
Zápis ze 49. schůze VV PŠS 
ze dne 30. 4. 2019 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, P. Háse, R. Wadura, V. Pivoňka, P. Hrbek, P. Kopta 
Hosté: J. Prokopová, R. Přibylová 
Omluveni: J. Kropík 
Neomluven: - 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, Pernerova 18, Praha 8. Byla zahájena v 17:35 a 
ukončena v 20:30. 
 

Program: 
 
1. Informace o hlasování per rollam 
2. Kontrola plnění úkolů 
3. Stav registrace změn v rejstříku 
4. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
5. Různé 
 
1. Informace o hlasování per rollam 
 
J. Hruška informoval o hlasování VV per rollam, která proběhla na základě jeho podnětů ze 
dnech 16.3.2019:  
 

o Schválení “Projektu systémové podpory tréninku šachové mládeže 2019 - Zlatá 
pražská mládež“ pro žádost o grant oblasti podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. 
Praze na rok 2019 - Program I. (Pro 7, proti 0, zdrželi se 0) SCHVÁLENO 

o Kooptace Přemysla Hrbka do VV (Pro 7, proti 0, zdrželi se 0) SCHVÁLENO  
 
2. Kontrola plnění úkolů 
 

Úkol 41/5 (upraven): VV uložil předsedovi TMK 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: 31.8.2019 
ÚKOL TRVÁ Bude rozeslán nový standardizovaný e-mailový dotazník trenérům. P. Hrbek 
jako předseda TMK připraví text e-mailu. 
 

3. Stav registrace změn v rejstříku 
 
R. Wadura informoval, že před schůzí obdržel podepsaná čestná prohlášení od nových členů 
VV a RK (Pavla Kopty, Přemysla Hrbka a Josefa Nového) a v nejbližších dnech připraví a 
odešle návrh na změnu údajů ve spolkovém rejstříku. 
 
4. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 

 TMK 
o P. Hrbek představil návrh koncepce TCM PŠS, kterou rozeslal dne 29.4.2019: 

− Hráči budou rozděleni hierarchicky do výkonnostních kategorií (kandidáti 
krajského výběru, krajský výběr a krajská reprezentace).  



− Na akcích pořádaných TCM bude pro účastníky zajištěn trenérský a 
organizační servis. Výše finanční podpory se bude zvyšovat dle jednotlivých 
kategorií.  

− Rovněž byl diskutován předběžný rozpočet TCM, způsob úhrady/účtování 
spoluúčasti/podpory, termínová listina soustředění a turnajů pro sezónu 
2019/2020 a pravidla pro přidělení části případné dotace hl. m. Prahy oddílům 
na trenérskou činnost (dle počtu hráčů v kategorii krajský výběr/ krajská 
reprezentace). 

− Na základě diskuse P. Hrbek dopracuje koncepci a ta bude zveřejněna na 
webových stránkách PŠS. S koncepcí budou rovněž seznámeni rodiče na 
Přeboru Prahy jednotlivců mládeže (5.-8.5.2019 v ZŠ Štěpánská). 

 
 STK (informoval e-mailem J. Kropík a ústně J. Kovář) 

o Soutěž družstev dospělých 2018-19:  
− Bylo potvrzeno, že oprávnění postupující z Přeboru Prahy mají zájem o 

postup.  
− Průběh soutěže byl standardní až na nedostatek kvalitních rozhodčích.  
− Schválené výsledky byly předány v požadovaném formátu a termínu 

zpracovatelům FIDE ELO a LOK.  
− STK zveřejnila na webových stránkách PŠS souhrnný přehled o všech 

skupinách s vyznačením postupů a sestupů. Bude zdůrazněno v krátkých 
zprávách na hlavní straně (zajistí Jan Hruška). 

− J. Kropík nemá v plánu žádné změny pravidel soutěže pro příští sezónu, pouze 
zvažuje navýšení některých pokut a zavedení pokut za některé další 
prohřešky. I přesto byly ve výbory diskutovány možné změny. Vzhledem 
k tomu, že některé z nich vyžadují i přípravu na straně oddílů, k jejich 
případné realizaci dojde pravděpodobně až v sezóně 2020/21. 

o Přebor Prahy jednotlivců probíhá za účasti 24 hráčů (z toho 3 ženy) s průměrem 
ELO 2071. 

o Do Přeboru Prahy 4-členných družstev v rapid šachu je přihlášeno 20 družstev. 
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 12.5.2019 se bude konat rozšířená STK. Za PŠS se bude účastnit Jan Kovář. 

 

 KM 
o P. Kopta informoval, že rozeslal e-mailový dotaz na oddíly ohledně nápadů na 

systém soutěží jednotlivců a další rozvoj činnosti KM. Obdržel jednu odpověď 
s návrhem, aby se finále Přeboru Prahy jednotlivců hrálo jako uzavřený turnaj na 
základě kvalifikace. P. Kopta souhlasí a navrhuje, aby se postupovalo na základě 
kvalifikačních turnajů v rapid šachu, ze kterých budou postupovat nejlepší hráči 
příslušných kategorií. 

o P. Kopta rovněž uvedl, že by se obdobným způsobem (na základě stejných 
turnajů?) postupovalo na Přebor Prahy jednotlivců v rapid šachu. 

o P. Kopta informoval, že se bude konat olympiáda mládeže v Karlových Varech 
(pro šachy v kategoriích rapid jednotlivců a družstev). Účastníci za Prahu 
(s bydlištěm na území Prahy) budou vybráni buď na základě kvalifikačního 
turnaje v rapidu nebo jiným způsobem (ELO). 

o P. Hrbek navrhl zvážit rozdělení Přeboru škol z kapacitních důvodů na Prahu 1-5 
a Prahu 6-10.  

o Veškerá pravidla pro soutěže mládeže budou diskutována v komisi mládeže 
v květnu. 



o P. Kopta dále informoval, že bude potřeba zadat započitatelné turnaje za PŠS 
(rapidy) pro Podporu kroužků. Pro započtení dítěte bude stačit účast na dvou 
turnajích v rapid šachu a na jednom turnaji ve vážném tempu. 

o V. Pivoňka vznesl dotaz na kalendář KM PŠS pro sezónu 2019/2020. Ten bude 
připraven na základě kalendáře ŠSČR v požadovaném termínu, tedy do konce 
června 2019. 

o Přebor Prahy jednotlivců v rapid šachu (do 10,12, 14, 16 let) se konal dne 
23.3.2019 na Gymnáziu Mensa - vítězi jednotlivých kategorií se stali: H10 Roman 
Popov, D10 Sophia Olivia Day, H12 Jakub Tesař, D12 Stella Hosová, H14 Tobiáš 
Svačina, D14 Karolína Marková, H16 Daniel Husa, D16 Kateřina Marková.  

o Přebor Prahy družstev ml. žáků se konal 6.4.2019, první dvě místa obsadila 
družstva Unichessu A a B, 3. skončilo družstvo Kobylis A. 

 

 KR 
o Školení rozhodčích proběhne na podzim. 
o KR řešila několik stížností na rozhodčí během Přeboru Prahy družstev. 
o Bylo diskutováno o možnosti zavedení povinného školení kapitánů družstev pro 

Přebor Prahy. Téma prozatím nebylo uzavřeno. 
o Úkol 49/1: VV uložil P. Hásemu zaktualizovat seznam rozhodčích na webu: 

30.6.2019 
 

 KMK 
o J. Hruška informoval, že provedl průzkumu ohledně webhostingu tak, aby se 

webové stránky zrychlily. Na základě toho zvažuje přechod na slovenský server 
„web support“. Přechod na nový webhosting vyžaduje pečlivou přípravu, testování 
nového prostředí a zaškolení uživatelů.  

o V. Pivoňka informoval, že se bude konat simultánka s mistrem světa seniorů V. 
Jansou 12.5.2019 na Úřadu MČ Prahy 5 (volný vstup, beseda, rozbor partií, max 
20 osob, max ELO 1850). 

o PTÚ požádal PŠS o návrh ocenění nejvýznamnější ženské osobnosti za šachy. PŠS 
jednomyslně navrhl R. Přibylovou. K předání ceny dojde na valné hromadě PTU 
15.5.2019. 

o Bylo diskutováno vytvoření FB profilu PŠS. Prozatím zůstává téma otevřeno. 
 

 KD 
o Byla připravena, schválena a podána žádost o dotaci hl. m. Prahy na Program I. 

pro sezónu 2019/2020 (trenérská činnost, materiál, pronájem). 7.5.2019 se bude 
konat schůzka s Vítem Šimralem, radním pro oblast školství, sportu, vědy a 
podpory podnikání hl. m. Prahy. 

o Dále J. Hruška informoval, že všechny oddíly poslaly předběžné vyúčtování dotace 
za sezónu 2018/2019, ale opakují se stále stejné chyby. Na konci května bude 
posláno upozornění na dodání závěrečného vyúčtování. Nutno dodat v termínu do 
30.6.2019 
 

5. Různé 
 

− J. Hruška připomněl, že bude nutno definovat pravidla pro rozdělení zisku PŠS mezi 
oddíly. 

− P. Hrbek vznesl dotaz, zda nepodpořit účast celostátní přebornice A. Lhotské na MS 
v Indii. Bude dořešeno na příštím VV. 

 



Usnesení 49/1: VV konstatuje, že zápis ze 48. schůze objektivně zaznamenal průběh 
jednání. 

 
Termín 50. schůze VV PŠS bude určen později. 
 
Zapsal dne 30.4.2019:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


