
Zápis z 64. schůze VV PŠS 
 ze dne 17. 10. 2022 (osobně+telekonference) 

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

Schůze se konala osobně v hrací místnosti Unichessu (Pernerova 18) a formou telekonference. 
Byla zahájena v 18:30 a ukončena v 22:00. 
 

Program: 
 
1. Příprava konference 
2. Odvolání proti pokutě (Loko Praha, TJ Pankrác) 
3. Zprávy z komisí 
4. Různé 
 
1. Příprava konference 
 

− Konference PŠS se bude konat 6.12.2022 18:00 v hrací místnosti Oázy. 
− Dále se VV zabýval přípravou materiálů na konferenci. 

 
2. Odvolání proti pokutě (Loko Praha A, TJ Pankrác C) 
 

− J. Hruška shrnul situaci a zamítavé stanovisko STK k odvolání družstev Loko Praha A a 
TJ Pankrác C proti pokutě za nenastoupení k utkání s družstvem ŠK Aurora v Pražském 
přeboru 2021/2022.  

− Dále navrhl možné varianty rozhodnutí: 
1. Zamítnout odvolání v plném rozsahu. 
2. Vyhovět odvolání. 
3. Zamítnout odvolání a následně snížit pokuty pro obě družstva.  

− Následně proběhla diskuse a hlasování o odvolání: 
o Usnesení 64/1: VV zamítá odvolání družstev Loko Praha a TJ Pankrác proti 

pokutě za nenastoupení k utkání s ŠK Aurora – šachová škola Anatolije 
Karpova v Pražském přeboru (PRO 3, ZDRŽEL SE 1, Z ROZHODOVÁNÍ 
VYLOUČENI 2) SCHVÁLENO 

− Dále s přihlédnutím k mimořádné situaci, která v té době nastala, J. Hruška navrhl na 
základě článku 14 odstavec 4b) Stanov ŠSČR, snížit pokuty za nenastoupení družstev 
Loko Praha A a TJ Pankrác C, přestože byly uděleny v souladu s propozicemi soutěže, 
a odpustit oběma družstvům poplatek za odvolání: 

o Usnesení 64/2: VV schvaluje snížení pokuty družstvům Loko Praha A a TJ 
Pankrác C o 1000 Kč a odpuštění poplatku za odvolání ve výši 1000 Kč. 
Zdůvodnění: Přestože pokuty byly uděleny v souladu s propozicemi soutěže, VV 
vzhledem k mimořádnosti situace nechce eskalovat tento spor a vyzývá rovněž 
příslušné oddíly na obou stranách k jeho smírnému řešení. Ze stejného důvodu 
VV PŠS požádá etickou komisi ŠSČR o vyjádření k názvu oddílu ŠK Aurora – 
šachová škola Anatolije Karpova tak, aby se předešlo dalším sporům. (PRO 3, 



ZDRŽEL SE 1, PROTI 2) SCHVÁLENO, Pozn. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy PŠS. 

 
3. Zprávy z komisí 

 
− STK (informoval J. Kropík):  

o Přebor Prahy v bleskovém šachu se bude konat 22.11.2022 v hrací místnosti SK 
OAZA Praha. 

o V rámci Open Letní Praha se 5.-12. 8. konal Přebor Prahy jednotlivců. 
Přeborníkem Prahy se stal IM Lukáš Černoušek (Unichess), 2. místo v Přeboru 
Prahy obsadil IM Tomáš Kulhánek (Šk Dopravní Podnik Praha) a 3. WFM Anna 
Lhotská (SK OAZA Praha), která byla nejúspěšnější ženou v celém turnaji 
(neúčast jiných žen z pražských oddílů ji připravila o titul přebornice Prahy).  

o Otevřený Přebor Prahy jednotlivců v rapid šachu proběhl 5.6.2022 v rámci 
memoriálu V. Menčíkové. Přeborníky Prahy se stali IM Kirill Burdalev (DP Praha) 
a Gabriela Lněničková (DUKLA Praha).  

o V. Pivoňka informoval, že 11.6.2022 se konal Přebor Prahy 4-členných družstev 
v rapid šachu. Vítězem se stalo družstvo TJ Kobylisy A, 2. ŠK Loko Praha A, 3. 
ŠK Dopravní podnik Praha. 

o Soutěže družstev 2022/23: Byl ověřen zájem družstev o účast v pražských 
soutěžích. Družstva dvou oddílů se vzdala účasti Loko C odmítlo 1. třídu a bude 
nahrazeno Bohnicemi A, Bohemians H odmítlo 2. třídu a bude nahrazeno 
Vyšehradem H)  
 

− KM, TMK (informoval P. Hrbek): 
o 28.9.2022 proběhla kvalifikace Přeboru Prahy družstev starších žáků. Vítězem 

se stalo družstvo ŠK Aurora. Prvních 8 týmů postoupilo do finále, kde se utkají 
o možnost postupu do 1. ligy. Dalších 8 družstev postoupilo do finále B. 

o Bude vypsán konkurs na Přebor škol, pokud se nenajdou interní kapacity na 
organizaci. 

o Olympiáda dětí a mládeže se bude konat ve Špindlerově Mlýně na konci ledna 
2023 (jednotlivci v tempu rapid, družstva 3m+2s). Nominace dle LOK, hledá se 
trenér družstva Prahy. 

o Soustředění TMK proběhla v Brlohu (2. týden účast na turnaji v Českých 
Budějovicích) a dále formou účasti na turnajích ve Skalici a v Říčanech. 
Účastnily se zejména děti z Oázy, Unichess, ZŠ Štěpán. 

o Školení trenérů zatím není plánováno (uvidí se dle zájmu). 
 

− KD (informoval J. Hruška): 
o Byla vypsána dotace Můj klub 2023 s termínem podáním žádosti do 30.11.2022. 
o Informace pro Podporu kroužků u pražských oddílů zkontroluje J. Hruška a P. 

Hrbek. 
o Dotace hl.m. Prahy na H2 2022: 

▪ přidělena dotace 230 t. Kč, 
▪ je potřeba vyúčtovat v lednu 2023. 

 
− KMK (informoval J. Hruška) 

o J. Hruška zaktualizoval kalendář (ligové soutěže, pražské soutěže a všechny 
turnaje do konce roku). 



o J. Hruška začal projednávat spolupráci s potenciálními ICT poskytovateli. 
o V. Pivoňka informoval o tom, že proběhl turnaj SENIOR-KA. 
o P. Hrbek navrhl zvážit účast v akci Šachy na ulici. 

 
4. Různé 

− VV odsouhlasil nákup hodin pro KM v rámci možností rozpočtu PŠS, správou bude 
pověřen P. Hrbek, J. Kovář navrhl zjistit na konferenci případný zájem oddílů o koupi 
hodin a hodiny nakoupit společně (šance získat větší slevu). 

− Komise rozhodčích – J. Kovář se domluví s P. Hásem na pravidelném reportu na VV. 
− Diskutovány možnosti navýšení odměn rozhodčím řídícím soutěže mládeže. 
− R. Wadura informoval, že pracuje na zápisu změn orgánů do spolkového rejstříku. 
 

Termín 65. schůze VV PŠS bude určen později. 
 
Zapsal dne 17.10.2022:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


