Zápis ze 42. schůze VV PŠS
ze dne 27. 6. 2017

Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, R. Kubíček, P. Háse, V. Pivoňka, V. Rut
Hosté:
M. Partl
Omluveni: J. Kropík
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, U Průhonu 24, Praha 7. Byla zahájena v 18:10 a
ukončena 21:45.
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
Další kroky: J. Hruška připraví návrh k vyjádření předsedům odborných komisí.
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
Další kroky: 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
Stav: Žádost o dotaci hl. m. Prahy na tréninkovou činnost byla podána – viz bod 2 (KD)
SPLNĚNO
Úkol 41/1: VV uložil STK udělat anketu mezi oddíly ohledně zavedení inkrementu a
zápočtu výsledků II. třídy na FIDE ELO. Termín: 31.5.2017
Stav: Anketa o inkrementu vzhledem k zavírací době hracích místností nebude rozeslána
a anketa o zápočtu na FIDE ELO byla rozeslána.
Další kroky: STK anketu vyhodnotí a informuje VV. VV doporučil STK upozornit oddíly,
že v případě zápočtu na FIDE ELO bude muset být u zápasů přítomen rozhodčí.
POSUN TERMÍNU do 20.7.2017
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.

Stav: J. Kropík zaslal vyjádření, ve kterém průběžné hlášení výsledků nedoporučuje
z důvodu dodatečné pracnosti bez významného přínosu. SPLNĚNO
Úkol 41/3: Na základě seznamu od R. Kubíčka pošle V. Rut chybějící materiály za
loňská i letošní soustředění TCM. Termín: 14.4.2017
Stav: V. Rut a L. Vlasák materiály zaslali, přeposlány na celostátní TMK (budou dostupné
jen účastníkům, nebudou se zveřejňovat).
SPLNĚNO
Úkol 41/4: VV uložil R. Kubíčkovi aktualizovat listinu talentů a podmínky podpory
talentů pro rok 2017. Termín: 20.4.2017.
Stav: R. Kubíček připravil předběžnou listinu talentů a aktualizoval ji dle nové ELO listiny.
Další kroky: R. Kubíček rozešle finální listinu talentů. Podmínky podpory se změní (např.
snížením povinného počtu dětí z listiny talentů ze 4 na 3, celkový počet max. 8, strop na
příspěvek na jednu středně/krátkodobou akci 5 tis. Kč).
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
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
POSUN TERMÍNU do příštího řádného VV
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
Stav: R. Wadura se obrátil na PTU – možnost ověření účetních dokladů v sídle PTU byla
potvrzena. Na základě této žádosti připravil PTU spisový řád, který R. Wadura
okomentoval a nyní se čeká na jeho finalizaci ze strany PTU.
Další kroky: R. Wadura zjistí situaci ohledně finálního znění spisového řádu PTU.
SPLNĚNO
2. Informace z komisí (Předsedové komisí)


KR
o P. Háse informoval, že byla vydána nová pravidla FIDE s účinností od 1.7.2017.
P. Háse se seznámí se změnami a v září/říjnu zorganizuje školení. Bude
zveřejněn článek na webových stránkách.



STK (informoval J. Kovář)
o Přebor Prahy jednotlivců (Rejfířův memoriál) vyhrál Pavel Vávra (Unichess).
Kategorie žen nebyla vyhlášena z důvodu malého počtu účastnic (2). Turnaj
spolupořádal ŠK Sokol Vyšehrad a finančně ho podpořili JUDr. Petr Vaněk a Mgr.
Petr Hlavsa.
o Z Přeboru Prahy družstev postupuje díky diplomatickému úsilí J. Kropíka 4. a 6.
družstvo do II. ligy.
o Přebor Prahy v rapid šachu vyhrál Jan Vokoun (TJ Praha Pankrác).
o Přebor Prahy 4-členných družstev v rapid šachu vyhrál ŠK Aurora. Turnaj
zorganizoval ŠK Smíchov (V. Pivoňka) za podpory Městské části Praha 5.
o Byl připraven termínový kalendář na příští sezónu – Přebor Prahy družstev 20172018 se bude konat v období 8.1.-30.3. 2018, volný týden bude od 19.-23.3.
2018. STK se při losování vynasnaží, aby plánovaný termín žádného pátečního
utkání nevyšel na 30.3.2018 (den pracovního volna „Velký pátek“).

o

J. Hruška navrhl STK zvýšit pokuty v Přeboru Prahy družstev na úroveň II. ligy
pro zvýšení kvality soutěže (kauza GROP z minulé sezóny). J. Kovář souhlasil se
změnou, ale konečná výše bude projednána v STK a navržena VV ke schválení.



KM
o V. Rut informoval, že byl připraven termínový kalendář na příští sezónu
s následujícími změnami:
 do Přeboru Prahy se přidá kategorie D8/H8 (pouze vyhodnocení);
 Přebor Prahy družstev škol bude 29.1. a 3.2.2018;
 Pražská mládežnická liga (J. Hruška navrhl přejmenovat na PP družstev
starších žáků) bude ve stejném termínu jako celostátní soutěže, kterých
se hráči PML neúčastní.
o V. Rut navrhl STK spojit Přebor Prahy v bleskovém šachu juniorů a dospělých.
Dále byla diskutována možnost organizovat Přebor Prahy v rapid šachu mládeže
spolu s jinou akcí mládeže.
o Tým Unichess obsadil 2. místo na Mistrovství České republiky družstev mladších
žáků.
o Na Mistrovství České republiky školních týmů 2017 obsadil tým Mensa gymnázia
4. místo v kategorii 6. - 9. třída a tým ZŠ U sv. Štěpána 5. místo v kategorii 1. –
5. třída.
o J. Kovář požádal V. Ruta o objednání a vyzvednutí pohárů, viz níže:
Úkol 42/1: VV uložil KM připravit objednávku na poháry na příští sezónu
(s ohledem na poháry z loňské objednávky, které jsou k vyzvednutí) a poslat ji
hospodáři, který objednávku vyřídí (následně KM vyzvedne najednou všechny
poháry). Termín: 10.9.2017



TMK
o R. Kubíček informoval, že materiály k soustředěním obdržel a byly zaslány
celostátnímu TCM. Budou poskytnuty pouze účastníkům, ne zveřejněny.
o Není zatím známa výše podpory z Programu V (již jsme obdrželi 15 tis. Kč).
o R. Kubíček navrhl spojit tábory (soustředění s dětmi z listiny talentů) s jinými
krajskými TCM. R. Kubíček zkontaktuje ostatní krajské svazy.
o SK Oáza bude spoluorganizovat šachový tábor Palučiny (příspěvek PŠS na děti
z listiny talentů).
o Byla diskutována forma webináře pro trénink mládeže (např. jak omezit
účastníky).
o Připravuje se příručka trenérů.
o ŠSČR chystá školení trenérů 1. třídy (dlouhodobé, na Vysoké škole sportu).
o J. Hruška navrhl R. Kubíčkovi definovat věcný obsah práce s talenty.
o V. Rut navrhl zveřejnit kalendář TCM (soustředění a jiné akce).



KMK
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.
o Bylo diskutováno nahrávání pgn souborů na webové stránky (bude poskytnut ftp
přístupu pro V. Ruta).
o J. Hruška informoval o diskusi ŠSČR s P. Matochou ohledně příspěvku na
Šachový týdeník. Dle názoru ŠSČR je komunikačních kanálů dost, hlavním
problémem jsou kapacity na přípravu obsahu.



KD
o V. Pivoňka informoval, že žádost o dotaci magistrátu hl. m. Prahy na Přebory
Prahy na trenérskou činnost byla podána a dotace byla přidělena Radou hl. m.
Prahy ve výši 200 tis. Kč (vyšší dotaci by muselo schválit Zastupitelstvo). Dle
vyjádření odpovědných pracovníků magistrát hl. m. Prahy podporuje hlavně
pohybové sporty. Žádost o dotaci na trenérskou činnost se bude každoročně
opakovat.
o S hl. m. Praha již byla podepsána smlouva. Nyní je potřeba udělení dotace
oznámit oddílům, připravit a podepsat smlouvy s oddíly (do září 2017) a
zorganizovat informativní schůzku s oddíly k informaci (vyřešit i nákup
materiálu). Vyúčtování bude nutno provést do 30.6.2018.

3. Informace o hospodaření (J. Kovář)




VV PŠS projednal návrh žádosti o dotaci V.10.8 předložený J. Kovářem. Bylo
doporučeno využít přidělenou dotaci na odměny funkcionářů aktivně přispívajících
k plnění úkolů PŠS (zejména u mimořádných akcí typu zpracování dotace), na
odměny lektorům školení trenérů a rozhodčích a na propagaci šachu.
J. Kovář rozešle finální verzi k vyjádření ve čtvrtek a po odsouhlasení zašle na ŠSČR
do 30.6.2017.

4. Různé





V. Pivoňka informoval o 110. výročí narození mezinárodní mistryně Růženy Suché –
Dobiášové.
VV ŠSČR odsouhlasil aktualizaci legislativy ŠSČR s účinností od 21.6.2017 (změny byly
provedeny v Registračním a přestupovém řádu a Soutěžním řádu) – mj. byla
schválena možnost cizinců být registrován na třech soupiskách soutěží družstev
(z toho nejvýše na dvou v soutěžích organizovaných ŠSČR).
C. Haškovec doručil předsedovi PŠS písemné oznámení své rezignace z funkce člena
RK. Stále však nebyly předloženy formální dokumenty týkající se kooptace třetího
člena RK tak, aby mohl být proveden zápis změny do spolkového rejstříku.

Usnesení 42/1: VV konstatuje, že zápis z 41. schůze objektivně zaznamenal průběh
jednání.
Termín 43. schůze VV PŠS bude v září 2017.
Zapsal dne 27.6. 2017: R. Wadura
Ověřil: J. Hruška

