Zápis z 15. schůze VV PŠS dne 21. 3. 2013
Přítomni (bez titulů): M. Paulovič, R. Fischl, J. Kovář
Omluveni: P. Kopta, J. Kropík
Hosté: P. Pavelka, C. Haškovec (revizní komise)
Schůze byla zahájena v hrací místnosti Sokol Vršovice, Vršovické náměstí. Z technických důvodů
bylo její jednání přesunuto do blízkého Stella Café Ristorante.
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Informace o hospodaření a čerpání dotace – J. Kovář
3. Komise rozhodčích – R. Fischl
4. Různé
1. Kontrola plnění úkolů:
13. schůze VV PŠS:
- J. Kovář – připravit vyžádané podklady a předat je Policii ČR
– SPLNĚNO
14. schůze VV PŠS:
- M. Paulovič – urychleně zveřejnit usnesení konference na webových stránkách PŠS – v průběhu
jednání schůze VV provedena finální kontrola textu usnesení přítomnými účastníky konference
(M. Paulovič, C. Haškovec, J. Kovář) a J. Kovář pověřen zveřejněním na webu PŠS –
na webu zveřejněno 28.3.2013
- J. Kovář – vyplatit oddílům v průběhu 1. čtvrtletí příspěvek na činnost dle rozpisu schváleného
konferencí – NESPLNĚNO
- J. Kropík – zajistit pořadatele a propozice pro uspořádání III. Přeboru Prahy jednotlivců a
propozice zveřejnit do 28.2.2013 – SPLNĚNO
2. Informace o hospodaření a čerpání dotace (J. Kovář)
J. Kovář informoval, že na FÚ pro Prahu 4 byla odevzdána vyúčtování daně srážkové i zálohové
a pro účetního PTU připraveny podklady ke zpracování daňového přiznání. Dále informoval, že
hodiny DGT2010 byly již předány všem oddílům s jedinou výjimkou (Lokomotiva Radlice), partiáře
dosud nebyly předány oddílu USK Praha. Přítomné členy VV seznámil s variantami textu čestného
prohlášení, o které budou oddíly požádány. Příspěvek na činnost dle rozpisu schváleného konferencí
bude oddílům vyplácen po obdržení tohoto prohlášení.
V průběhu schůze J. Kovář předložil přítomným členům RK účetní doklady ke kontrole – nebyly
shledány žádné nedostatky a J. Kovář byl požádán o zaslání některých podkladů elektronicky.
3. Komise rozhodčích (R. Fischl)
R. Fischl oznámil, že školení rozhodčích bude nutno přesunout na podzimní termín vzhledem
k tomu, že dosud nebyla schválena nová verze pravidel. J. Kovář navrhl, aby byly oddíly vyzvány, aby
se školení účastnili i kapitáni jejich družstev zvláště ve 2. a 3. třídě, neboť znalost pravidel je v těchto
soutěžích na velmi nízké úrovni. R. Fischl dále informoval, že účastníkům semináře rozhodčích
konaného 5.1.2013, kterým propadala platnost kvalifikace k 31.12.2012, nebyla komisí rozhodčích
ŠS ČR jejich kvalifikace prodloužena (1 rozhodčí z Prahy a 3 ze Středočeského ŠS). Požádal proto
delegáty konference ŠS ČR aby požádali o vyjasnění této záležitosti na konferenci. Dále informoval,
že KR ŠS ČR navrhla navýšení odměn rozhodčích v rámci změn Ekonomické směrnice a požádal
delegáty PŠS o podporu tohoto požadavku.
4. Komise mládeže (P. Kopta – informace poskytnuty dodatečně emailem)
V Praze se 6.4. konalo Školení trénérů 4.třídy (v rámci Školení pro učitele v rámci projektu Šachy
do škol).
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Uskutečnily se Přebor Prahy škol, přeborníky v jednotlivých kategoriích se stala družstva
G Jana Keplera, G Voděradská a PORG.
Přebor Prahy mládeže 2012-2013 skončil 5. turnajem dne 24.3., který se jako ostatní kola hrál opět
v DDM na Smíchově. Přeborníky Prahy se stali: v kategorii D10 Anna Lhotská (OAZA), D12 Anna
Koubová (Kobylisy), D14 Josefína Králová (TJ Pankrác), D16 Veronika Macková (Smíchov), D18
Eva Kopecká (TJ Pankrác), D20 Anna Boučková (Kobylisy), H10 Denis Nuriev (Kobylisy), H12
Pavel Haase (PORG), H14 Vojtěch Pařízek (Kobylisy), H16 Petr Hollan (OAZA). Do finále Prahy
kategorií H18 a H20 postoupili: Petr Hollan, Martin Hollan, Josef Krupička, Lukáš Daňhel, Filip Nový
a Daniel Rous.
Přebor Prahy družstev do 12 let se konal 6.4.2013, přeborníkem Prahy se stalo družstvo Bohemians.
Do finále České republiky postoupily také družstva PORG a Kobylisy.
Podrobné výsledky jsou umístěny na stránce KM.
Další turnaje jsou připraveny na 20.4. (Přebor družstev do 15 let) a 18.5. (Přebor v rapid šachu
v kategoriích do 14 let).
5. Různé
M. Paulovič připomněl blížící se termín konference ŠS ČR (6.4.2013) a informoval o jednání
konference Středočeského šachového svazu, který pro konferenci připravil návrh na možnost umístění
hráče na 3 soupiskách – delegáti PŠS tento požadavek v souladu s usnesením konference podpoří.
M. Paulovič dále požádal členy VV o schválení odměny 2000 Kč pro J. Kováře za vyúčtování
a zpracování dotace z Programu V (členy VV odsouhlaseno v průběhu schvalování zápisu, J. Kovář
se zdržel) – bude řešeno dohodou o provedení práce.
Dále byla diskutována rychlost schvalování a zveřejńování výsledků pražských soutěží družstev –
J. Kovář tlumočil informaci od J. Kropíka, že PŠS se od příští sezóny nevyhne přechodu na způsob
prezentace výsledků soutěže družstev stanovený ŠS ČR jako jednotný pro všechny úrovně soutěží.
Protože tento způsob zpracování výsledků je pracnější než způsob nyní používaný, bude STK PŠS
hledat pro soutěž družstev vedoucí jednotlivých skupin, kteří by aktuální vyhodnocování
a zveřejňování výsledků zajišťovali s odpovídajícími pravomocemi a odpovědností.
J. Kovář dále informoval o zajištění III. etapy – zájem o soutěž je podobně jako v minulých letech
velmi nízký. Krátce byla diskutováno i zajištění přeboru Prahy v bleskové hře družstev
a po zkušenostech z loňského roku dohodnuto, že přípravy mají být zahájeny co nejdříve. Spolupráci
nabídl M. Steimar a L. Kouba (ERA Pošt. spořitelna) – J. Kovář oba osloví nejpozději začátkem
května, o termínu konání bude rozhodnuto na příští schůzi VV.
6. Usnesení a uložené úkoly:
VV uložil:
1. J. Kovářovi ověřit, kdo ze zvolených delegátů konference ŠS ČR se konference zúčastní
a případně zajistit účast zvolených náhradníků.
2. J. Kovářovi zaslat členům revizní komise v elektronické podobě Pokladní knihu, Peněžní
deník a přehled dohod o provedení práce.
3. J. Kovářovi zahájit jednání se zájemci o spolupráci při přípravě přeboru Prahy družstev
v bleskové hře na diktát.
4. J. Kropíkovi zajistit pořadatele a připravit propozice pro uspořádání přeboru Prahy v rapid
šachu jednotlivců.
Termín příští schůze VV PŠS:
čtvrtek 23.5.2013, 17:30 v hrací místnosti Sokol Kobylisy, Praha 8, U Školské zahrady 9
Zapsal: J. Kovář

Za správnost:

2 (2)

J. Kovář

M. Paulovič

