ZÁPIS ZE SCHŮZKY VÝBORU ODDÍLU ATLETIKY POLICEJNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU
OLYMP PRAHA, Z. S. - č. 2022/07
Místo a čas konání schůzky: výbor oddílu se sešel dne 20. července 2022 od 16,30
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
Zapisovatelem zvolena Jana Pavlíková.

Schválen program schůzky výboru oddílu:
1. Kontrola hospodaření oddílu kontrola plateb soustředění, kontrola plnění úkolů z
předchozích schůzí; zpráva o hospodaření za červen (příspěvky, platby).
2. Nábor- plán organizace, disciplíny

3. Podpora závodníků Olympu – rozšíření seznamu.
4. Sportovci s Downovým syndromem – zájem o členství v oddíle PSK OLYMP Praha,
z. s.
5. Spolupráce s trenéry resortního sportovního centra – příprava školení pro naše
trenéry- podzim 2022
6. Mizuno- příprava 3 balíčků pro nákup členů oddílu.
7. Informace o nové trenérce ve skupině MK- přípravka
8. Trenérské smlouvy
9. PAS- společné jednání srpen/září –
10. společná schůze trenérů oddílu a CS - září
11. Různé - informace členů výbor

1. Kontrola hospodaření oddílu, kontrola plateb soustředění Kontrola plnění
úkolů z předchozích schůzí; zpráva o hospodaření za červen (příspěvky,
platby).
–

byl předložen aktualizovaný výpis úhrad příspěvků i plateb za soustředění

2. Nábor - plán organizace, disciplíny
Ročníky:
➢ atletická přípravka pro ročníky 2012 – 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,
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.

3. Podpora závodníků Olympu – rozšíření seznamu.
– Do seznamu závodníků, kterým bude poskytnuta podpora, se doplňuje
Linda Botková , ročník 2010, která v červnu 2022 vyhrála Olympiádu dětí a
mládeže v Olomouci 60 m překážek a na 800m obsadila 2. Místo. Návrh na
podporu – bude jí proplaceno soustředění v Litomyšli jako forma podpory
talentované mládeže.
4. Sportovci s Downovým syndromem – zájem o členství v oddíle PSK OLYMP
Praha, z. s.
Obecné informace:
1) garant celého projektu: J. Filip, trenér II. třídy ČAS (737 841
695, filip.jos@seznam.cz)
reference:
https://dsworld2022.cz/
https://prague2017.org/
2) další trenéři a asistenti (Čadová, Palatý ...)
3) sportovci s Downovým syndromem
a) Michala Petříková (3. na MS v atletice sportovců DS ve víceboji, 4. ve skoku
dalekém, 2. ve štafetě 4x 100m)
b) David Vodstrčil ( zatím bez úspěchu)
c) Veronika Nášelová (1. na MS ve vrhu koulí, 2. ve štafetě 4x 100m)
d) Kateřina Loosová (2. na MS ve štafetě 4x 100m)
e) Petra Maláková (3. na MS v hodu oštěpem, 2. ve štafetě 4x 100m)
f) Michaela Melzerová (zatím bez úspěchu)
g) Barbora Jichová (zatím bez úspěchu)
4) Navrhované zapojení do činnosti PSK OLYMP Praha: trénink 2x týdně,
účast na veřejných závodech ČAS, organizace 2 akcí v roce (MČR v atletice
sportovců s Downovým syndromem - září a halové MČR v atletice sportovců s
Downovým syndromem - březen, asi ve spolupráci s OLYMP Centrum sportu)
5) Všichni budou zaregistrováni také ve spolku pro sportovce s Downovým
syndromem (IČ:60459743, Sportovní oddíl VOK z.s. , tento spolek změní
název na Českou federaci sportovců s Downovým syndromem. Placení
trenérů a sportovního oblečení bude přes tento spolek. Žádosti o dotace a
granty (hl. město Praha a NSA) a sponzorské dary také.
Výbor se dohodl, že členství bude uděleno po podmínkou kapacity maximálně
15 lidí a vyčlenění tréninkového prostoru od 17:00 hod výše v úterý a ve
čtvrtek. Výše oddílových příspěvků bude stanovena na 3500,- ročně.
Dohodou se skupinou sportovců s Downovým syndromem byla pověřena
Naďa Koštovalová.

5. Spolupráce s trenéry resortního sportovního centra – příprava školení pro
naše trenéry- podzim 2022
– Lenka Masná zajistí společnou schůzku s trenéry na 1.9.2022. Na webu
budou zveřejněny termíny TOP tréninků s trenéry RSC.
6. Mizuno- příprava 3 balíčků pro nákup členů oddílu.
–
–

Milan Mikunda sestaví nákupní sety pro členy oddílů.
Jana Pavlíková zajistní přehled možností nákupu skladovacích regálů pro
nově nakoupené dresy

7. Informace o nové trenérce ve skupině Michala Krčmáře – přípravka
– Magdaléna Smolíková, roz. Luxová, bude pozvána na jednání s trenéry
přípravky, kde se domluví postup jejího začlenění do oddílu. Atletické
trenérské vzdělání, si doplní v nejbližším možném termínu (aktuálně nejsou
otevřeny přihlášky na žádná školení TAP či TŽ). Školení bude v říjnu
8. Trenérské smlouvy
–
–

–

Výbor schválil definitivní znění dohod u všech trenérů.
Smlouva s Michalem Krčmářem – panu Krčmářovi bude navržena změna
smlouvy z doby neurčité na dobu určitou, tak aby všichni trenéři měli
stejné a rovné podmínky.
projednáním této dohody byla pověřena Naďa Koštovalová

9. PAS - společné jednání srpen/září
– Naďa Kostovalová zajistí termín pro společné jednání se zástupci PAS
v termínu září/říjen
10. Různé
–

–

Naďa Koštovalová projedná s prezidentem klubu Davidem Holým
možnost udělení plné moci k zastupování v záležitostech, týkajících se
pouze atletického oddílu.
Odsouhlasení platby za tvorbu nových webových stránek www.atletikaolymp.cz pro Jitku Klingenbergovou. Výbor odsouhlasil, že tvůrce webu
Jitka Klingenbergová bude i nadále zajišťovat technickou podporu
webových stránek.

Skončeno a podepsáno v 18:30 hodin.
Jana Pavlíková

