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Zápis ze schůze VV PKS + STK PKS konané dne 9. 2.2016 v restauraci Na zlaté vyhlídce.
Účast: Vlková, Zimáková, Pleticha, Novák, Váňa, Kučera, Strnad, Lukáš, Novotný + hosté
Členové VV a STK se tentokrát sešli netradičně v restauraci, neboť cílem nebylo pouze projednávat nové záležitosti,
které se během hracích dní objevily, ale především vyhlásit, poblahopřát a předat hodnotné ceny vítězům
dlouhodobého turnaje Fantom Prahy. Zároveň byli pozváni i vítězové titulu Mistři Prahy pro sezónu 2015-2016
družstvo SC Radotín, kterým tímto ještě jednou blahopřejeme k úspěchu.
Turnaj Fantom Prahy nakonec dohrálo dle pravidel a bylo hodnoceno 29 hráčů. Absolutní vítěz Pavel Vymazal
předvedl během svých 18 her výborné výkony a celkem dosáhl krásný průměr 446,26 kuželek. Všichni pozvaní
vítězové se shodli na tom, že se jedná o pěkný turnaj, a bude-li vypsán další ročník, určitě se zúčastní. Budeme rádi
za podněty, připomínky a sdělení zájmu o další turnaj Fantoma.
VV PKS projednal a schválil:
1. Jak řešit nedostatek hráčů ve IV. třídě a případné změny v rozpisu MP družstev pro sezónu 2016/2017.
2. Byly odeslány přihlášky na semifinále MČR mužů, seniorů a juniorů.
3. Diskuse nad pořádáním MP jednotlivců na neutrální půdě, tj. mimo pražské kuželny.
4. Informace o stavebních opravách na Pragovce. Jestliže nedojde k ukončení oprav do začátku léta 2016,
tak z organizačních důvodů bude členům družstva doporučeno hrát novou sezonu na jiné „domácí“
kuželně.
5. Mezi předsedou STK Středočeského kraje a předsedou STK PKS probíhá komunikace nad řešením
jmenování skupináře pro divizi. Navrhuje se systém pravidelné výměny, tj. jednu sezonu bude zástupce
STK Středočeského kraje a další sezonu zástupce STK PKS.
6. J. Pleticha informoval o stavu příprav mezinárodního turnaje Masters 2016, který bude probíhat v Praze.
7. Bylo provedeno zhodnocení ukončených soutěží MP jednotlivců 2016 a průběh dlouhodobých soutěží
družstev MP I. - IV.
8. I. Vlková informovala o stavu financí PKS.
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