Zápis ze 46. schůze VV PŠS
ze dne 25. 6. 2018
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Neomluven:

J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, P. Háse, V. Pivoňka, R. Kubíček, V. Rut
J. Kropík
-

Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, U Průhonu 24, Praha 7. Byla zahájena v 18:45 a
ukončena v 21:30.
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Informace z komisí (Předsedové komisí)
- STK, KM, TMK, KR, KMK, KD
3. Různé
1. Kontrola plnění úkolů
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
ZRUŠEN Vzhledem k aktuálně získaným zkušenostem s dotacemi a specifikům dotačních
programů jednotlivých poskytovatelů, nelze připravit univerzální metodiku. Z tohoto
důvodu nebude připraven materiál, ale V. Pivoňka bude fungovat jako kontaktní osoba
pro dotazy oddílů ohledně dotací.
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
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO J. Prokopová udělala seznam, obvolala, resp. obeslala všechny
trenéry a zjistila jejich zájem. Získané informace je nutné zpracovat a následně bude
vyvěšen seznam trenérů, kteří mají zájem o trénování veřejnosti na webové stránky PŠS.
2. Informace z komisí (Předsedové komisí)


TMK
o TCM (Projekt KTCM 2018):
− zatím realizovány akce za 39 tis. (z rozpočtovaných 94 tis. Kč)
− listina talentů + metodika - připraví L. Vlasák
− plán soustředění TCM na H2 2018 - připraví L. Vlasák
o R. Kubíček dále zjistí zájem a podle toho případně naplánuje školení trenérů 3. a
4. třídy na podzim 2018.
o Na webových stránkách PŠS byly zveřejněny materiály ze soustředění TCM.



STK (informoval J. Kovář)
o Výsledky Přeboru Prahy jednotlivců (Rejfířova memoriálu): 1. Petr Neuman
8,5 b./9, 2. Tomáš Kulhánek 7 b., 3. Jakub Wichs 6 b.

o

o

o

o

o

Přeborníkem Prahy v rapid šachu (Memoriálu Věry Menčíkové) se stal Petr
Neuman ( ŠK Dopravní podnik Praha) a přebornicí v ženách se stala Miroslava
Čejková (ŠK Mahrla Praha z.s.)
VV diskutoval modely Přeboru Prahy jednotlivců pro příští sezónu (aktuální stav 1
partie týdně versus možnost spojit přebor s jiným turnajem a udělat přebor v 1
týdnu). Pro sezónu 2018/2019 bude ponechán současný model.
V Přeboru Prahy 4-členných družstev zvítězila Dukla Praha. Slabší účast (6
družstev) kvůli kolizi turnajů. Pro příští rok je nutné informovat ostatní
organizátory z oddílů o termínech mistrovských turnajů PŠS, aby se předešlo
kolizím.
Hlasováním per rollam byla ustavena disciplinární komise (V. Soukup, J.
Prokopová a P. Vaněk) k případům neodsouhlasení přesunu zápasů Přeboru
Prahy družstev TJ Kobylisy B - ŠO TJ Dukla Praha B, Sokol Praha Vršovice G - SK
OAZA Praha G. Disciplinární komise rozhodla, že případy nepatří do kompetencí
disciplinární komise a vrátila je zpět k dořešení STK. STK udělila napomenutí
všem dotčeným týmům.
Podněty konference PŠS z roku 2017:
− Byla provedena anketa mezi oddíly ohledně zavedení tempa
s inkrementem a zveřejňování zápisů partií Přeboru Prahy - obojí bylo
zamítnuto (v obou případech cca 20% pro, 80% proti).
− Měsíční zápočet pražských soutěží družstev na FIDE: po diskusi s M.
Šmajzrem a předsedou celorepublikové STK J. Malcem dospěla STK
k závěru, že s tím související administrativa nepřináší dostatečný efekt.
− Dřívější oznamování pokut: výše pokut budou oznámeny měsíc po
soutěži, kluby mohou do 30 dnů vznést námitky, a pokud tak neučiní,
pokuty se stanou pravomocnými. Pokuty budou hrazeny jako dosud až
se startovným na příští sezónu.
− Nahlášení závazného zájmu o účast v soutěžích družstev: od sezóny
2018/2019 bude nutno projevit závazný zájem pro účast
v Přeboru, 1. třídě a 2. třídě do 1. října, přihlášky pak bude nutno
podat do konce října (a to i s hostováním a registracemi nových
hráčů). Přihlášky budou zasílány ve standardizované formě na emailovou adresu druzstva@prazskysach.cz Pokud je bude potřeba doplnit,
dostanou družstva lhůtu k nápravě. Pokud nedostatek ve lhůtě
neodstraní, bude hráč vymazán ze soupisky. Díky těmto opatřením bude
na konferenci PŠS k dispozici kompletní rozlosování. Detaily budou
uvedeny v rozpisu soutěže.
− STK bude informovat oddíly o výsledcích ankety.



KM
o Přebor Prahy družstev ml. žáků vyhrálo družstvo Unichess.
o Finále juniorů H18-20 vyhrál Vojtěch Pařízek.
o Dle pokynů KM ŠS ČR má být Přebor Prahy žáků jednotlivců vážným tempem
(KM řeší jak to zajistit, pravděpodobně bude kvalifikace rapid a finále vážným
tempem). Vyřešení přeboru váže na zveřejnění kalendáře akcí mládeže.
o J. Prokopová udělá fyzickou inventuru pohárů pro soutěže dětí a mládeže.



KR
o P. Háse informoval, že StČ ŠS dělají školení rozhodčích.
o Bude se konat školení rozhodčích 3. a příp. 2. třídy, P. Háse upřesní termíny.

o

o

Proběhlo speciální školení rozhodčích na používání programu Swiss manager (P.
Šedý, J. Prokopová). Počet zájemců byl 14, z čehož dvěma nevyhovoval termín a
dva nepřišli.
V roce 2018 rovněž proběhne školení rozhodčích 1. třídy organizované ŠSČR.



KMK
o J. Hruška informoval, že byl zrušen starý web ŠSČR, a J. Prokopová aktualizovala
odkazy stránek PŠS na nový web.
o Konal se Festival sportu 16.-20.6. (Letenská pláň). Za šachy zajistil účast V.
Pivoňka - proběhl rozhovor a simultánka s Nguyen Thai Dai Vanem (10 výher
z 10 zápasů) a rozhovor s Martinem Petrem. Byla podána žádost o dotaci hl. m.
Prahy na organizaci (na 56,5 tis. Kč).
o V. Rut požádal o kapacity J. Prokopové pro zahájení Facebooku PŠS.



KD
o Podána žádost o dotaci hl. m. Prahy na Program I. (trenérská činnost,
pronájem). Bylo přiděleno 240 tis. Kč (o 20% více než loňský rok).
o Podána žádost o dotaci na Festival sportu, viz výše.
o Probíhá vyúčtování dotace hl. m. Prahy za sezónu 2017/2018, většina oddílů již
provedla (ve spolupráci s J. Prokopovou).

3. Různé
− VV se zabýval nastavením plnění požadavků GDPR.
− A. Šimeček emailem požádal o opravu jednacího řádu dle stanov ŠSČR
− Usnesení 46/1: VV schvaluje změnu článku 3 bodu 5 jednacího řádu, který bude
znít následovně: „O průběhu jednání pořizuje předsedající nebo jím určený zástupce

(např. sekretář) zápis, který zašle k připomínkám všem členům orgánu PŠS nejpozději
do 14 kalendářních dní od termínu konání jednání. Po odsouhlasení, ale nejdéle do 30
kalendářních dnů od termínu konání, se zápis jednání orgánu PŠS prezentuje veřejně
na webových stránkách PŠS.“ Jednomyslně SCHVÁLENO

− V. Pivoňka informoval, že 16.11. se bude konat předání cen Salo Flohra (110. výročí
narození) se simultánkou. V. Rut navrhl, aby 20 hráčů z řad mládeže vybral
pořadatel. Akce se bude konat na Úřadě MČ pro Prahu 5, kde se bude rovněž konat
Turnaj generací 17.11.
− V. Pivoňka informoval o akci Staropramenu na propagaci šachu v restauracích.
Usnesení 46/2: VV konstatuje, že zápis z 45. schůze objektivně zaznamenal průběh
jednání.
Termín 47. schůze VV PŠS nebyl prozatím stanoven.
Zapsal dne 25.6.2018: R. Wadura
Ověřil: J. Hruška

