
Zápis z 59. schůze VV PŠS 
 ze dne 24. 6. 2021 (Zoom) 

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

Kropík 
Hosté: J. Nový 
Omluveni: - 
  

Schůze se konala formou telekonference (Zoom). Byla zahájena v 18:00 a ukončena v 19:50. 
 

Program: 
 
1. Příprava nové sezóny 
2. Informace z komisí (Předsedové komisí) 

−  STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
3. Různé 
 
1. Příprava nové sezóny 
 

− V úvodu J. Hruška informoval, že jedním z cílů dnešní schůze je domluvit se, jak 
v době ustupující pandemie COVID-19 přistoupit k nadcházející sezóně, a to zejména 
co se týče kalendáře mládežnických soutěží. 

− P. Kopta odpověděl, že zatím váhá, jak přistoupit k sestavení kalendáře, zejména 
kolik dát do kalendáře závazných kvalifikačních turnajů. 

− J. Kropík reagoval, že ŠSČR zatím přistupuje k nadcházející sezóně tak, jako by se 
mělo vše sehrát bez ovlivnění pandemií a teprve postupně bude řešit konkrétní 
turnaje. J. Hruška potvrdil, že je tomu tak a že s tímto přístupem souhlasí. 

− P. Kopta souhlasil, že se musí soutěžní turnaje odehrát, nicméně je otázkou, zda 
kromě finálových turnajů plánovat u Přeboru Prahy i několik (např. 5) kvalifikačních 
turnajů, což může vést v případě dalšího lockdownu k překládání a nedostatku 
termínů. 

− P. Hrbek navrhl pořádat finálový turnaj jako open. P. Kopta souhlasil, ale nechtěl by 
tyto turnaje hrát jako úplný open, aby je nehráli úplní začátečníci. KM proto navrhuje, 
aby hrálo cca 20-25 hráčů v kategorii (stanovit minimální požadovanou výkonnost 
s případnou možností se kvalifikovat). 

− J. Hruška upozornil, že do konce června je potřeba zveřejnit kalendář a navrhl v něm 
zveřejnit především hlavní finálové turnaje (Přebory Prahy). P. Kopta poznamenal, že 
termíny dlouhodobých přeborových soutěží jsou dané ligovými. Kalendář bude 
připraven v požadovaném termínu.  

 
2. Informace z komisí 
 

− KM (informoval P. Kopta): 
o KM zorganizovala seriál 5 online turnajů v bleskovém šachu (celkově zvítězil 

Ondřej Skýpala z Kobylis). 
o 30.5. se odehrál Přebor Prahy družstev mladších žáků pod širým nebem. Zvítězilo 

družstvo Bohemians A, 2. TJ Kobylisy, 3. Unichess A (tato družstva postoupila na 
MČR). 

o V Přeboru Prahy mládeže v rapid šachu, který se konal 19.6., zvítězili H10: 
Rodan Černý, D10: Sofia Markina, H12: Filip Andrle, D12: Anungoo Davaakhuu, 
H14: Max Hozda, D14: Emma Dobsa (předstihla i všechny chlapce do 14 let). 



o Přebor Prahy jednotlivců mládeže ve vážném šachu se bude konat 3.-5.9. (termín 
extraligy dorostu bez pražských družstev). 

o J. Hruška poděkoval KM za aktivitu během pandemie COVID19 včetně 
zveřejňování článků na webu (zejména J. Čmikovi a V Rutovi). 

 
− STK (informovali J. Kropík a J. Kovář): 

o Byl zorganizován Přebor Prahy v bleskovém online šachu (zvítězil Jakub Půlpán) 
a seriál 5 turnajů Velká cena Prahy (zvítězil Vasil Tričkov). 

o Na podzim by se měl konat Přebor Prahy v bleskovém šachu (v listopadu), ještě 
není vypsáno MČR v bleskovém šachu. 

o Bude se konat MČR 4-členných družstev v rapid šachu, krajské svazy byly 
vyzvány, koho nominují jako postupujícího (jde o open, nominovaný má pouze 
uhrazené startovné). Pro bleskový šach jde o open. 

o STK plánuje standardní agendu.  
o Celorepubliková STK ještě neodsouhlasila alternativní návrh pražské STK, jak 

postupovat v případě nedohrání celé soutěže (nejdřív odehrát 5-kolovou základní 
část a potom případně 6-kolovou nadstavbu) z důvodu, že by šlo o porušení 
ustanovení zakazujícího měnit propozice v průběhu soutěže (i když by to bylo 
v propozicích uvedeno). J. Kovář poznamenal, že navrhovaný systém řeší situaci, 
že bude odložen start soutěží. 

 
− TMK (informoval P. Hrbek) 

o Jako soustředění TCM proběhne účast na turnaji v Českých Budějovicích (20 
účastníků – různě se prostřídají, turnaj bude hrát 10, trenér Tůma). Dále se 
plánuje účast na turnaji v Říčanech s dopoledními tréninky a účast na turnaji ve 
slovenské Skalici. 

o TMK nabízí menším oddílům jednou za 2-3 týdny organizovat tréninky s trenérem 
(pátek/sobota). 

o Pro vyúčtování akcí TCM je nutné položkové vyúčtování. 
o Stále přetrvává problém, jak přilákat do TCM ty nejlepší hráče. 
o V září budou prozkoušeni účastníci školení trenérů. 

 
− KMK (informoval J. Hruška): 

o J. Hruška informoval, že se v mezičase především rušily turnaje. KM aspoň 
organizovala online turnaje a zveřejňovala články. 

o J. Hruška s V. Pivoňkou informovali, že pokud se bude konat Sporťáček, tak se 
šachy budou účastnit. 

o P. Hrbek připomněl, že během olympiády v Tokiu by měly být šachy součástí 
olympijských parků. J. Hruška odpověděl, že to v minulosti zajišťoval ŠSČR a PŠS 
oslovoval oddíly, aby poskytly dobrovolníky.  

o J. Hruška informoval, že včera proběhla konference sportovních klubů pro obnovu 
pohybových aktivit – zúčastnil se P. Hrbek. V. Šimral upozornil, že je potřeba 
přitáhnout veřejnost (chybí medializace tématu).  

o J. Hruška informoval, že bridžový klub hledá někoho, kdo by s nimi sdílel nájem 
(polovina nájmu je 21,5 tis Kč měsíčně plus služby), což pro šachové oddíly není 
zajímavé. 

o P. Hrbek informoval, že narazil na prostory v Ječné, které lze pronajmout 
celoročně (6-7 t.Kč/měsíčně) plus dopronajmout velké místnosti pro turnaje 
(otázkou je za kolik?). 

 
− KR (informoval P. Háse) 



o Dvoudenní školení rozhodčích 2. tříd proběhne 18.-19.9. Jako místnost připadá do 
úvahy místnost Kobylis. 

o Seminář před soutěžemi proběhne 8.1.2022 (pokud budou soutěže začínat 
v původně plánovaném termínu 10.1.2022).  
 

− KD (informoval J. Hruška): 
o J. Hruška informoval, že jsme dostali dotaci hl. m. Prahy na sezónu 2021/2022 ve 

výši 290.000 Kč. Bude nutno uzavřít smlouvy s realizátory (oddíly). Dopravní 
podnik dle informace J. Nového zřejmě odstoupil z důvodu souběhu s jinou 
magistrátní dotací. 

o Dále informoval, že probíhá vyúčtování dotace na sezónu 2020/2021, které musí 
administrovat J. Hruška sám (J. Prokopová už ukončila spolupráci). 

o Pro Podporu kroužků se prodloužila perioda pro vyhodnocení na 2 roky. Oddíly 
musí poslat do 15.10. žádost s přehledem svých dětí. 

 
3. Různé 
 

− R. Wadura informoval, že pomáhá s doplněním registrace SK Újezd nad Lesy ve 
spolkovém rejstříku, které bude podáno v nejbližších dnech. Nikdo jiný na výzvu J. 
Kováře k doplnění nereagoval. 

− P. Hrbek navrhl zvýšit dotaci oddílům pro organizaci turnajů, pokud se nevybírá větší 
startovné. V. Pivoňka souhlasí. J. Kovář upozornil, že kromě této dotace zůstává 
organizátorovi i vybrané startovné, a doporučil věnovat se tomu při přípravě rozpočtu 
pro příští rok. 

 
Termín 60. schůze VV PŠS bude určen později. 
 
Zapsal dne 24.6.2021:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


