
Zápis ze 51. schůze VV PŠS 
ze dne 15. 10. 2019 

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

 
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, Pernerova 18, Praha 8. Byla zahájena v 18:35 a 
ukončena v 21:50. 
 

Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Stav registrace změn v rejstříku 
 
3. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
4. Projekt k žádosti o dotaci z MHMP 
5. Příprava konference PŠS 
6. 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: 31.12.2019 
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 SPLNĚN J. Hruška zaktualizoval. 
 

2. Stav registrace změn v rejstříku 
 
R. Wadura informoval, že byly zapsány všechny změny ve výkonném výboru i v revizní 
komisi do spolkového rejstříku na Městském soudu v Praze. 
 
 
3. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 

− STK (informoval J. Kovář) 
o Soutěže družstev 2019-2020: 

− Úvodní materiály (propozice, formuláře přihlášky a soupisky) odeslány do 
oddílů a vystaveny na webu PŠS 7.9.2019. Součástí nového formuláře 
soupisky je databáze členů ŠSČR k 6.9.2019. Na základě požadavku J. 
Hrušky byl vytvořen detailní manuál pro zadávání údajů do nového 
formátu soupisky. 

− Stav „předběžných přihlášek“ (potvrzení zájmu o účast družstev ve 2. a 
vyšších třídách): oddíly zapomínaly potvrzovat – bylo nutno upomínat 14 
oddílů ze 23, 2 oddíly reagovaly až po druhé upomínce. Kbely požádaly o 
nižší soutěž pro jejich družstvo B (3. třída místo 2.) - náhradník byl 
osloven a povýšen. 



o Přebor Prahy jednotlivců v bleskovém šachu se bude konat 26.11. v hrací 
místnosti SK Oaza Praha. 
 

− KM (informoval P. Kopta): 
o Byl zahájen Přebor Prahy družstev starších žáků.  
o Probíhá nominace hráčů na Mistrovství Čech, které se bude konat v Kořenově. 
o V lednu 2020 se bude konat olympiáda mládeže v Karlových Varech (pro šachy 

v kategoriích rapid jednotlivců a družstev). Účastníky za Prahu (s bydlištěm na 
území Prahy) vybírá V. Rut. 

o Přebor Prahy jednotlivců: zveřejněny propozice 2 turnajů na Smíchově 
(Mikulášská nadílka, Vánoční kapr). 

o Výběrová řízení na soutěžní turnaje: Pražský přebor škol – jediná nabídka Šachy 
Štěpán (v lednu/únoru 2020), kandidáti na družstva ml. žáků a finále jednotlivců 
zatím nejsou. 

o Poháry nejsou potřeba do března 2020, seznam požadovaných pohárů připraví J. 
Čmiko. 
 

− TMK (informoval P. Hrbek): 
o Bude zorganizována společná výprava na Mistrovství Čech (Unichess, Smíchov, 

Šachy Štěpán atd.), zatím není potvrzen počet účastníků Open. 
o Proběhlo 6 akcí TCM:  

− turnaj Liptov 2019 – účastnily se 4 děti (A. Lhotská, T. Hrbek, D. Juhaňák, 
D. Svoboda), PŠS uhradil startovné,  

− soustředění v 8/2019 (turnaj v Říčanech, příprava v Praze) – 22 dětí,  
− soustředění v 9/2019 (5 dní odpoledne) – 27 dětí,  
− turnaj v rapidu Banská Bystrica – 14 dětí,  
− turnaj Vysoké Tatry – 10 dětí (6 dětí soutěžně, 4 mezi sebou), trenér 

Tůma, 
− turnaj ve Skalici – účastnila se A. Lhotská (příspěvek ŠSČR) 
− celkem se akcí TCM zúčastnilo 75 dětí (nejvíc z Unichess, Šachy Štěpán, 

Bohemians). 
o J. Kovář upozornil, že pro účtování plateb v EUR může být nutná vnitřní směrnice. 
o P. Hrbek navrhl změnu kalendáře, tím by se umožnila účast dětí na kvalitních 

turnajích. P. Kopta vysvětloval, proč to nejde. V této souvislosti proběhla diskuse 
na téma komunikace Ambrož-Hrbek ohledně kolize (pokyn A. Ambrože dětem 
z Bohemians neúčastnit se soustředění). 

o Stále zbývá dočerpat část dotace TCM. Bude zvážena podpora účasti dětí na 
Mistrovství Čech (příspěvek 1.400Kč  pro děti s právem účasti na trenéry). 

o J. Nový navrhl, aby se přispívalo i na účast na MČR – lze pouze na trenéry (a to 
pouze skupiny, ne individuální). MČR se ale koná až v následujícím roce a 
nesouvisí s aktuálním rozpočtem. 

o Dále byla diskutována možnost ustanovit krajského trenéra pro menší oddíly, 
obecně by bylo potřeba více trenérů mládeže. 

o Krajský výběr bude aktualizován po Mistrovství Čech. 
 

− KR 
o Školení rozhodčích 3. třídy proběhne 19.10. Školení v prosinci nebude třeba. 
o Seminář rozhodčích s rozdělováním zápasů soutěží družstev se bude konat 

4./11.1.2020 
 

− KMK 
o V. Pivoňka informoval, že se Pražský šachový svaz prezentoval  na festivalu 

Sporťáček. Účast byla nižší kvůli počasí, stánek šachů navštívil premiér A. Babiš. 



o J. Hruška informoval, že J. Prokopová nemá kapacitu pro práci pro PŠS (pouze 
pomůže s administrativou dotací). Byl osloven J. Kolašín na správu webu a změnu 
webhostingu, ale přestal komunikovat. 
 

− KD (informoval J. Hruška): 
o Proběhlo vyúčtování dotace hl. m. Prahy na Program I. pro sezónu 2018/2019 

(nebyl uznán pronájem pro turnaj v dětském kroužku a trénink mimo Prahu). 
o Dotace hl. m. Prahy na Program I. pro sezónu 2019/2020 (trenérská činnost, 

materiál, pronájem) byla schválena Zastupitelstvem hl.m. Prahy ve výši 500 tis. 
Kč. Byly podepsány smlouvy a rozeslány peníze. 

o Dále byl vypsán MŠMT program Můj Klub 2020 (termín do 18.11 .). 
 
4. Projekt k žádosti o dotaci z MHMP 

o Byly vypsány dotace hl.m. Prahy Program I. pro rok 2020/2021 (termín do 31.10., 
J. Hruška připravil návrh Projektu – P. Hrbek navrhl nutnou účast dětí 
započítávaných pro žádost na alespoň 1 turnaji, bylo zamítnuto.  

o Dále P. Hrbek navrhl započítávat do počtu talentovaných dětí nejen krajskou 
reprezentaci a výběr, ale i hráče pražských oddílů, kteří se za pražský oddíl 
účastnili mistrovství České republiky do 16 let (kategorie H10-H16 a D10 až D16). 
U dívek bude platit, že se započítají jen ty, které získaly více jak 50% bodů, 
protože dívky nemusí o postup bojovat jako chlapci.  

 
Usnesení 51/1: VV schvaluje projekt k žádosti o dotaci hl.m. Prahy Program I. pro 
rok 2020/2021 ve znění navrženém J. Hruškou, s výše uvedenou změnou týkající 
doplnění talentů o hráče MČR (Pro: 6, zdržel se: 1) SCHVÁLENO 
 

5. Konference 
 
− Konference PŠS se bude konat 9.12.2019 v hrací místnosti SK Oaza Praha. Pozvánka 

bude rozeslána nejpozději měsíc dopředu. Materiály budou připraveny a odsouhlaseny na 
další schůzi VV 26.11.2019. 

 
 
 
6. Různé 
 
− Svazový materiál: materiál použitý na Přeboru Prahy jednotlivců byl uschován na 

Vyšehradě (V. Rut) – chybí 10 šachovnic, 6 souprav šachů a 2 hodiny. Bude řešeno 
s V. Rutem. 

− Byl založen nový oddíl Pěšci Leonardo.  
− VV potvrdil pravidla rozdělení případného kladného výsledku hospodaření PŠS 

odsouhlasená na předchozí schůzi, viz níže: 
 
1. Kladný výsledek PŠS se rozdělí mezi aktivní oddíly v případě, že bude vyšší než 20 tis. 
Kč.   
2. Aktivním oddílem bude oddíl, který pořádal od minulé konference turnaje otevřené pro 
všechny hráče z Prahy a nejednalo se o mistrovský/ postupový turnaj (pro všechny = bez 
omezení klubové příslušnosti, omezení na ELO může být) 
3. Turnaj musí být zveřejněn na stránkách PŠS. 
4. Rozdělení výsledku bude podle počtu organizovaných turnajů, kde 

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

zápočtu na ELO – 2 body 



d. Za rapid/bleskový turnaj (celodenní, hráno o víkendu či státním svátku) se 
zápočtem na ELO – 4 body 

e. Za 1 kolo turnaje vážným tempem bez zápočtu na ELO – 1 body 
f. Za 1 kolo turnaje vážným tempem se zápočtem na ELO – 2 body 
g. 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 51/2: VV konstatuje, že zápis ze 50. schůze objektivně zaznamenal průběh 
jednání. 

 
Termín 52. schůze VV PŠS bude 26.11.2019 spolu s Přeborem Prahy v bleskovém šachu 
na Oáze. 
 
Zapsal dne 15.10.2019:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


