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Přítomni: A.Ambrož, R.Fischl, P.Kopta, J.Kovář, M.Paulovič, A.Šimeček 
Hosté: C.Haškovec (předseda RK PŠS) J.Veselský (přizván k jednání bodu 2) 
Omluven: J.Kropík 
Program:  

1 Doplnění a schválení programu schůze 
2 Projednání a rozhodnutí o odvolání Jana Veselského proti rozhodnutí KR 
3 Plán schůzí výboru 
4 Kontrola úkolů 
5 Informace o Přeboru Prahy družstev dospělých 2013-14 
6 Informace o přípravě turnajů Zlatá Praha hraných i jako 3. etapa přeborů Prahy 
7 Různé 
 
Průběh a závěry jednání:  

1. Navržený program schůze byl schválen všemi hlasy 

2. Odvolání Jana Veselského   
VV PŠS projednal za přítomnosti pana Veselského jeho odvolání proti rozhodnutí 
KR. Hlasování proběhlo ve 3 otázkách týkajících se věcné podstaty problému, 
výkonu dvojité funkce rozhodčího a kapitána panem Veselským a naložením se 
zaplaceným vkladem k odvolání. Konstatování schválené ve všech 3 otázkách 3 
hlasy pro při 3 abstencích (nehlasovali členové, kteří se podíleli na původním 
rozhodnutí KR) bylo, že zápas neproběhl v souladu se sportovně-technickými 
dokumenty, že pan Veselský z titulu funkce je za toto zodpovědný a že VV 
neshledal důvody pro vrácení vkladu. Pan Veselský toto akceptoval jako konečný 
výrok o případu. Poté pan Veselský odešel z jednání. 

3. Plán schůzí výboru   
Termín 24. sch ůze byl stanoven na polovinu zá ří 2014 s tím, že přesný termín 
bude určen, až bude znám harmonogram dovolených členů VV. 

4. Kontrola úkolů: 

4.1 Úkol 21/1: Splněno 

4.2 Úkol 21/2: Splněno 

4.3 Úkol 22/1: Splněno 

4.4 Úkol 22/2: Splněno 

4.5 Úkol 22/3: Splněno 

4.6 Úkol 22/4: Splněno 

4.7 Úkol 22/5: Splněno 

5. STK informovala o skončeném Přeboru Prahy družstev dospělých 2013-14. 
Přeborníkem se stalo družstvo ŠK PORG A (nyní GROP Praha). Spolu s ním 
postoupilo do 2. ligy družstvo Sokol Praha-Kobylisy B. Výsledky byly včas 
zpracovány a zaslány k zápočtu na LOK ČR i FRL FIDE. Všichni vedoucí skupin 
se osvědčili a právem jim náleží odměna v plné výši. 

6. A. Šimeček podal informaci o přípravě turnajů Zlatá Praha hraných i jako 3. etapa 
přeborů Prahy, VV PŠS tuto informaci vzal na vědomí. 
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7. Různé 

7.1 Zpoplatnění odborných školení pořádaných PŠS v případě účasti členů StčŠS 
bylo projednáno a předběžně odsouhlaseno na úrovni předsedů krajských 
svazů 

7.2 A.Ambrož oznámil, že se IM L.Černoušek stal členem TMK PŠS 

7.3 Oddíl ŠK Aurora se k žádosti o informaci nevyjádřil, VV PŠS konstatoval, že je 
to především záležitostí oddílu a že tedy dál o věci nebude jednat, pokud se 
nevyskytnou další podstatné skutečnosti. 

 

Zapsal: M. Paulovič 15.9.2014 Upravil: A. Šimeček 1.10.2014 


