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Zápis 

 

5.jednání výboru Pražského atletického svazu v roce 2022, 

úterý 03.05.2022 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 4. 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. 22/05/001                                                                                                                                                          

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

s c h v a l u j e                                                                                                                                                      

předložený návrh programu.                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Kontrola úkolů z 4. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání                                                                                                                                

Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 3. květnu 2022 a přijal následující 

usnesení: 

Usnesení č. 22/05/002                                                                                                                                                             

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

s c h v a l u j e        

 

  1.    Zápis z 4. jednání výboru PAS z 4. dubna 2022.  

 

2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 3. května 2022. Z dnešní kontroly 

úkolů vyplývá: 
 

 

21/40/309  Příprava publikace Pražské atletické soutěže LÉTO -  2022 
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Brožura vydána, vytištěna, rozdána klubům na VH PAS; 

 

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

pravidelně aktualizována manažerem PAS a předsedou komise STK PAS; 

 

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

jednotlivá přihlášená družstva - k 3.5.22 nezaplatilo družstvo Kbel;  

 

Manažer Petr Dubský zajistit náhradní prostor pro pořádání II.kola MPD dorostu a juniorů 31.5.22, kde klub 

USK Praha odřekl pořadatelství s vedením USK Praha pak projednat pořádání na jiném stadionu či uhrazení 

pokuty-viz. brožura; 

Dále neprodleně oslovit zástupce Sokol Kbely s urgencí platby za MPD, jež měla být uhrazena do konce 

března 2022; 

 

22/02/003    nevolební VALNÁ HROMADA PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU                                                                                                                                                         

proběhla, dle všech regulí ve čtvrtek 28. dubna 2022 – viz.příložený zápis návrhové komise, manažer Petr 

Dubský zajistí zkompletování materiálů před odevzdáním na justici; 

 

všichni členové PAS přítomní na VH – projekt zatraktivnění VH pro vyšší návštěvnost zástupců jednotlivých 

pražských klubů- do budoucna je bohužel reálná hrozba neusnášeníschopnosti VH, což zapříčiní jen řadu 

dalších organizačních a finančních komplikací; 

 

Formální aktivity spojené s vyřízením právních záležitostí valné hromady – odevzdání zápisu na justici, 

manažer Petr Dubský zajistí podepsání zprávy návrhové komise, jež bude následně zveřejněna na webu PAS, 

předseda PAS zajistí ověření podpisu a další povinné právní úkony; 

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

nominace úspěšně proběhla za účasti ČT se 457 nastoupenými starty. Vedoucí výpravy paní Jaroslava 

Weberová, nominovala zodpovědné trenéry jednotlivých kategorií – Vít Molva st. žci, Tomáš Krupka ml.  žky, 

Miloslav Cymbál ml. žci a Žaneta Krejčí-Václavková –  st. žky; 

 

S nominovanými závodníky bude dále komunikováno vedením výpravy; Proběhla krátká rozprava, jež 

opakovaně potvrdila záměrně vysoké startovné z důvodu zajistit tomuto závodu motivační exkluzivitu a 

nesnížit úroveň tohoto závodu na roveň obyčejných veřejných závodů; 

22/02/007        Seminář a školení rozhodčích PAS; 

Výkonný výbor PAS pověřuje předsedu komise rozhodčích pana Lukáše Lebra sestavením informační zprávy 

o všech proběhnuvších školeních, jež bude zveřejněna na webu PAS a rozeslána mailem všem předsedům 

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

22/04/003   rozdělení grantu pro rok 2022 bylo zveřejněno na stránkách PASu a jakmile obdržíme podepsanou 
smlouvu z MHMP budou osloveni jednotlivé oddíly k podpisu realizační smlouvy.   

  
Zároveň si již oddíly můžou připravovat nikoli odesílat formulář na MHMP pro vyúčtování grantu 
2021. 

 

22/04/006 29.3.22 proběhla schůzka vedoucích pracovníků soutěží MPD PAS – nezbytně doplnit zápis 

na webu; 

 

3. Různé -  informace členů výboru 

 

1. návrh na platby parkovného mimopražským dojíždějícím rozhodčím při rozhodování na pražských stadionech 

Usnesení č. 22/05/003 

        Výbor PAS 

n e p o d p o ř i l    n á v r h  hospodářka PAS paní Adriana Dvořáková dala ke zvážení výboru návrh na  

platby parkovného mimopražským dojíždějícím rozhodčím při rozhodování na pražských 

stadionech. Výbor PAS nepodpořil tento návrh, protože na základě prováděcích směrnic činnosti 

rozhodčích nejsou prostředky na cestování propláceny; 

Pátá schůze výboru PAS 2022 byla ukončena ve 20:45 hod, příští schůze výboru proběhne buď v prostorách 

resp.za účasti nově zvoleného výboru PSK Olymp Praha nebo v hotelu Olšanka na Praze jako výjezdní zasedání –ve 

čtvrtek 2.6.22 ideálně od 19:00hod; 

 

V Praze  4. května  2022  Petr Šarapatka   v .r. (předseda PAS); 


