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Zápis 

 

2.jednání výboru Pražského atletického svazu v roce 2022, 

pondělí 21.2.2022 v kanceláři PAS v budově ČÚS na pražském Strahově 
 

Přítomni za výbor PAS:, Petr Dubský, Adriana Dvořáková, Lukáš Lebr, Petr Šarapatka; 

 

Omluven: Radek Bártl, Ondřej Šíp, Michal Halbich, Milan Gála – revizor PAS; 

 

1. Schváleni programu jednání     (Šarapatka)   

 2. Kontrola úkolů z 1. jednání výboru PAS 22 a schválení zápisu z tohoto jednání. 

3. Různé informace členů výboru 

Jednání výboru zahájil v 19:05 hod předseda výboru PAS Petr Šarapatka;  

1. Schváleni programu jednání   

Usnesení č. 22/02/001                                                                                                                                                          

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

s c h v a l u j e                                                                                                                                                      

předložený návrh programu.                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Kontrola úkolů z 1. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání                                                                                                                                

Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 21. únoru 2022 a přijal následující 

usnesení: 

Usnesení č. 22/02/002                                                                                                                                                             

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

s c h v a l u j e        

 

  1.    Zápis z 1. jednání výboru PAS z 10. ledna 2022.  

 

2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 21. února 2022. Z dnešní kontroly 

úkolů vyplývá: 
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21/40/309  Příprava publikace Pražské atletické soutěže LÉTO -  2022 

 

Na březnovou schůzi výboru PAS – předseda STK a manažer PAS připravit tiskovou verzi 

letní brožury- zpracování, včetně veškerých doplňujících bodů – techničtí delegáti, řídící 

pracovníci, platby za družstva, odměny pořadatelům, výše startovného na PP, zrušení 

klauzule o platbě řídícím pracovníkům stejné jako hlavnímu rozhodčímu- Ti jsou placeni 

samostatně výborem PAS atd.; 

 

K 21.2. odsouhlasil Výbor PAS počet přihlášených družstev do MPD a odsouhlasil zahájení 

fakturací za jednotlivá přihlášená družstva; 

 

21/01/08  Vyhlášení nejlepších atletických rozhodčích hl.m.Prahy   

 

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 SPLNĚN –Adriana Dvořáková dodá dnes schválenou tabulku ke zveřejnění v brožuře 

PAS na léto 2022 a tato bude vyvěšena i na webu PAS; 

Manažer PAS pan Petr Dubský informoval o plánové schůzi komise STK včetně pozvání 

technického delegáta, všech řídících pracovníků v březnu 2022. Obsahem schůze, jejímž 

hlavním výstupem bude odsouhlasená brožura PAS léto 2022, bude podepsání DPP – pro 

řídící soutěží, technické delegáty – zvážit rozdělení Martin Smetana – dorost až dospělí a 

žactvo – Jarka Weberová ?? Připravit podklady na vyplácení DPP řídícím soutěží zvlášť za 

základní jarní a zvlášť za finálová podzimní kola; 

 

321/09/005   inventura přebornických diplomů a medailí 

Manažer PAS pan Petr Dubský provede ideálně ihned po halových PP mladšího žactva přesnou 

inventuru – počet medailí, vydané medaile, vrácené medaile, předpoklad distribuce medailí 

v letní sezoně 2022, počet diplomů, vydané diplomy, vrácené diplomy, předpoklad distribuce 

diplomů v letní sezoně 2022 + poptat a zjistit  finanční náročnost přidělání chybějících diplomů. 

Pohlídat včasnou distribuci bronzových medailí s vyraženým rokem 2022; Vše přesně a přehledně 

zpracovat do tabulky; 
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21/06/003  Pronájem haly jednotlivým pražským oddílům 

S platností od pondělí 21.2.2022 ruší, vzhledem k prakticky ukončeným halovým sezonám 

kategorií dorostu a juniorů popř. části dospělých a vzhledem k rozvolňujícím se proti 

pandemickým opatřením, výbor PAS početní omezení jednotlivých klubů pro vstup na tréninky 

do přetlakové haly Strahov; 

Zároveň se ruší kontrola prodělaného onemocnění Covid 19 popř. platného očkování, nicméně 

trénink v hale je stále povolen pouze pro kategorie starší žactvo, dorost, junioři a dospělí. 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

17:30 – 20:00 17:30 – 20:00 17:30 – 20:00 17:30 – 20:00 17:30 – 20:00 

SC Radotín               ASK Slavia Praha     A. C. Sparta Praha TJ Dukla  Praha               ASK Slavia Praha   

TJ Stodůlky            Sokol Smíchov I      ASK Slavia Praha  Spartak Praha 4        Atletika Jižní Město 

Spartak Praha 4     Atletic Rudná        TJ Dukla Praha    Atletika Hostivař       TJ Dukla Praha    

SK ZŠ Jeseniova       TJ Dukla   Praha SK Aktis Praha      SK ZŠ Jeseniova        SK Kotlářka         

A. C. Sparta Praha      Atletika Jižní Město   SK Kotlářka                SC Radotín          

   Sokol Smíchov I       TJ Stodůlky         

   Atletik Rudná             

 

3. Různé -  informace členů výboru 

1.  svolání nevolební VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 

 Usnesení č. 22/02/003                                                                                                                                                           

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

s v o l á v á  na čtvrtek 28. dubna 2022 Valnou hromadu PAS, manažer PAS zajistí 

prostory v osvědčeném hotelu Olšanka, konkrétní úkoly ke zpracování jednotlivých 

materiálů předá členům výboru předseda PAS písemně před březnovou schůzí výboru; 

2. Hobby Runners – nový klub PAS; 

Usnesení č. 22/02/004                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   přihlášení k činnosti již 50.pražského klubu Hobby Runners, manažer PAS  
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zařadí tento klub mezi adresáty veškeré komunikace mezi PAS a předsedy 

jednotlivých pražských klubů; 

3. informace metodické komise ČAS o navýšení časové náročnosti školení trenérů  atletických 

přípravek a trenérů žactva; 

 

Usnesení č. 22/02/005                                                                                                                                                            

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í    po jednání s předsedkyní metodické komise ČAS paní Ivetou  

Rudovou bere výkonný výbor PAS na vědomí nové učební plány pro školení 

trenérů TAP a TŽ s nimiž byl seznámen a plně chápe motiv i nezbytnost jejich 

navýšení; 

4. Olympiáda dětí a mládeže Olomouc (LODM) 

 

Usnesení č. 22/02/006                                                                                                                                                           

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      p o v ě ř u j e  místopředsedkyni SK Jeseniova Praha paní Jaroslavu Weberovou  

vedením výpravy atletů hl.m.Prahy na X.letních hrách olympiády dětí a mládeže 

v Olomouci; Paní Weberová bude uvedena jako hlavní kontakt pro LODM na 

magistrátu hl.m.Prahy a bude klíčovou osobou veškeré komunikace. V jednotlivých 

organizačních záležitostech – vybavení výpravy, velikosti dresů a triček, nominační 

závod, vlastní nominace atd. ji bude plně k dispozici manažer PAS pan Petr Dubský. 

Důležitá data – březen 22-velikosti vybavení, 16.5.22 – výsledky kvalifikace; 

(s paní Weberovou telefonicky projednáno 24.2.22); 

5. Seminář a školení rozhodčích PAS; 

 

Usnesení č. 22/02/007                                                                                                                                                           

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

i n f o r m u j e o pořádání prolongačního semináře pro rozhodčí 2. a 3. třídy, jež proběhne 

prezenčně  ve čtvrtek 31. 3. 2022 od 17.00 hodin v ČUS,  Zátopkova 100 – 

Strahov. 

   

 dále pak o pořádání školení rozhodčích II. třídy, které bude také 

prezenčně  9.-10.4. 2022 od 9.00-18.00 hod v ČUS,  Zátopkova 100 – 

Strahov. 

  

Výkonný výbor PAS pověřuje předsedu komise rozhodčích pana Lukáše 

Lebra sestavením informační zprávy o obou školeních, jež bude zveřejněna 
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na webu PAS a rozeslána mailem všem předsedům pražských atletických 

klubů; 

 

6. web PAS – projednat se zřizovatelem webu podokno fotogalerie; 

Usnesení č. 22/02/008                                                                                                                                                         

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

i n f o r m u j e Z důvodu velkého zájmu o stahování fotografií ze závodů PAS, jež nejsou na 

Facebookovém profilu v dostatečné kvalitě k dalšímu použití, zřizuje PAS na 

své webové stránce podokno fotogalerie, kde budou veškeré fotografie ze 

závodů organizovaných pod hlavičkou PAS dlouhodobě archivovány. 

K zavedení této služby došlo ve čtvrtek 24.2.2022; 

7. městská soutěž U18 prosinec 2022 – Berlín; 

Usnesení č. 21/02/05                                                                                                                                                         

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

o b n o v u j e Úkol z 2.jednání výboru PAS ze 3.5.2021 bod 21/02/05 a ukládá manažerovi 

PAS panu Petru Dubskému znovu vstoupit do jednání s pořadatelem a 

zjistit zda-li se zmiňovaný meeting koná, jaké jsou podmínky účasti 

případné náklady atd. 

2.schůze výboru PAS 2022 byla v pondělí 21.02.22 ukončena ve 20:45 hod; 

další schůze výboru PAS proběhne v pondělí 21.3.22 od 19:00 v místnosti PAS na pražském 

Strahově; 

 

V Praze  24. února   2022  Petr Šarapatka   v .r. (předseda PAS); 

 


