ZÁPIS ZE SCHŮZKY VÝBORU ODDÍLU ATLETIKY POLICEJNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU
OLYMP PRAHA, Z. S. - č. 2022/09
Místo a čas konání schůzky: výbor oddílu se sešel dne 27. září 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 17:00 hodin předsedkyní oddílu atletiky Naděždou
Koštovalovou.
Přítomni:
Lenka Masná
Matěj Haranta
Jiří Janoušek (od 17:10)
Milan Mikunda
Naděžda Koštovalová
Jana Pavlíková
Jindra Linhart (od 17:10)
Zapisovatelem zvolena Jana Pavlíková.
Hosté:
David Holý

Schválen program schůzky výboru oddílu:

1.
Revokace usnesení o nenabídnutí trenérské smlouvy na další období Janu
Pleschingerovi.
2.
Schválení harmonogramu využití sportovišť v sezoně 2022/2023.
3.
Projednání návrhu termínů závodů pro halovou sezonu 2022/2023.
4.
Zhodnocení sezony 2022.
5.
Schválení trenérských smluv nových trenérů.
6.
Ostatní.

1.
Revokace usnesení o nenabídnutí trenérské smlouvy na další období Janu
Pleschingerovi.

Výbor revokuje usnesení z dne 9. 9. 2022 nenabídnout trenérskou smlouvu Janu
Pleschingerovi a uzavře s ním dohodu o provedení práce s předmětem činnosti
trenér přípravky za následujících podmínek:
a) Jan Pleshinger bude trénovat jen přípravku, nikoliv kategorii mladšího žactva a
starších,
b) podmínkou pro uzavření smlouvy bude předání dětí z mladšího žactva (včetně
nejstaršího ročníku přípravky), dorostenců do skupin trenérů těchto věkových
kategorií,
c) smlouva bude s trváním jako ostatní trenérské smlouvy v současnosti, tzn. jen do
konce roku, a to za platových podmínek trenérů přípravky.
Výbor vyzývá Jana Pleschingera, aby se k podmínkám vyjádřil v termínu do jednoho
týdne.
Výbor dále připomíná Janu Pleshingerovi obecně platné zásady pro trenéry PSK
Olymp Praha:
- respektování veškerých pokynů vedení oddílu,
- povinnost včas informovat členy tréninkové skupiny o zrušení tréninkové jednotky,
- povinnost pomoci na závodech oddílu,
- vedení docházky,
- respektování ostatních trén. skupin a využívání pomůcek a dalšího náčiní s ohledem
na další skupiny - optimální rozdělení pomůcek mezi skupiny trénující zároveň,
- zákaz inkasa jakýchkoliv peněz v hotovosti od rodičů děti z přípravky, ať už v
souvislosti se soustředěním, nebo v souvislosti jiné.
Dále ukládá Janu Pleschingerovi okamžitou deaktivaci webových stránek na
adrese atletikaolymp.cz.

2.

Schválení harmonogramu využití sportovišť v sezoně 2022/2023

Výbor zpracoval přehled využití atletické haly jednotlivými tréninkovými skupinami.
Z přehledu je patrné, že vždy v pondělí v 17:00 se předpokládá současná přítomnost
více než 110 sportovců, ve středu v 17:00 cca 100 sportovců. Výbor je toho názoru,
že počet 100 trénujících osob v atletické hale je počtem maximálním. Diskutovány

možnosti řešení situace. Jednak apel na trenéry nejpočetnějších tréninkových skupin,
aby na místo pondělí a středy zvážili tréninkové jednotky v úterý a ve čtvrtek, kdy je
atletická hala podstatně méně vytížená. Též aby se zamysleli nad tím, zda by bylo
možné počátky tréninkových jednotek posunout tak, aby nejpočetnější skupiny
nebyly současně přítomny. Nedojde-li ze strany trenérů nejpočetnějších
tréninkových skupin k žádné změně časů tréninkových jednotek, výbor bude nucen
jednotlivým skupinám direktivně určit časová okna využití atletické haly, nebo uložit
všem, či jen některým skupinám povinnost absolvovat tréninkové jednotky na
venkovním sportovišti. Rozhodnutí bude učiněno na příští schůzce výboru.

3.

Projednání návrhu termínů závodů pro halovou sezonu 2022/2023

Po projednání výše předpokládaných nákladů spojených s pořádáním závodů výbor
přijal toto usnesení: Výbor stanovuje jednotné startovné pro závody pořádané
oddílem v atletické hale pro halovou sezonu 2022/2023 na 150,- Kč za jeden start
jednoho závodníka.
Výbor souhlasí s následujícím návrhem termínové listiny závodů pořádaných oddílem
v atletické hale pro halovou sezonu, která bude předložena panu řediteli RSC ke
schválení:
Halová sezona 2022
Termíny závodů
03.12.
Mikulášská hala žactva
10.12.
Mezikrajové utkání st. žactva
20.12.
Oddílový víceboj přípravek a žactva
Halová sezona 2023
Termíny závodů
10.01.
VZ - žactva
15.1.
VZ přípravky
17.01.
VZ - M, Ž, J, D
22.01.
Přebor Plzeňského kraje - M, Ž, J, D
24.01.
VZ - M, Ž, J, D
29.01.
Přebor Karlovarského kraje - M, Ž, J, D, žactvo
04.- 05.02. Přebor Prahy - M, Ž, J, D
10.- 12.02. MČR ve vícebojích a chůzi
18.02.
Přebor Plzeňského kraje - žactvo
22.- 23.02. Přebor Prahy - staršího žactva
28.02.- 01.03. Přebor Prahy - mladšího žactva
04.- 05.03. MČR žactva
08.03.
Závod SABZO 1km a 3km
11.03.
Přebor Karlovarského kraje - nejmladší žactvo

4.

Zhodnocení sezony 2022

Výbor byl informován o statistice výsledků atletického oddílu PSK Olymp Praha z
MČR a výsledky družstev připravených Filipem Litavským., kterou vzal na vědomí.

5.

Schválení trenérských smluv nových trenérů

Výbor schválil následující smlouvy nových trenérů a jejich platové ohodnocení:
Alena Praxová: smlouva trenér žactva,
Miroslav Kalous smlouva trenér žactva,
Petr Fomenko: smlouva trenér přípravky,
Petr Šantroch: smlouva trenér přípravky,
Kateřina Machalčová: smlouva trenér přípravky
Výbor také diskutoval možnost přestupu do oddílu trenéra J. Tesaře za následujících
podmínek: V případě přestupu Lenky a Elišky Čechové do oddílu PSK Olymp Praha
bude trenéru J. Tesařovi nabídnuta trenérská smlouva. V současné době již
jmenovaný trénuje závodníky PSK Olymp Praha Lukáše Šebíka a Annu Šilhavou.

6.

Ostatní:

I.

Soustředění

S poukazem na definici oddílového soustředění, přijatou na zasedání výboru dne 3. 5.
2022 (Náklady ubytování a stravy budou Oddílovému trenéru mládeže uhrazeny do
časového rozsahu dvaceti jedna dnů v kalendářním roce)Výbor schvaluje jako
Oddílová soustředění pro podzim 2022:

Michal Krčmář:

Zadov 23-29.10./18 osob soustředění schváleno s tím,
že je neschváleno proplacení nákladů trenéra; výbor
uložil Nadě Koštovalové informovat Michala Krčmáře o
možnostech absolvovat soustředění nad rámec
stanovených dnů. Oddíl nebude platit náklady trenéra,
objedná soustředění jen pro sportovce skupiny Michala
krčmáře - 19 osob.

Majami (Haranta, Pavlíková)
+ skupina Terky a Hanky:
25-30.10 Jizerské hory /750,- Kč /den - schváleno
Dana Sečkářová:

25-30.10. Rokytnice nad Jizerou 900,- Kč/den, celkem
4.500,- Kč + pronájem sportoviště - schváleno

Eva Šebrlová:

21-30.10 Livigno 1000Kč/den – schváleno

Jan Pleschinger

21 – 25.10. – přípravka Zadov – soustředění schváleno

s tím, že je neschváleno proplacení nákladů trenéra. Oddíl
nebude platit náklady trenéra, objedná soustředění
sportovce skupiny Jana Pleschingera - přípravka.

25 – 30.10. – mladší žactvo Zadov – soustředění

schváleno s tím, že je neschváleno proplacení nákladů
trenéra.
II.

Nákup pomůcek pro přípravku

Výbor souhlasí s nákupem tréninkových pomůcek pro přípravku do výše
5 000,- Kč.
Předsedkyně oddílu uloží zajištění nákupu trenérům přípravky - A. Skálové, J. Jechovi.
Jmenovaní objednávku předloží ke kontrole předsedkyni oddílu a následně oddíl
zajistí nákup.
Skončeno a podepsáno v 19.30 hodin.
Jana Pavlíková

