
ZÁPIS ZE SCHŮZKY VÝBORU ODDÍLU ATLETIKY POLICEJNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU 
OLYMP PRAHA, Z. S. - č. 2022/08 
 
Místo a čas konání schůzky: výbor oddílu se sešel dne 9. září 2022 od 18.10 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 18. července 2022 publikovanou na webových 
stránkách oddílu atletiky. 
 
Schůzka výboru oddílu zahájena v 16,30 hodin předsedkyní oddílu atletiky Naděždou 
Koštovalovou. 
 
Přítomni: 
 
Lenka Masná 
Matěj Haranta 
Jiří Janoušek 
Milan Mikunda 
Naděžda Koštovalová 
Jana Pavlíková 
Jindra Linhart 
 
Hosté: JUDr. Michal Volf 
 
Zapisovatelem zvolena Jana Pavlíková. 
 
Schválen program schůzky výboru oddílu: 
 

1. Možnost využití služeb zdravotního střediska a rehabilitace RSC oddílovými 
závodníky. 

2. Kontrola hospodaření oddílu, kontrola plateb soustředění Kontrola plnění 
úkolů z předchozích schůzí; zpráva o hospodaření za červenec, srpen 
(příspěvky, platby). 

3. Nábor ̶ plán, organizace, disciplíny. 

4. Trenéři a smlouvy 

5. Spolupráce s trenéry resortního sportovního centra 

6. PAS ̶ společné jednání konec září 

7. Smlouva Michal Krčmář – na dobu určitou 

8. Různé ̶ informace členů výboru 

 

Členům výboru byl představen nový ředitel OLYMP Centrum sportu Ministerstva 

vnitra (RSC) pan JUDr. Michal Volf. Pan ředitel přednesl svoji vizi budoucího 

fungování RSC, spolupráce s oddílem atletiky a ujistil výbor, že on osobně má zájem 

na tom, aby oddíl atletiky mohl i nadále využívat sportoviště ve správě RSC. Pan 



ředitel se vyslovil, že v nadcházející sezóně bude možné, aby oddíl atletiky pořádal 

závody v obdobném rozsahu, jako v sezóně předešlé, ale že pořádat další závody nad 

tento rámec nebude možné, neboť by to již omezovalo přípravu sportovců RSC. Po 

proběhlé diskusi pan ředitel opustil schůzi výboru v 17,30 hodin. 

1. zdravotní středisko, rehabilitace: 
 
S panem ředitelem RSC diskutována možnost využití služeb zdravotního střediska a 
rehabilitace vybranými oddílovými závodníky se závěrem, že stanovisko RSC bude 
sděleno v blízké budoucnosti. 
 
2. Kontrola hospodaření oddílu, kontrola plnění úkolů z předchozích schůzí; zpráva o 
hospodaření za červenec (příspěvky, platby). 
 
Hospodářem oddílu byl předložen aktualizovaný výpis úhrad příspěvků i plateb za 
soustředění, který výbor oddílu bere na vědomí. 
 
3. Nábor ̶ plán, organizace, disciplíny 
 
Výbor souhlasí s uskutečněním náboru s parametry, jak následují: 
 
Ročníky: 
 
➢ atletická přípravka pro ročníky 2010 – 2016 (6-12 let) Hravé atletění  

Podmínkou je nástup dítěte do 1. třídy základní školy 
 
➢ žákovské a mládežnické kategorie pro ročníky 2009 a starší (13 let a starší) 

Atletika základ všech sportů 
 
Časový harmonogram: 

HRAVÉ ATLETĚNÍ (6-12 LET) 
 

Pondělí 5. 9. 2022 
• s trenéry, Kristiinou a Radkem, 
• sraz a zápis dětí 15.30–16.00  
• nábor 16.00–18.00. 
 

Čtvrtek 15. 9. 2022 
• s trenéry a Kristiinou, 
• sraz a zápis dětí 15.30 – 16.00, 
• nábor 16.00 – 18.00. 
 

ATLETIKA – ZÁKLAD VŠECH SPORTŮ (OD 13 LET) 
 

Pátek 9. 9. 2022 
• s trenéry a Radkem, 

https://www.atletika-olymp.cz/atleti/kristiina-maki/
https://www.atletika-olymp.cz/atleti/radek-juska/
https://www.atletika-olymp.cz/atleti/kristiina-maki/
https://www.atletika-olymp.cz/atleti/radek-juska/


• sraz a zápis dětí 15.30 – 16.00, 
• nábor 16.00 – 18.00. 
 

Úterý 13. 9. 2022 
 
• s trenéry, 
• sraz a zápis dětí 15.30 – 16.00, 
• nábor 16.00 – 18.00. 
 
– Pro nábor byly vybrány tyto discipíny: sprint, hod, skok z místa, koordinační běh 

přes překážky.  

– Zápis bude probíhat v prostorách bývalého kiosku U závory.  

– Trenéři budou vyzváni k účasti na náboru.   

– Informační kanály: kromě webových stránek budou informace v podobě letáku 
distribuovány on-line v lokalitě Prahy 7, Prahy 8 a dalších spádových oblastech.  

– Jindřich Linhart připraví aktuální přehled počtu dětí v přípravce.  

– Matěj Haranta byl pověřen svoláním informační schůzky ohledně fungování a 
systému přípravky.  

– Naďa Koštovalová byla pověřena informovat ostatní trenéry o koncepci a 
termínu náboru. 

 
4. Trenéři a smlouvy 
 
Výbor se usnesl, že Janu Pleschingerovi nebude nabídnuta trenérské smlouva na 
další období. 
 
Rozdělení trenérského zabezpečení jednotlivých skupin: 
 
Přípravka:  
 
Magdaléna Smolíková (roz. Luxová) – pod podmínkou zahájení studia, 
Agáta Mikundová, 
Anna Skálová, 
Jakub Jech, 
plus 3 studenti FTVS 
 
Mladší a starší žáci: 
 
Tereza Viplerová 
Hana Ptáčníková 
Nikola Maříková 
Mirek Kalous 
Michal Krčmář 
Jiří Novák 
Šárka Špechtnová 



Veronika Vojtíková 
Milan Mikunda 
 
Dorost/Junioři: 
 
Eva Šebrlová ̶ střední tratě a běhy 
Dana Sečkářová ̶ sprinty 
Pavel Kudrna ̶ běhy 
Jan Kervitcer ̶ běhy 
Matěj Haranta- ̶ sprinty, překážky 
Jana Pavlíková ̶ sprinty, překážky 
Alena Praxová ̶ víceboj 
Nikolaj Goroškov–tyč 
Filip Litavský ̶ hody 
 
5. Spolupráce s trenéry resortního sportovního centra – bod neprojednán  
 
6. PAS ̶ společné jednání 
 
Výbor oddílu bere na vědomí, že datum společného jednání bude stanoveno po 
domluvě s PAS ke konci měsíce září tohoto roku. 
 
7. Smlouva Michala Krčmáře 

Výbor oddílu se usnesl, že Michalu Krčmářovi bude předložen návrh změny pracovní 
smlouvy, spočívající v tom, že doba neurčitá se změní na dobu určitou, tak aby 
podmínky smlouvy byly stejné, jako u všech ostatních trenérů.  
 
8. Různé ̶ informace členů výboru 

Cestovní náhrady: Výbor se usnesl na tom, ze vyúčtování cestovních a jiných náhrad 
je nutné předložit do 14 dnů po skončení akce. 

Školení: Výbor bere na vědomí, že školení TŽ se bude konat v termínu 22-23.10.2022 
Jeseniova 
 
Skončeno a podepsáno v 18:30 hodin. 
 
Jana Pavlíková 

 


