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Zápis 

 

7. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané ve středu 29.9.2021 v místnosti 

PAS v budově ČÚS na pražském Strahově – schůze zahájena v 19:00hod; 

 

Přítomni:   Radek Bártl, Petr Dubský, Adriana Dvořáková, Michal Halbich, Lukáš Lebr, Petr 

Šarapatka, Ondřej Šíp, , Milan Gála – revizor PAS     

1. Schválení programu 

Jednání výboru zahájil v 19:00 hod předseda PAS, který předložil k odsouhlasení návrh programu 

jednání.  

Usnesení č. 21/07/001                                                                                                                                                          

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

s c h v a l u j e                                                                                                                                                      

předložený návrh programu.                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Kontrola úkolů z 6. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání                                                                                                                                

Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 29. září 2021 a přijal následující usnesení: 

Usnesení č. 21/07/002                                                                                                                                                             

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

s c h v a l u j e                                                                                                                                                  

 1. Zápis z 6. jednání výboru PAS z 30. srpna 2021.  

 

2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 29. září 2021. Z dnešní kontroly 

úkolů vyplývá: 

 

21/40/309  Projednání  pražské termínové listiny a příprava publikace Pražské 

atletické soutěže 2021  

ÚKOL SPLNĚN   letní atletická sezona 2021 je považována za ukončenou; 

vyplývající podúkoly     

a.) předseda soutěžní komise PAS Ondřej Šíp svolat schůzku(pozvat i 

předsedu PAS) písemně informovat výkonný výbor PAS o jejích 

závěrech; 

(Ondřej Šíp) 
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b.) do příště Petr sepsat všechny řídící soutěže za uplynulý rok a společně 

připravíme systém odměn;  

c.) Oslovit kluby k vyfakturování pořadatelství za uplynulý rok. 

d.) návrh - fakturovat startovné, součást brožury 

e.) vyplácení řídících pracovníků – 2.10. 21 osloven předsedou PAS a 

hospodářkou PAS hlavní řídící soutěží PAS pan Martin Smetana a 

požádán o zaslání svých požadavků na vyplácení  

(c/d/e Adriana Dvořáková) 

f.) poplatky za uspořádání soutěžního kola – součást brožury 

(Ondřej Šíp) 

21/01/08 DLOUHODOBÝ ÚKOL – na vyhlášení nejlepších mladých atletů hl.m.Prahy 

v prosinci 2021 budou oceněni nejen nejlepší atleti, nejlepší pražská 

mládežnická družstva a 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 

(po neakceptování návrhu ze zápisu 6.schůze výboru PAS, odsouhlaseno hromadné odeslání z mailu PAS 

paní Adrianou Dvořákovou); 

pokročila i příprava vyhlášení nejlepších atletů, 29.11.21 od 18:00hod- potvrzeno, máme udělenou 

záštitu hl.m. Prahy radního Víta Šmirala; 

mailto:pas@pas-atletika.cz
mailto:sarapatka.petr@seznam.cz
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Catering a odměny ve formě osvědčených zlatých cihliček komplet zajistí firma Ranck pana Bedřicha 

Skály – potvrzeno na pracovní schůzce – předseda PAS, hospodářka PAS, předseda komise klubů a pan 

Skála při přeborech Prahy ve vícebojích 2.10.21; 

hudba- skupina Zdeňka Talácka – schválená odměna 5000Kč a rozsah hudby – v každé pauze 2 skladby 

tzm.max 3x2 skaladby - zajišťuje pan Michal Halbich;  

Zvací dopisy připraveny v počítači Petra Dubského prakticky k rozeslání; Petr Dubský sestavit písemně 

návrh.na výběr nejlepších mladých atletů; 

Do příští schůze výboru PAS připravit formu, objem, rozpočet vyhlášení nejlepších pražských rozhodčích. 

Samostatná akce.          (připraví Lukáš Lebr) 

 

ÚKOL VÝRAZNĚ POKROČIL - Další upgrade webových stránek PAS –  již jen 

zapracovat připomínky z komise klubů svolané Michalem Halbichem: 

a.) funkčnost stránek – staré, nefunkční odkaz Brožůra (telefon); 

    b.) Doplnění o stažitelné dokumenty soupiska + štafety; 

       (podklady pro Rudolfa Skoka připraví Petr Dubský); 

21/01/10.   Písemný návrh na nové sazby odměn pro pořadatele kol MPD a PP 

jednotlivců  v Praze.  

ÚKOL SPLNĚN – výbor na dnešní schůzi schválil odměny a odsouhlasil 

podmínky fakturace jednotlivých klubů – na základě tohoto rozhodnutí 

vyzýváme kluby k fakturaci, dle schváleného materiálu; 

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.   (Dvořáková, Gála, Šarapatka) 

ÚKOL POKROČIL vedoucí odboru sportu pan Hübner reagoval na třetí 

na mail, viz.-21/06/004 schůzka na PTU 12.10.21 ve 12:30; 

 

21/06/003 Po urgenci písemné objednávky na ředitelství ČAS jsme k žádosti o 

pronájem haly jednotlivým pražským oddílům obdrželi dne 11.10.2021 od 

ředitelky ČAS paní Karolíny Farské následující odpověď: 
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Ahoj Petře, 
  
reaguju na tvůj email, jak jsem slíbila. 
  
„Tradičně máme zájem o termín 6.12.2021-4.3.2022 včetně na každý všední den vždy od 16:00 hod do konce provozu přetlakové haly ve 
20:00 hod;“ 
Ohledně časových možností haly nejsme schopni akceptovat 16 hodinu, ale až 17 hodinu jak to bylo doposud, tj. 17 – 20 hodin. 
  
Co se týče ceny, můžeme v současné době nabídnout cenu 3000 Kč za jednotku s ohledem na rapidní zdražení nákladů provozu haly (cen 
energií). 
  
Děkuji předem za tvou reakci, následně můžeme udělat objednávku (pokud vím, tak bylo v minulých letech řešeno objednávkovou formou). 
  
Hezký den. 
  
Karolína Farská 
Ředitelka / CEO 

  zablokované termíny na přebory Prahy v hale – 5.-6.2.2022 přebory Prahy ; 

16.-18.2.2022 ideálně přebory Prahy Strašího žactva, 3.-4.3.2022 (mladí už 

mají po republice a u dospělých je v tomto termínu volno před MČR 

resp.přejezd na MČR do Ostravy; 

V souvislosti s tím návrh na halové přebory staršího žactva (16/kategorie), 

dorostu (16/kategorie), junioři a dospělí společně (12/kategorii) ve 

vícebojích 

18. a 19.12. Vánoční hala žactva 

14. 1. 15-20h VZ (veřejné závody) 

15.-16.1. Přebor Prahy ve vícebojích 

21. 1. 15-20h VZ 

4. 2. VZ žactva 13-20h 

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 ASK Slavia Praha A. C. Sparta Praha A. C. Sparta Praha ASK Slavia Praha 

Spartak Praha 4 Atletika Jižní Město ASK Slavia Praha Spartak Praha 4 Atletika Jižní Město 

SK ZŠ Jeseniova  TJ Dukla Praha SK ZŠ Jeseniova TJ Dukla Praha 

SC Radotín  SK Aktis Praha SK Kotlářka SK Kotlářka 

TJ Stodůlky  SK Aritma Atletika Hostivař SC Radotín 

   Atletik Rudná TJ Stodůlky 

          (Dubský) 
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21/06/005 MK utkání mladšího žactva  - manažer Petr Dubský monitorovat stav 

možnosti fakturovat náklady ve vztahu PAS – ČAS a po jejich zveřejnění  

ihned  informovat hospodářku PAS paní Adrianu Dvořákovou k vystavení 

faktury;  

3. Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021–2032 

Usnesení č. 21/07/003                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í    existenci tohoto rozsáhlého materiálu ve stavu rozpracovanosti; 

4. Schválit poplatků za družstva; 

Usnesení č. 21/07/004                                                                                                                                                         

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

s c h v a l u j e           poplatky za soutěže družstev i jednotlivců PAS v roce 2021 – detailně viz.bod 

         21/01/10 Kontroly úkolů z dnešního zápisu; 

5. odsouhlasit investici do medailí; 

Usnesení č. 21/07/005                                                                                                                                                        

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

s c h v a l u j e          nákup 1000x sada přebornických medailí, bez definování roku použitelné pro  

        následující atletické sezony; 

6. oslovení klubů s přihlášením ke grantovému programu hlm.Prahy na další rok; 

Usnesení č. 21/07/006                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í         všechny pražské kluby byly osloveny informačním dopisem o 

možnosti přihlásit se do grantového programu MHMP Opatření I. na 

rok 2022, při nízkém zájmu již dříve participujících klubů proběhla i 

druhá urgence formou mailu; 

7.hlavičkový papír PAS 

Usnesení č. 21/07/007                                                                                                                                                      

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

s c h v a l u j e           vizuální podobu hlavičkového papíru PAS, na němž je pilotně zapsán 

už i tento zápis a který bude používán pro veškerou oficiální, externí 

komunikaci PAS;                                                                                                                                                                                               
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8. Kalibrace sady měření a vážení 

Usnesení č. 21/07/008                                                                                                                                                           

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 b e r e   n a   v ě d o m í        Aktuálně zapůjčena ASK Slavia Praha – jež zajistí kalibraci  

          požadovanou ČAS a následně přes PAS ji vyfakturuje ČAS; 

9. výhledově zpracovat návrh od  Petra Dubského na rozšíření  Mistrovství Čech dorostu na dvě 

skupiny a pro Prahu se pokusit v žactvu a dorostu získat 4 postupová místa – dvě do každé skupiny 

Mistrovství Čech, v kategorii juniorů pak ponechat stávající tři postupové týmy – písemný materiál 

k přeposlání STK ČAS; 

Usnesení č. 21/07/009                                                                                                                                                      

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 s c h v a l u j e         přednesený návrh managera PAS, s tím, že jej pověřuje detailní přípravou 

písemných podkladů ke schválení požadavku výborem PAS a předání jej nejen STK 

ČAS, ale i komisi mládeže ČAS; 

10.  informace o vedení účtu hospodářky PAS paní Adriany Dvořákové; 

Usnesení č. 21/07/010                                                                                                                                                        

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   sdělené informace a ukládá  zadání služby posílání informací o pohybu 

na účtu na mail předsedy sarapatka.petr@seznam.cz; 

11. Nový pražský atletický klub SK Prosek 

Usnesení č. 21/07/011                                                                                                                                                        

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   a ukládá manažerovi sledovat průběh schválení, či neschválení nového 

klubu předsednictvem ČAS; 

12. Michal Halbich svolal schůzku komise oddílů  

Usnesení č. 21/07/012                                                                                                                                                       

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   závěry z jednání této komise, jež jsou už zapracovány v bodě 21/01/08  

body a.) a b.) dnešní kontroly úkolů. Výkonný výbor PAS konstatoval, že komisi 

klubů stále nemáme na webu – složení, kontaky atd.viz.ostatní komise. Krátká 

mailto:sarapatka.petr@seznam.cz
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informace o jejím průběhu + návaznost na jednání výboru PAS při klubu ŠAK 

Novoborská; 

13. Petr Dubský – společně s Rostislavem Šulcem ze Spartaku Praha – příprava semináře na 

vyúčtovávání grantového programu ,,Můj klub“ termín konec listopadu 2021; 

Usnesení č. 21/07/013                                                                                                                                                     

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 s c h v a l u j e     uspořádání této schůze předsedů PAS a ukládá manažerovi PAS panu Petrovi  

Dubskému zahájit kroky k její přípravě; 

14. Stanovisko PAS k novým hodnotícím kritériím pro SpS – vyškrtnutí bodu předání na SG – z našeho 

pohledu výrazně nesystémové; 

Usnesení č. 21/07/014                                                                                                                                                   

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 s c h v a l u j e     tento bod a po schválení tohoto zápisu bude odeslán komisi mládeže ČAS dopis  

názorově se v tomto problému připojující k názorů výkonných výborů dalších krajů; 

15. dne 21.9.21. informoval manager Petr Dubský o pokročení akce na vybavení stadionů NSA. Jež 

byla vypsána ještě pod vedením bývalého předsedy PAS Dr.Vladimíra Tikala. Aktuálně probíhá 

komunikace mezi ČAS a NSA o výběrovém řízení na dodavatele; 

Usnesení č. 21/07/015                                                                                                                                                      

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   a ukládá manažerovi PAS panu Petru Dubskému dlouhodobé  

monitorování této situace a následné informování zúčastněných klubů o jejím průběhu; 

klec kladivo – Vinohrady,  

doskočiště tyč - Sparta 

překážky steeple – Hostivař 

 

16. zprávy členů výboru – různé…… 

Usnesení č. 21/07/016                                                                                                                                                     

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í : 
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a.) Michal Halbich předal informace z metodické komise ČAS, zvyšování překážek; PAS vysílá na 

školení managera Petra Dubského; 

b.) Michal Halbich informoval o výprodeji materiálu SK Dvojka; 

c.) Lukáš Lebr informoval o plánovaném školení rozhodčích III.třídy PAS na neděli 21.11.2021; 

 

7.schůze výboru PAS 2021 ukončena ve 21:30 a plán příštích schůzí je: 

čtvrtek 14.10.21 v 19:00 na Strahově a další schůze pondělí 8.11.21 v prostorách klubu ŠAK Novoborská; 

 

V Praze  11. října   2021 Petr Šarapatka   v .r. (předseda PAS); 

 

 

 

 

 

 

 


