
Zápis z 63. schůze VV PŠS 
 ze dne 20. 6. 2022 (osobně+Zoom) 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, P. Hrbek, vzdáleně V. Pivoňka a J. Kropík 
Hosté: - 
Omluveni: - 
  

Schůze se konala osobně na ZŠ Štěpán a formou telekonference (Zoom). Byla zahájena 
v 18:45 a ukončena v 21:30. 
 

Program: 
 
1. Kalendář 
2. Zprávy z komisí 
3. Různé 
 
1. Kalendář 
 

− P. Hrbek informoval následovně: 
o Budou zrušeny kvalifikační turnaje na Přebor Prahy mládeže jednotlivců a bude 

se organizovat pouze finále jako open turnaj (2 víkendy v květnu 2023).  
o Přebor Prahy družstev starších žáků se bude hrát s kvalifikací (rapid tempem). 

Každý oddíl bude mít pro finále nárok na účast jednoho družstva a o účasti více 
družstev se bude rozhodovat v kvalifikaci.  

− Schválení kalendáře proběhne per rollam. 
 

2. Zprávy z komisí 
 

− STK (informoval J. Kropík):  
o J. Hruška informoval o nesouhlasu družstva ŠK Loko Praha s pokutou za 

nenastoupení proti ŠK Aurora. Oblast je v kompetenci STK, VV to zatím řešit 
nebude. 

o Vyšehrad C se vzdal účasti v II. lize. Zatím se nenašel náhradník z pražských 
družstev. 

o Přebor Prahy jednotlivců se bude konat v rámci letního Open Praha. 
o J. Kropík připravil kalendář soutěží dospělých (rapid jednotlivců v rámci 

Menšíkové, rapid družstev V. Pivoňka, přebor v bleskové hře Oáza)  
 

− KM, TMK (informoval P. Hrbek): 
o R. Přibylová potvrdila účast v MČR družstev ml. žáků (organizoval P. Hrbek), ale 

přes urgence nenahlásila včas, že se nebudou účastnit. 
o PŠS (P. Hrbek) zorganizoval 5 turnajů (4x v Populusu) a MČR družstev ml. žáků. 
o Školení trenérů zatím není plánováno (uvidí se dle zájmu). 

 
− KD (informoval J. Hruška): 

o Dotace hl.m. Prahy  
▪ do 30.6. vyúčtování za 2021/2022 
▪ nová dotace jen na H2 2022 230 t. Kč 

 
3. Různé 

− Podmínky dotace ŠSČR: 



− zaregistrovat znovu výbor do spolkového rejstříku (R. Wadura), 
− zveřejnit rozpočet na webových stránkách svazu, zkontrolovat strukturu rozpočtu 

s hospodářem ŠSČR (J. Kovář), 
− při splnění podmínek do 11.2022 dostaneme 62.700 Kč. 

 
Termín 64. schůze VV PŠS bude určen později. 
 
Zapsal dne 20.6.2022:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


