
Zápis z 60. schůze VV PŠS 
 ze dne 6. 10. 2021  

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, P. Háse, P. Hrbek, P. Kopta, J. Kropík (připojen vzdáleně), 

V. Pivoňka, R. Wadura 
Hosté: - 
Omluveni: - 
  
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, Pernerova 18, Praha 8. Byla zahájena v 18:20 a 
ukončena v 21:30. 
 

Program: 
 
1. Informace z komisí (Předsedové komisí) 

−  STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
2. Příprava konference 
3. Různé 
 
1. Informace z komisí 
 

− STK (informovali J. Kropík a J. Kovář): 
o Informace o soutěžích družstev 2021/2022: 

− Všechna oprávněná družstva potvrdila účast v Přeboru Prahy, 1. a 2. 
třídách. 

− Schéma soutěží: jsou připraveny varianty A a B (zkrácená). Možnost 
případného zkrácení soutěže byla konzultována s STK ŠSČR, která 
zdůraznila, že aby byla soutěž v souladu s čl. 3.4.5. Soutěžního řádiu, 
musí být rozhodnutí o její organizační struktuře vyhlášeno nejpozději v 
den jejího zahájení, tj. před termínem 1. kola. Pozdější případné zkrácení 
soutěže by bylo porušením zákazu měnit systém organizace soutěže v 
jejím průběhu (viz zmíněný článek SŘ); proto ty dvě varianty. STK PŠS 
zvažovala i případné posunutí termínu soutěže do pozdějších měsíců, a 
usoudila, že chtít hrát později jak v dubnu je nerealistické. Proto, pokud 
se neodloží začátek o více než 3 týdny, bude použita varianta A, jinak 
varianta B. 

− Případná COVID omezení se budou aplikovat dle celostátně platných 
pravidel, za dodržení odpovídají kapitáni. Pokud bude někdo po ukončení 
utkání reklamovat, že soupeř nesplňuje požadovaná omezení, nemělo by 
to mít vliv na výsledek partie. 

− P. Šebek měl problém s otevřením vzoru soupisky v Open Office (zejména 
se zamknutými buňkami). Byl mu zaslán odemčený soubor.  

o Na podzim by se měl konat Přebor Prahy v bleskovém šachu (na Oáze, zřejmě 
v půlce listopadu), MČR v bleskovém šachu se bude konat 11.12. v Brně. 

 
− KM (informoval P. Kopta): 

o 19.6.2021 se uskutečnil Přebor Prahy mládeže v rapid šachu. Paralelně se hrál i 

kvalifikační turnaj do finále Přeboru Prahy mládeže ve vážném šachu. 
o Přebor Prahy jednotlivců mládeže ve vážném šachu se konal 3.-5.9., 

výsledky/postupy a termíny navazujících soutěží jsou zde. 
o Přebor Prahy družstev mládeže 2021-22 je rozehraný. 

http://prazskysach.cz/prebor-prahy-mladeze-v-rapid-sachu-vysledky/
http://prazskysach.cz/prebor-prahy-mladeze-vysledky-3/


o Kvalifikačními turnaji na Přebor Prahy mládeže 2022 budou Memoriál Jana 
Weisgraba a Vánoční kapr. V. Pivoňka informoval, že se budou konat na ÚMČ 
Prahy 5, a to v termínech 6.11. a 18.12.2021. 

o Problémem je stále nezájem pořadatelů o účast v konkursech. 
o Bylo diskutováno, zda rozdělit Přebor škol buď teritoriálně (Praha 1-5 a 6-10) 

anebo Gymnázia/školy. 
 
 

− TMK (informoval P. Hrbek) 
o Jako soustředění TCM proběhlo soustředění v Křemži (Brlohu) s účastí na turnaji 

v Českých Budějovicích. Dále proběhlo soustředění s účastí na turnaji v Říčanech 
s dopoledními tréninky a účast na turnaji ve slovenské Skalici. 

o Mělo by proběhnout soustředění v Křemži (Brlohu) s účastí na turnaji 
v Heidelbergu. Dále víkendová soustředění pro menší oddíly – organizované 
tréninky s trenérem (pátek/sobota). 

o J. Kovář zjistí u hospodáře ŠSČR, jaké náklady budou uznatelné pro vyúčtování 
akcí TCM. 

o Zatím neproběhlo prozkoušení účastníků školení trenérů 3. třídy. 
 

− KMK (informoval J. Hruška): 
o J. Hruška informoval, že se aktualizoval kalendář na webových stránkách. 
o V. Pivoňka informoval, že se konal Sporťáček (článek na ŠSČR). 
o P. Hrbek navrhl objednat trička na akce TCM, příp. jiné použití. 

 
− KR (informoval P. Háse) 

o Školení rozhodčích 2. tříd proběhlo 18.-19.9. 
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 byla vypsána dotace hl. m. Prahy, a to pouze na druhé 

pololetí 2022 a krátce seznámil VV s projektem, a to zejména s kritérii pro 
rozdělování peněžních prostředků (počet členů, účast v soutěžích, výkonnost 
členů). VV se dohodl, že se kritéria pro rozdělení dotace nebudou proti 
předchozímu roku měnit, pouze se aktualizují vstupní data. Nebude se účastnit 
Viktorka a Pankrác. Interní termín pro přípravu podkladů od oddílů je do 15.10., 
následně je nutné všechny podklady zpracovat a do 31.10. odeslat elektronický 
formulář a předat podepsanou verzi na podatelnu.  

o Usnesení 60/1: VV schvaluje projekt k žádosti o dotaci hl.m. Prahy pro rok 
2022 ve znění navrženém J. Hruškou. SCHVÁLENO jednomyslně 

o J. Hruška vyúčtoval dotaci hl. m. Prahy 2020/21. 
o R. Wadura informoval, že byl vypsán dotační program Můj Klub 2022 (nutno 

podat do konce listopadu). 
 
2. Příprava konference 

o Konference PŠS (která je letos volební) se bude konat na Oáze v termínu 
7.12.2021 od 18:00.  

o Dále se VV zabýval přípravou materiálů na konferenci. 
 
3. Různé 

− J. Kovář znovu prověří stav oddílů ve spolkovém rejstříku. 
 

Termín 61. schůze VV PŠS bude v týdnu od 15.11. nebo 22.11. 



 
Zapsal dne 6.10.2021:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


