Zápis z konference Pražského šachového svazu (PŠS)
(IČ: 86596012)
konané dne 4. 12. 2018
U Průhonu 24, Praha 7 - Holešovice
Přítomni: viz prezenční listina v příloze
1. Zahájení
Konferenci PŠS zahájil v 18:11 předseda PŠS Jan Hruška, který přivítal všechny přítomné
delegáty a v krátkosti informoval o technických a organizačních záležitostech.
2. Schválení programu jednání, jednacího a volebního řádu
18:13 J. Hruška informoval o programu schůze a volebním a jednacím řádu, které byly
zveřejněny na webových stránkách PŠS. Konference schválila program, jednací a volební řád
vizuální většinou.
3. Volba mandátové komise, pracovního předsednictva, návrhové komise a volební komise
Za členy mandátové komise byli navrženi Miloslav Partl, Robert Kubíček a Milan Paulovič –
návrh byl přijat vizuální většinou.
Do pracovního předsednictva byli navrženi Jan Hruška, Jan Kovář a Vladislav Pivoňka – návrh
byl přijat vizuální většinou. Pracovní předsednictvo zvolilo předsedajícím konference PŠS
Jana Hrušku.
Do návrhové komise byli navrženi Luboš Drahotský, Jakub Čmiko a Robert Wadura – návrh
byl přijat vizuální většinou.
Do volební komise byli navrženi Jiřina Prokopová, Jiří Krejnický a Vladimír Křivánek – návrh
byl přijat vizuální většinou.
4. Zpráva mandátové komise
18:20 Miloslav Partl za mandátovou komisi informoval, že je přítomno 46 delegátů z 66
(69,7%), a že je tedy konference usnášeníschopná. Počet delegátů byl mandátovou komisí
průběžně aktualizován.
5. Zpráva o činnosti PŠS, výkonného výboru a komisí v roce 2018
18:21 Předseda PŠS Jan Hruška shrnul obsah zprávy o činnosti výkonného výboru PŠS: Došlo
ke zvýšení počtu členů oproti loňskému roku o 80, zejména dětí do 10 let (37) a mládeže (23).
Z hlavních cílů se v roce 2018 podařilo zajistit vyúčtování dotace hl. m. Prahy pro oddíly
pracující s mládeží za sezónu 2017-18 a získat novou dotaci na sezónu 2018-19 ve výši o 20%
vyšší (240 tis Kč). Dále PŠS podal žádost o grant hl. m. Prahy na Přebor Prahy (byla zamítnuta)

a na Pražský festival sportu a volného času (PŠS dostal 56,5 tis. Kč). PŠS rovněž informoval
oddíly pracující s mládeží i o dalších možnostech získání dotací, zejména od MŠMT (Můj klub)
a od ŠSČR (Podpora kroužků).
U cíle zastupitelnosti v rámci STK se pokročilo analýzou a standardizací činností, ale ještě
nedošlo k zajištění plné zastupitelnosti.
Dále Jan Hruška zrekapituloval plnění úkolů z minulé konference PŠS:
− Robert Wadura informoval, že dle aktuálně platné legislativy není stanoven termín pro
schválení účetní závěrky, ale pouze pro její zveřejnění ve Sbírce listin - musí být zveřejněna
do 30 dnů od schválení konferencí PŠS, nejpozději ale do konce následujícího kalendářního
roku (§ 21a zákona o účetnictví). Není tedy třeba posunovat stávající prosincový termín
konference.
− Jan Hruška informoval, že 20.5.2018 proběhlo požadované školení programu Swiss
Manager.
− Jan Hruška dále informoval o změnách v pražských soutěžích družstev vyplývajících z
úkolů:
- bylo zavedeno dřívější oznamování pokut (do 1 měsíce po skončení soutěží a oddíly
budou moci vznést námitky)
- termín přihlášek pro nahlášení účasti družstev hrajících přebor, 1. a 2. třídu byl
posunut na 1.10.
- termín podání přihlášek a soupisek zůstal zachován (1.11.), v tomto termínu je však
nově nutno dodat i všechna potvrzená hostování a mít zaregistrované všechny
hráče a cizince (s výjimkou nově registrovaných hráčů do III. třídy)
- o zaznamenávání a zveřejňování partií Přeboru a zavedení tempa s inkrementem
byla uspořádána anketa, ve které byly oba návrhy velkou většinou zamítnuty
- posílání výsledků na FIDE měsíčně bylo po konzultaci s STK ŠSČR zamítnuto - přínos
neodpovídá administrativním nárokům.
− Jan Hruška konstatoval, že z kapacitních úkolů nebyl splněn úkol uspořádat anketu o
směrech a zdrojích dalšího rozvoje PŠS.
Díky standardizaci soupisek a dřívějšímu termínu pro registrace a zaslání hostování se podařilo
provést rozlosování, které je už zveřejněno na webových stránkách. V této souvislosti uvedl Radim
Pospěch, že by zprávu o rozlosování mělo dostat více členů oddílu (nejenom předsedové, ale i
kapitáni). Prověřením adresátů bylo zjištěno, že oznámení bylo zasláno na již neplatnou adresu R.
Pospěcha, což bude napraveno.

Následně Jan Hruška informoval o cílech VV na další rok: Kromě získání a vyúčtování dotací a
zajištění zastupitelnosti v STK jsou to zejména automatizace některých činností PŠS a jeho
poloprofesionalizace vzhledem k nedostatku kapacit osob, které by potřebné činnosti byly
ochotny dělat zdarma (resp. za minimální odměny).
Jan Hruška rovněž shrnul hlavní témata ze zpráv jednotlivých odborných komisí v roce 2018
tak, jak byly zveřejněny na webových stránkách PŠS.
Za komisi rozhodčích P. Háse informoval, že seminář rozhodčích před začátkem soutěží
družstev se bude konat 5.1.2019 v hrací místnosti Sokol Kobylisy.

U komise mládeže a TMK Jan Hruška konstatoval, že docházelo ke skluzu termínů (zejména při
zveřejňování termínů a propozic) zejména z důvodu vytížení (z pracovních i osobních důvodů)
předsedů obou komisí. V roce 2018 se novým manažerem TCM stal Lukáš Vlasák, který
aktualizoval listinu talentů, připravil novou metodiku a organizoval soustředění s důrazem na
kvalitu (tréninky veden GM a IM). Z důvodu vytížení a přístupu mládeže k účasti na soustředěních
TCM se Lukáš Vlasák rozhodl rezignovat na funkci manažera TCM ke konci roku 2018.
Za komisi pro marketing a komunikaci informoval Jan Hruška o návštěvnosti nových webových
stránek a dále o propagaci šachu na sportovních akcích dětí a mládeže (Sporťáček, Pražský
festival sportu a volného času).
V průběhu jednání se na konferenci dostavili zástupci ŠSČR. Jan Hruška uvítal předsedu ŠSČR
Viktora Novotného a požádal ho o krátké vystoupení. Viktor Novotný podpořil současné
vedení PŠS a informoval o reprezentačních výsledcích – Tadeáš Kriebel se stal akademickým
mistrem světa a Vlastimil Jansa seniorským mistrem světem, naopak družstvo olympioniků do
16 let podalo slabší výkon. Dále informoval, že Petr Pisk byl jmenován novým trenérem
mládeže místo Marka Vokáče a novým kapitánem mužské reprezentace se stal Zbyněk Hráček.
Informoval, že dochází k profesionalizaci sekretariátu a byly upraveny prostory na Strahově,
kde ŠSČR nabízí prostor i pro členy.
Rovněž představil Ladislavu Zárubu, nového sportovního sekretáře ŠSČR. Ten upozornil
delegáty, že šachy jsou jeden z největších sportovních svazů v ČR. Dále oba informovali o
možnostech získání dotací na mládež (v programu Můj klub se rozděluje 1,4 mld. Kč). V
programu Podpora kroužků se účastní 162 oddílů. Zde Viktor Novotný zmínil nízkou účast
z Prahy, Jan Hruška doplnil, že se účastnilo 9 ze 14 oddílů pracujících s mládeží. Viktor Novotný
dále informoval, že je možnost získat kvalifikaci trenéra 4. třídy online školením.
V diskusi se Pavel Háse zeptal na případné zvýšení odměn rozhodčím. Viktor Novotný
odpověděl, že se to momentálně projednává a záleží mj. i na komisi rozhodčích ŠSČR (vedené
přítomnou Jiřinou Prokopovou). Dále informoval o nahrání oddílů do rejstříku ČUS (nepovedlo
se u několika oddílů, což pro ně nebude mít dopad). Dalším úkolem je nahrát i jednotlivé členy
(u nich je nutno vyplnit velké množství položek). Roman Marek se zeptal na implementaci
směrnici GDPR v oddílech, Viktor Novotný ho odkázal na článek na webových stránkách ŠSČR,
kde jsou mj. vzorové směrnice. Dále uvedl základní principy, které by se měly dodržovat zaheslovaný počítač, kde jsou oskenované dokumenty s osobními údaje, listinné dokumenty
zamknout ve skříni apod. Uvedl, že pověřencem ŠSČR pro ochranu osobních údajů je Jiří
Navrátil. Vladislav Pivoňka se zeptal na úlohu Vlastimila Horta při tréninku ženské
reprezentace. Viktor Novotný potvrdil, že Vlastimil Hort nabídl v tomto ohledu pomoc, bude
se dál jednat o konkrétní formě. Ohledně ženského šachu Viktor Novotný informoval o zrušení
ženské extraligy. Oba představitelé ŠSČR rovněž uvedli, že probírali rozvoj ženského šachu
s Růženou Přibylovou. Jiří Krejnický se zeptal na to, kde bude možno najít adresy oddílů. Viktor
Novotný odpověděl, že kromě databáze ČUS se jedná rovněž se seznam.cz o uvádění adres
oddílů na stránkách mapy.cz. Jan Hruška ukázal mapu s adresami hracích místností na
stránkách PŠS.

Po odchodu obou představitelů ŠSČR pokračovala diskuse ohledně činnosti VV a komisí. Byl
položen dotaz ohledně termínu Přeboru Prahy jednotlivců mládeže, který měl být původně v
čase Velikonoc – členové VV vysvětlili, že ŠSČR doporučil hrát kvalifikace na MČR vážným
tempem, a proto musí být turnaj sehrán v několika po sobě jdoucích dnech. KM již termín
turnaje změnila na 5.5.-8.5.2019 a turnaj bude organizovat oddíl Šachy Štěpán. Zástupce
oddílu Přemysl Hrbek krátce představil podmínky turnaje. V další diskusi Zdeněk Lhotský, Josef
Nový a Tomáš Haase upozornili, že nedostávali pozvánky na soustředění TCM (příp. je dostávali na
poslední chvíli). Přítomná Jiřina Prokopová sdělila, že pozvánky rozesílala na e-mailové adresy dle
seznamu poskytnutého Lukášem Vlasákem (vzhledem k jeho nepřítomnosti nebylo možné ověřit,
zda jmenovaní dostávali pozvánky). Josef Nový rovněž uvedl, že na soustředění TCM chodí
zástupci středočeského ŠS. Robert Kubíček upozornil, že středočeští zástupci se soustředění
účastnili pouze v minulosti, od února 2018 je TCM již jen pro hráče z listiny talentů PŠS.
Ohledně pozvánek na soustředění, Jiřina Prokopová ověří e-mailové adresy. VV rovněž prověří
počet účastníků stávajících soustředění.
6. Zpráva o hospodaření
Hospodář PŠS Jan Kovář přednesl zprávu o hospodaření za rok 2017 s finálním účetním
výsledkem - ztráta ve výši 25 tis. Kč (během loňské konference bylo předpokládán schodek 30
tis. Kč). Rovněž vysvětlil, že rozdíl mezi schodkem čerpání rozpočtu 2017 (27.493,42 Kč) a
účetním výsledkem je způsoben rozdílem mezi podvojným účetnictvím a jednoduchým
účetnictvím, ve kterém je evidováno čerpání rozpočtu.
Dále Jan Kovář přednesl předběžnou zprávu o hospodaření za 2018 s předpokládaným
schodkem ve výši 8 tis. Kč oproti plánovanému schodku ve výši 164.200 Kč. Krátce shrnul
důvody snížení schodku (nevyčerpání mzdových nákladů na administrativní podporu, rozvoj
webových stránek, příspěvek ŠSČR a nedočerpání některých dalších menších položek). V této
souvislosti Jan Hruška informoval o přerozdělení části příspěvku ŠSČR na organizaci sportu, a
to oddílům, které aktivně podporují šachový život v Praze tím, že organizují turnaje i pro hráče
z jiných oddílů a tyto turnaje jsou zveřejněny v kalendáři PŠS (14 oddílům po 1.500 Kč). Jedná
se o SK OAZA Praha, Sportovní klub Kbely, Šachový klub Bohnice, Šachový klub Loko Praha z.s.,
Šachový klub Praha 4, Šachový oddíl TJ DUKLA Praha, ŠK Dopravní podnik Praha, ŠK PrahaSmíchov, ŠK Sokol Vyšehrad, ŠO Praga Praha, TJ Bohemians Praha, TJ Kobylisy, TJ Sokol PrahaVršovice. Do budoucna bude VV i nadále podporovat aktivní oddíly z přebytků rozpočtu, a to
na základě předem stanovených pravidel. Jan Kovář ověří bankovní účty, kam odeslat
příspěvky.
7. Zpráva revizní komise
Předseda revizní komise (RK) Miloslav Partl přednesl Zprávu RK za rok 2017, a to ve třech
oblastech: účetnictví (RK provedla kontrolu dokladů u účetních a nemají připomínek), výkonný
výbor (dle Miloslava Partla pracovali dle možností) a odborných komisí (rezervy v práci, skluzy
v termínech, zápisy nejsou). V reakci na nedostatečnou práci komisí Jan Hruška ještě jednou
doporučil jít cestou poloprofesionalizace. Miloslav Partl rovněž informoval, že krátce před
Konferencí obdržel přepracovanou revizní zprávu od Růženy Přibylové. Milan Paulovič se
v této souvislosti zeptal na alternativní názory. Růžena Přibylová odpověděla, že se jednalo
vesměs o detaily formálního a stylistického charakteru.

8. Schválení účetní závěrky
Následně byla účetní závěrka za rok 2017 jednomyslně schválena, předběžnou zprávu za rok
2018 vzala Konference na vědomí.
9. Návrh rozpočtu PŠS na rok 2018 a úprava členských příspěvků PŠS na rok 2019
Hospodář PŠS Jan Kovář seznámil přítomné s návrhem rozpočtu PŠS na rok 2018, který byl
koncipován jako vyrovnaný za předpokladu schválení navýšení členských příspěvků
navrhovaného VV. Náklady na administrativní výpomoc byly sníženy z 80 tis. na 70 tis. Kč
(předpokládají se 2 pracovní síly na částečný úvazek).
Dále Jan Hruška vysvětlil důvody navrhovaného zvýšení členských příspěvků (nutno pokrýt
náklady na poloprofesionalizaci svazu, zároveň dětem se věnuje hodně úsilí). Tomáš Haase
se zeptal na důvody, proč by se měly zvyšovat příspěvky tak zásadním způsobem (např. u
kategorie do 10 let by to mělo být z 20 Kč na 200 Kč/rok, tj. desetinásobně) a upozornil, že
navýšení bude mít dopad na členskou základnu. VV vyzval ostatní k podání protinávrhů.
Zástupce Oázy upozornil, že by se nemělo diskutovat o zvýšení v procentech, ale o
absolutních částkách a odsouhlasil, že dětem se ve srovnání s dospělými věnuje hodně času.
Zdeňkovi Lhotskému by nevadilo zvýšení, ale chtěl by, aby výdaje na administrativu byly
účelně využity. Růžená Přibylová vypočítala soutěže mládeže a upozornila, že zase tolik dnů
netrvají a tolik času jejich organizací se nestráví. Nechce proto zvyšovat příspěvky dětí a
mládeže. Roman Marek vyjádřil názor, že rozpočet je vysoký a navrhl snížit výdaje. Přemysl
Hrbek zmínil, že nefunguje komise mládeže a prostředky na administrativu s tím spojenou
nejsou a uvedl, že zdarma to na profesionální úrovni nikdo dělat nebude. Rovněž uvedl, že
zvýšení příspěvků odradí rodiče, ale, že 20 Kč je málo a 200 Kč je moc. Petr Zvára se zeptal,
zda pokud letos bylo z plánovaného schodku 160 tis. pouze -8 tis. Kč, zda se něco podobného
nestane znovu. Jan Hruška odpověděl, že pokud by mělo dojít k přebytku, rozdělí se zpět
aktivním oddílům. Postupně byly zapsány tyto návrhy výše členských příspěvků:
Kategorie
Aktivní mládež do 10 let
Aktivní mládež
Aktivní výdělečně činní
Aktivní senioři
Počet hlasů 1. kolo
Počet hlasů 2. kolo

Současný stav
[Kč]
20
50
100
50

VV
[Kč]
200
200
200
100
15

Přibylová
20
50
200
100
13

Hrbek
100
100
200
100

Nový
120
120
300
50
17

Marek
20
50
100
50
3

Wadura + Soukup
50
75
150
75
14

Vzhledem k tomu, že v prvním kole nebyl schválen ani jeden návrh (včetně návrhu na
zachování stávající výše) bylo předsedajícím navrženo hlasovat o dvou návrzích, které
obdržely nejvíce hlasů. Konference tento postup odsouhlasila (pro 40, proti 5, zdrželi 4).
V druhém kole byl schválen návrh Wadura+Soukup (pro 32).
Milan Petras navrhl hlasovat o usnesení „Konference uložila výkonnému výboru PŠS zařadit
do termínové listiny na rok 2019 turnaj Přebor Prahy 8členných družstev v bleskové hře na
diktát. Upravuje rozpočet PŠS na rok 2019 takto:

21
32

− zvyšuje příjmovou položku 2.1 o částku 20.000 Kč (vklady na Přebor Prahy 8členných
družstev v bleskové hře na diktát, 25 družstev x 800,- Kč)
− mění označení výdajové položky 2.20 na 2. 21 a zařazuje novou výdajovou položku
2.20 Přebor Prahy 8členných družstev v bleskové hře na diktát s částkou 35.000 Kč“.
Milan Paulovič a Radim Pospěch navrhli tento turnaj nedělat na diktát, ale jako turnaj
v bleskovém šachu družstev s hodinami. Jan Veselský navrhl usnesení upravit s tím, že by
nebyly uvedeny příjmové a výdajové položky, ale pouze částka dotace 15 tis. Kč. Nejprve bylo
hlasováno o finanční části usnesení: ani návrh J. Veselského (pro 13), ani návrh M. Petrase
(pro 11) nebyly schváleny, a proto se nepokračovalo hlasováním o formátu turnaje.
10. Schválení rozpočtu PŠS na rok 2019 a úprava členských příspěvků PŠS na rok 2018
Po zohlednění dopadu schválené výše členských příspěvků (snížení příjmů na 160 tis. Kč) bylo
hlasováno o rozpočtu na rok 2019, který byl schválen (pro 36, proti 2, zdrželi se 10).
11. Představení kandidátů pro VV a RK PŠS
Pro volbu nového VV se přihlásil pouze jeden tým vedený Janem Hruškou ve složení Hruška
(předseda), Kovář (místopředseda) a členové Háse, Kopta, Kropík, Pivoňka, Rut, Wadura. Jan
Hruška tým krátce představil s jejich plánovanými rolemi v komisích (Kopta nový předseda
KM a Rut přesun do TMK).
Jako kandidáti na členy RK se přihlásili Růžena Přibylová, Václav Soukup, Josef Nový.
12. Volba členů výkonného výboru PŠS
Volba výkonného výboru proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo rozdáno 48
hlasovacích lístků. Následně přednesla volební komise zprávu o výsledcích volby výkonného
výboru: předseda Jan Hruška, místopředseda Jan Kovář, členové výkonného výboru Pavel
Háse, Pavel Kopta, Jan Kropík, Vladislav Pivoňka, Vojtěch Rut a Robert Wadura. Někteří
účastníci vyjádřili nesouhlas s nominací Vojtěcha Ruta do TMK vzhledem k tomu, že se
neosvědčil v komisi mládeže. Jan Hruška odpověděl, že nenašel lepšího kandidáta, a že tato
funkce není časově tak náročná (klíčové bude najít manažera TCM). Přes opakované protesty
a návrhy tuto funkci neobsadit, příp. ji spojit s KM (to odmítl Pavel Kopta), Jan Hruška uvedl,
že jeho tým zůstane v tomto složení, protože je nutné, aby někdo agendu vykonával, ale
v případě nalezení vhodné alternativy bude VV tuto oblast určitě řešit.
Volba VV proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo rozdáno 48 hlasovacích lístků.
Následně přednesla volební komise zprávu o výsledcích volby revizní komise::
Tým Hruška 37 hlasů
11 volebních lístků bylo neoznačeno
Volební komise konstatovala, že konference PŠS zvolila nový výkonný výbor PŠS ve složení:
předseda Jan Hruška, místopředseda Jan Kovář, členové výkonného výboru Pavel Háse, Pavel
Kopta, Jan Kropík, Vladislav Pivoňka, Vojtěch Rut a Robert Wadura.

13. Volba členů revizní komise a zpráva volební komise
Volba revizní komise proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo rozdáno 48
hlasovacích lístků. Následně přednesla volební komise zprávu o výsledcích volby revizní
komise:
Růžena Přibylová 39 hlasů
Václav Soukup 46 hlasů
Josef Nový 40 hlasů
Volební komise konstatovala, že konference PŠS zvolila novou revizní komisi PŠS ve složení:
Růžena Přibylová, Václav Soukup, Josef Nový.
14. Volba delegátů na konferenci ŠSČR
Na delegáty PŠS na konferenci Šachového svazu České republiky (ŠSČR) konanou 23.2.2019
v Havlíčkově Brodě předložili svou kandidaturu následující kandidáti: Jan Hruška, Jan Kovář,
Robert Wadura, Luboš Drahotský, Miloslav Partl, Vladimír Křivánek a Roman Marek.
Volba delegátů PŠS na konferenci ŠSČR proběhla v souladu s volebním řádem tajně, bylo
rozdáno 48 hlasovacích lístků (každý delegát mohl dát max. 5 hlasů). Následně přednesla
volební komise zprávu o výsledcích volby delegátů PŠS na konferenci ŠSČR:
Jan Hruška 46
Jan Kovář 39
Robert Wadura 43
Luboš Drahotský 29
Vladimír Křivánek, 33
Miloslav Partl 18
Roman Marek 18
Volební komise tedy konstatovala, že konference PŠS zvolila delegáty na nadcházející
konferenci ŠSČR ve složení Jan Hruška, Jan Kovář, Robert Wadura, Vladimír Křivánek a Luboš
Drahotský, náhradníci Miloslav Partl a Roman Marek.
15. Informace STK k Přeboru Prahy družstev 2018-19
J. Kovář aj. Hruška informovali o propozicích a rozlosování Přeboru Prahy družstev 2018-19, a
to zejména:
− Žádost o přeložení utkání je nutné zasílat J. Kropíkovi jako řídícímu orgánu (ne
vedoucím skupin) a musí ji odsouhlasit obě družstva (nejlépe poslat e-mailem J.
Kropíkovi s kopií na kapitána hostí, který potvrdí, že souhlasí).
− Do konce listopadu 2018 lze dopsat pouze nově registrovaného hráče do III. třídy na
konec soupisky.
− Rozlosování je dostupné na webových stránkách PŠS (www.prazskysach.cz). Soupisky
budou zveřejněny po dořešení nedostatků u několika oddílů.

13. Diskuse a různé
− Milan Paulovič se zeptal, zda se zvažuje změna ekonomické směrnice, kdy by odměna
rozhodčím byla vyplácena svazem. Bude prodiskutováno s ŠSČR.
− Radim Pospěch se zeptal na důvod, proč bude hrát Přebor Prahy družstev 13 týmů. Jan
Kovář mu vysvětlil, že je to z toho důvodu, že o nižší soutěž (Přebor Prahy místo 2. ligy)
požádal šachový oddíl TJ Bohemians Praha pro družstvo B a takto sestoupivší družstvo
nesmí způsobit dodatečné sestupy ze skupiny, do níž je přeřazeno. Zároveň jako
náhradníka na uvolněné místo v II. lize vybral ŠSČR družstvo z jiného kraje. Rovněž bylo
diskutováno, proč se počet týmů nemohl snížit o družstvo ŠK Praha-Smíchov, které
požádalo o zařazení do nižší soutěže (místo Přeborové skupiny do 1. třídy). Jan Kovář
potvrdil, že na takto uvolněné místo byl v souladu se soutěžním řádem povolán
náhradník (družstvo TJ Kobylis, které tuto nabídku přijalo). V dalším ročníku by se počet
týmů v Přeboru Prahy měl vrátit zpět na 12.
− Roman Marek navrhl sledovat výdaje PŠS. Jan Kovář odpověděl, že průběžné čerpání
rozpočtu je zveřejňováno každé čtvrtletí.
14. Zpráva návrhové komise
Robert Wadura za návrhovou komisi zrekapituloval znění jednotlivých usnesení z konference
(viz příloha). Paulovič navrhl doplnit seznam o neschválení usnesení navrhovaného Milanem
Petrasem.
15. Usnesení
Konference vzala na vědomí přehled usnesení předložený návrhovou komisí.
16. Závěr konference
Jan Hruška poděkoval všem přítomným delegátům za účast a ukončil konferenci v 22:25.
_____________________________________________
Zapsal Robert Wadura, sekretář PŠS
Ověřil Jan Hruška, předseda PŠS

