ZÁPIS ZE SCHŮZKY VÝBORU ODDÍLU ATLETIKY POLICEJNÍHO
SPORTOVNÍHO KLUBU OLYMP PRAHA, Z. S. - č. 2022/03
Místo a čas konání schůzky: výbor oddílu se sešel dne 3. května 2022 od 14,40 hodin
v zasedací místnosti oddílu atletiky ve víceúčelové hale areálu OLYMP CENTRUM
SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7, 170 00.
Svolání schůzky výboru oddílu: schůzka výboru oddílu byla svolána předsedkyní
oddílu atletiky, a to pozvánkou ze dne 26. dubna 2022 publikovanou na webových
stránkách oddílu atletiky.
Přítomnost:
Lenka Masná
Matěj Haranta
Jindřich Linhart (od 15:05 hod.)
Jiří Janoušek
Milan Mikunda
Naděžda Koštovalová
Jana Pavlíková
Host: Michal Krčmář
Schůzka výboru oddílu zahájena v 14,30 hodin předsedkyní oddílu atletiky Naděždou
Koštovalovou.
Zapisovatelem zvolena jednohlasně Jana Pavlíková.
Schválen program schůzky výboru oddílu:
1. Zdůvodnění žádosti Michala Krčmáře o proplacení dopravy ze soustředění ze
Zadova. Vysvětlení Michala krčmáře ohledně docházky trenérky Z.
Dvořákové,
2. Podpora vítězi MČR juniorů na 10000 m Janu Mášovi (5. místo HMČR jun.
3000 m a 1 místo MČR jun. 10000 m 2022)
3. Výběr dodavatele čipů pro elektronickou kontrolu vstupu
4. Zpráva o hospodaření za období leden až duben 2002 (příspěvky, platby)
5. Projednání hodnocení SpS a grantu PAS, dotace z PSK Olymp Praha
6. Definice oddílového soustředění (co se proplácí - doprava, nájem sportovišť).
7. Pořádání VZ Olymp, výměna pořádání MPD dor+jun ze dne 28.6 na 31.5.
8. Nábor členů na podzim 2022- předběžný plán
9. Jiné

1. Na 14:30 pozván Michal Krčmář ke zdůvodnění žádosti o proplacení dopravy
ze soustředění ze Zadova. Dále k vysvětlení docházky trenérky Z. Dvořákové.
Michal Krčmář žádost o proplacení dopravy ze soustředění ze Zadova zdůvodnil
onemocněním části účastníků soustředění, v důsledku kterého se cena objednané
dopravy na jednu osobu oproti předpokladu zvýšila.
Hlasováno o usnesení, že výbor schvaluje žádost trenéra Michala Krčmáře o úhradu
nákladů na dopravu ze soustředění ze Zadova:
Hlasování pro: 1, proti: 5, usnesení nebylo schváleno.
15,05 se dostavil Jindřich Linhart
Docházku trenérky Z. Dvořákové vedoucí trenér SpS vysvětlil tak, že šlo o jednoho
z nejdéle sloužících trenérů a její příjem z dohody o provedení práce, ačkoli práci
v poslední době ve skutečnosti nevykonávala, si rozdělily trenérky Vojtíková a
Šplechtnová, které v podstatě vykonaly práci místo ní, takže vzniklou situaci nevnímá
jako problém.
Po další diskusi ohledně návrhu na úhradu startovného na nominační závod OMD se
výbor usnesl na úhradě jen pro závodníky, kteří měli reálnou šanci na úspěch
(Botková, Váňa) v celkové částce 800,- Kč, nikoliv ostatním závodníkům, kteří využili
nominačního závodu na místo veřejných závodů.
Zdůvodnění nevyhovění žádosti Michala Krčmáře o proplacení dopravy ze
soustředění: Výbor chápe vzniklé těžkosti, ale s ohledem na předchozí rozhodnutí o
tom, že oddíl nebude přispívat závodníkům na soustředění v žádné formě, tedy ani
úhradou dopravy, a vzhledem k tomu, že výbor chce postupovat v zásadě vůči všem
stejně, takže odepřel úhradu dopravy na soustředění i skupině trenéra J.
Pleschingera, kterému byly náklady dopravy vždy hrazeny, není dost dobře možné,
aby proběhla úhrada nákladů dopravy jen skupině M. Krčmáře.

2. Podpora vítězi MČR juniorů na 10 000 m Janu Mášovi (5. místo HMČR jun.
3000 m a 1 místo MČR jun. 10 000 m v roce 2022)
Výbor schvaluje příspěvek pro Jana Mášu ve výši 5.000,- Kč v režimu podpory
talentované mládeže.

3. Výběr dodavatele čipů pro elektronickou kontrolu vstupu
Výbor vyhodnotil dostupné nabídky a usnesl se na nákupu 1000 ks čipů od
dodavatele ELETOUR s.r.o. s tím, že čip bude poskytnut členům oddílu za úplatu 100,Kč, která zahrnuje hodnotu čipu a správu databáze.

4. Zpráva o hospodaření leden až duben 2022 (příspěvky, platby)
Bylo konstatováno, že oproti předpokladu je k dnešnímu dni na příjmové stránce o
cca 600.000,- Kč méně.
Na trenérské radě bude s trenéry projednán termín pro aktualizaci údajů a plateb
členských příspěvků ve správné výši jejich svěřenců. Aktualizace údajů a úhrada
správné výše příspěvků je podmínkou pro vydání vstupových čipu.

Členské příspěvky pro nové členy PSK Olymp Praha, kteří se stanou členem až
v druhé polovině roku.
Výbor odsouhlasil, že kdokoliv, kdo se stane členem v druhé polovině roku, bude
hradit paušálně 3000,- Kč.

5. Hodnocení Sps a grant PAS, dotace z PSK Olymp Praha
Výbor bere na vědomí hodnocení SPS. Pro zlepšení situace bude oddíl podporovat
rozšíření členské základny a hlavně zlepšení angažovanosti jednotlivců i družstev v
závodech. Bude podporovat vytvoření podmínek pro chybějící závodníky ve
vícebojích.
Na plánované schůzce se zástupci PAS bude vznesen dotaz na kritéria rozdělení
grantu.

6. Soustředění (definovat co je to oddílové soustředění, co se proplácí-doprava,
nájem sportovišť)
Výbor se usnesl na následující definici oddílového soustředění:
Oddílové soustředění:
„Oddílové soustředění“ je takové soustředění organizované „Oddílovým trenérem
mládeže“, které bylo projednáno a schváleno výborem oddílu atletiky.
Pro účely vymezení Oddílového soustředění je Oddílovým trenérem mládeže osoba,
která má uzavřenou pracovní smlouvu, nebo dohodu o práci konané mimo pracovní
poměr, se zaměstnavatelem Policejní sportovní klub OLYMP Praha, z. s., oddíl
atletiky, a to s druhem práce „trenér“, a která není současně zaměstnancem OLYMP
CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.
Oddíl atletiky Policejního sportovního klubu OLYMP Praha, z. s. (dále jen oddíl
atletiky) se zavazuje zaplatit oddílovému trenéru mládeže jeho náklady ubytování a

stravy na Oddílovém soustředění a též náklady na využití sportovišť pro jeho
tréninkovou skupinu na Oddílovém soustředění za následujících podmínek:
- Oddílový trenér mládeže předloží výboru oddílu atletiky k projednání
informaci o místě a době konání soustředění včetně kalkulace jeho ceny, a to
nejméně jeden měsíc před zahájením soustředění, aby ji mohl výbor oddílu
atletiky projednat.
- Oddílový trenér mládeže zajistí, aby sportovci 5 kalendářních dnů předem
uhradili na účet oddílu atletiky na ně připadající část ceny soustředění, a
zabezpečí, že na soustředění nastoupí jen ti sportovci, kteří soustředění
předem zaplatili.
- Náklady ubytování a stravy budou Oddílovému trenéru mládeže uhrazeny do
časového rozsahu dvaceti jedna dnů v kalendářním roce.
- Objednávka soustředění bude vždy vystavena hospodářem oddílu na základě
odsouhlasení oddílu

Bez splnění těchto podmínek půjde o soukromou akci, nikoliv o Oddílové
soustředění.
Naďa Koštovalová byla požádána, aby na trenérské radě dne 4.5.2022 informovala
ostatní trenéry o nutnosti doplnění ceny k plánovaným soustředěním na rok 2022.

Výbor byl seznámen s dostupnými informacemi o SOUSTŘEDĚNÍ OLYMPu v roce
2022
Plán soustředění 2022
Trutnov
1.-7. 8. 2022 – starší žactvo + dorost/jun.
T. Viplerová, H. Ptáčníková,
30. 7.-7. 8. J. Pavíková, M. Haranta (7 +2)

M. Krčmář
Litomyšl
23. 7. až 29. 7. (žactvo + přípravka)
29. 7. až 5. 8. (vybrané žactvo)
Zadov
23. až 29. 10. (vybrané žactvo)
Dana Sečkářová
1. 8. - 8. 8. 2022 v Sporthotelu v Ústí n. Orlicí

Naďa Koštovalová
31. 7-5. 8. Nymburk

Říjen
Jan Pleschinger
Léto
I. turnus - 13. až 22. 7. (přípravka)
II. turnus - 22. až 29. 7. (mladší žactvo)
III. turnus – 31. 7.- 5. 8. (dorost)
Podzim
I. turnus - 21. až 25. 10 (přípravka)
II. turnus - 25. až 30. 10 (všichni starší přípravky)
Jan Kervitcer
9.-23. 7. Kdyně
13.-20. 8. Ústí nad Orlicí

7. VZ Olymp – na trenérské radě bude předložen návrh na možné uspořádání VZ
pro přípravku - 22.5.2022- víceboje.
výměna pořádání MPD dor+jun ze dne 28. 6 - pořadatel USK Praha

8. Nábor podzim 2022- předběžný plán
Výběrový nábor členů pro přípravkové děti bude organizována hromadně pod
hlavičkou oddílu a bude podpořen marketingovým materiálem.

9. Jiné (dresy, nákup materiálů a vybavení)

Skončeno a podepsáno v 18:30 hodin.
Jana Pavlíková

