosahu PAS, včetně průvodního dopisu, proč jsme se k tomuto kroku odhodlali. Hlasování 6:2.
Termín 18.4.2021
Odpovídá: Šarapatka-dopis, Dubský
2. Předsedům jednotlivých komisí V-PAS sestavit funkční, pracovní komise soutěžní, mládeže, rozhodčích –
přenos zodpovědnosti na jednotlivé kluby, výjezdní schůze se zástupci klubů – vyšší provázanost s předsedy
oddílů/ klubů.
Termín 30.4.2021
Odpovídá: Šíp, Bártl, Lebr, Halbich
3. Rozšířit pole působnosti při vyhlášení nejlepších mladých atletů hl. m. Prahy na ,,VELKOU AKCI“. Rozšířit o
vrhačský pohár, oceněná družstva, rozhodčí, legenda-nestor PAS – vymyslet filozofii, formu, ocenění průběh
odměňování.
Termín jaro 2022
Odpovídá: Dvořáková, Lebr, Dubský;
4. Další upgrade webových stránek PAS – rozšíření o rubriky SCM, sekce SCM, SpS (odkazový vzor
viz.příloha SCM)– více využívat k P.R. PASu (odkazový vzor jako kandidáti na VH ČAS, se správným logem
PAS – dodá Bedřich Skála, úprava designu - možná).
Termín jaro 31.5.2021
Odpovídá: Dubský

5. Vyhledávání grantových projektů nejen na MHMP, ale i v jednotlivých městských částech, podrobně na
NSA či v dalších agenturách.
Termín: dlouhodobý průběžný úkol
Odpovídá: Dubský;

9.
Projekt návrat ke sportu PAS – průběžné, jednodisciplínové závody viz.odpolene
s dálkou na Jeseniově, kladivo na Vinohradech, 300 m př. na Slavii ….atp. (sestavení
pilotních časových pořadů, bezpečného vzoru propozic, otázka antigenního testování –
k diskusi)
Usnesení č. 21/1/9
Výbor PAS
bere na vědomí
Bod projednán a zapracován v rámci řešení bodu 21/40/309

10. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé:
Usnesení č. 21/1/9
Výbor PAS
bere na vědomí
1.

Informace k výběrovému řízení trenérů SCM- II.kolo (P.Šarapatka)

2.

Informace předsedy o průběhu výkonného výboru ČAS z 10. 4. 21 (Šarapatka)

3.

Návaznost závěrů PAS – existuje-li orgán zabývající se zápisy, řešící požadavky,
problematiku a body schválené výborem PAS v ČAS. Zmonitorovat situaci a seznámit
Termín: 3.5.2021
s ní V-PAS.
Odpovídá: Skála

4.

Písemný návrh na nové sazby odměn pro pořadatele kol MPD a PP jednotlivců v Praze.
Termín: 3.5.2021
Odpovídá: Dubský, Lebr;

Příští jednání výboru PAS se uskuteční v pondělí 3. 5. 2021 od 19:00 hodin.

V Praze 12. dubna 2021

Petr Šarapatka
předseda PAS

