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Zápis 

 

1. jednání výboru Pražského atletického svazu v roce 2022, 

pondělí 10.1.2022 v prostorách atletického klubu AC Praha 1890 
 

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

Šarapatka, Milan Gála – revizor PAS; 

 

Omluven: Ondřej Šíp; 

 

Členové výkonného výboru AC Praha 1890: Kateřina Kautská, Zdeněk Kautský, Pavel Šára, Petra Šárová, 

František Zouhar; 

 

1. Schválení programu, dle předem daného scénáře ze zápisu 21/05/005: Body k prezentaci PAS 

formou výjezdních zasedání 

scénář jednání: 

a, prohlídka areálu AC Praha 1890; 

b, představení výborů AC Praha 1890 a PAS 

- AC Praha 1890 současný stav; 

- Trenéři, rozhodčí, družstva ( AP, Ml, ST, Dci, Ji M ); 

- Úspěchy, financování, příspěvky, akce, projekty; 

- Podněty směrem k PAS – nápady, změny, co je dobré, co je špatné; 

představení práce PAS 

+ body na aktuální schůzi: 

1. Schváleni programu jednání     (Šarapatka)   

 2. Kontrola úkolů z 11. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání. 

        (Šarapatka) 

V tomto bodě na nás čeká cca 7 dílčích bodů, jež máme rozpracované ze schůzí 

předchozích. 

3. Různé informace členů výboru 

   Žádost A.C. Sparta o podporu na získání T-SCM na rok 2022; (Šarapatka) 

   Přihláška k činnosti u ČAS – odkaz na web i do zápisu; 
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Jednání výboru zahájil v 19:05 hod předseda komise klubů PAS pan Michal Halbich 

Usnesení č. 22/01/001                                                                                                                                                          

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

s c h v a l u j e                                                                                                                                                      

předložený návrh programu.                                                             

2. seznámení s činností + podněty členů klubu AC Praha 1890:  
 

A.C.Praha 1890 – již třetí výjezdní zasedání výboru PAS přímo v prostorách dalšího atletického klubu. Úvodem 

Michal Halbich filozofie PAS a návštěvy v klubech SK Jeseniova, Spartak Praha 4 – důvod seznámení s problémy 

jednotlivých klubů versus nahlédnutí vedení klubů do fungování a spektra problémů, jimiž se aktuálně PAS zabývá. 

 

Předsedkyně  AC Praha 1890 paní Kateřina Kautská představila přítomné členy výboru - František Zouhar, Pavel 

Šára, Petra Šárová, Zdeněk Kautský. Hned v úvodu definována klasická problematika všech pražských klubů – 

kumulace funkcí u nadšenců věnujících se fungování klubu – což samozřejmě zapříčiňuje nedostatek času a z toho 

logický odklon od jejich vlastního primárního zaměření. Hrozící vyhoření, nicméně to v AC Praha 1890 aktuálně 

zcela evidentně nehrozí – klub velmi dobře uchopené řízení klubu, dotační a grantovou politiku, velmi dobrý 

přehled členů výkonného výboru o dění a nových trendech atletiky v ČR. 

 

Aktuálně 202 členů – klub už vyrůstá z dlouholeté pozice ,,malý klub“ do ,,rostoucí klub“ + představena detailní 

struktura věkového složení klubu. 

Z dalších problémů konstatovány klasické problémy – na závody družstev chodí děti zejména v tréninkové dny, 

jiný den bývá už klasicky problém s docházkou; 

Pan Pavel Šára představil výkonnostní strukturu klubu. 

Paní Petra Šárová seznámila přítomné s výší příspěvků a finančním fungováním klubu; 

 

Další závažný problém, jsou pozemky pod budovami zázemí klubu – nyní nájemní smlouva na 4 roky za cca 

36 000Kč ročně. S prakticky nulovou perspektivou řešení vzhledem k magistrátu hl.m.Prahy. Michal Halbich 

v reakci za PAS popsal podobnou situaci na SK ZŠ Jeseniova, kde velmi podobnou situaci vyřešili s pomocí městské 

části. 

 

Pořadatelská činnost – tradiční závod Praha-Brandýs, běh Máchalkou, projekty ČAS ve spolupráci s paní Ditou 

Franklovou – pohybová gramotnost, pohár pro přípravky z přilehlých oddílů, vrhačské závody a meetingy, kola 

MPD PAS mladšího žactva; 

 

Podněty členů výboru AC Praha 1890 k další činnosti PAS: 

 

Znovu oživená myšlenka na poptávku ,,sponzoringu“ např. MPD formou ,,Mercedes pražský pohár mládeže“ 

 

- Opět potvrzen požadavek projednán už na návštěvě na Spartaku Praha 4 – rozšíření požadavku na grant hl.m. 

Prahy nejen o trenéry, ale i o administrativní pracovníky; Viz bod. z 6.jednání výboru PAS na Spartaku Praha 4 
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– 30.8.2021: ,,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“); 

 

Vytvoření rozhraní elektronického portfolia na setkávání členů výboru PAS – viz.např. setkávání na Teamsech, 

Google groups atd. s využitelností – činnost jednotlivých komisí PAS, ještě větší transparentnost fungování PAS 

v očích konkrétních pražských klubů; 

 

 Zveřejňování zápisů z jednotlivých komisí – kluby, mládež, soutěžní; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Kontrola úkolů z 11. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání                                                                                                                                

Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 10. lednu 2022 a přijal následující 

usnesení: 

Usnesení č. 22/01/002                                                                                                                                                             

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

s c h v a l u j e        

 

 1. Zápis z 11. jednání výboru PAS z 16. prosince 2021.  

 

2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 10. ledna 2022. Z dnešní kontroly 

úkolů vyplývá: 

 

21/40/309  Příprava publikace Pražské atletické soutěže 2022 

 

brožura na halovou sezonu 2022 je připravena a pravidelně v rámci možností 

aktualizována v elektronické podobě na webu PAS. Vzhledem k situaci s opět se 

neustále měnícími nařízeními ohledně prevence proti šíření viru Covid 19 

         (Ondra Šíp); 

V souvislosti s tímto bodem byla dnes projednána i žádost předsedy USK Praha o 

navýšení dotace na pořádání pražských přeborů ve vícebojích, kde provozovatel 

haly ČAS smluvně zavázal pořádající klub USK Praha ,,komerčním nájmem“ ve výši 

3500Kč/hodina, čímž došlo k několikanásobnému navýšení rozpočtu na tuto akci. 

Výbor PAS dnes odsouhlasil dotaci 40 000Kč + náklady na rozhodčí tak, aby 

pořádající klub mohl tuto akci uspořádat alespoň s nulovou ztrátou; 

 

21/01/08  Vyhlášení nejlepších atletických rozhodčích hl.m.Prahy   
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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 – pracovní skupina Lukáš Lebr, Adriana Dvořáková, Petr Dubský a Ondřej Šíp- 

plně připraveno ke zveřejnění jak v přihlášce k soutěžím družstev PAS na rok 2022, 

tak v připravované brožuře na letní sezonu 2022. Předseda PAS důrazně dopoučuje 

uspořádat komisi STK schůzku řídících pracovníků v březnu – domluvit s nimi 

platby a dohody zvlášť za základní a finalová kola;  

21/06/003  Pronájem haly jednotlivým pražským oddílům 

Vstup na trénink do haly mají pouze atleti očkovaní, či atleti, kteří v posledních 180 dnech nemoc Covid 

19 prodělali.Vzhledem ke stále platnému omezení pro trénink ve vnitřních prostorách na 100 osob 

schválil výbor PAS následující početní a časové rozdělení tak, aby měli atleti všech přihlášených klubů 

alespoň teoretickou šanci se na tréninzích vystřídat: 

POČETNÍHO ROZDĚLENÍ HALY – LEDEN/ÚNOR 2022: 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

17:30 – 18:55 17:30 – 18:55 17:30 – 18:55 17:30 – 18:55 17:30 – 18:55 

SC Radotín                (20) ASK Slavia Praha    (70) A. C. Sparta Praha (30) TJ Dukla                  (30) ASK Slavia Praha   (70) 

TJ Stodůlky               (20) Sokol Smíchov I     (15) ASK Slavia Praha   (70) Spartak Praha 4        (50) Atletika Jižní Město (30) 

Spartak Praha 4        (60) Atletic Rudná         (15)  Atletika Hostivař       (20)  

19:05 – 20:30 19:05 – 20:30 19:05 – 20:30 19:05 – 20:30 19:05 – 20:30 

SK ZŠ Jeseniova        (60) TJ Dukla     (10) TJ Dukla Praha     (50) SK ZŠ Jeseniova        (40) TJ Dukla Praha    (40) 

A. C. Sparta Praha     (40) Atletika Jižní Město (30) SK Aktis Praha      (30) SK Kotlářka                (20) SK Kotlářka         (20) 

 ASK Slavia Praha    (20)  Sokol Smíchov I       (20) SC Radotín          (20) 

   Atletik Rudná            (20) TJ Stodůlky        (20) 

 

bez mladších žáků, veteránů a s minimálním využíváním pro reprezentanty, kteří mohou chodit v průběhu celého 

dne. Vzájemná tolerance a dodržování přidělených časů – nepřetahovat přidělenou dobu tréninků;  



PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ 

 

 

Pražský atletický svaz ǀ Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov ǀ Telefon: +420 724 702 319 ǀ E-mail: pas@pas-atletika.czǀ 
www.atletikapas.cz ǀ IČ: 70941807 ǀ Spolek je zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 39745 ǀ 

Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 7094180701/5500 

Výše fakturované částky jednotlivým pražským klubům je propočtena a fakturována jednotlivým pražským klubům 

na základě schváleného počtu osob pro vstup do haly a aktivních dní, kdy tyto měli možnost přetlakovou halu na 

Strahově ke svým tréninkům využívat; 

Nad dodržováním přidělených počtů (vycházejících z počtu přihlášených členů jednotlivých klubů- podklady pro 

vydání čipů) a zejména časů tréninků tak, aby se stihly obě skupiny protočit bude za PAS na místě v hale na 

Strahově dohlížet manažer PAS pan Petr Dubský;“ 

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 + vybroušení starých medailí; 

22/01/003 Doplnění údajů do databáze ČAS u klubů, kteří tento požadavek ČAS ještě nemají 

v pořádku = Bohemians, Hesu, Rudná, AC Praha 1890; 

ÚKOL SPLNĚN  Na osobní žádost předsedy ČAS pana Libora Varhaníka ze 17.12.21 byli zástupci 

výše jmenovaných klubů znovu telefonicky osloveni manažerem PAS panem 

Petrem Dubským a dle dostupných informací mají k datu dnešní schůze výboru 

PAS – 10.01.22 už i tyto kluby všechny požadované údaje v pořádku; 

21/11/003     žádost předsedy SC Radotín o možnost uspořádání přeborů Prahy v přespolním 

běhu po letošním úspěšném roce i v roce 2022; 

4. Různé informace členů výboru 

1.  žádost předsedy A.C. Sparta Praha pana Remigia Machury o podporu PAS pro získání 

trenérského místa T-SCM v programu vypsaném na rok 2022 ČAS 

 Usnesení č. 22/01/004                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   Předseda PAS sepsal a odeslal výše požadovanou podporu zástupcům  

oddělení mládeže a komise mládeže ČAS; 

 

2. Přihláška k činnosti u ČAS – odkaz na web i do zápisu; 

Usnesení č. 22/01/005                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  u k l á d á  Manažerovi PAS panu Petru Dubskému zveřejnit informaci a nezbytnosti  

přihlášení se jednotlivých atletických klubů PAS k činnosti na rok 2022, dle 

pokynů zvěřejněných na webu ČAS – informaci připravit, nechat schválit, 
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zveřejnit na webu a opět osobně rozeslat předsedům všech pražských 

klubů;       (Petr Dubský); 

 

1.schůze výboru PAS 2022 byla v pondělí 10.01.22 ukončena ve 21:40 hod; 

další schůze výboru PAS proběhne v pondělí 7.2.22 od 19:00 v místnosti PAS na pražském 

Strahově; 

 

V Praze  11. ledna   2022  Petr Šarapatka   v .r. (předseda PAS); 

 


