
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU ODDÍLU ATLETIKY POLICEJNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU 
OLYMP PRAHA, Z. S. - č. 2023/2 
 
Místo a čas konání schůzky: výbor oddílu se sešel dne 23. 1. 2023 v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti atletické haly v 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 ve smyslu čl. 17 odst. 4) stanov klubu mimo plánované termíny 
cestou pozvánky na sociální síti ad hoc k reakci na stanovisko PAS týkající se pořádání 
přeborů Prahy všech kategorií. 
 
Schůze výboru oddílu zahájena v 16.10 hodin předsedkyní oddílu atletiky Naděždou 
Koštovalovou. 
 
Přítomni: 
 
Matěj Haranta 
Jiří Janoušek 
Milan Mikunda 
Naděžda Koštovalová 
Jana Pavlíková 
Jindra Linhart 
 
Zapisovatelem zvolena Jana Pavlíková. 
 
Schválen program schůzky výboru oddílu: 
 
1.       Podmínky pořádání přeboru Prahy v hale M, Ž, J, JKY, DCI, DKY, ve dnech 4. – 

5. 2. 2023  

2.       Uspořádání VZ přípravek – Olympáček 
 
 
 
1.       Podmínky pořádání přeboru Prahy v hale M, Ž, J, JKY, DCI, DKY, ve dnech 4. – 

5. 2. 2023. Zrekapitulován vývoj jednání s PAS o pořádání halových přeborů 
Prahy všech kategorií, tzn. závěry osobní schůzky se zástupci PAS uskutečněné 
v prosinci 2022, na kteréžto schůzce byly dohodnuty cenové podmínky a na 
které se PAS zavázal uzavřít do 10. 1. 2023 smlouvu o pořádání přeborů Prahy, 
navrženou ze strany oddílu atletiky; stanovisko PAS obsažené v e-mailu ze dne 
18. 1. 2023 se třemi variantami pořádání či spolupořádání přeborů Prahy. 
Výbor se shodnul na následujícím stanovisku: Výbor oddílu atletiky trvá na 
podmínkách pořádání pražských halových přeborů tak, jak byly ujednány 
v prosinci loňského roku. Pro případ, že tyto podmínky nebudou ze strany PAS 
akceptovány, tak nechť platí varianta 3) ze stanoviska PAS, tzn. že závody bude 
pořádat PAS sám. V takovém případě oddíl atletiky učiní nabídku PASu na 
pronájem nářadí a náčiní ve výši 30 000,- Kč. 



 
2.       Uspořádání VZ přípravek – Olympáček. Konstatováno, že MČR žactva ve dnech 

4. až 5. 3. 2023 proběhne v Ostravě, nikoliv v Praze v atletické hale Otakara 
Jandery. Výbor se shodnul, že v uvolněném termínu uspořádá VZ přípravek – 
Olympáček. 

 
Skončeno a podepsáno v 17:30 hodin. 
 
Jana Pavlíková 


