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Zápis z jednání VV PKS 

č.4/19 

 
Místo konání: Praha 4 
Termín konání: 29. 10. 2019 

 

 

Účast:   I. Vlková, J. Pleticha, P. Strnad 

 

Ostatní: 

 Dne 1. 10. proběhlo jednání za účasti pí Vlkové, p. Pletichy a zástupců PTU. Byla uzavřena 
dohoda o dalším pokračování spolupráce.  

 Ve spolupráci s PTU bylo zažádáno o dotaci v rámci Opatření IV. na sportovní akce se 
spoluúčastí 20%. Příští rok bude vypsána jednorázová soutěž oddílů.  

 Byla objednána nová razítka pro potřeby PKS. 

 Za začátku nového roku bude založen účet PKS. Číslo účtu bude následně sděleno na 
web stránkách.    

 Byly stanoveny termíny MPJ  

o termíny:  4. 1. – 5. 1. 2020 Senioři; Ženy 

     25. 1. - 26. 1. 2020 Muži; Seniorky; dorost 

 Nominace mládeže na turnaje bude probíhat dle pravidel 

o Vánoční turnaj – zúčastní se nejlepší hráči a hráčky dle průměrů za kalendářní rok 
2019. V případě nezájmu ze strany nominovaných, dostanou šanci náhradníci. 
Nebude-li naplněn počet, družstvo za Prahu se turnaje nezúčastní   

 Na konci sezony 2019/20 končí se svou prací v PKS pí Zimáková. Zájemci o vedení 
mládeže, nechť se obrací přímo na předsedu PKS. 

 Na web stránkách bude v nejbližších dnech vystaven termínový kalendář 

 Proběhla diskuse nad účastí hráčů Interligy (Slavoj) v nižších soutěžích.  
 

Úkoly: 
 

 Příprava návrhu nových šablon (úkol na členy VV; T:15.12.)  

 Příprava plánu činností za jednotlivé sekce (úkol na členy VV; T:15.12.) 

 Příprava MPJ - zajištění Rozpisu (k revizi) (P. Strnad; T: 17.11.)  
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 Zajištění tisku diplomů (J. Zimáková; T: 30.11.) 

 Zajištění medailí a pohárů na MPJ, mládež, MPD (J. Pleticha, I. Vlková; T: 15.12.) 

 Zajištění rozhodčích na MPJ (J. Novotný; T: 10.11.) 

 Prověření výsledku žádosti o dotaci pro mládež (J. Pleticha; T: 15.11.)  

 

Závěr: 
Jednotlivé aktivity a úkoly byly jednohlasně schváleny. 

 
 
 
Řídil a zapsal: 
 
Předseda VV PKS 
Ivana Vlková 

 
 


