Zápis ze 47. schůze VV PŠS
ze dne 3. 10. 2018
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Neomluven:

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

Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, Pernerova 18, Praha 8. Byla zahájena v 19:15 a
ukončena v 21:45.
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Informace z komisí (Předsedové komisí)
- STK, KM, TMK, KR, KMK, KD
3. Příprava konference (stanovení termínu a rozdělení úkolů)
4. Různé
1. Kontrola plnění úkolů
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/ÚKOL TRVÁ 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)


STK (informoval J. Kovář)
o Plánované změny týkající se soutěže družstev dospělých byly zapracovány do
propozic. Nový formulář přihlášky, propozice a další dokumenty byly rozeslány
všem oddílům. V termínu pro potvrzení účasti v soutěžích 2018-2019 nepotvrdilo
zájem o účast 6 oddílů (17 družstev), po urgenci potvrdily 4 oddíly, nyní chybí
vyjádření ještě od dvou oddílů.
o J. Kropík informoval, že o nižší soutěž (Přeborová skupina místo 2. ligy) požádal
šachový oddíl TJ Bohemians Praha pro družstvo B, takže v Přeborové skupině
bude 13 družstev, protože takto sestoupivší družstvo nesmí způsobit dodatečné
sestupy ze skupiny, do níž je přeřazeno. Protože z více důvodů není možné, aby
se soutěž konala ve více jak 13 týdnech, nebude v Přeborové skupině žádný
volný týden. Dále ŠK Praha-Smíchov pro svoje družstvo, které sestoupilo z 2. ligy
do Přeborové skupiny, požádal o zařazení do nižší soutěže (1. třídy) - na takto
uvolněné místo povolal J. Kropík, v souladu se soutěžním řádem, náhradníka
(družstvo TJ Kobylis, které tuto nabídku přijalo).
o S přihláškou do soutěže družstev je nutno do konce října 2018 podat
soupisky i se souhlasem s hostováním a registracemi nových hráčů a
cizinců, kromě III. třídy, kde je možné zaregistrovat nové hráče do konce
listopadu.

o
o

o

o

Přebor Prahy jednotlivců 2019 se bude konat jako součást Rejfířova memoriálu.
O přebor Prahy v rapidu jednotlivců projevila zájem Růžena Přibylová s tím, že by
se konal jako součást Memoriálu Věry Menčíkové (včetně soutěže žen), který se
bude konat 9.6.2019.
VV diskutoval termín Přeboru Prahy v bleskovém šachu dospělých (včetně
juniorů) tak, aby nedošlo ke kolizi s jinými turnaji (předběžně vhodné období
19.11.-14.12.2018, pondělí-čtvrtek). Bude vypsáno výběrové řízení.
VV diskutoval, zda zorganizovat a pokud ano, v jakém termínu se bude konat
Přebor Prahy 4-členných družstev v rapid šachu.



KM
o V. Rut informoval, že na Přebor Prahy družstev starších žáků je momentálně
přihlášeno 12 týmů (navíc ŠK Bohnice se rozhoduje, zda se účastní).
o Připravena výběrová řízení na Přebor Prahy v rapidu mládeže, Přebor Prahy
družstev mladších žáků a Přebor škol, V. Rut rozešle.
o Přebor Prahy jednotlivců (do 12, 14 a 16 let) se bude dle pokynu ŠSČR hrát
vážným tempem, termín bude během velikonoc (18.4.-21.4.2019). Pro děti do 8
a 10 let se bude hrát zkráceným tempem. Bude vypsáno výběrové řízení.
o J. Prokopová udělá fyzickou inventuru pohárů pro soutěže dětí a mládeže. V. Rut
připravil seznam potřebných pohárů, vybere příslušné poháry z katalogu a předá
podklady J. Kovářovi pro objednávku.



TMK
o TCM (Projekt KTCM 2018):
− V. Rut informoval, že se budou konat kvalitní soustředění TCM v H2 2018
- lektoři L. Černoušek, T. Kriebel, P. Michalík.
− J. Kovář probere čerpání TCM s L. Vlasákem, aby bylo jasno, kolik lze
alokovat na Mistrovství Čech.
− Listina talentů byla zveřejněna a bude platit v sezóně 2018/2019.
o Byla zmíněna možnost online školení trenérů 4. třídy na stránkách ŠSČR pro
zaregistrované hráče.
o R. Kubíček dále zjistí zájem a podle toho případně naplánuje školení trenérů
3. třídy na podzim 2018.



KR
o Školení rozhodčích 2. třídy a seminář 2. a 3. třídy se bude konat 6.10.-7.10.2018
na Strahově (přihlášeno 12 účastníků).
o V roce 2018 rovněž proběhne školení rozhodčích 1. třídy organizované ŠSČR.



KMK
o Ještě nebyla vyřízena žádost o dotaci hl. m. Prahy na organizaci Festivalu sportu
16.-20.6.2018 (na 56,5 tis. Kč).
o V. Pivoňka informoval, že na začátku září se šachy účastnily festivalu Sporťáček.
Rodiče s dětmi, kteří projevili zájem o šachy, byli směrováni na oddíly v místě
jejich bydliště.
KD
o Dotace hl. m. Prahy za sezónu 2017/2018 byla kompletně vyúčtována (za
významné podpory J. Prokopové).
o PŠS obdržel dotaci hl. m. Prahy na Program I. pro sezónu 2018/2019 (trenérská
činnost, pronájem) ve výši 240 tis. Kč (o 20% více než loňský rok). Smlouvy
s oddíly rozeslány a podepsány.



o
o
o

Magistrát hl.m.Prahy už vyhlásil tento program i na sezónu 2019/2020.
Vyhodnocení Podpory kroužků musí oddíly poslat do 22.10.2018, oddílům
připomene V. Rut a plnění bude kontrolovat J. Prokopová.
MŠMT vyhlásil program Můj klub pro podporu trenérské činnosti pro děti a
mládež pro rok 2019. Je potřeba podat žádost do 31. října 2018.

3. Příprava konference
− Byla diskutována volba místa a termínu 4.12.2018 (příp. 11.12.2018).
− Tento rok bude konference volební, bude volen výkonný výbor (volební týmy) a
revizní komise.
− Bude nutno rozeslat pozvánku a program měsíc před konferencí - zařídí J. Hruška.
− Dále bude nutno rozeslat materiály 1 týden před konferencí. J. Hruška požádal členy
komisí aktualizaci loňských dokumentů.
− J. Hruška navrhl, aby VV navrhla konferenci PŠS zvýšení příspěvků na 200 Kč pro
dospělé a děti a 100 Kč pro seniory tak, aby byl dosažen vyrovnaný rozpočet
s poloprofesionalizací a automatizací činnosti PŠS. O jeho návrhu se hlasovalo
s následujícím výsledkem:
Usnesení 47/1: VV schvaluje, že na konferenci PŠS navrhne zvýšení příspěvků PŠS na
200 Kč pro dospělé a děti a 100 Kč pro seniory. (4 pro, 1 se zdržel) SCHVÁLENO
4. Různé
− J. Hruška informoval, že PŠS obdrží příspěvek na činnost ve výši 35 700 Kč při splnění
podmínek (informování o postupech, aktualizace údajů a dokumentů ve spolkovém
rejstříku).
− VV se zabýval nastavením plnění požadavků GDPR.
− V. Pivoňka informoval, že 16.11. se bude konat předání cen Salo Flohra (110. výročí
narození) se simultánkou na Úřadě MČ pro Prahu 5, kde se bude rovněž konat Turnaj
generací 17.11.
− V. Pivoňka informoval o probíhající spolupráci s pivovarem Staropramenem (šachu
v restauracích).
Usnesení 47/2: VV konstatuje, že zápis z 46. schůze objektivně zaznamenal průběh
jednání.
Termín 48. schůze VV PŠS bude v druhé polovině listopadu.
Zapsal dne 3.10.2018: R. Wadura
Ověřil: J. Hruška

