
Zápis z 55. schůze VV PŠS 
ze dne 29. 9. 2020 (Skype) 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, P. Háse, V. Pivoňka, P. Hrbek, P. Kopta, J. 

Kropík 
Hosté: R. Přibylová, J. Nový 
Omluveni: - 
  

Schůze se konala formou telekonference (Skype). Byla zahájena v 18:35 a ukončena 
v 21:56. 
 

Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Příprava konference PŠS 
3. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
4. Různé 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
 

− K povinnosti oddílů registrovat se v rejstříku Národní sportovní agentury zjistí J. 
Prokopová stav registrace oddílů, zejména těch, kteří žádají o dotace. 

 
2. Příprava Konference PŠS 

− Konference se bude konat v týdnu od 7.-10.12., pokud to umožní epidemiologická 
opatření. Místo konání bude upřesněno. 

− Pozvánka bude rozeslána nejpozději měsíc dopředu. Rozpočet i materiály budou 
připraveny a projednány na další schůzi VV.  

− Důležitým bodem s ohledem na COVID-19 a související diskuse ohledně nedohrání 
loňských soutěží družstev budou letos informace o soutěžích družstev, které budou 
zařazeny na konec konference. 

− V souvislosti s přípravou nového rozpočtu zmínil J. Hruška, že upravené výsledky 
hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 se musí předložit ŠSČR do 
31.10.2020, jde o jednu z podmínek pro příspěvek na organizaci sportu (vedle 
aktualizace spolkového rejstříku a plnění informační povinnosti). 

 
3. Informace z komisí 
 

− STK (informovali J. Kropík a J. Kovář): 
o STK informovala o změnách v propozicích soutěží družstev na nadcházející 

sezónu, a to zejména: 
− „7. ŘO si v případě zásahu vyšší moci do průběhu soutěže vyhrazuje 

právo na možnost stanovení termínu konání jednotlivých utkání i mimo 
proponované období. 

− 8. Soutěž bude výsledkově uzavřena i v případě nesehrání některých 
utkání z důvodu zásahu vyšší moci. 

− 9. Rozhodnutí o uplatnění vyšší moci přísluší do pravomoci VV PŠS.“ 
o VV diskutoval, zda by mělo být již nyní rozhodnuto o tom, že karanténa je vyšší 

moc a byl diskutován „COVID dodatek! K soutěžím. VV nedošel k závěru a diskusi 
o uvedených tématech budou projednána znovu na příštím VV.  



o Přebor Prahy jednotlivců se bude konat od příštího týdne v hrací místnosti SK 
Oaza Praha (12 přihlášených, otázkou, zda to dovolí epidemiologická opatření). 

o Přebor Prahy jednotlivců v bleskovém šachu by se měl konat dne 10.11. v hrací 
místnosti SK Oaza Praha. 
 

− KM (informoval P. Kopta): 
o Přebor Prahy družstev – přihlášených 17 družstev (další tým Kobylis doplní na 

sudý počet), nemůže se konat v hrací místnosti SK Oaza Praha, pravděpodobně 
se bude konat v bridžovém klubu na Vinohradech. J. Čmiko (KM) bude 
organizátorem. 

o Na podzim 2 kvalifikační turnaje jednotlivců (listopad/prosinec) – nikdo se 
nepřihlásil. V reakci na to V. Pivoňka potvrdil, že turnaje organizované ŠK 
Smíchov Mikulášská šachová nadílka a O vánočního kapra mohou být kvalifikační 
(pokud bude možné je uspořádat). 

o R. Přibylová informovala, že na PORGu se budou konat otevřené turnaje A pro 
ročníky 2002-2008 (mladší musí mít 3. třídu), turnaje B budou jen pro žáky 
školy. 

o Ohledně pořádání Přeboru škol se vyčká s rozhodnutím na vývoj epidemiologické 
situace.  
 

− TMK (informoval P. Hrbek): 
o V rámci TCM proběhly letos 3 akce, vyčerpáno je 59 t. z celkových 84 t. Bylo 

diskutováno, jakou formou za současné situace vyčerpat zbývající prostředky. 
Navrhované možnosti byly:  

− Podpořit šachové tábory, které proběhly v létě a byly organizovány oddíly, 
a to za splnění podmínky účasti dostatečného počtu hráčů z listiny talentů 
(příspěvek oddílům 5 tis. na tábor?) 

− Jako loni podpořit hráče na Mistrovství Čech (chlapce bez omezení a 
dívky, které by dosáhly ½ bodů) – nelze poskytnout jako formu čerpání 
dotace, nicméně lze vyplatit oproti spoluúčasti z akcí TCM. 

o Proběhlo školení trenérů – zúčastnilo se ho 11, jak z Prahy, tak z okolí. Ohlasy 
byly pozitivní, nicméně účast (zejména pražských trenérů) není taková, jakou by 
si TMK představovala. 

 
− KR 

o Školení rozhodčích je plánováno na 28.11. 
 

− KMK 
o J. Hruška informoval, že má doporučení na firmu na zlepšení (zejména zrychlení 

webových stránek). 
 

− KD (informoval J. Hruška): 
o PŠS obdrželi dotaci hl. m. Prahy 390 tis. Kč na sezónu 2020/2021. J. Nový 

požádal o zaslání kritérií, na základě kterých je dotace rozdělována mezi oddíly. 
(zasláno obratem) 

o J. Hruška informoval, že při splnění všech podmínek (informace o PŠS ve 
spolkovém rejstříku, plnění informační povinnosti a zaslání upravené zprávy o 
hospodaření na rok 2019 a rozpočet na 2020 do 31.10.) obdrží PŠS příspěvek 
ŠSČR na organizaci sportu 60.800 Kč. 

o Úkol 55/1: VV uložil hospodáři PŠS standardizovat zprávu o hospodaření 2019 a 
rozpočet 2020 dle vzoru ŠSČR. Termín: 31.10.2020 
 



4. Různé 
 

− J. Hruška informoval, že pokračuje korespondence s rodinou Rousových ohledně 
vyřazení Dominika Rouse ze série online turnajů Pražského přeboru v online rapid 
šachu. 

− 15. července 2020 zemřel ve věku 90 let jeden z našich nejvýznamnějších šachových 
rozhodčích a dlouholetý předseda komise rozhodčích PŠS Dr. Richard Fischl. Čest jeho 
památce. 

 
 

Termín 56. schůze VV PŠS bude 24.11.2020. 
 
Zapsal dne 29.9.2020:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


