
Zápis ze 48. schůze VV PŠS 
ze dne 3. 1. 2019 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, P. Háse, R. Wadura, V. Pivoňka, V. Rut, P. Kopta 
Hosté: R. Přibylová, J. Prokopová, L. Vlasák, P. Hrbek 
Omluveni: J. Kropík 
Neomluven: - 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, Pernerova 18, Praha 8. Byla zahájena v 18:45 a 
ukončena v 20:45. 
 

Program: 
 
1. Informace o hlasování per rollam 
2. Kontrola plnění úkolů 
3. Jmenování předsedů odborných komisí a jejich členů 
4. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
5. Různé 
 
1. Informace o hlasování per rollam 
 
J. Hruška a R. Wadura informovali o dvou hlasováních VV per rollam, které proběhly ve 
dnech 3.12. až 4.12.2018:  
 
1. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019 pro konferenci PŠS konanou dne 4.12.2018, viz 

zde http://prazskysach.cz/wp-
content/Files/Svaz/Konference/2018/Konference_PSS_2018_Rozpocet_2019_F.pdf  
(7 pro, 1 se nevyjádřil) SCHVÁLENO  

 
2. Schválení přerozdělení části mimořádné dotace ŠSČR na organizaci sportu v krajích ve 

výši 21 tis. Kč rovným dílem mezi pražské oddíly, které aktivně podporují šachový život v 
Praze (organizují turnaje pro ostatní a turnaj je v kalendáři PŠS), jmenovitě 1.500 Kč pro 
oddíly Sokol Kobylisy, ŠK Loko Praha, ŠK Smíchov, TJ Bohemians, DP Praha, PORG, ŠK 
Bohnice, SK Oaza, ŠK Praha 4, Sokol Vršovice, Sokol Vyšehrad, ŠK Kbely, TJ Dukla, ŠO 
Praga. (7 pro, 1 se nevyjádřil) SCHVÁLENO  

 
2. 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 na webové stránky PŠS vyvěšen seznam trenérů, kteří mají zájem o 
trénování veřejnosti. Nová TMK rozhodne o formě. 
 
 
 
 

http://prazskysach.cz/wp-content/Files/Svaz/Konference/2018/Konference_PSS_2018_Rozpocet_2019_F.pdf
http://prazskysach.cz/wp-content/Files/Svaz/Konference/2018/Konference_PSS_2018_Rozpocet_2019_F.pdf


3. Jmenování předsedů odborných komisí a jejich členů 
 

VV projednal návrhy složení odborných komisí předložených a krátce představených 
předsedy jednotlivých komisí: 

 
STK: předseda J. Kropík, členové J. Kovář, M. Petras 
KM: předseda P. Kopta, členové V. Rut, J. Čmiko 
KR: předseda P. Háse, členové V. Soukup, R. Fischl  
KMK: předseda J. Hruška, členové V. Pivoňka, J. Prokopová  
KD: předseda V. Pivoňka, členové J. Hruška, J. Kovář 
TMK:  
L. Vlasák potvrdil, že k dnešnímu dni (tj. k 3.1.2019) rezignuje na funkci manažera TCM 
pro Prahu.  
V. Rut navrhl, aby se TMK sloučila s KM. P. Kopta nesouhlasil z důvodu rozsáhlé a 
různorodé agendy. Na základě toho se V. Rut rozhodl kandidovat na předsedu TMK s tím, 
že byl zároveň manažerem TCM.  
Dalším kandidátem na předsedu TMK byl P. Hrbek, který shrnul svoji představu 
fungování trénování mládeže, obsazení funkce manažera TCM zatím neřešil. 
Na základě diskuse ve VV vyplynul spojený návrh: P. Hrbek předseda TMK, členové L. 
Vlasák, S. Berezjuk, V. Rut. TCM zůstává v rámci komise TMK a manažerem TCM bude V. 
Rut, který podléhá řízení předsedy TMK. 

 
Usnesení 48/1: VV jmenuje předsedy a schvaluje členy odborných komisí PŠS 
v následujícím složení: 

− STK: předseda J. Kropík, členové J. Kovář, M. Petras  
− KM: předseda P. Kopta, členové V. Rut, J. Čmiko 
− KR: předseda P. Háse, členové V. Soukup, R. Fischl 
− KMK: předseda J. Hruška, členové V. Pivoňka, J. Prokopová  
− KD: předseda V. Pivoňka, členové J. Hruška, J. Kovář 
− TMK: předseda P. Hrbek, členové L. Vlasák, S. Berezjuk, V. Rut 

hlasování: pro 7/proti 0/zdržel se 0 SCHVÁLENO  
 
Usnesení 48/2: VV jmenuje V. Ruta předsedou TCM. hlasování: pro 7/proti 0/zdržel se 0 
SCHVÁLENO 
 
V souvislosti s výše uvedeným návrhem V. Rut rezignoval s okamžitou účinností na funkci 
člena VV s tím, že po skončení dvou měsíční zákonné lhůty pro odstoupení bude nahrazen P. 
Hrbkem. 
 
4. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 

 Hospodář J. Kovář informoval, že předběžný výsledek hospodaření 2018 k dnešnímu 
dni je +1.637,50 Kč. 

 STK (informoval J. Kovář) 
o Pražské soutěže družstev: 

− byli určeni vedoucí skupin - J. Kropík rozešle spolu se soupiskami 
s aktualizovaným ELO 

o Přebor Prahy dospělých v rapid šachu (včetně soutěže žen) se bude konat jako 
součást Memoriálu Věry Menčíkové, který se bude konat 9.6.2019. 

o Propozice Přeboru Prahy jednotlivců 2019 (Rejfířova memoriálu) budou 
zveřejněny na konci ledna. 



o Přebor Prahy 4-členných družstev v rapid šachu - je potřeba určit termín, který 
se nebude překrývat s Memoriálem Věry Menčíkové a Memoriálem B. Modra - 
zařídí M. Petras spolu s V. Pivoňkou. 

o Podpora přeborníka Prahy na MČR - VV potvrdil výklad předsedy STK, že pro 
úhradu nákladů spojených s účastí přeborníka Prahy na MČR je nutné, aby 
přeborník byl v době konání MČR členem pražského oddílu (jedná se o 
reprezentaci Prahy). VV doporučil STK to výslovně uvést do propozic, aby se do 
budoucna předešlo nejasnostem. 

o VV předběžně diskutoval termín Přeboru Prahy v bleskovém šachu dospělých 
(včetně juniorů) tak, aby nedošlo ke kolizi s jinými turnaji (předběžně vhodné 
období 19.11.-14.12.2019, pondělí-čtvrtek). Bude vypsáno výběrové řízení. 

 
 KM 

o P. Kopta informoval, že probíhá Přebor Prahy družstev starších žáků. J. Hruška 
upozornil, že je potřeba dovybrat startovné a aktualizovat propozice. V. Rut pošle 
propozice ve Wordu P. Koptovi k úpravě. V. Rut upozornil, že není k dispozici 
hrací místnost pro kola 19.1. a 20.1.2019. P. Hrbek zjistí, zda je bude možné 
odehrát na ZŠ Štěpánská (bude potřeba zajistit materiál, zajistil by V. Rut). 

o Přebor Prahy jednotlivců (do 10, 12, 14, 16, 18 a 20 let) se bude hrát jako 7-
kolový open turnaj 5.-8.5.2019 v ZŠ Štěpánská. J. Prokopová zveřejní propozice. 
Všechny kategorie (včetně kategorie do 10 let) se budou hrát vážným tempem. 

o Přebor Prahy družstev ml. žáků v rapid šachu který se bude konat 6.4.2019 - 
proběhl konkurs, ale nikdo se nepřihlásil. VV doporučil znovu oslovit konkrétní 
zájemce. 

o Přebor Prahy jednotlivců v rapid šachu (do 10,12, 14 let) se bude konat 
23.3.2019 na Gymnáziu Mensa. P. Kopta zváží vypsání paralelního open turnaje 
pro starší kategorie. 

o P. Kopta informoval, že požádá oddíly o nápady k další činnosti KM (např. 
postupné prodlužování tempa, pravidelné turnaje v Gymnáziu Mensa?). 

 
 TMK 

o P. Hrbek pokládá za nejzásadnější kvalitní školení trenérů. J. Hruška doplnil, že 
se trenéři s kvalifikací požadují i v rámci dotačních programů. Proběhla diskuse 
ohledně rozdělení školení na ty pro laiky (začátečníky) a pro šachisty (čistě ke 
splnění kvalifikační povinnosti). 

o V. Rut navrhl uspořádat co nejdřív po soutěžích družstev školení 3. a 4. třídy.   
o TCM: 

− Naplánovat a zveřejnit nejbližší soustředění a stanovit termíny na 1. 
pololetí 2019. Informovat účastníky a komunikovat s nimi. Zvážit 
povinnou účast dětí z Listiny talentů na soustředěních TCM. V loňském 
roce se soustředění účastnilo cca 20 dětí ze 60.  

− P. Hrbek navrhl se vrátit k tomu, že může přijít kdokoli s tím, že si to 
zaplatí a jen ti z LT to budou mít zadarmo. V. Pivoňka navrhl motivovat 
děti k tomu, aby chtěli být na LT (zdarma startovné na pražské soutěže). 
P. Hrbek navrhl udělat dlouhodobější soustředění mimo Prahu (např. 
během jarních prázdnin). Bude dále diskutováno v rámci TMK. 

− Stávající Listina talentů bude platit cca do konce sezóny 2018/2019 (po 
MČR bude vytvořena nová). 

o P. Hrbek informoval o celostátní komisi rodičů ŠSČR a navrhl udělat něco 
obdobného, ale smysluplnějšího v rámci Prahy (nesbírat pouze zpětnou vazbu, ale 



motivovat a informovat rodiče). P. Kopta navrhl připravit nějaké informativní 
„desatero“ pro rodiče. 

 

 KR 
o P. Háse informoval, že se seminář rozhodčích s rozdělováním zápasů pražských 

soutěží bude konat 5.1.2019 v Kobylisích. 
 

 KMK 
o J. Hruška informoval, že se v letošním roce bude věnovat rozvoji webových 

stránek. 
o V. Pivoňka informoval, že se letos bude konat znovu festival Sporťáček a zřejmě i 

Festival sportu.  
o V. Pivoňka informoval o probíhající spolupráci s pivovarem Staropramenem 

(šachu v restauracích) - na schůzku bude přizván i Viktor Novotný, předseda 
ŠSČR. 

o VV diskutoval větší propojení oddílů a škol, např. formou propagace oddílů na 
Přeboru škol.   
 

 KD 
o PŠS obdržel dotaci hl. m. Prahy na organizaci Festivalu sportu 16.-20.6.2018 

(56,5 tis. Kč). Dotace byla už vyúčtována. 
o Bude třeba připravit žádost o dotaci hl. m. Prahy na Program I. pro sezónu 

2019/2020 (trenérská činnost, pronájem) - připraví J. Hruška, případná schůzka 
s magistrátem. 
 

5. Různé 
 

− J. Hruška informoval, že je třeba najít prostor pro konferenci PŠS 2019 a domluvit 
termín (např. Oáza, Smíchov?). V bývalé hrací místnosti Unichess to již nebude 
možné. 

− V. Pivoňka informoval, že sport na magistrátě hl.m. Prahy již není v kompetenci 
radního pro oblast sportu a volného času, ale v kompetenci radního pro oblast 
školství, sportu, vědy a podpory podnikání, kterým je Vít Šimral. 

− R. Wadura informoval, že bude třeba vložit změny v orgánech do spolkového 
rejstříku. 

− Zápis konference PŠS bude zveřejněn nejpozději 4. ledna. 
 

Usnesení 48/3: VV konstatuje, že zápis ze 47. schůze objektivně zaznamenal průběh 
jednání. 

 
Termín 49. schůze VV PŠS bude určen později. 
 
Zapsal dne 3.1.2019:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


