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Zápis 

 

3.jednání výboru Pražského atletického svazu v roce 2022, 

pondělí 21.3.2022 v kanceláři PAS v budově ČÚS na pražském Strahově 
 

Přítomni za výbor PAS:  Radek Bártl , Petr Dubský, Adriana Dvořáková, Milan Gála – revizor PAS, 

Michal Halbich, Lukáš Lebr, Petr Šarapatka; 

 

Ondřej Šíp – vzhledem k pracovní služební cestě připojen on-line po celou dobu schůze; 

 

1. Schváleni programu jednání     (Šarapatka)   

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

3. Různé informace členů výboru 

Jednání výboru zahájil v 19:15 hod předseda výboru PAS Petr Šarapatka;  

1. Schváleni programu jednání   

Usnesení č. 22/03/001                                                                                                                                                          

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

s c h v a l u j e                                                                                                                                                      

předložený návrh programu.                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

usnesení: 

Usnesení č. 22/03/002                                                                                                                                                             

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

s c h v a l u j e        

 

  1.    Zápis z 2. jednání výboru PAS z 21. února 2022.  

 

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

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

 

Brožura schválena výborem PAS dne 21.3.2022 

 

výbor PAS se zabýval i velmi nepříjemnou termínovou kolizí mezi 17.ročníkem Jarního běhu 

Olympu Praha a 2.kolem pražského běžeckého poháru v oboře Hvězda. Se závěrem, že 

v dalších letech je třeba zahájit komunikaci výrazně dříve a podobným nepříjemnostem 

předejít. 

 

Brožura – zveřejnit na webu PAS ihned, a postupně do konce března bude aktualizována 

s přibýváním veřejných závodů jednotlivých klubů PAS. V tiskové formě k rozdání na VH, 

s Petrem Dubským připravíme počty- malinko nižší, než obvykle každý klub 3x + podle 

přihlášených družstev; 

 

Tabulka závodů + předběžná delegace rozhodčích – poptat po uzavření tabulky po 1.4.22.  

Vzhledem k stále narůstajícímu počtu závodů na území hl.m.Prahy odsouhlasil výbor PAS 

povinnost pořadatelů přebornických soutěží, soutěží MPD i VZ poptat delegaci a počty 

rozhodčích nejméně 20 dní před uspořádáním závodu.  

 

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

fakturací za jednotlivá přihlášená družstva - k 21.3.22 nezaplatila družstva: Novoborská, 

Olymp, Kbely, USK Praha; 

 

21/09/005   inventura přebornických diplomů a medailí 

Manažer PAS pan Petr Dubský provedl po halových PP inventuru – aktuálně máme 756 zlatých, 

720 stříbrných a 707 bronzových + ještě staré přebroušené k vyzvednutí v Železném Brodě ve 

firmě ,,znak Malá Skála“. Toto by mělo pokrýt celou tuto i následující sezonu (náklad na celou 

sezonu 460 medailí ). Z aktuálních již byly použity medaile i v minulé sezoně. 

V souvislosti s tím projednal výbor PAS i objednávku další velké sady diplomů – cca nedatovaných 

2000ks; 

21/06/003  Pronájem haly jednotlivým pražským oddílům 

           Pronájem haly pro pražské atletické kluby v halové sezoně 2022 ukončen odesláním platby za 

pronájem 23.3.2022; 
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22/02/003    svolání nevolební VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU                                                                                                                                                         

 na čtvrtek 28. dubna 2022  svolal, zápisem ze své 2. schůze z 21.2.22, výkonný výbor PAS 

svou Valnou hromadu do hotelu Olšanka na Praze 3. Je zajištěn salonek s názvem Praha. 

Stejný v němž proběhla poslední "normální" valná hromada (rok 2019).  

 Dne 23.3.2022 byly rozeslány hromadné pozvánky jednotlivým klubům, osobní pozvánky 

pro předsedy jednotlivých klubů PAS a to jak ve formě elektronické, tak fyzicky v papírové 

formě poštou – ty samozřemě prošly 21.3.2022 schválením celého výboru; 

 Manažer PAS Petr Dubský byl pověřen pozváním předsedy ČAS pana Libora Varaníka; 

Písemné podklady pro výroční zprávu na valnou hromadu (brožura)     

(Všechny texty budou psány písmen TAHOMA velikost 10)                                                                                     

a) Návrh programu VH; jednací řád (Šarapatka) 

b) Úvodní slovo výroční zprávy (Šarapatka) 

c) Organizační struktura PAS - Oddíly a kluby, Výbor PAS (textově Dubský) 

d) Soutěžní komise – hodnocení vlastní činnosti  (Šíp) 

e) Komise mládeže -hodnocení vlastní činnosti (Bártl) 

f) Komise rozhodčích – hodnocení vlastní činnosti (Lebr) 

g) Pražské atletické soutěže  - pražské halové přebory, pražské přebory na dráze a přespolní běh, pražské přebory 

družstev (včetně popisné části – Dubský) 

h) Pražské oddíly a kluby na Mistrovství české republiky – soutěže jednotlivců, soutěže družstev, význam pražských 

veřejných závodů (včetně popisné části – Dubský) 

i) Mezikrajová a meziměstská utkání družstev mládeže (Bártl) 

j) Talentová mládež SpS, SCM, SG (Halbich- na základě zápisu z Oponentur) 

k) Činnost sboru rozhodčích -  evidence, delegace, školení, problémy (Lébr)                 

l) Podpora hl. m. Prahy (Dvořáková) 

m) Výsledky hospodaření PAS v roce 2017 /bude dodáno později/ (Dvořáková) 

n) Rozpočet PAS na rok 2019 (Dvořáková) 

o) Zpráva revizora PAS (Gála) 

Statistické přehledy (tabulky-komplet Dubský) 

a)   Členská základna Pražského atletického svazu – evidenční  

b)    Přehled o počtu startů na pražských přeborech jednotlivců v roce 2021                                                         

c)    Přehled o účasti družstev v Pražském přeboru v roce 2021                                                                         

d)    Přehled o počtu získaných medailí na pražských přeborech jednotlivců v roce 2021                                         

e)    Přehled o počtu získaných medailí na Mistrovství ČR jednotlivců v roce 2021                                                    

f)    Přehled o počtu startů v soutěžích mimo dráhu v roce 2021                                                                               

g)    Přehled o počtu získaných medailí na Mistrovství ČR jednotlivců v roce 2021                                                         

h)     Přehled o počtu získaných medailí v přebornických a mistrovských soutěžích jednotlivců v roce 2021          



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 

i)      Umístění družstev mužů a žen pražských oddílů/klubu v soutěžích řízených českým atletickým svazem v roce 2021                                                                                                                                            

j)     Umístění družstev mládežnických kategorií pražských oddílů/klubů v soutěžích řízených českým atletickým svazem 

v roce 2022 

k)      Konečné pořadí Pražského přeboru družstev v roce 2021 (konečné tabulky)    

l)    Nejlepší  mládežničtí atleti, ocenění atleti a nestoři hlavního  města Prahy  v roce 2022 – zpráva z vyhlášení;             

materiály  písemně do 1.4.22 poslat manažerovi PAS k závěrečné kompltaci, dle vzoru minulé brožury 

v příloze pracovní verze zápisu; 

22/02/006       Olympiáda dětí a mládeže Olomouc (LODM) 

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 – 16.5.22 – výsledky 

kvalifikace; 

Výbor schválil podmínky LODM dne 21.3.2022; 

 

22/02/007        Seminář a školení rozhodčích PAS; 

                                                                                                                                                   

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. 

 

na základě zájmů a požadavku A.C.Sparta Praha proběhne navíc, bude-li účast více, než 

12ti zájemců, ještě i 24.4.2022 právě v prostorách A.C.Sparta Praha – školení rozhodčích 

III.třídy 

  

Výkonný výbor PAS pověřuje předsedu komise rozhodčích pana Lukáše Lebra sestavením 

informační zprávy o všech školeních, jež bude zveřejněna na webu PAS a rozeslána 

mailem všem předsedům pražských atletických klubů; 

 

3. Různé -  informace členů výboru 

 

1. školení trenérů žactva – PAS – školení přislíbila v podzimním termínu Jeseniova; 

Usnesení č. 22/03/003                                                                                                                                                          

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   zájem SK Jeseniova navázat na podzim dalším školením TŽ; 
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2.schůze výboru PAS 2022 byla v pondělí 21.03.22 ukončena ve 21:45 hod; 

další schůze výboru PAS proběhne v pondělí 4.4.22 od 19:00 v místnosti PAS na pražském 

Strahově; 

 

V Praze  25. března  2022  Petr Šarapatka   v .r. (předseda PAS); 

 


