
Zápis ze 43. schůze VV PŠS 
ze dne 11. 10. 2017 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, P. Háse, V. Pivoňka, V. Rut 
Hosté:  
Omluveni: J. Kropík, R. Kubíček (částečná účast telefonicky) 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, U Průhonu 24, Praha 7. Byla zahájena v 19:10 a 
ukončena v 22:15. 
 

Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
3. Informace o hospodaření (J. Kovář) 
4. Příprava konference 
5. 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.  
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO V. Pivoňka zaslal návrh, ke kterému se VV vyjádří do příštího VV. 
 
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 byla provedena s tím, že většina oddílů nesouhlasila se zavedením zápočtu 
II. třídy na FIDE ELO (dodatečné náklady na rozhodčí) a z důvodu omezení dostupnosti 
hrací místnosti u několika oddílů není možné zavést inkrement. 
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 zveřejnil finální listinu talentů pro rok 2017 a upravené podmínky 
podpory na webových stránkách PŠS.  
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 konce roku 2017 (ve spolupráci s R. Wadurou) 



 
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: posunut 
na 31.10.2017 UPRAVENO V. Rut zjistí, co už je vyzvednuto a co zbývá z loňské 
objednávky. Následně V. Rut připraví novou objednávku. 
 

2. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 

 KR 
o P. Háse informoval, že zorganizuje školení na nová pravidla FIDE dne 9.12. 

(Mensa gymnázium) a seminář před soutěžemi družstev (6.1.2018).  
 

 STK (informoval J. Kovář) 
o Probíhá příprava na Přebor Prahy družstev, zveřejněn rozpis (zvýšeny pokuty za 

nedostavení se k partii a nenastoupení družstva), rozeslán přehled pokut za 
loňskou sezónu. 

o Přebor Prahy žen se pro nezájem hráček v letošním roce neuskutečnil, v příštích 
letech bude organizován v rámci Přeboru Prahy jednotlivců (při účasti min. 3 
žen). 

o Přebor Prahy v bleskové hře mužů zorganizuje Oáza, společně s kategorií juniorů 
do 20 let. Propozice připraví J. Kropík a odsouhlasí KM (předběžně 28.11.). 
 

 KM 
o V. Rut informoval, že ŠSČR rozeslal podmínky programu Podpory oddílů a 

kroužků (min. 5 dětí a 4 turnaje) – údaje poskytnou oddíly, kontrolu ze strany 
PŠS provede J. Čmiko. 

o V. Rut informoval, že bude nominováno družstvo na Olympiádu sportů. 
o Turnaje:  

 V Přeboru Prahy družstev st. žáků je momentálně přihlášeno 9 družstev 
(první kolo bude 25.11.); 

 Přebor Prahy jednotlivců – schváleny propozice (nově kategorie do 8 let, 
která bude hrát spolu s kategorií do 10 let, vyhodnocení zvlášť);  

 Přebor Prahy družstev škol bude 29.1. a 30.1.2018 (posun z důvodu 
prázdnin); 

 4. turnaj přeboru Prahy se přesouvá z 10.2. na 24.2. (posun z důvodu 
prázdnin) 

 Přebor Prahy v rapid šachu mládeže proběhne 26.11. spolu s Memoriálem 
J. Weisgraba. 

 

 TMK 
o R. Kubíček informoval, že TCM převzal M. Vokáč minulý týden a uvolnil 2. část 

dotace. Svolal jednání pro Čechy (21.10.) i Moravu. Do konce listopadu je 
potřeba poskytnout informace o čerpání, na základě toho bude uvolněna 
poslední část dotace. 

o Je vyčerpáno 17 z 88 tis. Kč. Po započtení předpokládaných výdajů (plánovaná 
soustředění a trenéři pro Mistrovství Čech v Harrachově) zbývá k dočerpání cca 
3,5 tis.Kč. V. Rut a R. Kubíček ověří, kolik se bude účastnit trenérů MČech a na 
základě toho R. Kubíček navrhne dočerpání zbývající části. 

o Podpora letního soustředění Vyšehradu – V. Rut dodat podklady. 



o Proběhla 2 školení trenérů – v květnu školení organizované D. Výprachtickým na 
Oáze (16 účastníků), v září školení organizované A. Ambrožem na Bohemians 
(rovněž 16 účastníků).  

 
 KMK 

o J. Hruška připravuje nová vylepšení stránek a zapracování některých požadavků 
od uživatelů. Vzhledem ke kapacitě to bude až v roce 2018.  

o Pokračuje hledání webmastera webových stránek PŠS.  
o J. Hruška připraví metodiku, jak nahrávat články na web a akce do kalendáře. 
o Proběhl Sporťáček, V. Pivoňka připraví článek a fotky. 

 
 KD 

o J. Hruška sepíše metodiku k správnému čerpání dotace hl. m. Prahy na 
trenérskou činnost. J. Kovář a R. Wadura zajistí hromadný nákup materiálu. 

o V. Pivoňka informoval, že magistrát hl. m. Prahy nevypsal pro rok 2017-2018 
Program 1 pro sportovní svazy, ze kterého byla čerpána výše uvedená dotace na 
trenérskou činnost. 

o J. Kovář a V. Pivoňka ověří podmínky žádosti o dotaci magistrátu hl. m. Prahy na 
Přebor Prahy a případně podají žádost ve stanoveném termínu. 

o Dotace oddílů od ŠSČR na 150 Kč na aktivního člena (dle stavu členské základny 
ke konci října 2017). 

 
3. Informace o hospodaření (J. Kovář) 
 

 J. Kovář informoval, že hospodaření PŠS v roce 2017 probíhá standardně. 
 Žádost o dotaci z položky V.10.8 rozpočtu ŠSČR byla v termínu podána. 

 
4. Příprava konference 
 

 Termín konference PŠS předběžně stanoven na 6.12. 18:00. 
 J. Hruška a R. Wadura proberou, co je potřeba připravit. J.Hruška zašle pozvánku a 

program obdobný roku 2016. 
 
5. Různé 
 

 R. Wadura ověří s ŠSČR, jak zajistit soulad s ochranou osobních údajů dle EU nařízení 
GDPR. 

 J. Hruška informoval o úmrtí Slavomila Pekárka, významného pražského hráče a 
organizátora soutěží a šachových akcí. 

 
Usnesení 43/1: VV konstatuje, že zápis z 42. schůze objektivně zaznamenal průběh 
jednání. 

 
Termín 44. schůze VV PŠS bude 22. listopadu 2017. 
 
Zapsal dne 11.10. 2017:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


