
Zápis ze 50. schůze VV PŠS 
ze dne 20. 6. 2019 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, P. Háse, R. Wadura, V. Pivoňka, P. Hrbek, P. Kopta 
Hosté: J. Nový 
Omluveni: J. Kropík 
Neomluven: - 

 
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, Pernerova 18, Praha 8. Byla zahájena v 18:58 a 
ukončena v 22:05. 
 

Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Stav registrace změn v rejstříku 
3. Informace z VV ŠSČR 
4. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
5. Různé 
 
1. 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. 
 
Úkol 49/1: VV uložil P. Hásemu zaktualizovat seznam rozhodčích na webu Termín: 
30.6.2019 ÚKOL TRVÁ J. Hruška zaktualizuje. 
 

2. Stav registrace změn v rejstříku 
 
R. Wadura informoval o podání návrhu na zápis změn ve spolkovém rejstříku na Městský 
soud v Praze. Dále byla od Městského soudu obdržena výzva s žádostí o doplnění rozhodnutí 
o jmenování R. Přibylové předsedkyní revizní komise a dále o znovupodání jejího čestného 
prohlášení jako předsedkyně revizní komise. Tyto dokumenty budou doplněny dle výzvy.  
 
3. Informace z VV ŠSČR 
 
J. Hruška informoval o novinkách ze schůze VV ŠSČR: 
 

− Na VV byly diskutovány možnosti změny klasifikace, např. zda bude zachováno 
národní ELO, zda budou zachovány výkonnostní třídy atd. 

− Oddíly, které nejsou zapsanými spolky, jsou povinny podat přihlášku jako oddíl bez 
právní osobnosti do 30. 6. 2019. Z pražských oddílů zaniknou pravděpodobně GPJP a 
PORG a rozpadnou se na individuální členy, DDM Praha 6 se stane oddílem bez právní 
osobnosti.  

 
4. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 

− STK (informoval J. Kovář) 
o Přebor Prahy jednotlivců (Rejfířův memoriál) vyhrál T. Kulhánek (ŠK Dopravní 

podnik Praha). 



o Konal se Přebor Prahy 4-členných družstev v rapid šachu za účasti 20 družstev. 
Zvítězilo družstvo Loko Praha. 

o Přebor Prahy dospělých v rapid šachu (včetně soutěže žen) se konal 9.6.2019 
jako součást Memoriálu Věry Menčíkové. Zvítězil P. Michalík, mezi ženami S. 
Přibylová. 

o J. Kropík pracuje na automatizaci vyplnění soupisek pro soutěže družstev 
(vložením celostátní databáze). Zásadní změny v propozicích pro nadcházející 
ročník nebudou.  

o 12.5.2019 se konala rozšířená STK ŠSČR. 
 

− KM (detaily viz zápis ze schůze KM PŠS ze dne 20. 5. 2019 dostupný na webových 
stránkách) 
o P. Kopta informoval, že přebor Prahy mládeže HD10 – HD20 bude hrán formou 5 

kvalifikačních turnajů v rapid šachu, ze kterých budou postupovat nejlepší hráči 
příslušných kategorií. Finále se budou hrát vážným tempem zkráceným tak, aby 
se odehrálo 7 kol za 3 dny. Obdobným způsobem se bude hrát i nejstarší 
kategorie 18-20 (doporučuje se účast i mladších s přímým postupem na MČR). 
Budou osloveni potenciální pořadatelé, aby nahlásili zájem o kvalifikační turnaje 
tak, aby byl zfinalizován kalendář KM PŠS pro sezónu 2019/2020. 

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 Kalendář KM PŠS pro sezónu 2019/2020 připraví P. Kopta do 30.6.2019.  
o Seznam požadovaných pohárů připraví J. Čmiko (do konce roku nejsou potřeba) 
o Zatím není znám pořadatel Mistrovství Čech. 
o Odehrálo se MČR škol za účasti družstev z 5 pražských škol: v kategorii 1. – 5. 

třída: 4. místo ZŠ Curie, 5. První jazyková základní škola Horáčkova, v kategorii 
6. – 9. třída: 3. místo ZŠ u svatého Štěpána, 4. místo Mensa gymnázium. Bude 
napsán článek do Učitelských novin. Bohužel kategorii středních škol Praha 
neobsadila (týmy, které postoupily, se nakonec nepřihlásily). 

o Odehrálo se MČR družstev ml. žáků - 6. místo Unichess A. VV doporučil psát na 
webové stránky PŠS články o MČR. 

o Dále bylo diskutováno, že výběrová řízení na soutěžní turnaje by měla 
proběhnout přes léto tak, aby byly co nejdříve známy termíny. Pražský přebor 
škol se bude konat v lednu/únoru 2020. 
 

− TMK 
o Proběhlo soustředění TCM, kterého se zúčastnilo 60 dětí (byli potřeba další 2 

trenéři). Čtyři děti (A. Lhotská, T. Hrbek, D. Juhaňák, D. Svoboda) pojedou 
reprezentovat na turnaj Liptov 2019 (PŠS uhradí startovné). 

o V srpnu proběhne soustředění zároveň s turnajem v Říčanech (včetně přípravy na 
partie a s organizovanou dopravou do/z Říčan). 

o Bude dále zvážena podpora účasti dětí na Mistrovství Čech a polofinále juniorů. 
 

− KR 
o ŠK Praha 4 má zájem pořádat školení 2. třídy a seminář rozhodčích 31.8. Pokud 

se bude konat, pak školení rozhodčích 3. třídy proběhne zřejmě v říjnu (19.10.) a 
v prosinci (14.12.) v Kobylisích. 

o P. Háse informoval o stížnostech na rozhodčí v soutěžích družstev (L. Jakuš).  
o Rovněž bylo diskutováno zavedení povinného školení kapitánů družstev pro 

Přebor Prahy, v příští sezóně zatím nebude. 
 
 

 



− KMK 
o J. Hruška informoval, že ohledně webhostingu zatím nedošlo k přechodu na nový 

server „web support“. 
o Za debatu a simultánku s V. Jansou dostane ŠK Smíchov dotaci 2,5 tis. Kč 

z rozpočtu KMK.   
o V. Pivoňka informoval, že se šachy budou účastnit na festivalu Sporťáček. 

 
− KD 

o Dotace hl. m. Prahy na Program I. pro sezónu 2019/2020 (trenérská činnost, 
materiál, pronájem) by měla být dnes schválena Zastupitelstvem hl.m. Prahy ve 
výši 500 tis. Kč.  

o Dále J. Hruška informoval, že všechny oddíly poslaly předběžné vyúčtování dotace 
za sezónu 2018/2019, ale opakují se stále stejné chyby. Finální vyúčtování je 
nutno dodat v termínu do 30.6.2019. 
 

5. Různé 
o Svazový materiál stále není kompletní, V.Rut ho odnesl na Vyšehrad, kde se zčásti 

poztrácel. Má za úkol ho vrátit nebo uhradit.  
o Na základě návrhů J. Hrušky a J. Kováře diskutoval VV pravidla rozdělení 

případného zisku PŠS a předběžně se dohodl na následujících pravidlech: 
 

1. Zisk PŠS se rozdělí mezi aktivní oddíly pouze v případě, pokud bude vyšší jak 20 
tis. Kč.   

2. Aktivním oddílem bude chápan oddíl, který pořádal od minulé konference turnaje 
otevřené pro všechny hráče z Prahy a nejedná se o mistrovský/ postupový turnaj 
(pro všechny = bez omezení klubové příslušnosti, omezení na ELO může být) 

3. Turnaj musí být zveřejněn v kalendáři PŠS. 
4. Rozdělení zisku bude podle počtu organizovaných turnajů, kde 

• Za rapid/bleskový turnaj (večerní) bez zápočtu na ELO - 1 bod 
• Za rapid/bleskový turnaj (večerní) se zápočtem na ELO - 2 body 
• Za rapid/bleskový turnaj (celodenní, hráno o víkendu či státním svátku) bez 

zápočtu na ELO – 2 body 
• Za rapid/bleskový turnaj (celodenní, hráno o víkendu či státním svátku) se 

zápočtem na ELO – 4 body 
• Za 1 kolo turnaje vážným tempem bez zápočtu na ELO – 1 body 
• Za 1 kolo turnaje vážným tempem se zápočtem na ELO – 2 body 
• Za akce propagačního charakteru (simultánka, beseda, ...) – 1 bod 

5. V případě, že turnaj je organizován více oddíly, body se mezi ně dělí rovným 
dílem. 

6. Příspěvek oddílu X = (počet bodů získaný oddílem)/(celkový počet přidělených 
bodů)*(částka alokovaná k rozdělení) – výsledek se zaokrouhlí na celé stokoruny 
a min. příspěvek bude 100 Kč 

 
Usnesení 50/1: VV konstatuje, že zápis ze 49. schůze objektivně zaznamenal průběh 
jednání. 

 
Termín 51. schůze VV PŠS bude určen později. 
 
Zapsal dne 20.6.2019:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


