Zápis
47. jednání výboru Pražského atletického svazu konané v pondělí 6. února
2017 od 19:00 hodin na Strahově v zasedací místnosti ČAS
Přítomni: Vladimír Tikal, Radek Bártl, Adriana Dvořáková, Jindřich Linhart, Jan Ruda, Bedřich Skála,
Petr Šarapatka, Milan Gála
Hosté: k třetímu bodu jednání Josef Šrámek, Jitka Vindušková, omluvil se ze zdravotních důvodů
Ladislav Kňákal

PROGRAM:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola zápisu ze 46. schůze výboru PAS a schválení zápisu
z tohoto výboru
3. Příprava jednání volební valné hromady PAS
a) jednání s členy předsednictva ČAS z pražských oddílů/klubů k další
činnosti v orgánech Českého atletického svazu
b) organizačně technické zabezpečení volební valné hromady PAS
4. Příprava soutěžního řádu letní pražské atletické sezóny 2017
5. Informace o přihlášení pražských oddílů/klubů k dalšímu ročníku
GRANTU hl. m. Prahy pro rok 2017
a opatření k zabezpečení
přihlášky PAS
6. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé
a) Opatření přijatá k zabezpečení úkolu 17/46/348 – školení trenérů
III. Třídy
b) Opatření přijatá k zabezpečení úkolu 17/46/349 – doprava na
meziměstské utkání mladšího žactva v Bratislavě

1.Schválení programu jednání
Zasedání zahájil předseda PAS, přivítal hosty dnešního jednání a poděkoval jim za účast. Následně
předložil k odsouhlasení návrh programu jednání.
Usnesení č. 17/47/352
Výbor PAS s c h v a l u j e předložený návrh programu jednání

2. Kontrola zápisu ze 46. schůze výboru PAS a schválení zápisu z tohoto výboru
V tomto bodě jednání byly kontrolovány všechny úkoly na základě písemného podkladu. Zároveň
byla přijata opatření k zabezpečení stávajících úkolů.
č. 17/47/353
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Výbor PAS s c h v a l u j e
1.Zápis ze 46. jednání výboru PAS ze dne 16. 1. 2017.
2.Kontrolu plnění usnesení výboru PAS termínovaných k datu 6. 2.
2017 s tím, že úkol:
16/43/320 ÚKOL SPLNĚN – podle informace revizora PAS, byla
kontrola provedena

17/46/345
1. ÚKOL SPLNĚN – pozvání bylo zabezpečeno v termínu
2. ÚKOL SPLNĚN – bude projednáno a rozhodnuto na dnešním
jednání
17/46/346
1. ÚKOL SPLNĚN – termínová listina byla zveřejněna
2. ÚKOL SPLNĚN – na webových stránkách byla v termínu zveřejněna
přihláška pro soutěž družstev PAS v roce 2017
17/46/348
1. ÚKOL SE RUŠÍ -projednáno v bodě 6a dnešního jednání
2. ÚKOL SE RUŠÍ -projednáno v bodě 6a dnešního jednání
17/46/349 ÚKOL SPLNĚN – projednáno v bodě 6b dnešního jednání
17/46/350 ÚKOL TRVÁ – kontrola 27.2.2017

3. Organizačně technické zabezpečení volební valné hromady PAS
V první části jednání se hosté, členové výboru PAS a člen revizní komise PAS, vyjádřili k další činnosti
v orgánech ČAS. Své stanovisko vyjádřil v telefonátu předsedovi PAS i omluvený Ladislav Kňákal.
Adriana
Dvořáková,
Ladislav Kňákal i Jitka Vindušková potvrdili, že na volební valné hromadě ČAS budou znovu
kandidovat na stejné funkce ve výboru ČAS. Josef Šrámek bude kandidovat na předsedu dozorčí rady
či člena dozorčí rady ČAS. V další části jednání byla projednána i účast jmenovaných na valné
hromadě PAS i návrh, aby byli delegáty PAS na volební valné hromadě ČAS.
Následně se výbor zabýval konkrétními organizačně technickými úkoly zabezpečení volební valné
hromady PAS. Na návrh sekretáře projednal a schválil místo konání valné hromady (včetně cenové
kalkulace). Byly projednány a schváleny základní dokumenty valné hromady – návrhy programu valné
hromady, jednacího řádu valné hromady, volebního řádu valné hromady a informace o valné
hromadě pro pražské oddíly a kluby k zveřejnění na webových stránkách PAS.
Předseda PAS v souladu s volebním řádem valné hromady PAS jmenoval tajemníkem volební komise
Bedřicha Skálu.
V další části byla provedena kontrola zabezpečení podkladových materiálu pro zpracování Zprávy o
činnosti pro valnou hromadu. Znovu bylo zdůrazněno, že všichni členové výboru musí své podklady
odevzdat do 10. 2. 2017.
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Usnesení č. 17/47/354
Výbor PAS b e r e n a v ě d o m í
1. Sdělení Adriany Dvořákové, Ladislava Kňákala, Jitky Vinduškové a Josefa Šrámka, že na
volební valné hromadě ČAS budou znovu kandidovat na stejné funkce do orgánů ČAS
2. Rozhodnutí předsedy PAS o jmenování Bedřicha Skály tajemníkem volební komise valné
hromady PAS.
schvaluje
1. Program volební valné hromady PAS (uveden v příloze zápisu )
2. Jednací řád valné hromady
3. Volební řád valné hromady
4. Informaci o volební valné hromadě PAS pro pražské oddíly a kluby k zveřejnění na
webových stránkách PAS
5. Místo konaní valné hromady PAS – Hotel OLŠANKA, Praha 3– sál Praha
6. Předložit valné hromadě návrh na zvolení Adriany Dvořákové, Ladislava Kňákala, Jitky
Vinduškové a Josefa Šrámka delegáty PAS na valnou hromadu ČAS.
ukládá
1. Zveřejnit schválené informace pro pražské oddíly a kluby
k valné hromadě na webových stránkách PAS
Termín: 13.2.2017
Odpovídá: Skála
2. Objednat sál Praha v hotelu Olšanka pro jednání valné
hromady PAS

Termín: 10.2.2017
Odpovídá: Skála

4. Příprava soutěžního řádu letní pražské atletické sezóny 2017
Předseda soutěžní komise informoval o závěrech jednání soutěžní komise k přípravě soutěžního řádu
pro hlavní pražskou atletickou sezónu. Znovu bylo potvrzeno, že limitujícím faktorem bude v letošním
roce možnost pořádání závodů v souvislosti s možnostmi pražských stadionů.
Bylo konstatováno, že některé pražské oddíly/kluby nedodržely termín pro podání přihlášky do
soutěží družstev a bude nutné tyto oddíly kontaktovat. Byla diskutována otázka rozdělení soutěží
družstev mladšího žactva na soutěž žákyň a žáků. Velká pozornost byla věnována ekonomické
problematice pořádání soutěží, především v souvislosti se zvýšením odměn pro rozhodčí. Výbor
posoudil návrh soutěžních poplatků v pražských soutěžích. V této souvislosti bylo dohodnuto, že
pořadatelé přebornických soutěží jednotlivců v roce 2017 spolu s fakturací za pořadatelství soutěže,
předloží celkové vyúčtování.
Bylo dohodnuto, že konečné znění soutěžního řádu bude posouzeno na příštím jednání výboru a
soutěžní řád bude distribuován oddílům/klubům na začátku měsíce března.
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Usnesení č. 17/47/355
Výbor PAS
bere na vědomí
Informaci předsedy soutěžní komise o průběhu přípravy soutěžního řádu hlavní pražské
atletické sezóny
schvaluje
souhrn soutěžních poplatků v pražských atletických soutěžích platný pro rok 2017
ukládá
Předložit konečné znění soutěžního řádu a rozpisu soutěží na
jednání výboru.

Termín: 27.2.2017 příští
Odpovídá: Ruda

5. Informace o přihlášení pražských oddílů/klubů k dalšímu ročníku grantu MHMP
pro rok 2017
Sekretář PAS předložil seznam oddílů/klubů, které v termínu předložily řádné přihlášky. Celkem se
přihlásilo 22 oddílů a klubů. Předseda PAS doporučil znovu kontaktovat další čtyři oddíly, které dosud
přihlášku nepodaly a splňují podmínky. Zároveň doporučil další postup a termíny pro konečné
zpracování svazové přihlášky. Navrhl také složení pracovní skupiny pro zpracování konečné přihlášky.
Usnesení č. 17/47/356
Výbor PAS
bere na vědomí
Informaci sekretáře PAS, že v termínu podaly přihlášku ke grantu MHMP
oddíly/kluby A.C. Sparta Praha, AC Praha 1890, ASK Slavia Praha, Atletika Človíček,
Atletika Jižní Město, PSK Olymp Praha, SC Radotín, SK Aktis Praha, SK Aritma Praha,
SK Dvojka, SK Kotlářka, SK ZŠ Jeseniova, Spartak Praha 4, ŠAK Novoborská, ŠSK Újezd
nad Lesy, TJ Sokol I Smíchov, TJ Dukla Praha, TJ Sokol Královské Vinohrady, TJ
Stodůlky, USK Praha, VSK FTVS, Český běžecký klub, SK A. Čermáka (dříve Sokol Liboc)
schvaluje
na návrh předsedy PAS pracovní skupinu pro přípravu konečné přihlášky svazu ve
složení Vladimír Tikal, Petr Šarapatka, Jan Ruda, Michal Halbich (SK ZŠ Jeseniova),
Rostislav Šulc (Spartak Praha 4) a Zbyněk Zahrádka (SK Aritma)
ukládá
1. kontaktovat oddíly/kluby Atletika Hostivař, Sokol Horní Počernice, Šakal Kbely a
AŠK Mazurská s možností přihlásit se do projektu
Odpovídá: Skála
nejpozději do 18. 2. 2017
2. předložit konečné znění přihlášky svazu na březnové zasedání zasedání výboru
Termín:9.3.2017
Odpovídá: Tikal
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6. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé
a) opatření přijatá k zabezpečení úkolu 17/46/348 ze dne 16.1.2017 – školení trenérů III. třídy
Místopředseda PAS informoval výbor PAS o změněných podmínkách pro účast na školení trenéru III.
třídy. Na základě této informace přijal výbor následující usnesení

Usnesení č. 17/47/357

Výbor PAS s c h v a l u j e
Vzhledem ke změně směrnice ČAS o návaznosti jednotlivých kvalifikačních úrovní trenérů,
vznikla od 1.1.2017 povinnost pro žadatele o kvalifikaci trenéra III. třídy mít splněnou
kvalifikaci trenéra žactva. Z tohoto důvodu přesouvá výbor PAS plánované jarní školení
trenérů III. třídy do podzimního termínu.
b) opatření přijatá k zabezpečení úkolu 17/46/349 ze dne 16.1.2017 – doprava do Bratislavy

Usnesení č. 17/47/358
Výbor PAS

schvaluje

na základě informace sekretáře PAS zabezpečit pro dopravu na meziměstské utkání do
Bratislavy autobus s odjezdem z Prahy v 6:00 hodin.

Příští jednání výboru PAS se uskuteční v pondělí dne 27. února 2017
od 19:30 hodin v kanceláři PAS na Strahově.

V Praze dne 9. února 2017

Vladimír T i k a l v. r.
předseda PAS
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Příloha k zápisu:
PROGRAM
valné hromady Pražského atletického svazu
1. Zahájení
2. Organizační zabezpečení valné hromady (schválení programu, jednacího řádu, volebního
řádu a volba komisí valné hromady)
3. Projednání výroční zprávy PAS, včetně schválení účetní závěrky za rok 2017
4. Projednání zprávy revizora PAS
5. Projednání rozpočtu PAS na rok 2017
6. Informace k zabezpečení Grantu MHMP pro pražské atletické oddíly/kluby v roce 2017
7. Volba předsedy PAS, dalších členů výboru PAS, revizora PAS a delegátů na valnou hromadu
ČAS

8. Závěr
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