Zápis
6. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané v pondělí
30. srpna 2021 od 19:00 hodin výjezdně na stadionu Děkanka v prostorách Spartaku
Praha 4
Přítomni:

Petr Dubský, Adriana Dvořáková, Michal Halbich, Lukáš Lebr, Petr Šarapatka, Ondřej
Šíp, , Milan Gála – revizor PAS

Omluven:
Radek Bártl
Zástupci výkonného výboru Spartaku Praha 4: Tomáš Nakládal – předseda klubu, Rostislav Šulc
(místopředseda klubu), Radek Fischer, Vladimír Franěk, Jan Koutník, Michal Řežábek, Ondřej Benda,
Jaroslav Kubica, Martina Feherová,
Jednání výboru bylo zahájeno v 19:00 hodin, jednání řídil střídavě předseda PAS Petr Šarapatka a předseda
Spartaku Praha 4 – Tomáš Nakládal. Oficiální část jednání byla ukončena ve 21:00 hodin.
PROGRAM

A. vzájemné představení výborů SP4 a PAS

Tomáš Nakládal představení fungování Spartaku Praha 4 (černě program, modře podněty k VV PAS):
-

-

-

-

-

SP4 současný stav: 80let výročí, ples k výročí 2.10.21 – pozvání členů výboru PAS 😉,
Trenéři, rozhodčí, družstva ( AP, Ml, ST, Dci, Ji M )
Úspěchy, financování, příspěvky, akce, projekty…… silná IT podpora klubu – digitalizace historie klubu,
programovaná automatizace a čipové zajištění celého objektu, 11 členný výbor – pro zapracovávání
mladých, ale popsána fluktuace- definována jako přirozený stav;
aktuálně ,,šťastné“ období klubu, investice do infrastruktury – V TÉTO SOUVISLOSTI JE POSELSTVÍM
VEDENÍ SPARTAKU PRAHA 4 K OSTATNÍM PRAŽSKÝM KLUBŮM, MÍT PŘEDEM ZAINVESTOVANÉ A
PŘIPRAVENÉ PROJEKTY, REKONSTRUKCE, VÝSTAVBA, KTERÉ BUDOU KVALITNÍM MATERIÁLEM
K ODSOUHLASENÍ PRO NSA;
Podněty směrem k PAS – nápady, změny, co je dobré, co je špatné
podpořit resp.vytvořit portfolio na magistrátu pro grantové zajištění ,,bafuňářů“, trenérské zajištění
dostatečné, kritické krytí organizační, ekonomické (ihned 31.8.21 projednáno předsedou PAS
s místopředsedou ČAS Drahošem Dočkalem a tento bod bude součástí materiálu předloženého stran
ČAS k NSA na rozšíření programu 8 MŠMT ,,Můj klub“);
opakovaně urgované žádosti o včasné zveřejnění delegace rozhodčích před závody – VYŘEŠIT !!!
klouzavý způsob předávání svěřenců – neexistuje ,,růst trenéra“ se svěřenci, striktní předávání a
obávaný problém ,,přesycení“ velkých skupin je v reálu prakticky neexistující….. Zajímavý je podnět, že
u žactva se točí jednotliví trenéři, což zajišťuje ,,sociální nenavázání se….“ na jednotlivého trenéra
popř.osoby trenéra či trenérky na své svěřence a to pak sekundárně usnadňuje předávání…..
příslib podpory PAS – na jarních vícebojích a přeborech Prahy kategorií starší žactvo, dorost;
ke zvážení – víceboje mladšího nebo staršího žactva – všechny zmiňované závody je možné použít jako
předmět k žádosti o grantové dotace na Praze 4;
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-

podnět k zakoupení celopražských informačních postdoběhových tabulí jako investici;
pokračovat v excelové sdílené tabulce – plánování VZ – VČAS;

B. prohlídka nově zrekonstruovaného objektu zázemí, posiloven, šaten a sportovní haly. Členové výboru
PAS byli velmi příjemně šokováni vizionářstvím a výsledky práce výkonného výboru Spartaku Praha 4.
Rozvoj infrastruktury tohoto klubu nemá na území hl.m.Prahy konkurenci a celorepublikově je srovnatelný
snad jen progresivním vývojem měststkých stadionů v Plzni a Ostravě;
C. představení práce PAS + program schůze výboru PAS:
1. Schváleni programu jednání (Šarapatka)
2. Kontrola úkolů z 5. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání.
3. Zprávy manažera, členů výboru a různé:

- příprava provozu haly, objednávka – vypracuje Dubský;
- příprava vyhlášení nejlepších atletů, nejlepších rozhodčích viz.dlouhodobé úkoly;
- další restruktruralizace webu – seznam závodů, priorita nových stránek ve
vyhledávačích;
- pozvánka na valnou hromadu PTU;
- předsde komise mládeže zajištění mezikrajových utkání žactva, pozvánka nominace;
- zajistit PP družstev- medaile, diplomy atd.

1. Schválení programu
Jednání výboru zahájil předseda PAS, který předložil k odsouhlasení návrh programu jednání.
Usnesení č. 21/06/001
Výbor PAS
schvaluje
předložený návrh programu.
2. Kontrola úkolů z 5. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání
Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 30. srpnu 2021 a přijal následující usnesení:
Usnesení č. 21/06/002
Výbor PAS
schvaluje
1. Zápis z 5. jednání výboru PAS z 24. června 2021.
2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 30. srpna 2021. Z dnešní kontroly
úkolů vyplývá:
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21/40/309

Projednání pražské termínové listiny a příprava publikace Pražské
atletické soutěže 2021
ÚKOL POKROČIL
STK PAS, potažmo manažer PAS bude každý
týden kontrolovat závody uvedené v brožuře se závody v kalendáři ČAS a
v případě jakýchkoliv nesrovnalostí – závody jsou v jednom médiu a v jiném
ne-okamžitě kontaktovat pořadatele a zajistit zveřejnění správných informací;
(Dubský, Šíp)
Finální verze termínové listiny a přehled závodů bude za letní sezonu 2021
definitivně ukončen k 11.9.2021, kdy budeme znát pořadatele a rozlosování
pro finálová kola MPD mladšího žactva ostatní závody by už nyní měly být
neměnné.
(Dubský, Šíp)
Po finálním vyúčtování přeborů Prahy staršího žactva a dorostu pořádáným
Spartakem Praha 4 a přeborů Prahy dospělých a juniorů pořádaných ASK Slavia
Praha, jež byly v obou případech vyhodnoceny jako výrazně ztrátové
odsouhlasil výbor PAS odměnu pořádajícím oddílům 20 000Kč za PP staršího
žactva a 30 000Kč za pořádání PP juniorů a dospělých;
PODÚKOL III:
Po nesvolání doporučené schůze v jarní části sezony
předseda PAS nyní už důrazně doporučuje svolat sezení komise STK PAS a
vyhodnotit uplynulou sezony a zahájit přípravu na sezonu halovou resp. letní
atletickou sezonu 2022;
(Šíp)

21/01/05

Příprava rozdělení grantu MHMP po určení přesné částky pro pražské
oddíly/kluby, zvážení externího kooperátora pro grant MHMP 2021
ÚKOL SPLNĚN:
všechny participující pražské oddíly odevzdaly vyúčtování
grantu z minulého roku a převzaly podepsané smlouvy na grant hl.m.Prahy na
rok následující; Hospodářce PAS paní Adrianě Dvořákové a poradkyni paní Soně
Fáberové byla výborem PAS v souvislosti s úspěšným vyúčtováním grantu na
rok 2021 přiznána předem stanovená odměna;
Manažer PAS (viz.dlouhodobé úkoly bod 21/01/08) bude velmi pečlivě hlídat
vypsání tohoto grantu na další rok;
(Dubský)

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 – na vyhlášení nejlepších mladých atletů hl.m.Prahy
v prosinci 2021 budou oceněni nejen nejlepší atleti, ale společně s nimi i
tzv.legendy pražské atletiky. Podklady k nominaci atletů zajistí do 31.10.2021
Petr Dubský. Nominaci legend udělá na základě přihlášek jednotlivých klubů
také k 31.10.2021 výbor PAS.
Text oslovujícího dopisu:
Vážení předsedové a zástupci atletických oddílů,
v prosinci opět chystáme slavnostní vyhlášení nejlepších atletů Prahy za uplynulý rok, jež proběhne v historických prostorách
Brožíkovi síně Staroměstské radnice. U této příležitosti bychom rádi ocenili i významné funkcionáře či trenéry v pražských oddílech.
,,Nestory pražské atletiky.“ Nabízí se to např. k příležitosti životního jubilea. Může jít i o výročí oddílu, trenérské činnosti apod.
Předběžně se počítá s výběrem 3 oceněných. Výběr provede po pečlivém zvážení výbor Pražského atletického svazu.
V návrhu oceňovaného zašlete prosím celé jméno vč. titulu, kontakt a korespondenční adresu, a především důvod návrhu k ocenění
– zásluhy, životní jubileum apod.
Jména vybraných zveřejníme na stránkách PASu, vybraným bude zaslán zvací dopis a email.
Své návrhy zašlete prosím na emailovou adresu pas@pas-atletika.cz a sarapatka.petr@seznam.cz do 17.10.2021.
S pozdravem
Mgr. Petr Šarapatka – předseda PAS/ Petr Dubský - manažer

Do příští schůze výboru PAS připravit formu, objem, rozpočet vyhlášení
nejlepších pražských rozhodčích. Samostatná akce či společně s mládeží a
,,nestory“ v Brožíkově síni?
(Lebr, Dvořáková)

ÚKOL POKROČIL - Další upgrade webových stránek PAS – rozšíření o rubriky
SCM, sekce SCM, SpS (odkazový vzor viz. příloha SCM ).
NOVĚ více atletická tvář stránek, 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, Lebr – řešit prioritně)

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.
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ÚKOL POKROČIL
rozeslat předjednaný návrh členům výboru tak, aby
mohl být na příštím jednání výboru schválen a mohli jsme začít jednotlivým
klubům fakturovat platby a naopak pořadatelům vyplácet odměny;
(Dvořáková, Lebr);

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)
ÚKOL POKROČIL
manažer PAS a opětovně i předseda oslovili zástupce
magistrátu, stále bez odpovědi. Situace nekomunikace sportovního úseku
magistrátu vnímána kriticky – obejít odbor sportu a komunikovat přímo
s radními;

3. Zprávy manažera, členů výboru a různé:
21/06/003

příprava provozu haly, objednávka – vypracuje Dubský (předsedou zkontrolováno a
odesláno 1.9.2021);
V souvislosti s tím se mohou jednotlivé pražské kluby hlásit na základě tohoto zápisu
na dny, kdy mají zájem o tréninky v přetlakové hale Strahov v průběhu halové sezony
2022. S podmínkami pronájmu budou zástupci jednotlivých seznámeni po potvrzení
objednávky, stejně tak jako s provozem těchto tréninků, kde bude opět z kapacitních
důvodů plošně zakázán trénink mladšího žactva.
Předběžné rozdělení dní v hale vypadá takto, připomínáme, že v úterý a v pátek
bývají v lednu i únoru VZ PAS:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

A. C. Sparta Praha
Spartak Praha 4
SK ZŠ Jeseniova
SC Radotín
TJ Stodůlky

ASK Slavia Praha
Atletika Jižní Město

A. C. Sparta Praha
ASK Slavia Praha
TJ Dukla Praha
SK Aktis Praha
SK Aritma

A. C. Sparta Praha
Spartak Praha 4
SK ZŠ Jeseniova
SK Kotlářka
Atletika Hostivař
Atletik Rudná

ASK Slavia Praha
Atletika Jižní Město
TJ Dukla Praha
SK Kotlářka
SC Radotín
TJ Stodůlky

(Dubský)

21/06/004

- pozvánka na valnou hromadu PTU – výbor PAS nominoval na valnou hromadu PTU
paní Adrianu Dvořákovou;
(Dvořáková)

21/06/005

předsde komise mládeže zajištění mezikrajových utkání žactva, pozvánka nominace;
(Bártl)

21/06/006

zajistit na podzimní PP družstev či jednotlivců - medaile, diplomy atd.

(Dubský)

DALŠÍ SCHŮZE VE STŘEDU 29.8.2021 – v 19:00 v místnosti PAS v budově ČUS;
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v Praze 1. září 2021

Petr Šarapatka, předseda PAS
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