
 

 

 

Zápis z 4/2020 jednání výboru Hvězda Pardubice z.s. 
 

ze dne 1. června 2020 

 

 

Přítomni:     Tlapáková, Kárníková, Gdula, Zajíc, Jón, Wastl, Švercl,  

Omluveni:   Kučerová, Mrklovský, Vojta 

 

1) Finance – přijaté dotace a finance od partnerů, vzhledem k pandemii finanční situace zatím dobrá 

2) Termínovka – přednesen návrh upravené termínové listiny dle informací ČAS a PKAS – pí. Tlapáková 

- Spolu na startu – závod hodnocen jako pěkné zahájení sezóny. Asi by bylo vhodné zachovat tento 

závod na zahájení každé atletické sezóny. 

- Pardubický atletický mítink i Dětský den s atletikou a Desítka Hvězdy Pardubice budou odloženy, 

předpokládáme termíny cca v druhé polovině prázdnin, vše závisí na tom, jak se bude vyvíjet situace 

s koronavirem Covid-19. Finančně jsou akce již v podstatě zajištěny. 

3) Časomíra – KAS pomůže zprostředkovat finanční prostředky od ČAS (200.000,-) a sám se bude také 

podílet (40.000,-), zkusit požádat o dotaci na město Pardubice. Celkové náklady na novou časomíru 

budou cca 370.000,-  

4) Členská schůze spolku – nový termín 22. července 2020 v 7.30 h – restaurace Blériot - podklady připraví 

Tlapáková 

5) Valná hromada PKAS – nový termín 23. června 2020 v 16.30 h – restaurace Signál – zástupci oddílu 

Tlapáková, Kárníková, Švercl 

6) Družstva  

Muži – naplněn počet hostujících závodníků, vzhledem k tomu, že extraliga v letošní sezóně je uzavřená a 

nesestupuje se, družstvo odzávodí dle možností a požadavků závodníků. 

Junioři – družstvo doplněno třemi závodníky AC Pardubice a dalšími dvěma hostujícími, s tím, že se 

pokusí získat medaili na MČR družstev 

7) Termín dalšího jednání výboru bude dle potřeby a protiepidemiologických opatření  

 

Z diskuse: 

 Kárníková – je nutné doladit termíny PAM, DD a „10“ – akce se musí uskutečnit, i kdyby v omezeném 

rozsahu, aby se nemuseli vracet finanční prostředky z dotací a partnerům. Na DD objednáme pro děti 

opět trička – nutné objednat, zpracovat grafiku a zadat do výroby, proto je nutné stanovit termíny co 

nejdříve, aby se vše stihlo připravit 

 Gdula – parametry časomíry, nutné dokoupit k časomíře i kryt proti dešti, nové pc, dle financí zvážit i 

elektronický start a druhou (čelní) kameru do cíle 

 Domluven úvazek přestupujícího trenéra Mgr. Miroslava Noska, od 1. 8. 2020 

 Tlapáková – formou veřejných a oddílových závodů doplnit počty startů všech mládežnických kategorií, 

nutno pro splnění podmínek SpS a MŠMT 

 Zajistit ubytování pro všechny přeložené závody – pí. Tlapáková a p. Touš 

 

 

Zapsala: Tlapáková 


