Zápis ze 41. schůze VV PŠS
ze dne 30. 3. 2017

Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, R. Kubíček, P. Háse, V. Pivoňka
Hosté:
M. Partl, R. Marek, R. Přibylová
Omluveni: J. Kropík
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, U Průhonu 24, Praha 7. Byla zahájena v 18:22 a
ukončena 22:10.
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Informace z komisí (Předsedové komisí)
- STK, KM, TMK, KR, KMK, KD
3. Informace o hospodaření (J. Kovář)
4. Různé
1. Kontrola plnění úkolů
Úkol 35/5: VV uložil předsedům odborných komisí připravit návrh krátkodobých (rok
2017) i střednědobých cílů svých komisí (2016-2018). Termín: 29.3.2016 POSUN
TERMÍNU do příštího řádného VV
Úkol 36/3: VV uložil předsedovi KD připravit metodiku pro oddíly, jak žádat hl. m. Prahu
(resp. městské části) o dotace. Termín: 30.6.2016 Vzhledem ke specifikům dotačních
programů jednotlivých poskytovatelů uložil VV předsedovi KD připravit pouze obecné
zásady/informace, na co si mají oddíly při přípravě žádostí o dotace dát pozor. POSUN
TERMÍNU do příštího řádného VV
Úkol 38/1: VV uložil předsedovi KD připravit ve spolupráci s předsedy příslušných komisí
(TMK, KM, STK) návrhy žádostí o dotace magistrátu hl.m. Prahy, a to na trenérskou
činnost, soutěže družstev a přebor Prahy jednotlivců. Termín: 15.10.2016 Žádost o
dotaci hl. m. Prahy na celopražské turnaje (Přebor Prahy, Přebor škol) byla podána
v listopadu 2016, dotace nebyla přidělena. Nyní je potřeba připravit a podat žádost o
dotace na tréninkovou činnost – viz bod 2 (KD) POSUN TERMÍNU do 25.4.2017
2. Informace z komisí (Předsedové komisí)


STK (informoval J. Kovář)
o Přebor Prahy jednotlivců se bude letos konat jako součást Rejfířova memoriálu
se zvýšenou dotací (díky sponzorovi), byly zveřejněny propozice. Kategorie žen
bude otevřena při účasti minimálně 3 hráček. 3 divoké karty PŠS (snížené
startovné, ELO min. 1900) budou přiděleny KM, další 3 divoké karty dostane
pořadatel.
o J. Kropík navrhl nevypisovat výběrová řízení na akce pořádané STK z důvodu
malého zájmu pořadatelů. VV nedoporučil rušit výběrová řízení, nicméně lze
jejich organizaci a podmínky zjednodušit. V. Rut informoval, že výběrová řízení
bude KM vypisovat ve zjednodušené formě dopředu, jakmile budou známy
termíny.

V. Rut navrhl zavedení inkrementu v Přeboru Prahy soutěže družstev. J. Kovář
odpověděl, že to není možné vzhledem k tomu, že některé místnosti je nutno
uzavřít do 22:00.
o J. Hruška uvedl požadavek některých hráčů na zavedení FIDE ELO i pro II. třídu.
Úkol 41/1: VV uložil STK udělat anketu mezi oddíly ohledně zavedení inkrementu a
hlášením výsledků II. třídy na FIDE ELO. Termín: 31.5.2017
o R. Přibylová navrhla hlásit v příští sezóně výsledky Přeboru Prahy družstev na
FIDE ELO průběžně po měsících.
Úkol 41/2: VV uložil STK zanalyzovat možnost průběžného hlášení výsledků
Přeboru Prahy družstev na FIDE ELO (zejména administrativní náročnost a případné
dodatečné náklady). Termín: do příštího VV
o J. Hruška informoval o kauze Terpstra, kdy se v průběhu Přeboru Prahy družstev
zjistilo, že hráč Terpstra je evidován v české federaci a zároveň je na FRL
registrován pod nizozemskou federací. STK podala žádost na ŠSČR na zrušení
členství v české federaci. STK nicméně potvrdila, že dle článku 3.5.7. Soutěžního
řádu se u příslušnosti k federaci vychází ze stavu k začátku soutěže, a proto hráč
Terpstra může soutěž dohrát jako tuzemský hráč (ne-cizinec). J. Hruška rovněž
informoval, že navrhl ŠS ČR upravit registrační formulář o prohlášení hráče, že
není členem jiné federace.
o Dále bylo diskutováno zveřejňování výsledků Přeboru Prahy družstev a bylo
doporučeno pro příští sezónu zpřísnit termíny ve smlouvě s vedoucími soutěží
(povinnost zveřejnit výsledky nejpozději následující kalendářní po obdržení
zápisu). Rovněž bylo doporučeno STK informovat oddíly před začátkem soutěže,
že mají kontrolovat včasné zveřejňování výsledků a informovat STK v případě, že
vedoucí soutěží nezveřejňují výsledky včas.
o



KM
o V. Rut informoval, že skončil Přebor Prahy mládeže jednotlivců, kde účastníci
bojovali o postup na Mistrovství Čech a do finále Prahy juniorů. Přeborníky se
stali Johana Hrbková (D10), Nguyen Thai Dang Vi (H10), Sandra Hosová (D12),
Matěj Hroch (H12), Zuzana Aubrechtová (D14), Tomáš Hrbek (H14), Michelle
Encinas (D16), Jakub Petr (H16).
o Dále V. Rut informoval, že v nižších kategoriích mládeže se zvýšil zájem o šachy.
Přetrvávajícím problémem je malý zájem juniorů (zvláště dívek). KM bude hledat
způsoby, jak tento zájem zvýšit.
o Bude se konat Přebor Prahy mladších žáků družstev a Přebor Prahy v rapidu
mládeže. Pořadatel zajistí materiál.
o KM začíná připravovat výběrová řízení na další sezónu, které budou vypsány
dříve (zřejmě už v červnu, jakmile bude známa termínová listina ŠSČR)
o Na Mistrovství ČR dětí a mládeže získali pražské hráčky a hráč 5 titulů – Emma
Dobsa (Unichess, D10), Anna Lhotská (OAZA, D12), Anna Marie Koubová
(Unichess, D14), Karin Němcová (OAZA, D16), Štěpán Hrbek (Unichess, H12).



TMK
o R. Kubíček informoval, že závěrečná zpráva TCM za rok 2016 byla poslána Z.
Fialovi. Nyní je potřeba dodat materiály k soustředěním (V. Rut zatím nedodal
materiály k několika soustředěním). J. Kovář informoval, že faktury organizátora
soustředění/trenéra za tato soustředění nebudou proplaceny, dokud nebudou
materiály dodány.

Úkol 41/3: Na základě seznamu od R. Kubíčka pošle V. Rut chybějící materiály za
loňská i letošní soustředění TCM. Termín: 14.4.2017
o Dále byla diskutována aktualizace listiny talentů a podmínek podpory talentů pro
rok 2017: Není zatím známa výše podpory z TCM. R. Kubíček bude kontaktovat
A. Ambrože jako nově zvoleného předsedu TMK ŠS ČR (29.3. byly zveřejněny
nové odborné komise ŠS ČR). Do té doby bude předpokládat podporu na úrovni
rozpočtu.
Úkol 41/4: VV uložil R. Kubíčkovi aktualizovat listinu talentů a podmínky podpory
talentů pro rok 2017. Termín: 20.4.2017
o V. Rut bude organizovat školení učitelů pro projekt Šachy do škol. Pro větší
efektivitu navrhuje V. Rut toto školení spojit se školením trenérů IV. třídy (druhý
den bude pro učitele nepovinný).
o V. Rut zruší soustředění TCM, které se mělo konat o velikonocích. Soustředění
v květnu a červnu budou beze změny.
Úkol 41/5: VV uložil R. Kubíčkovi protřídit seznam trenérů zveřejněných na
webových stránkách PŠS na základě jejich zpětné vazby tak, aby tam byli uvedeni
pouze ti, kteří mají zájem trénovat zájemce z řad veřejnosti. Termín: 30.4.2017


KR
o P. Háse informoval, že rozhodování Přeboru Prahy družstev probíhá bez stížností.
Vzhledem k většímu počtu zápasů hraných ve čtvrtek – nebyli nominováni
rozhodčí u asi 4 až 5 utkání.



KMK
o J. Hruška informoval o stavu webových stránek PŠS. Dne 14.3.2017 došlo
k výpadku webových stránek. Byla způsobena změnou pluginu Google analytics
od Google, který se stal nekompatibilní. Závada byla odstraněna v průběhu dne.
o J. Hruška připravuje nová vylepšení stránek a zapracování některých požadavků
od uživatelů. Vzhledem ke kapacitě to bude zřejmě až v létě.
o Dále J. Hruška informoval, že hledá webmastera webových stránek PŠS, který by
ho zastoupil.



KD
o V. Pivoňka informoval, že dotace magistrátu hl.m. Prahy na Přebory Prahy nebyla
PŠS přidělena bez zdůvodnění.
o Dále byly diskutovány podmínky a postup přípravy žádosti o dotaci magistrátu
hl.m. Prahy v Programu I (na trenérskou činnost):
o Budou kontaktovány příslušné oddíly s dotazníkem ohledně jejich zájmu
(připraví a rozešle J. Hruška),
o V. Pivoňka připraví a rozešle VV k vyjádření projekt,
o J. Kovář požádá PTU o poskytnutí vzoru smlouvy o realizaci,
o R. Wadura přípraví text usnesení VV schvalujícího projekt.

3. Informace o hospodaření (J. Kovář)



J. Kovář informoval, že byly připraveny finanční výsledky za rok 2016 a bylo podáno
daňové přiznání za rok 2016.
PTU uloží požadované výkazy do spolkového rejstříku.

4. Různé
Úkol 41/6: RK uložil VV ověřit s PTU, jak je řešena spisová služba pro PŠS a zda
může RK ověřit účetní doklady přímo v sídle PTU. Termín: příští řádný VV
VV požádal RK, aby doložila formální dokumenty týkající se předběžné informace o
změnách v revizní komisi.
Usnesení 41/1: VV konstatuje, že zápis z 40. schůze objektivně zaznamenal průběh
jednání.
Termín 42. schůze VV PŠS bude v červnu 2017.
Zapsal dne 30.3. 2017: R. Wadura
Ověřil: J. Hruška

