
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 11. dubna 2022 od 18.00 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 31. března 2022 publikovanou na webových 
stránkách oddílu atletiky. 
 
Přítomnost:  
 
Lenka Masná 
Matěj Haranta 
Jindřich Linhart 
Jiří Janoušek 
Milan Mikunda 
Naděžda Koštovalová 
Jana Pavlíková 
 
Host:  Filip Litavský 
 Jan Pleshinger 
 
Schůzka výboru oddílu zahájena v 18.00 hodin předsedkyní oddílu atletiky Naděždou 
Koštovalovou. 
 
1) Zapisovatelem zvolena jednohlasně Jana Pavlíková. 
 
2) Schválen program schůzky výboru oddílu: 
 
 

·         Filip Litavský – diskuze 

·         Jan Pleshinger – diskuze 

·         Zpráva o hospodaření březen (příspěvky, platby) 

·         Podpora závodníků (dokončit)) 

·         Soustředění a příměstský tábor (definovat co je to oddílové soustředění ) 

·         Navýšení platů trenérů 

·         Dresy 

 



3) Diskuze s Filipem Litavským na téma technické podpory k závodům – kamera,     
      vyhodnocování výsledků a statistická činnost 
 
 
4) Mimo program bylo odsouhlaseno, že budou uspořádány oddílové uzavřené 
závody vrhů (vrhačský trojboj) pro kategorii mladšího a staršího žactva a to dne 28. 4. 
2022 
 
 
4) Zpráva o hospodaření březen (příspěvky, platby): 
 
Revizí zaplacených příspěvků a ověření jejich správné výše zajistí Jiří Janoušek. 
Výjimky pro příspěvky nebyly schváleny. 
 
Nové kartičky pro vstup do areálu budou vydávané od května a pouze členům oddílu 
nebo novým členům po vyplnění přihlášky do oddílu. Podmínkou je řádná úhrada 
členských příspěvků ve správné výši. 
 
Jiří Kryštof bude vyzván, aby podal přihlášku do oddílu a byl mu tak umožněn vstup 
do areálu za účelem trénování závodníků PSK Olymp Praha. 
 
 
 
5) Diskuze s Janem Pleschingerem na téma trenérských skupin  
 
 
Janu Pleschingerovi byla nabídnuta pozice hlavního trenéra přípravky 
 
Pokračovala diskuze na téma struktura trenérských skupin a jejich trenérské zajištění 
Mladší žactvo –  pozice hlavního trenéra  
Starší žactvo – pozice hlavního trenéra  
 
Petr Habásko a Josef Karas nabídli trénink jednou týdně pro kategorii dorost junioři. 
Jan Doležal - další možná opora trenérského teamu – víceboje, výška. 
 
Trenér Nikolaj Goroškov bude požádán o revizi tyčí, oddíl odsouhlasil nákup tří 
tréninkových tyčí pro trénink dětí a mládeže.  
 
 
6) Podpora závodníků (jmenovitě) pro kategorii od kategorie 22 let a starší, pro 
kategorie mladší. 
 
 
Kateřina Kodrová 
Lucie Sekanová 
Anna Šilhavá 
Klára Staňková 



Lukáš Šebík 
Kryštof Neděla 
Petr Zlesák 
Petr Labuť 
Jakub Jech 
Richard Rozkydálek 
Marek Váňa 
Erik Jelínek 
 
7) Soustředění a příměstský tábor – podmínkou  započetí organizace příměstského 
tábora je kladné stanovisko vedení PSK Olymp Praha, na které je potřeba počkat. 
 
Konstatováno, že ostatní body budou přesunuty a řešeny na další schůzi výboru. 
 
Skončeno a podepsáno ve 21:30 hodin. 
 
Jana Pavlíková 
 
 
 
 
 
 


