
Zápis ze 52. schůze VV PŠS 
ze dne 26. 11. 2019 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, P. Háse, V. Pivoňka, P. Hrbek, P. Kopta 
Hosté: - 
Omluveni: J. Kropík 
  

Schůze se konala v hrací místnosti SK Oaza. Byla zahájena v 18:25 a ukončena v 21:30. 
 

Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Příprava konference 
3. Různé 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
 

Úkol 41/5: VV uložil předsedovi TMK protřídit seznam trenérů zveřejněných na 
webových stránkách PŠS na základě jejich zpětné vazby tak, aby tam byli uvedeni pouze 
ti, kteří mají zájem trénovat zájemce z řad veřejnosti. Termín: 31.12.2019 
ÚKOL TRVÁ Bude rozeslán nový standardizovaný e-mailový dotazník trenérům. P. Hrbek 
jako předseda TMK připraví text e-mailu. 

 
2. Příprava konference 
 

− Vzhledem k předpokládanému přebytku čerpání rozpočtu na rok 2019 bylo VV 
diskutováno rozdělení přebytku aktivním oddílům s následujícími závěry:  

o bude vyplaceno letos, 
o celkem 40 tis. Kč, 
o dle pravidel schválených na schůzi VV dne 20.6.2019.  

− J. Kovář připravil návrh rozpočtu, který byl s drobnými úpravami přijat. 
Usnesení 52/1: VV schvaluje návrh rozpočtu na 2020 navržený J. Kovářem po 
diskutovaných úpravách s celkovým schodkem ve výši 71.100 Kč. Jednomyslně 
SCHVÁLENO 

 
− Byly projednány materiály na konferenci, a to zpráva PŠS a jednotlivých komisí 

(včetně priorit na příští rok). Byly rovněž dohodnuty návrhy personálního obsazení 
pracovního předsednictva a jednotlivých komisí. 

− Součástí programu konference bude rovněž potvrzení kooptace Přemysla Hrbka do 
VV. 

 
3. Různé 
 

− Ze strany účastníků (P. Kopta, P. Hrbek) byla kritizována organizace letošního 
Mistrovství Čech, a to zejména špatná kvalita jídla a ubytování, přesuny po 
frekventovaných silnicích a stísněné prostory pro hru. 

− J. Hruška informoval, že žádost o dotaci hl. m. Prahy Program I. na rok 2020/2021 
byla podána. 

− Dále J Hruška informoval, že proběhla akce Díky, trenére! (zástupce šachů K. Handlíř 
obsadil 4. místo) za podpory PŠS (4 děti do simultánky). 



− J. Kovář navrhl výměnu manažera TCM. S V. Rutem bylo projednáno, že z funkce 
odstupuje a VV jednomyslně schválil do této funkce Přemysla Hrbka. 

 
Usnesení 52/2: VV konstatuje, že zápis z 51. schůze objektivně zaznamenal průběh 
jednání. 

 
Termín 53. schůze VV PŠS bude určen později. 
 
Zapsal dne 26.11.2019:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


