
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ODDÍLU ATLETIKY KLUBU POLICEJNÍHO 
SPORTOVNÍHO KLUBU OLYMP PRAHA, Z. S.  

Místo a čas konání členské schůze oddílu atletiky KLUBU POLICEJNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU 
OLYMP PRAHA, Z. S. (dále jen „Klub“): členská schůze se konala dne 22. 12. 2022 od 18:00 
hodin v sále Hostince Na Slamníku, Wolkerova 12, 160 00 Praha 6. 

Svolání členské schůze: členská schůze byla svolána předsedkyní oddílu atletiky, a to 
pozvánkou ze dne 21. 11. 2022 publikovanou na webových stránkách oddílu atletiky. 

Přítomnost: účast členů oddílu atletiky je uvedena v listině přítomných členské schůzi, která 
je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Členská schůze byla zahájena v 18:20 svolavatelem Mgr. Naděždou Koštovalovou, která 
konstatovala, že se jedná o řádnou členskou schůzi a že členská schůze je schopna se usnášet 
ve smyslu čl. 17 odst. 6) stanov Klubu; v době zahájení členské schůze přítomno osobně nebo 
v zastoupení 43 členů oddílu atletiky. 

Mgr. Naděžda Koštovalová navrhla, aby předsedou zasedání členské schůze byl Matěj 
Haranta a nechala o tomto návrhu hlasovat.  

Pro: optická většina 

Předsedou zasedání byl zvolen Matěj Haranta. Nebyl vznesen žádný protest. 

Předseda zasedání se ujal řízení členské schůze a navrhnul další činovníky (orgány) členské 
schůze: zapisovatel: Jana Pavlíková, ověřovatel zápisu: Miroslav Kalous, mandátová komise: 
Milan Mikunda, Lukáš Šebík. 

Hlasováno hromadně o orgánech členské schůze: pro: 25, proti:0, zdržel se hlasování: 18 

Orgány členské schůze zvoleny takto: zapisovatel: Jana Pavlíková, ověřovatel zápisu: 
Miroslav Kalous, mandátová komise: Milan Mikunda, Lukáš Šebík. Nebyl vznesen žádný 
protest. 

Mandátová komise informovala, že nyní došlo ke změně v počtu přítomných na 45. 

Předseda zasedání členské schůze navrhnul hlasovat o programu členské schůze dle 
pozvánky, tzn. s tímto pořadem: 1) zahájení, 2) volba funkcionářů členské schůze, 3) 
vyhlášení nejlepších atletů oddílu za rok 2022, 4) návrh na úpravu členských příspěvků, 5) 
diskuse, 6) usnesení. 

Z pléna uplatněn protinávrh programu členské schůze tak, aby byl pořad zasedání dle 
pozvánky vyjma bodu 4), tzn. aby členská schůze proběhla s následujícím pořadem: 1) 
zahájení, 2) volba funkcionářů členské schůze, 3) vyhlášení nejlepších atletů oddílu za rok 
2022, 4) diskuse, 5) usnesení. 

Hlasováno o protinávrhu programu členské schůze: pro: 28, proti: 10, zdržel se hlasování: 7 

Schválen tento pořad zasedání členské schůze: 

1) zahájení,  
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2) volba funkcionářů členské schůze,  

3) vyhlášení nejlepších atletů oddílu za rok 2022,  

4) diskuse,  

5) usnesení. 

Přistoupeno k vyhlášení nejlepších atletů oddílu za rok 2022. Předseda zasedání členské 
schůze předal slovo Michalu Krčmářovi, který zhodnotil dosažené výsledky v žákovských 
kategoriích. Ocenění předávala Lenka Masná. 

V žákovských kategoriích jako nejlepší atletky, resp. atleti vyhlášeni: 

Mladší žákyně – Linda Botková 

Mladší žák – Matthew Martin Cowan 

Starší žákyně – Magdalena Toman 

Starší žák – Marek Váňa 

Přehled dosažených výsledků: 
ml. žákyně: Linda Botková 2010 tr. M. Krčmář 

➢ MČR ve vícebojích – 2. místo v pětiboji mladších žákyň 3 094 bodů (3. 6. 2022) 

➢ MČR žactva – 6. místo 300 m 42,04 s (18. 9. 2022) 

➢ LODM 1. místo 60 m př. mladší žákyně 9,14 s (30. 6. 2022) 

➢ LODM 3. místo 800 m mladší žákyně 2:23,00 (29. 6. 2022) 

➢ Přebornice Prahy v hale mladší žákyně 60 m př. 9,86 s (2. 3. 2022) 

➢ Přebornice Prahy v hale mladší žákyně 150 m 19,95 s (3. 3. 2022) 

➢ Přebornice Prahy na dráze mladší žákyně 300 m 42,85 s (14. 6. 2022) 

➢ Přebornice Prahy na dráze mladší žákyně 60 m př. 9,76 s (15. 6. 2022) 

➢ Přebornice Prahy v pětiboji mladších žákyň 3 087 bodů (25. 9. 2022) 

➢ Přebornice Prahy v přespolním běhu mladších žákyň 4:29 (20. 11. 2022) 

➢ Nejlepší mladší žákyně Prahy – vyhodnocena PAS (28. 11. 2022) 

ml. žáci: Matthew Martin Cowan 2009 tr. J. Pleschinger 

➢ Halový přebor Prahy mladšího žactva: vrh koulí 3 kg – 2. místo 
➢ Halový přebor Prahy mladšího žactva: 150 m – 3. místo 
➢ Přebor Prahy mladšího žactva dráha: vrh koulí 3 kg – 2.místo 
➢ Přebor Prahy mladšího žactva dráha: 60 m – 2. místo 
➢ MKU Jičín: vrh koulí: 2. místo 

st. žákyně: Magdalena Toman 2007 tr. M. Mikunda 

➢ Halový přebor Prahy staršího žactva: vrh koulí 3 kg – 6. místo 

➢ HMČR žactva: vrh koulí 3 kg 

➢ Přebornice Prahy na dráze v hodu diskem starších žákyň 0,75 kg 33,93 m 

➢ PB disk 0.75: 34,60 m  
➢ Hod kladivem 3 kg: 25,75 m  
➢ Vrh koulí 3 kg: 10,67 m 
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➢ Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze, hod diskem 0,75 kg – 8. místo 

St. žáci: Marek Váňa 2007 tr. M. Krčmář 

➢ Český halový rekord na 300 m žáků 34,98 s (10. 12. 2022) 

➢ Mistr ČR v hale – 300 m 35,97 s (27. 2. 2022) 

➢ Mistr ČR na dráze – 800 m 2:03,82 (18. 9. 2022) 

➢ Bronzová medaile LODM – 300 m 36,92 s (30. 6. 2022) 

➢ Přeborník Prahy v hale – 300 m 36,68 s (17. 2. 2022) 

➢ Přeborník Prahy v hale – koule 13,54 m (16. 2. 2022) 

➢ Přeborník Prahy na dráze – 800 m 2:04,11 (7. 6. 2022) 

➢ MÚ U16 4. v běhu na 1 000 m 2:35,28 (24. 9. 2022) 

Slovo předáno předsedkyni oddílu atletiky Naděždě Koštovalové, která hodnotila výsledky 
v kategoriích dorostu a starších a následně vyhlásila jako nejlepší oddílové atletky a atlety 
tyto sportovce: 

Dorostenky – Viktorie Ondrová 

Dorostenci – Richard Rozkydálek 

Juniorky – Ester Bendová 

Junioři – Jan Máša 

Ženy – Kristiina Mäki 

Muži – Radek Juška 

Přehled dosažených výsledků: 

Dorostenky: Viktorie Ondrová 2005 tr. Nikolaj Goroškov 

➢ Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale 1. místo – 356 

cm 

➢ Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze   2. místo – 

355 cm 

➢ Mistrovství Evropy dorostenců, skok o tyči dorostenky 2. místo – 395 cm 

➢ Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze, skok o tyči ženy 1. místo – 393 cm 

PB: 

skok o 
tyči 

➢ 3.80 ➢ h ➢ Praha - Strahov ➢ 08.01.2022 

skok o 
tyči 

➢ 3.95 ➢  ➢ Jeruzalém ME ➢ 07.07.2022 

 

Dorostenci: Richard Rozkydálek tr. Pavel Kudrna 

➢ Halový přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek, běh 

dorostenců na 800 m – 1. místo 
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➢ Halový přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek, běh 

dorostenců na 1 500 m – 2. místo 

➢ Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale, běh dorostenců na 

1 500 m – 3. místo 

➢ Přebor Prahy dorostu a staršího žactva, běh dorostenců na 1 500 m – 1. místo 

➢ Přebor Prahy dorostu a staršího žactva, běh dorostenců na 400 m – 3. místo 

➢ Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek, běh dorostenců na 

1 500 m – 3. místo 

➢ Mezistátní utkání ČR – Maďarsko – Slovensko – Slovinsko dorostenců a dorostenek, 

běh dorostenců na 1 500 m – 5. místo 

➢ Přebor Prahy dorostenců v přespolním běhu – 1. místo 

➢ Nejlepší výkon ČR v běhu na 1 míli dorostenců 4:23,16 

PB: 

800 m 1:57.52  Stará Boleslav 14.09.2022 

1000 m 2:48.77 h Ostrava 08.01.2022 

1500 m 3:58.13  Ostrava - Vítkovice 18.06.2022 

1 anglická míle 4:23.16 h Praha - Stromovka  

Juniorky: Ester Bendová tr. Miroslav Zahořák 

➢ Halový přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek, běh žen 

na 60 m překážek – 2. místo 

➢ Mistrovství juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale, běh juniorek na 60 m 

překážek – 1. místo 

➢ Mistrovství juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale, běh juniorek na 200 m 

– 2. místo 

➢ Mistrovství mužů a žen v hale, běh žen na 200 m – 4. místo 

➢ Mistrovství ČR juniorů a juniorek na dráze, běh juniorek na 100 m překážek – 1. místo 

➢ Mistrovství ČR juniorů a juniorek na dráze, běh juniorek na 400 m překážek – 1. místo 

➢ Mistrovství světa juniorů Cali, běh juniorek na 100 m překážek – semifinále 

➢ Mistrovství světa juniorů Cali, běh juniorek na 400 m překážek – rozběh 

➢ Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze, běh žen na 400 m překážek – 1. místo 

Junioři: Jan Máša tr. Jan Kervitzer 

➢ Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na 10 000 m, junioři – 1. místo 

➢ Mezistátní utkání ČR - Maďarsko - Polsko - Slovensko - Slovinsko juniorů a junior, běh 

juniorů na 5 000 m – 8. místo 

➢ Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze, běh mužů na 5 000 m – 4. místo 

➢ Mistrovství ČR v silničním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek, běh juniorů – 2. místo 

 
PB: 
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3000 m 08:45.36 h Praha - Stromovka 16.01.2022 

5000 m 15:02.64  Brno 27.08.2022 

10000 m 31:54.48  Otrokovice 23.04.2022 

10 km silnice 33:21    

ženy: Kristiina Mäki tr. Pavel Tunka 

➢ Halový přebor Prahy mužů, žen, běh žen na 3 000 m – 1. místo 
➢ Mistrovství ČR mužů a žen v hale, běh žen na 800 m – 1.místo 2:11 
➢ Mistrovství ČR mužů a žen v hale, běh žen na 3 000 m – 1. místo 
➢ MISTROVSTVÍ SVĚTA Eugene, běh žen na 1 500 m – semifinále 
➢ MISTROVSTVÍ EVROPY Mnichov, běh žen na 1 500 m – 6. místo  4:04,40 

 
Celkem 13x 1.místo MČR.  
 
REKORDY ČR 
Dráha Ženy 
1500 m  4:01.23  Tokyo   04.08.2021 
2000 m  5:36.06  Zagreb   14.09.2021 
3000 m  8:51.69  Braunschweig  21.06.2014 
5000 m  15:31.15  Sligo   23.06.2016 

Muži: Radek Juška, tr. Josef Karas 

11 x 1. místo MČR od juniorské kategorie. 
REKORDY ČR Dráha muži skok daleký 8,31 m    Taipei   27.08.2017 
Hala Muži 20-22 let (nejlepší výkony) muži skok daleký 8,10 m Praha 06.03.2015 

➢ Mistrovství ČR mužů a žen v hale, skok daleký mužů – 1. místo 
➢ Mistrovství ČR mužů a žen na dráze, skok daleký mužů – 1. místo 
➢ MISTROVSTVÍ SVĚTA Eugene. Skok daleký mužů – kvalifikace 
➢ MISTROVSTVÍ EVROPY Mnichov, skok daleký mužů – 9. místo 

Přistoupeno k bodu Diskuse 

Tématem debaty byla především účast B družstva mužů v II. lize. V diskusi vystoupil Jindřich 
Linhart, který zdůraznil nízkou účast našich atletů na jednotlivých kolech II. ligy družstev a 
vysoké náklady spojené s účastí v soutěži, spočívající zejména v nákladech pronájmu 
autobusu. Jan Pleschinger naopak zdůraznil přednosti účasti v této soutěži. K problematice 
dále hovořili Petr Jindra, Jan Kervitcer, Pavel Kudrna, Dana Sečkářová a Miroslav Kalous. 
Trenéři dorostenců a juniorů vyjádřili zájem o účast v soutěži. Z diskuse vyplynul většinový 
názor B družstvo mužů do II. ligy přihlásit. Vedoucím družstva byl zvolen Pavel Kudrna na 
návrh M. Krčmáře. Diskutovány možnosti snížení nákladů na dopravu. Zazněl názor požádat 
ČAS o zařazení družstva do jiné skupiny II. ligy, než v několika posledních letech. 

Konstatován odchod zapisovatelky Jany Pavlíkové. Hlasováno o návrhu, aby zapisovatelem 
členské schůze byla Naděžda Koštovalová. 

Pro: optická většina. 
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Hlasováno o přihláškách do soutěží družstev: 

Členská schůze se usnesla na přihlášení družstev odílu PSK Olymp Praha do soutěží Extraliga 
Mužů a Žen, MPD žen, 2. Liga mužů. 

Pro: optická většina. 

Z pléna zazněl návrh usnesení, které by zavázalo výbor svolat členskou schůzi ke schválení 
zprávy o činnosti výboru oddílu, zprávy o hospodaření s rozpočtem sportovního oddílu. 

Hlasováno o následujícím návrhu usnesení: Členská schůze zavazuje výbor oddílu k tomu, 
aby svolal členskou schůzi do 15. 3. 2023. 

Pro: optická většina 

Usnesení členské schůze: 

1) Členská schůze se usnesla na přihlášení družstev odílu PSK Olymp Praha do soutěží 
Extraliga Mužů a Žen, MPD žen, 2. Liga mužů. 

2) Členská schůze zavazuje výbor oddílu k tomu, aby svolal členskou schůzi do 15. 3. 
2023. 

V Praze dne 13. 3. 2023 

Zapsala      Ověřil 

Naděžda Koštovalová     Miroslav Kalous 
 


