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Zápis 

 

10. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané ve pondělí 29.11.2021 po 

skončení vyhlášení nejlepších mladých atletů a nestorů hl.m.Prahy (Brožíkova síň 

Staroměstské radnice) v prostorách SK ZŠ Jeseniova; 
 

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

Šarapatka, Ondřej Šíp, Milan Gála – revizor PAS; 

hosté: Tomáš Nakládal, Marek Čepelák, Štěpán Pobuda, Dan Musil; 

 

1. Schválení programu 

Jednání výboru zahájil v 21:15 hod předseda PAS, který předložil k odsouhlasení návrh programu 

jednání.  

Usnesení č. 21/10/001                                                                                                                                                          

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

s c h v a l u j e                                                                                                                                                      

předložený návrh programu.                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Kontrola úkolů z 9. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání                                                                                                                                

Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 29. listopadu 2021 a přijal následující 

usnesení: 

Usnesení č. 21/10/002                                                                                                                                                             

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

s c h v a l u j e                                                                                                                                                  

 1. Zápis z 9. jednání výboru PAS z 8. listopadu 2021.  

 

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

kontroly úkolů vyplývá: 

 

21/40/309  Příprava publikace Pražské atletické soutěže 2022  ÚKOL SPLNĚN; 

 

brožura na halovou sezonu 2022 je připravena, její tisk je však i tentokrát 

pozastaven v důsledku situace s Covid 19 – vracíme se k modelu z jara s tím, že 

prioritou PAS je uspořádání přeborů Prahy. Do příštího výboru představit členům 

výboru tiskovou ke schválení (Ondra Šíp); 
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21/01/08  Vyhlášení nejlepších mladých atletů hl.m.Prahy  ÚKOL SPLNĚN; 

 

do příštího výboru podněty v hodnocení – ideálně více emocí a osobní projevy 

z patra; Výbor schválil odměnu pro předávající semifinalistku OH Tokio 2021 

slečnu Dianu Mezuliánikovou za moderování a prezentaci akce a odměnu pro pana 

Bedřicha Skálu za zajištění odměn, květin, cateringu atp. 

    

vyhlášení nejlepších rozhodčích hl.m.Prahy je přesunuta na jarní měsíce po 

oslabení aktuálně sílící vlny pandemie Covid 19. Situaci si bude samostatně 

hlídat předseda komise rozhodčích PAS pan Lukáš Lebr; 

 

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

v Praze.       ÚKOL TRVÁ – do konce 

listopadu připraví Lukáš Lebr, Adriana Dvořáková, Petr Dubský a Ondřej Šíp; 

21/06/003  Pronájem haly jednotlivým pražským oddílům – smlouva připravena k podpisu, 

nicméně, vzhledem k omezení počtu trénujících na 100 členů do uzavřených 

prostor rozhodl výbor PAS odstoupit z pronájmu přetlakové haly Strahov na měsíc 

prosinec 2021; 

 na webu PAS a předsedům jednotlivých přihlášených klubů bude zveřejněn a 

rozeslán následující text: 

,, Výbor PAS se na základě krátké informativní schůzky s předsedy jednotlivých 
zúčastněných pražských klubů po vyhlášení nejlepších mladých atletů hl.m.Prahy v pondělí 
29.11.2021 na Staroměstské radnici rozhodl: VZHLEDEM KE KAPACITNÍM OMEZENÍM 
SPOJENÝCH S PREVENTIVNÍMI OPATŘENÍMI PROTI ŠÍŘENÍ PANDEMIE COVIDu 19 (omezení 
kapacity ve vnitřních sportovištích na 100 účastníků v ustálených a neměnných skupinách, 
čehož při účasti atletů z 5-7 pražských atletických klubů a početností účastníků blížící se 
hranici 300 atletů nejsme schopni žádným způsobem dosáhnout) ODSUNOUT ZAHÁJENÍ 
TRÉNINKU V HALE PRO JEDNOTLIVÉ PRAŽSKÉ KLUBY AŽ OD NOVÉHO ROKU. Situaci 
budeme sledovat a v případě jakéhokoliv rozvolnění Vás budeme neprodleně informovat. 

 

   Děkujeme za pochopení a dodržování domluveného usnesení, za výbor PAS– P.Šarapatka;“ 

21/07/009  Návrh 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 – 

http://hl.m.prahy/
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písemný materiál k přeposlání STK a komisi mládeže ČAS;   

 ÚKOL SPLNĚN; 

  

  návrh vyslyšen a zpracován – Výkonný výbor ČAS odsouhlasil 4 postupová místa 

pro Prahu v kategorii Staršího žactva, v kategotriích dorostu a juniorů pak trvale 

postupová místa 3; Detailně viz. zápis z výkonného výboru ČAS – 20.11.2021; 

21/07/011  Nový pražský atletický klub SK Prosek, PAS ukládá manažerovi sledovat průběh 

schválení, či neschválení nového klubu předsednictvem ČAS;  (Petr Dubský) 

21/07/013 Petr Dubský – společně s Rostislavem Šulcem ze Spartaku Praha – příprava 

semináře na vyúčtovávání grantového programu „Můj klub“ termín konec 

listopadu 2021;       ÚKOL ZRUŠEN; 

21/08/004  Běžecký pohár       ÚKOL SPLNĚN – viz. 

zpráva předsedy komise mládeže PAS pana Radka Bártla; 

321/09/005   Výbor PAS provedl inventuru diplomů a medailí - aktuálně máme prakticky 

zásoby diplomů i medailí na celé volební období. Petr Dubský byl pověřen 

zakoupením řezačky a úpravou formátu diplomů, Lukáš Lebr pak vytvořením 

softwarového základu pro elektronický tisk diplomů                                         

  (Dubský, Lebr) 

 

3. Různé informace členů výboru 

1.  Problematická situace ohledně komunikace o přihlášení k tréninkům v hale klubu A.C.Praha 

1890  

Usnesení č. 21/10/003                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   písemnou odpověď předsedy PAS předsedkyni klubu A.C.Praha 1890 paní  

Kateřině Kautské i informaci o osobním setkání předsedy PAS s paní 

Kautskou na slavnostním vyhlášení nejlepších mladých atletů a atletických 

nestorů hlavního města Praha dne 29.11.2021 na Staroměstské radnici; 

2. protest předsedy atletického klubu Rudná na nespravedlivé vyhlášení nejlepší mladší žákyně Prahy 

Usnesení č. 21/10/004                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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b e r e   n a   v ě d o m í   zamítnutí tohoto protestu a písemnou odpověď předsedy PAS předsedovi  

atletického klubu Rudná panu Miroslavu Donchevovi; 

 

3.  zápisy z Oponentur PAS 23.11.2021, z porady manažerů a z jednání výkonného výboru ČAS 

20.11.2021; 

Usnesení č. 21/10/005                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   členové výboru se seznámili s obsahem těchto zápisů; 

4. doporučení komise mládeže ČAS k průběhu soutěží družstev mladšího žactva na krajské úrovni; 

Usnesení č. 21/10/006                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   členové výboru se seznámili s obsahem tohoto doporučení a  

s konstatováním, že daný materiál evidentně vychází ze současného 

uspořádání soutěží družstev mladšího žactva v Praze, jej vzalo na vědomí; 

5. revitalizace Malý Stadion – PAS podal doporučení k výstavbě prvního městského stadionu v Praze; 

Usnesení č. 21/10/007                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   členové výboru PAS schválili doporučení pro výstavbu nového městského  

atletického stadionu pro všechny věkové kategorie a soutěže pořádané 

v působnosti PAS v těsném sousedství přetlakové haly Strahov, jež bylo 

odesláno předsedou PAS předsedovi USK Praha panu Janu Rudovi; 

  

 

10.schůze výboru PAS 2021 byla v pondělí 29.11.21 ukončena ve 23:15 hod; 

další schůze výboru PAS proběhne ve čtvrtek 16.12.21 od 19:00 v místnosti PAS v budově ČUS na 

pražském Strahově; 

 

V Praze  2. prosince   2021  Petr Šarapatka   v .r. (předseda PAS); 

 


