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Zápis 

 

6.jednání výboru Pražského atletického svazu v roce 2022, 

úterý 02.06.2022 
 

Přítomni za výbor PAS:  Petr Dubský, Adriana Dvořáková, Milan Gála – revizor PAS, Michal Halbich, 

Lukáš Lebr, Ondřej Šíp,  Petr Šarapatka; 

Omluven:   Radek Bártl; 

 

1. Schváleni programu jednání       

 2. Kontrola úkolů z 5. 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. 22/06/001                                                                                                                                                          

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           s c h v a l u j e                                                                                                                                                      

předložený návrh programu.                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Kontrola úkolů z 5. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání                                                                                                                                

Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 2. červnu 2022 a přijal následující usnesení: 

Usnesení č. 22/06/002                                                                                                                                                             

Výbor PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

           s c h v a l u j e        

 

  1.    Zápis z 5. jednání výboru PAS z 3. května 2022.  

 

2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 2. června 2022. Z dnešní kontroly úkolů vyplývá: 

 

 

21/40/309  Příprava publikace Pražské atletické soutěže LÉTO -  2022 
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Dotisk nedatovaných přebornických diplomů v počtu 2000ks viz bod 21/09/005 – stav u diplomů + 

úplná revize vydaných a zbývajících medailí po všech přeborech Prahy uspořádaných v jarní části 

sezony. Petr Dubský dodat diplomy a medaile na Spartak Praha 4; 

 

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

pravidelně aktualizována manažerem PAS a předsedou komise STK PAS; 

 

 

22/02/003    nevolební VALNÁ HROMADA PRAŽSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU                                                                                                                                                         

V návaznosti na rozpravu na minulém jednání výboru PAS dává předseda PAS členům výboru podnět 

k promyšlení - z důvodu zatraktivnění VH PAS její přesunutí do podzimních měsíců – oddílům 

nabídneme rovnou součinnost na přípravě podání grantů hl.m.Prahy, podílení se na vyhlášení 

nejlepších mladých sportovců Prahy – klidně ve sporných situacích hlasování na VH? Dále v návaznosti 

na právě ukončenou sezonu aktuální podněty pro STK – úpravy soutěžního řádu, startovné, soutěže 

družstev atp. 

22/02/006       Olympiáda dětí a mládeže Olomouc (LODM 26.6.-30.6.2022) 

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; 

21.6.22 přebrání materiálu od magistrátu hl.m. Prahy, za účasti paní Weberové a pana Molvy, 

závodníkům bude převzatý materiál vydán až na místě LODM v Olomouci; 

22/02/007        Seminář a školení rozhodčích PAS; 

                                                                                                                                                   

Informační zprávy o všech proběhnuvších a plánovaných školení rozhodčích, jsou zveřejněny pod 

sekcí komise rozhodčích na webu PAS. Jako příloha tohoto zápisu pak bude rozeslána mailem 

všem předsedům pražských atletických klubů – Informace o školení pro rozhodčí a tabulka všech 

školení roku 2022; 

 

22/03/003       podzimní  školení trenérů TŽ pod patronací SK ZŠ jeseniova;  

Předběžně bude uspořádáno v termínu 22.-23.10.2022. Vedoucí školení pan Michal Halbich zahájil 

organizační kroky, zaplnění lektorských míst a obsazení dotace hodin, společně s přípravou celého 

školení; 

22/04/003   informace ke grantovým programům magistrátu hl.m. Prahy na roky 2022 a 2023; 

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“; 
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Předpokládané datum odevzdání vyúčtování grantových programů jednotlivých účastníků za rok 

2021 proběhne 1.7.2022; Zástupci výboru PAS jednají se zaměstnanci magistrátu hl.m.Prahy popř. 

zástupci PTU o případné pomoci s formalizací a správným vyhotovením vyúčtování; 

Výbor PAS dále zvažoval výhledové podání grantů i v jiných programech – pořádání závodů atd. 

 

3. Různé -  informace členů výboru 

 

1. Informace o proběhnuvší Valné hromadě PTU; 

Usnesení č. 22/06/003 

     Výbor PAS 

      b e r e   n a  v ě d o m í   informace o valné hromadě PTU, jež  se uskutečnila za účasti hospodářky  

paní Adriany Dvořákové a zástupců několika pražských atletických klubů  31.5.2022 od 17:00hod 

v hotelu Olšanka mezi nejzajímavější projednávané body patří např. zvažované rozšiřování 

databází registrovaných sportovců o jejich fotografie z důvodů eliminování černých duší,  dále pak 

byly projednávány body obsažené už v kontrole úkolů – 22/04/003; 

2. informace o finanční situaci PAS k 1.6.2022 

Usnesení č. 22/06/004 

     Výbor PAS 

      b e r e   n a  v ě d o m í   hospodářka PAS paní Adriana Dvořáková informovala členy výboru o  

stávající finanční situace PAS, jež stále čeká na prostředky z ČAS. Výbor PAS bere na vědomí 

aktuální situaci a žádá oddíly, které už mají uzavřené pořádání letošních PP a MPD, bez výhrad 

stran PAS, aby začaly své náklady fakturovat; 

3. stížnost Spartaku Praha 4 a ASK Slavia Praha na stále nedostatečnou saturaci pořádajících klubů za 

pořádání MPD i PP  

Usnesení č. 22/06/005 

Výbor PAS 

    b e r e   n a   v ě d o m í    a   b u d e   z p r a c o v á v a t   v   b r o ž u ř e   2 0 2 3 

Pořadatelé (bohužel už máme pouze tyto dva výše jmenované kluby, jež jsou schopny bez 

problémů uspořádat závod na úrovni MPD družstev dorostu a juniorů tzv.gigantík) stále na těchto 

akcích prodělávají! Tabulka brožury na str.12 nepokrývá reálné náklady – ani rozhodčí a 
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technickou četu, vůbec nepočítá s energiemi, náčiním, hygienickými potřebami, celkovým 

opotřebením stadionu atd. 

Body pro brožuru STK 2023 . navýšení  odměn za pořadatelství, diverze mezi pořádajícími a 

nepořádajícími kluby, dohoda o pořádání součást grantové smlouvy, úprava časových pořadů, 

eliminace počtu kol…………………………….. 

 

4. neuspořádání VZ PAS v hodu kladivem na AC Praha 1890; 

Usnesení č. 22/06/006 

     Výbor PAS 

      b e r e   n a  v ě d o m í   vzniklou situaci a nebude z ní vyvozovat žádné závěry 

5. nezapočítání bodových zisků jednotlivých družstev za MPD dorostu a juniorů z 31.5.2022 na 

Podvinném Mlýně; 

Usnesení č. 22/06/007  

Výbor PAS  

       i n f o r m u j e  o snížení příspěvku na pořádání pro klub A.C. Sparta Praha za II.kolo MPD družstev  

dorostu a juniorů konané 31.5.2022 na stadionu A.C. Sparta Praha na Podvinném Mlýně. Z důvodu 

nedodržení časového pořadu a tristních problémů s časomírou je příspěvek na pořádání PAS 

snížen na 75%  z původní částky tzn. na 15 000 Kč. Výsledky družstev pro II.kolo MPD se do 

soutěže družstev na základě hlasování přítomných vedoucích družstev nepočítají tak, jak vyplývá 

ze zveřejněné přílohy zpravodaje č.2 soutěže městského přeboru  družstev dorostu a juniorů; 

6. projednání termínů halových VZ přeborů Prahy 

Usnesení č. 22/06/007  

Výbor PAS  

               p o v ě ř u j e  manažera PAS pana Petra Dubského projednáním a zarezervováním  

termínu a prostor na pořádání halových přeborů Prahy všech kategorii (dorost, junioři dospělí 

např. 28.-29.1.2023) s kluby PSK Olymp Praha, USK Praha popř.se zástupci ČAS; 

Šestá schůze výboru PAS 2022 byla ukončena ve 22:30 hod, příští schůze výboru proběhne buď v prostorách 

resp.za účasti nově zvoleného výboru PSK Olymp Praha nebo u klubu Radotín jako výjezdní zasedání –v pondělí 

4.7.22 ideálně od 19:00hod; 

V Praze  3. června  2022  Petr Šarapatka   v .r. (předseda PAS); 



Přehled školení pro rozhodčí v roce 2022 (k 1. 6. 2022) 
 

 

Datum 
konání 

Pořadatel Název Místo konání Přihlášky 
do 

Kapacita Odkaz pro přihlášení 

31.3.2022 Pražský atletický 
svaz 

Prolongační seminář rozhodčích 
pro rozhodčích 2. a 3. třídy 

Sídlo ČUS, 
Zátopkova 100/2 

30.03.2022 100 Školení již proběhlo 

9.4.2022 Pražský atletický 
svaz 

Školení rozhodčích 2. třídy Sídlo ČUS, 
Zátopkova 100/2 

7.4.2022 20 Školení již proběhlo 

24.4.2022 Pražský atletický 
svaz 

Školení rozhodčích 3. třídy Unyp Aréna (AC 
Sparta), Kovanecká 
2405/27 

21.4.2022 21 Školení již proběhlo 

29.10.2022 Český atletický svaz Prolongační seminář Ú + 1. třídy webinář 30.09.2022 40 Přihláška na školení 
 

12.11.2022 Český atletický svaz Školení odborné funkce 
KONTROLA NÁČINÍ 

Pardubice (Penzion 
Šenk) 

15.10.2022 30 Přihláška na školení 
 

26.11.2022 Český atletický svaz Školení odborné funkce soutěže 
HANDICAPOVANÝCH 

Pardubice (Penzion 
Šenk) 

30.10.2022 30 Přihláška na školení 
 

3.12.2022- 
4.12.2022 

Český atletický svaz NTO - Panel rozhodčích ČAS Pardubice 15.11.2022 60 Přihláška na školení 
 

 

https://registr.atletika.cz/TrainingRegistration/Registration/335
https://registr.atletika.cz/TrainingRegistration/Registration/334
https://registr.atletika.cz/TrainingRegistration/Registration/336
https://registr.atletika.cz/TrainingRegistration/Registration/134





