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Zápis ze schůze výkonného výboru PSST, která se konala v herně TTC Elizza 

Praha, Mikulova 1583, Praha 4 – Chodov.  
       19. května 2013 od 20:40 hodin 

Zápis dle programu: 

PROGRAM SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU PSST: 

1. Konference 
Předseda zahájil schůzi výkonného výboru PSST (dále jen „schůze“) v 20:40 hod v počtu 4 zástupců 

(Jan Poledne, Zdeněk Šedivý, Martin Linert a Miloš Vojáček), schůze je usnášeníschopná. Tomáš 

Vrňák se omluvil s tím, že bude v případě dotazů k dosažení na telefonu. Zdeněk Šedivý se ujal slova a 

probírala se tato témata: 

 Jan Poledne vypracoval seznam všech aktivních klubů v Praze a výbor je jednotlivě 

zkontroloval. Podmínkou byl přihlášený člen v registru ČAST. Výsledkem byl seznam 47 klubů 

s právem účasti konference v roce 2013. 

 Zdeněk Šedivý informoval o počtu přihlášených na konferenci, který ke dni 19. 5. 2013 činil 

21 členů. Ovšem rozhodně se čeká nadpoloviční většina zúčastněných. 

 Rozpočet za rok 2012 – po diskuzi výbor neshledal nesrovnalosti a doporučil předložit čerpání 

rozpočtu v předloženém znění.  

 Návrh rozpočtu na rok 2013 – nebyly schváleny dotace od MHMP pro sport a tělovýchovu, 

proto výbor předkládá návrh rozpočtu na rok 2013 s údaji přiznaných grantů za rok 2012. 

V případě nepřidělení grantů bude výbor snižovat výdajovou stránku rozpočtu tak, aby 

rozpočet pro rok 2013 byl vyrovnaný.   

2. Nové webové stránky PSST 
Nové webové stránky PSST budou funkční po převodu domény na nový hosting.   

3. Nominace na dětskou olympiádu 2013 – Zlín 
Předseda komise mládeže informoval výbor o akci „Dětská olympiáda dětí a mládeže“, která se koná 

poslední týden v červnu 2013 ve Zlínském kraji. Navrhl tuto nominaci reprezentantů Prahy: 

Starší žáci - Dusík Stanislav, Marat Petr. 

Starší žákyně - Medalová Anna. 

Mladší žáci - Průša David, Daníček Adam.  

Mladší žákyně -  Šimůnková Veronika. 

Akce se zúčastní trenéři Martin Linert a Jan Poledne.  

4. Ostatní 
Zdeněk Šedivý informoval členy výkonného výboru o závěrech konference ČAST.  

5. Závěr 
Předseda ukončil schůzi ve 23:00 hodin. 

 
Ing. Zdeněk Šedivý 
Předseda VV PSST 


