Zápis
3. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané v pondělí
24. května 2021 od 19:30 hodin prezenčně v kanceláři PAS na pražském Strahově
(členům výkonného výboru byla nabídnuta i forma videokonference, kterou využil
zdravotně indisponovaný revizor PAS pan Milan Gála)
Přítomni:

Radek Bártl, Petr Dubský, Michal Halbich, Lukáš Lebr, Petr Šarapatka, Ondřej Šíp,
Adriana Dvořáková, (Milan Gála – formou videokonference)

Jednání výboru bylo zahájeno v 19:30 hodin, jednání řídil předseda PAS Petr Šarapatka. Jednání bylo ukončeno
ve 21:00
hodin.

PROGRAM

1. Schváleni programu jednání. (Šarapatka)
2. Kontrola úkolů z 2. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání.
V tomto bodě bylo projednáno 10 průběžných úkolů, které tvořili páteř celého jednání.
Všechny jsou rozpracovány, ale je je třeba dořešit.
(Šarapatka)
3. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé.

1. Schválení programu
Jednání výboru zahájil předseda PAS, který předložil k odsouhlasení návrh programu jednání.
Usnesení č. 21/03/001
Výbor PAS
schvaluje
předložený návrh programu.

2. Kontrola úkolů z 2. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání
Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 24. květnu 2021 a přijal následující usnesení:
Usnesení č. 21/03/002
Výbor PAS
schvaluje
1. Zápis z 2. jednání výboru PAS z 3. května 2021.
2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 24. května 2021, s tím, že na příští schůzi se
výbor společně zamyslí nad číslováním jednotlivých úkolů. Vždy každou schůzi znovu od 001 nebo postaru
pokračovat u čísla úkolu dále? Z dnešní kontroly úkolů vyplývá:
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21/40/307 - Přebornická trička
ÚKOL ODLOŽEN
- Úkol objednat 200 kusů triček byl 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
- Připravit upravenou a aktualizovanou verzi
brožury ke schválení 1. 6. a následnému vyvěšení na webu PAS,
vzhledem k nezbytnosti seznámit pražskou atletickou veřejnost nejen
s obsahem jednotlivých kol, ale i s celkovou připraveností sezony.
Detailně viz. mail předsedy z 26.5.2021.
(Dubský, Šíp)
ÚKOL POKROČIL – Výbor PAS sestavil následující prohlášení

k organizaci závodů – zveřejněno 25.5.2021 na webu PAS a
rozesláno předsedům pražských atletických oodílů/klubů. Výbor
PAS se na své 3. schůzi dne 24.5.2021 usnesl na následujícím
návrhu řešení jarní části sezóny:
,,Výbor PAS doporučuje pražským oddílům a klubům v závěru měsíce května a první červnový týden uspořádat,
samozřejmě za dodržení aktuálně platných omezení proti šíření Covidu 19, maximální množství veřejných klubových
závodů.
Následně od druhého červnového týdne, po dalším teoretickém rozvolnění možného počtu sportujících na 500+ pro
soutěže staršího žactva a starších a 300+ pro soutěže mladšího žactva, začít pořádat MPD, dle harmonogramu na
měsíc červen, který zveřejňujeme v příloze a s nímž jsou již pořadatelé jednotlivých kol srozuměni. Nedojde-li
k rozvolnění vypracuje výbor PAS další posun či úpravy termínové listiny.
Výbor PAS zvolil prioritu pořádní MPD před přebory jednotlivců, z důvodu výrazného nedostatku výkonů pro reálný
výběr závodníků na přebory Prahy jednotlivců (ty se pokusíme napasovat do termínové listiny letních, resp.
podzimních měsíců). Jinými slovy, aby měli šanci závodit na přeborech nejen vybraní reprezentanti, jako na
výběrových mítincích ČAS. Je třeba dát závodníkům prostor ke startům na klubových veřejných závodech či MPD, kde
předvedou výkony, na jejichž základě, pak budou vybráni i ke startu na PP jednotlivců.
Prioritou je pak zaměření I. kola MPD dorostu a juniorů, zejména na věkově specifické disciplíny těchto kategorií,
které není možné absolvovat na ligových soutěžích, z důvodu splnění limitu pro start na blížícím se MČR těchto
kategorií.
V přiložené termínové listině zveřejňujeme pouze měsíc červen, a nad termínovkou dalších měsíců se znovu sejdeme.
Úhrady
Pražské oddíly/kluby, které přihlásily svá družstva do MPD v roce 2021 (poplatek měl být v původním termínu
zaplacen do konce března 2021), uhradí na základě fakturace Pražského atletického svazu následující soutěžní
poplatky, ponížené o počet kol MPD, která nemohla být realizována, vzhledem k proti Covidovým opatřením vlády ČR:
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5 250 Kč za
5 250 Kč za
4 500 Kč za
3 375 Kč za
3 000 Kč za
3 000 Kč za
3 000 Kč za
3 000 Kč za

přihlášení družstva mužů
přihlášení družstva žen
přihlášení družstva žactva
přihlášení družstva mladšího žactva
přihlášení družstva juniorů
přihlášení družstva juniorek
přihlášení družstva dorostenců
přihlášení družstva dorostenek

Termín úhrady soutěžního poplatku za přihlášená družstva do MPD je 10. června 2021. Neuhrazení poplatku je
důvodem k vyřazení družstva ze soutěže.

21/01/05 - Příprava rozdělení grantu MHMP po určení přesné částky pro pražské
oddíly/kluby, zvážení externího kooperátora pro grant MHMP 2021
ÚKOL POKROČIL
- Předseda informoval o podespání grantu na rok
2021 na MHMP. Výbor se dlouze zabýval klíčem rozdělení pokrácených
prostředků mezi jednotlivé realizátory. Následně pak přijal závěr
pověřit hospodářku PAS ještě jednou revizí, více zohledňucí velikost
jednotlivých realizátorů, jejich obsazení v soutěžích družstev,
pořadatelskou činnost – vše samozřejmě tak, aby byly dodrženy
podmínky MHMP. Hospodářka PAS paní Adriana Dvořáková do příští
schůze 1.6.21 od 19:00 upraví tabulku a připraví textový vysvětlující
podklad k rozdělení grantu, včetně informace o podepsání smlouvy.

(Dvořáková)
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.
(Dubský)
DLOUHODOBÝ ÚKOL - Předsedům jednotlivých komisí V-PAS:
ZVEŘEJNIT 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 – 1.6.21 Dubský odprezentuje na webu PAS)
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 )

(opět 1.6. odprezentuje Dubský)
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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)
Např. na podnět předsedy klubu Spartak Praha 4 Ing. Tomáše
Nakládala byl prověřen NOVĚ VYPSANÝ GRANTOVÝ PROJET NSA OD
1.6. movité vybavení klubů. Manažer PAS Petr Dubský připravil
podklady podle nichž musí být v tomto případě žadatelem stejně jako
v loňském a předloňském roce ČAS. Případná přidělená částka bude
následně distribuována přes doporučení PASu, stejně jako v loňském
roce, kdy právě z tohoto grantu obdržely:

2019
2020

SK Kotlářka
ASK Slavia Praha
Spartak Praha 4

klec disk
klec kladivo
výška

331 040 Kč
649 954 Kč
207 573 Kč

21/01/09

ÚKOL SPLNĚN
Výbor PAS bere na vědomí informace k plánované akci
,,Atleti spolu“ a akci ,,virtuální běh“ srozumitelně shrnout objasnit
angažovanost klubů a stávající stav. (Dubský)

21/01/10.

Písemný návrh na nové sazby odměn pro pořadatele kol MPD a PP
jednotlivců v Praze.
ÚKOL POKROČIL

Dodělat návrh na platby za jednotlivá družstva.

(Dubský Lebr)
Připravit poníženou verzi plateb za MPD 21, splněno v oznámení 25.5.2021.

(Dvořáková, Šíp)

21/02/03

Odstoupení z funkcí hospodáře a sekretáře PAS pana Bedřicha Skály
a s ní spojené úkoly – ustavení nového hospodáře, předání účtu
ÚKOL POKROČIL – Informace o interním auditu resp. kontrole financování
PAS v uplynulých 5 ti letech. Bude vytvořena pracovní skupina – předběžně
Gála, Chvalný, Renzová, která pod vedením revizora PAS provede interní
audit. (Gála)
Podružné úkoly:
Dojít do banky změnit osoby na přímý výběr
z účtu PAS; (Dvořáková, Šarapatka)
Zajistit předsedovi a hospodářce PAS přístup do mailové schránky PAS.

(Šarapatka)
21/02/06

Klauzuli rozvoje sportu hl. m. Prahy do roku 2032, kde je primárním cílem PAS
zapojit manažera PAS Petra Dubského do pracovní skupiny této organizace.
Vyvolat seznamovací schůzku.
(Halbich, Dubský, Šarapatka)
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DALŠÍ SCHŮZE V ÚTERÝ 1.6.2021
V PROSTORÁCH SK ZŠ JESENIOVA

V Praze 26. května 2021

Petr Šarapatka,
předseda PAS

5

