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1.  Úvod   
2.  Volba mandátové komise  
3.  Zpráva mandátové komise  
4.  Volba pracovního předsednictva a návrhové komise  
5.  Zpráva o činnosti PŠS, VV a komisí + diskuse  
6.  Zpráva o hospodaření + diskuse  
7.  Zpráva revizní komise  
8.  Návrh rozpočtu PŠS na rok 2017 + diskuse  
9.  Volba delegátů pro konferenci ŠSČR  
10. Informace STK k přeboru Prahy družstev 2016-17  
11. Diskuse   
12. Zpráva návrhové komise 
13. Usnesení  
14. Závěr konference 
 



Volba mandátové komise  
3 členové 
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Miloslav Partl 

Karel Hořínek 

Pavel Háse 

 



Volba pracovního předsednictva 
3 zástupci delegátů 
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Jan Hruška 

Jan Kovář 

Vladislav Pivoňka 



Volba návrhové komise 
3 členové 
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Robert Wadura 

Robert Kubíček 

Miroslav Kamlach 

 



Zpráva o činnosti výkonného výboru 
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• Zřízení nových lepších webových stránek PŠS 
– k dispozici na www.prazskysach.cz 

• Zvýšení transparentnosti fungování svazu 
– veškeré důležité informace uveřejňovány na webu 

– konkurzy na soutěže 

• Registrace svazu ve spolkovém rejstříku 

 

Dále řešena běžná provozní činnost svazu a koordinace práce v 
odborných komisích. 



Zpráva o činnosti odborných komisí 
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Sportovně-technická komise  
– uspořádání mistrovských soutěží jednotlivců a družstev dospělých s 

cílem zlepšit kvalitu jednotlivých turnajů 

– nově byl obnoven přebor Prahy družstev v rapidu 

Komise rozhodčích 
– cílem práce bylo udržet kvalitu činnosti po předchozím předsedovi 

– organizace školení  (11 nových rozhodčích, 5 z Prahy) 

– komise řešila pouze 1 pochybení rozhodčího v soutěžích pořádaných 
PŠS 

 



Zpráva o činnosti odborných komisí 
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Komise mládeže 
• uspořádání mistrovských soutěží jednotlivců a družstev mládeže 

• realizována řada systémových změn s cílem zlepšit kvalitu turnajů, zvýšit 
zájem mládeže  a vést mládež ke správným herním návykům 

Trenérsko-metodická komise 
• nová metodika pro zařazování mládeže na Listinu talentů PŠS (LT) 

• vytvořena struktura programů TCM  zejména pro děti na LT 

• organizace 8 soustředění a podpora trenérů při tréninku mládeže na 
mistrovských soutěžích národní úrovně 

• přiblížit TMK rodičům a trenérům a nabídka spoluúčasti na programech 

• zahájení spolupráce se středočeským krajem 



Zpráva o činnosti odborných komisí 
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Komise pro marketing a komunikaci 
• vytvořeno nové logo PŠS 

• zlepšena komunikace PŠS s okolím i interně 

• nové webové stránky www.prazskysach.cz 

 

Komise pro dotace  
• zajistila ve spolupráci s dalšími sdruženími dotaci pro akce roku Věry 

Menčíkové 

• podala žádost o dotaci od hl. m. Prahy na přebor Prahy jednotlivců a 
přebor škol 

 

http://www.prazskysach.cz/


Zpráva o hospodaření 
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Hospodářský výsledek rok 2015:   
– rozpočet: -33.850 Kč 

– skutečnost: +13.456,85 Kč 

 

Hospodářský výsledek rok 2016:  
– rozpočet: -141 400 Kč 

– očekávaná skutečnost: +3.284 Kč 

 



Zpráva revizní komise  
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Předběžná zpráva  - Miloslav Partl 



Návrh rozpočtu 2017 
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Volba delegátu pro Konferenci ŠSČR 
Seznam kandidátů – 5 delegátů 

1. Hruška Jan - 33 

2. Kovář Jan - 32 

3. Wadura Robert -30 

4. xxxxxxxx 

5. Křivánek Vladimír 27 

6. Drahotský Lubomír 13 

7. Čmiko Jakub 21 

8. Jakuš Lubomír -5  

 

35 lístků odevzdáno, 34 platných 
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Přebor Prahy družstev 2016-17  
Informace STK  
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• k datu konference zveřejněny na webu všechny soupisky 
– byly by zveřejněny dřív, ale bylo nutno vyřešit problémy s 

registracemi a hostovačkami, v zaslaných soupiskách byly časté 
chyby (např. 2 hráči na 4 soupiskách).  

• povolení hostování je nutno zaslat J. Kropíkovi do konce 
roku 2016. 

• žádost o přeložení utkání zasílat J. Kropíkovi jako řídícímu 
orgánu (ne vedoucím skupin) a je nutno, aby ji odsouhlasila 
obě družstva (nejlépe poslat e-mailem J. Kropíkovi s kopií 
na kapitána hostí, který potvrdí, že souhlasí).  

• do konce roku 2016 lze dopsat pouze nově registrovaného 
hráče do III. třídy na konec soupisky.  

 


