
Pozvánka

na členskou schůzi Českobrodského spolku šachovního, která se koná  
v pátek 10.září 2021 v Kazetovém sále domova ANNA (Žitomířská ul.323)
od 18,30 hodin.

Program:
1/ Zahájení, volba mandátové a návrhové komise
2/ Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020
3/ Zpráva kontrolní komise
4/ Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2021
5/ Volba výboru a kontrolní komise
6/ Mistrovské soutěže družstev
Účast všech, kteří mají zájem hrát soutěže družstev, je žádoucí. V případě, že se schůze nemůžete 
zúčastnit, kontaktujte kapitány družstev.
A - družstvo : Ivan Koudelka, koudelka99@centrum.cz, mobil 776 215 186
B - družstvo : Ondřej Šedivý, sedivy.o@centrum.cz, mobil 604 243 321
Losování soutěží provede STK. Jestliže by obsazení soutěže a požadavky na losovací čísla byly 
stejné jako pro sezónu 2020/2021, může STK rozhodnout o platnosti loňského losování i pro sezónu
2021/2022. V případě potřeby rozhodne STK o konání losovací schůze pro příslušné skupiny. 
V tom případě by se losovací schůze konala v neděli 26. 9. 2021 v Praze na Strahově od 10.00 
hodin. Účast zástupců družstev na losovací schůzi bude povinná a neúčast bude pokutována. 
Zástupci oddílů hrajících KP, KS a RP zašlou e-mailem elektronicky soupisku družstva a povolení 
hostování příslušnému vedoucímu soutěže do 22. 9. 2021. Zástupci oddílů hrajících RS zašlou 
elektronicky (e-mailem) soupisku družstva příslušnému vedoucímu soutěže do 27. 9. 2021.
7/ Diskuse
8/ Usnesení a závěr

V případě, že bude mandátovou komisí konstatováno, že členská schůze není schopná se
usnášet, svolá výbor náhradní zasedání členské schůze na dobu do 30 minut po ukončení
řádné členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň 
tří členů s hlasem rozhodujícím.

Výbor Českobrodského spolku šachovního

Opatření při vstupu do budovy domova ANNA:
Na vrátnici změří příchozím teplotu.
Při vstupu je nutno předložit jeden z těchto dokladů:
-  o prodělaném onemocnění COVID-19 v době 180 dnů před dnem návštěvy
-  o ukončeném očkování od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
-  o negativním výsledku PCR testu provedeném nejpozději 7 dní před zahájením návštěvy
- doklad nebo čestné prohlášení o provedeném antigenním testu s negativním 
výsledkem od zaměstnavatele nebo školy provedeném nejpozději 72 hodin před 
zahájením návštěvy
- provedení vlastního antigenního testu s negativním výsledkem
Při pohybu po chodbách budovy je nutné mít nasazený respirátor, u dětí roušku.
V Kazetovém sále je použití respirátoru či roušky nepovinné.


