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Zápis 

 

4.jednání výboru Pražského atletického svazu v roce 2022, 

pondělí 04.04.2022 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, Ondřej Šíp,  Petr Šarapatka; 

 

1. Schváleni programu jednání       

 2. Kontrola úkolů z 3. jednání výboru PAS 22 a schválení zápisu z tohoto jednání. 

3. Různé informace členů výboru 

Jednání výboru zahájil v 19:30 hod předseda výboru PAS Petr Šarapatka;  

 

 

1. Schváleni programu jednání   

Usnesení č. 22/04/001                                                                                                                                                          

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

s c h v a l u j e                                                                                                                                                      

předložený návrh programu.                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 4. dubnu 2022 a přijal následující 

usnesení: 

Usnesení č. 22/04/002                                                                                                                                                             

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

s c h v a l u j e        

 

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

 

2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 4. dubna 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. Brožura schválena k tisku v počtu 250ks,  

bude na VH dle klíče  2ks na registrovaný oddíl PAS + jedna brožura za každé přihlášené 

družstvo do soutěží PAS i ČAS; Dále bude objednán tisk, podkladových materiálů pro VH 

v počtu 70ks a společně s touto objednávkou bude objednán i dotisk nedatovaných 

přebornických diplomů v počtu 2000ks viz bod 21/09/005; 

 

Elektronická verze brožury na webu PAS bude vždy vnímána, jako nadřazený, aktuálnější 

prvek a bude pravidelně aktualizována manažerem PAS a předsedou komise STK PAS; 

 

Do 15.4. doplnit tabulku rozhodčích – Petr Dubský 11.4. 22 rozešle, společně s odkazem na 

zápis doporučení na finální doplnění, stejně tak bude 11.4.22 rozeslán i veškerý podkladový 

materiál pro VH. 

 

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

fakturací za jednotlivá přihlášená družstva - k 4.4.22 nezaplatilo družstvo Kbel a USK Praha 

poslalo neodpovídající částku; 

 

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 samozřejmě prošly 21.3.2022 schválením celého výboru; 

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

proběhla mailem v závěru března 2022, osobně pak předseda PAS na výboru ČAS v sobotu 

9.4.22 v Pardubicích;  V souvislosti s tím byla připomenuta nutnost pozvat i zástupce 

dozorčí rady ČAS dozorujícího PAS pana Dušana Molitorise. Posun s distribucí a tiskem 

podkladových materiálů je detailně popsán v bodě – 21/40/309 

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 – 
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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 proběhlo prezenčně  ve 

čtvrtek 31. 3. 2022 od 17.00 hodin v ČUS,  prologance proběhla u 10 rozhodčích; 

   

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; 

 

22/03/003        zájem SK Jeseniova navázat na podzim dalším školením TŽ; 

3. Různé -  informace členů výboru 

 

1. přidělení prostředků z grantu hl.m. Prahy, zhodnocení situace i reakcí zástupců jednotlivých klubů, příprava 

smluv a vysvětlení situace na VH; 

Usnesení č. 22/04/003                                                                                                                                                          

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   Dne 11.4.22 – dojde k podpisu smlouvy na předání prostředků mezi 

magistrátem hl.m.Prahy a předsedou PAS. Hospodářka ČAS Adriana do 11.4. zveřejní 

přerozdělovací tabulku s doprovodným vysvětlujícím textem pro jednotlivé realizátory, kam 

zapracuje i informace obdržené na pracovní schůzce s ředitelem PTU panem Jaroslavem 

Chvalným z 4.4.22. Částka přidělená klubům PAS je 4 480 000Kč na období září – prosinec 2022. 

Je třeba prakticky ihned začít připravovat podklady pro přihlášení se do pokračujícího grantu na 

období leden 2023-prosinec 2023 s velkým důrazem na ,,závody pořádané – PAS“ od kategorie 

přípravek až do 18let na výrazné navýšení ,,aktivní členské základny závodících“; 

Této problematice bude věnována samostatná část VH PAS dne 28.4.22; 
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2. výkonný výbor ČAS 9.4.2022 a vyjádření k úpravě stanov ČAS; 

Usnesení č. 22/04/004                                                                                                                                                         

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

u k l á d á    předsedovi PAS ve spolupráci s ostatními krajskými předsedy připravit podklady pro případané 

úspory v rozpočtu ČAS v důsledku krize (tiskové středisko, Instagram, facebook, Časopis atletika, 

změna sídla, úspory v sekretariátu, škrty v rozpočtu oddělení soutěží). Škrtat trenérská místa vždy 

až v poslední řadě; 

3. změna názvu – TJ Stodůlky Praha na Atletika Stodůlky; 

Usnesení č. 22/04/005                                                                                                                                                          

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   změnu názvu – TJ Stodůlky Praha na Atletika Stodůlky; 

4. 29.3.22 proběhla schůzka vedoucích pracovníků soutěží MPD PAS;  

Usnesení č. 22/04/006                                                                                                                                                         

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b e r e   n a   v ě d o m í   29.3.22 proběhla schůzka vedoucích pracovníků soutěží MPD PAS; za účasti 9 

řídících pracovníků, včetně zástupců PAS. Ze schůzky bude vypracován a na webu PAS 

zveřejněn zápis; 

5. krátká rozprava k novému pohledu na úvodní kolo – přespolní běh mladšího žactva v rámci MPD družstev 

mladšího žactva; 

Čtvrtá schůze výboru PAS 2022 byla ukončena ve 21:15 hod, příští schůze výboru proběhne po VH PAS 

v prostorách resp.za účasti nově zvoleného výboru PSK Olymp Praha – vhodný termín najde a domluví předseda 

komise klubů pan Michal Halbich výbor PAS navrhuje termín 3.5.22; 

 

V Praze  6. dubna  2022  Petr Šarapatka   v .r. (předseda PAS); 

 


