ZÁPIS č. 2/2019
SCHŮZKA VÝBORU ODDÍLU ATLETIKY PSK OLYMP PRAHA, Z.S.
Datum konání: 26.2.2019 - 17:15, zasedací místnost oddělení atletiky OLYMP CS MV, Stromovka
Přítomni: Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Jiří Janoušek, Tomáš Linhart, Jan Hudský
host: Michal Krčmář, Dana Sečkářová, Ludvík Svoboda
1. bod - Schválení programu
Výbor oddílu atletiky PSK Olymp Praha schválil program schůzky výboru a zapisovatelem byl pověřen Tomáš
Linhart.
2.bod – Schválení zápisu schůzky výboru oddílu
Výbor oddílu schválil zápis č.1/2019.

Hlasování 4-0-0

3.bod – Změna člena výboru
Výbor oddílu schválil výměnu člena výboru oddílu Jana Hudského, který na svojí pozici rezignoval za novou
členku výboru oddílu Lenku Masnou, která se hned zapojila do chodu výboru oddílu.
Hlasování 4-0-0
4.bod – Hodnocení halové sezóny 2019
Jindřich Linhart informoval o výslednosti oddílových závodníků v halové sezóně 2018/2019. Na odměnách bude
za mistrovské medaile bude k 26.2.2019 zatím vyplaceno 88 tis. Kč. Podařilo se uspořádat necelé dvě desítky
atletických akcí, které měly velmi pozitivní ohlas. Jedinou nevýhodou bylo v některých případech uzavření
občerstvení „U závory“. Výbor oddílu bude apelovat na provozovatele a vedení OLYMP CS MV, aby při
sportovních akcích bylo občerstvení otevřeno.
5. bod – Finanční prostředky na přípravu
Miroslav Zahořák navrhl několik závodníků a závodnic, kteří by mohli dosáhnout na finanční podporu na
přípravu z prostředků oddílu atletiky. Navržení závodníci a závodnice oddílu, kteří mají možnost čerpat
finanční podporu na přípravu a nejsou zařazeni do RSC nebo v reprezentačním výběru ČAS.
Navržení závodníci a závodnice:
Beneš, Kuban, Šebík, Fomenko, Bendová E., Černá, Maršánová, Krupařová D., Muzikantová
Výbor oddílu odsouhlasil finanční prostředky pro následující závodníky a závodnice oddílu:
Hlasování 5-0-0
6. bod – Rozpočet oddílu
Rozpočet oddílu bude výborem oddílu odsouhlasen po 8.3.2019, kdy se koná valná hromada PAS a budou
předány další informace o grantu hl. m. Prahy na podporu trenérů.
7. bod – Různé
Hospodář oddílu J.L. informoval o stavu trenérské základny a o připravených nových smlouvách pro nové
trenéry.
VO schválil vyplacení finančních prostředků na výplaty za trenérskou činnosti.
Hlasování 5-0-0

Trénink skoku o tyči
M.Z. o možnostech tréninku skoku o tyči pod vedením Kolji Goroškova. Předseda oddílu projedná s trenéry
podmínky tréninků. Následně proběhla diskuse o trenérském obsazení kategorie J+D, kdy by oddíl rád zapojil
do této činnosti některé současné aktivní členy oddílu nebo ty kteří za oddíl závodili v minulosti.

Zapsal: Tomáš Linhart

předseda oddílu: Miroslav Zahořák

