Zápis
2. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané v pondělí
3. května 2021 od 19:00 hodin prezenčně v kanceláři PAS na pražském Strahově
(členům výkonného výboru byla nabídnuta i forma videokonference, ale nebyla
využita)
Přítomni:

Radek Bártl, Petr Dubský, Michal Halbich, Lukáš Lebr, Petr Šarapatka, Ondřej Šíp, Milan Gála,
Adriana Dvořáková

Jednání výboru bylo zahájeno v 19:15 hodin, jednání řídil předseda PAS Petr Šarapatka. Jednání bylo ukončeno ve 21:00
hodin.

PROGRAM

1. Schváleni programu jednání (Šarapatka)
2. Kontrola úkolů z 1. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání
(Šarapatka)
3. Odstoupení z funkcí hospodáře a sekretáře PAS pana Bedřicha Skály a s ní spojené
úkoly – ustavení nového hospodáře, předání účtu – viz. samostatný přiložený materiál
4. Informace o stavu grantu MHMP (Dubský)
5. Městská soutěž U18 prosinec 2022 – Berlín /viz. samostatné přílohy/ (Šarapatka,

Dubský)
6. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé:
a.) Školení trenérů žactva a přípravek. Došlo k navýšení časové dotace. Přesné
informace naleznete zde:
https://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/skoleni-a-seminare/

(Dubský)

b.) Klauzule rozvoje sportu hl. m. Prahy do roku 2032 (Halbich, Dubský)
c.) Podnět ke zveřejňování sportovních výsledků pražských atletů i na webu PAS

(Dvořáková)

1. Schválení programu
Jednání výboru zahájil předseda PAS, který předložil k odsouhlasení návrh programu jednání.
Usnesení č. 21/02/001
Výbor PAS
schvaluje
předložený návrh program.
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2. Kontrola úkolů z 1. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání
Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 3. květnu 2021 a přijal následující usnesení:
Usnesení č. 21/02/002
Výbor PAS
schvaluje
1. Zápis z 1. jednání výboru PAS z 12. dubna 2021.
2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 3. května 2021, s tím, že úkol:

21/40/307 - Přebornická trička
ÚKOL ODLOŽEN
- úkol objednat 200 kusů triček, odložen
z důvodu předpokládané vyšší finanční náročnosti plánovaného
pořádání závodů v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru
(Dubský)
21/40/309 – Projednání pražské termínové listiny a příprava publikace Pražské
atletické soutěže 2021
ÚKOL TRVÁ
- Pozastavit zveřejnění schválené brožury
Pražské atletické soutěže 2021, vzhledem k nejasnému průběhu
rozvolňování proti epidemiologických opatření.
(Dubský)
ÚKOL TRVÁ – předělat MPD všech kategorií do termínové listiny PAS
pro případné otevření sezony od června 2021.
(Šíp, Dubský)
ÚKOL TRVÁ
Soutěže.

- Přípravit k tisku publikaci Pražské atletické
(Odpovídá: Šíp, Šarapatka, Dubský)

21/01/04 - Kontrola právních nezbytností vyplývajících ze závěrů VH PAS konané
29. 3. 2021 v hotelu Olšanka na Praze 3 - spolkový rejstřík, etablování nového V-PAS,
změny na webu PAS/ČAS
ÚKOL TRVÁ
- Zajistit předání ověřených ,,prohlášení člena
statutárního orgánu spolku“, zkontrolovat správné složení výboru na
webu PAS, vyvěsit profily členů výboru. (Dubský, Šarapatka)

21/01/05 - Příprava rozdělení grantu MHMP po určení přesné částky pro pražské
oddíly/kluby, zvážení externího kooperátora pro grant MHMP 2021
ÚKOL POKROČIL
- PAS obdržel v 9. pokračování programu
celoměstského rozvoje sportu částku 9 350 000 Kč. Je vypracován klíč
k dělení a detailní tabulka rozdělení těchto prostředků mezi jednotlivé
atletické kluby, které se do tohoto programu PAS v roce 2021 přihlásili.
Po podepsání smlouvy a převzetí grantu předsedou PAS bude tato
tabulka zveřejněna a konkrétní prostředky rozeslány jednotlivým
realizátorům.
(Šarapatka, Dvořáková)
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21/01/06

- VALNÁ HROMADA ČAS – NYMBURK 17.4.2021
ÚKOL SPLNĚN - Výbor PAS – zhodnotil, výsledky VH ČAS,
s konstatováním, že pražské atletické kluby drží stále velmi uspokojové
zastoupení v řídících jednotkách ČAS. Členové pražských atletických
klubů se stali předsedy komise organizační a metodické, velmi blízko
k pražskému atletickému prostředí má i opakovaně zvolený předseda
ČAS a je více, než pravděpodobné, že členy pražských atletických
klubů budou i nově jmenovaný ředitel a šéftrenér ČAS.

21/01/08 -Klíčové body filozofie PAS v následujícím volebním období + rozdělení
kompetencí PRACOVNÍ BODY NA CELÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ
DLOUHODOBÝ ÚKOL - Směřovat odkaz na zveřejněný zápis V-PAS
formou mailů předsedům jednotlivých pražských klubů – rozšíření
informačního dosahu PAS.
( Šarapatka, Dubský)
DLOUHODOBÝ ÚKOL - 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. (Šíp, Bártl, Lebr, Halbich)

DLOUHODOBÝ ÚKOL - 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. (jaro 2022, Dvořáková,
Lebr, Dubský)
DLOUHODOBÝ ÚKOL - 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 Skála, úprava designu - možná).
(Dubský)
DLOUHODOBÝ ÚKOL - Vyhledávání grantových projektů nejen na hl.
m. Praze, ale i v jednotlivých městských částech, podrobně na NSA či
v dalších agenturách. (dlouhodobý průběžný úkol, Dubský)
21/01/09
- 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) – PRŮBĚŽNÝ ÚKOL
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informace k plánované akci ,,Atleti spolu“ přednesl krajský manažer
Petr Dubský. Tato akce běží v režii ČAS – na úrovni PAS konstatován
prakticky nulový úbytek a akce po rozvolnění bude směřována, stejně
jako v loňském roce na závodní činnost klubů. (Dubský)
21/01/10.

ÚKOL TRVÁ - Písemný návrh na nové sazby odměn pro pořadatele kol
MPD a PP jednotlivců v Praze.
(Dubský, Lebr)

3. Odstoupení z funkcí hospodáře a sekretáře PAS pana Bedřicha Skály a s ní spojené
úkoly – ustavení nového hospodáře, předání účtu
Usnesení č. 21/02/003
Výbor PAS
b e r e n a v ě d o m í odstoupení pana Skály ze všech jeho volených funkcí a
schvaluje
převzetí funkce hospodáře PAS místopředsedkyní PAS paní Adrianou Dvořákovou. Postupné převzetí veškeré
agendy hospodáře – správa účtu, smlouvy, granty, financování akcí paní Adrianou Dvořákovou a agendy
sekretáře – komunikace s kluby, maily, pošta, správa kanceláře manažerem PAS panem Petrem Dubským.
Výbor PAS pracuje s interním materiálem postupného a úplného předání veškeré agendy do konce měsíce
května 2021.
(Šarapatka, Dvořáková, Dubský, interní úkoly – Halbich)

4. informace o stavu grantu Hl. m. Prahy (Dubský); - viz. bod 21/1/5 v kontrole úkolů
5. městská soutěž U18 prosinec 2022 – Berlín
Usnesení č. 21/02/05
Výbor PAS
ukládá
manažerovi PAS panu Petru Dubskému sepsat, přeložit a odeslat potvrzení zájmu o start pražského družstva.
A jednomyslně schvaluje zájem atletů PAS o start na této akci.
(Dubský)
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6. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé:
Usnesení č. 21/02/06
Výbor PAS
bere na vědomí
a.) Informaci metodického oddělení ČAS o školením trenérů žactva a přípravek, kde došlo k
navýšení časové dotace pro pořadatele školení. Přesné informace naleznete
zde: https://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/skoleni-a-seminare/ (Dubský)
b.) Klauzuli rozvoje sportu hl. m. Prahy do roku 2032, kde je primárním cílem PAS zapojit
manažera PAS Petra Dubského do pracovní skupiny této organizace (Halbich, Dubský)
c.) Podnět místopředsedkyně a hospodářky PAS paní Adriany Dvořákové k zveřejňování
sportovních výsledků pražských atletů nejen na Facebookovém profilu PAS, ale i na webu PAS.

(Dubský, Dvořáková)

Příští jednání výboru PAS se uskuteční v pondělí 24.5.2021 od 19:00 hodin,
v případě příznivého rozvolňování bude operativně – dříve

V Praze 4. května 2021

Petr Šarapatka,
předseda PAS
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