Zápis
4. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané v úterý 1. června v prostorách SK
ZŠ Jeseniova od 19:00 hod
Přítomni:

členové výboru PAS:

Radek Bártl, Petr Dubský, Michal Halbich, Lukáš Lebr,
Petr Šarapatka, Ondřej Šíp, Adriana Dvořáková, Milan
Gála – revizor PAS
členová výboru SK ZŠ Jeseniova: Jaroslava Weberová, Daniel Musil, Vít Molva,
Tomáš Korbel, Jan Vlach

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

1. Schváleni programu jednání (Šarapatka)
2. Kontrola úkolů z 3. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání.
v tomto bodě budou opěr projednány, posunuty či vyřešeny průběžné úkoly, které
budou tvořit páteř celého jednání. Projdtě si tedy opět, velice podrobně přílohu
,,Kontrola úkolů“, je třeba být dobře připraven;
(Šarapatka)
3. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé (nové podněty pro činnost PAS):
zpráva z metodické komise ČAS (Halbich, Dubský);
informace o nakoupení licence AK 2 pro vrhačský pohár (Šarapatka);
porada krajských manažerů (Dubský);

1. Schválení programu
Jednání výboru zahájil předseda PAS, který předložil k odsouhlasení návrh programu jednání.
Usnesení č. 21/04/001
Výbor PAS
schvaluje
předložený návrh programu.
2. Kontrola úkolů z 3. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání
Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 1. červnu 2021 a přijal následující usnesení:
Usnesení č. 21/04/002
Výbor PAS
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schvaluje
1. Zápis z 3. jednání výboru PAS z 24. května 2021.
2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 1. června 2021. Z dnešní kontroly
úkolů vyplývá:
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 POKROČIL
-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. Do zveřejněné brožury
postupně doplňovat i veřejné závody pořádané jednotlivými kluby, znovu je
s nimi zkonzultovat – např. VZ ASK Slavia Praha 18.6.21, desetiboj T.Kop.Cup.,
pražské memomoriály atp.
(Dubský, Šíp)
PODÚKOL:
- hospodářka PAS paní Adriana Dvořáková na základě
podkladů od předsedy STK Ondry Šípa o počtech přihlášených družstev začít
vystavovat jednotlivým pražským klubům faktury za soutěže družstev 2021, na
základě schválených částek;
5 250 Kč za přihlášení družstva mužů
5 250 Kč za přihlášení družstva žen
4 500 Kč za přihlášení družstva žactva
3 375 Kč za přihlášení družstva mladšího žactva
3 000 Kč za přihlášení družstva juniorů
3 000 Kč za přihlášení družstva juniorek
3 000 Kč za přihlášení družstva dorostenců
3 000 Kč za 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.“
(Dvořáková, Šíp)
PODÚKOL: manažer Petr Dubský projednat pořadatelství MPD i přes omezení,
ale s dovětkem, že by nemělo být více než 140, NAJEDNOU ZÁVODÍCÍCH NA
PLOŠE, PAS doporučuje přizpůsobit časové harmonogramy;
(Dubský)
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společné přebory staršího žactva 27.-29.6.2021 – projedná předseda STK Ondra
Šíp se zástupci klubu Spartak Praha 4. a Adriana Dvořáková společně s Lukášem
Lebrem připraví podklady pro ,,rozhodčí zaplatí PAS a startovné si nechá
pořadatel – dle bodu zápisu:“ Usnesení č. 21/40/306 Výbor PAS s c h v á l i l
2. Hradit náklady rozhodčích při přebornických soutěžích jednotlivců v roce
2021 přímo Pražským atletickým svazem.
následně dtto tzn. opět projedná předseda STK Ondra Šíp se zástupci klubu ASK
Slavia Praha a Adriana Dvořáková společně s Lukášem Lebrem připraví
podklady pro ,,rozhodčí zaplatí PAS a startovné si nechá pořadatel – dle bodu
zápisu:“ Usnesení č. 21/40/306 Výbor PAS s c h v á l i l
2. Hradit náklady rozhodčích při přebornických soutěžích jednotlivců v roce
2021 přímo Pražským atletickým svazem. na naplánové přebory Prahy pro
kategorii dospělých a juniorů, jež v termínu 8.-9.7.2021 uspořádá pořadatel
ASK Slavia Praha;
dále zapracovat do brožury a pečlivě projednat s pořadateli:
II.kolo MPD dorostu a juniorů úterý 24.8.2021- kolo krátké překážky;
Přebory Prahy mladšího žactva 15.-16. 9.2021
Brožura vydat nejpozději v pátek – 4.6.21;
Předseda PAS doporučuje ještě v jarní části atletické sezony svolat sezaní
komise STK PAS a osvětlit jim kroky provedené ke zdárnému průběhu sezony.
Proč nejdříve družstva a po té teprve jednotlivci po MČR, proč ne na podzim,
proč na I.kole MPD toto spektrum disciplín + požádat členy komise o šíření
osvěty v pražském atletickém hnutí – všichni se vyjadřují k zanedbatelným
detailům – viz. zařazení běhů na 2000m.př. resp. 3000m.př. na I.kole MPD, ale
unikají jim širší souvislosti – plnění vstupních limitů na MČR atd.
(Šíp)
21/01/05

Příprava rozdělení grantu MHMP pro pražské oddíly/kluby pro grant MHMP 2021
ÚKOL POKROČIL
rozdělení grantu hl.m.Prahy připravené hospodářkou
PAS paní Adrianou Dvořákovou bylo schváleno jednohlasně. Bude neprodleně
zveřejněno na webu PAS a peníze budou zaslány jednotlivým klubům obratem
po obdržení dotace hl.m.Prahy;
Příprava vyúčtování grantu Hl.m.Prahy k 9.7.2021 při Přeborech Prahy juniorů
a dospělých na ASK Slavia Praha;
(Dvořáková, Dubský, Fáberová);

21/01/08

Klíčové body filozofie PAS v následujícím volebním období + rozdělení
kompetencí PRACOVNÍ BODY NA CELÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ
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DLOUHODOBÝ ÚKOL - Směřovat odkaz na zveřejněný zápis V-PAS formou mailů
předsedům jednotlivých pražských klubů – rozšíření informačního dosahu PAS.
(Dubský)
ÚKOL SPLNĚN- 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
družstva, rozhodčí. Legenda - nestor PAS – vymyslet filozofii, formu, ocenění
průběh odměňování.
(jaro 2022, Dvořáková, Lebr, Dubský)

ÚKOL POKROČIL - Další upgrade webových stránek PAS – rozšíření o rubriky
SCM, sekce SCM, SpS (odkazový vzor viz. příloha SCM ).
NOVĚ
více atletická tvář stránek – viz. připomínka Adriany Dvořákové
v minulém zápise, povolit manažerovi vkládat výsledky závodů, atletické
fotografie. Změnit P.R. stránek – nevstupovat na ně přes design těch starých
stránek. Výbor PAS konstatoval, že současný vzhled s pražským hradem
naprosto nepřipomíná stránky sportovního svazu.
(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)

21/01/10.

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

21/02/03

dodělat návrh na platby za jednotlivá družstva
(Lebr, Dubský);

Odstoupení z funkcí hospodáře a sekretáře PAS pana Bedřicha Skály
a s ní spojené úkoly – ustavení nového hospodáře, předání účtu
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ÚKOL POKROČIL – informace o interním auditu resp. kontrole financování
PAS v uplynulých 5 ti letech. Milan Gála - dle zdravotního stavu vytvořit
tříčlennou pracovní skupinu pro interní audit financování PAS; (Gála)
PODÚKOL – dne 8.6.21 nám Městský soud zaslal do datové schránky
Usnesení o zapsání nového výboru PAS. Ještě chvíli však potrvá než se to
objeví na webu (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikfirma.vysledky?subjektId=837551&typ=PLATNY ).

Podružné úkoly:

21/02/06

Dojít do banky změnit osoby na přímý výběr
z účtu PAS; (Dvořáková, Šarapatka, Skála)
Zajistit předsedovi a hospodářce PAS přístup do
mailové schránky PAS;
(Šarapatka, Skála);

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)
ÚKOL POKROČIL
manažer PAS oslovil zástupce magistrátu, zatím bez
odpovědi. Připravit podklady – členská základna, počet klubů, rozpočet a
společně s předsedou PAS se na magistrátu ohlásit znovu a důrazněji;
(Šarapatka, Dubský)

3. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé (nové podněty pro činnost PAS):
21/04/03

Hospodářka výboru PAS paní Adriana Dvořáková do příští schůze připraví a
předem prohedná s předsedou podklad ke schválení čtvrtletních odměn členů
výboru PAS;
Usnesení č. 21/04/004
Výbor PAS
BERE NA VĚDOMÍ
1.) zprávu z metodické komise ČAS (Halbich, Dubský);
2.) informaci o nakoupení licence AK 2 pro vrhačský pohár (Šarapatka);
3.) zápis z porady krajských manažerů 28.5.2021 (Dubský);
4.) Podněty k další restruktrulizaci MPD dorostu a juniorů – podnět pro STK;
5.) Poznatky a připomínky na schůzi přítomných členů výkonného výboru SK
ZŠ Jeseniova k fungování vedení výboru PAS. Viz samostatný interní materiál
zpracovaný Michalem Halbichem k další schůzi;
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DALŠÍ SCHŮZE VE ČTVRTEK 24.6.2021 OD 18:30 HOD V PROSTORÁCH PAS V BUDOVĚ
ČÚS NA PRAŽSKÉM STRAHOVĚ;

v Praze 6. června 2021

Petr Šarapatka, předseda PAS
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