Zápis z 19. schůze VV PŠS dne 11. 11. 2013
Přítomni (bez titulů): M. Paulovič, R. Fischl, P. Kopta, J. Kovář
Omluveni: J. Kropík
Hosté: M. Steimar
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Praha – Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8. Byla
zahájena v 18:00 a ukončena cca ve 20:30
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Příprava přeboru Prahy v bleskové hře družstev
3. Informace o hospodaření – J. Kovář
4. Informace STK
5. Komise rozhodčích – R. Fischl
6. Komise mládeže – P. Kopta
7. Příprava volební konference PŠS
1. Kontrola plnění úkolů:
14. schůze VV PŠS:
- J. Kovář – vyplatit oddílům v průběhu 1. čtvrtletí příspěvek na činnost dle rozpisu schváleného
konferencí – průběžně PLNĚNO
17. schůze VV PŠS:
- M. Paulovič – připravit reakci na odpověď státního zastupitelství na naši stížnost – TRVÁ
18. schůze VV PŠS:
- J. Kropíkovi prověřit, zda je nutné, aby všichni hráči přeboru a I. tříd byli registrováni u FIDE a
pokud ano, zajistit registraci hráčů, kteří dosud registrováni nejsou ještě před zahájením soutěží –
SPLNĚNO
- J. Kovářovi zajistit místnost a termín pro konání konference PŠS - SPLNĚNO
2. Příprava přeboru Prahy družstev v bleskové hře na diktát
M. Steimar informoval přítomné členy VV, že poté co došlo ke změně ve vedení hotelu STEPP,
zajistil operativně možnost uspořádání turnaje v prostorách Kongresového centra. Bylo předjednáno,
že smlouva bude definitivně uzavřena až v pátek 15.11. po uzávěrce přihlášek a stanoven minimální
počet účastníků (18-20), při kterém by mělo význam soutěž v Paláci kultury realizovat – v době
konání schůze VV byla přihlášena pouze 2 družstva. M. Steimar informoval, že v případě nižšího
zájmu je schopen operativně zajistit jiný prostor a turnaj ve stejném termínu zorganizovat.
(Do přeboru Prahy se přihlásilo pouze 13 družstev z 10 oddílů a VV operativně rozhodl o jeho
zrušení – DOPLNĚNO DODATEČNĚ).
3. Informace o hospodaření
J. Kovář informoval o jednání s R. Svobodou, hospodářem ŠS ČR, o postupu při vyúčtování dotace
na tréninkové centrum mládeže (TCM) – trenéři budou vyplaceni a dotace vyúčtována do konce
listopadu. Pokud jde o příspěvek na činnost, čestné prohlášení poskytly nově dva oddíly a bude jim
vyplacen – emailem budou zaurgovány zbývající oddíly: Sokol Vršovice, PSK Union Praha, Stavby
mostů, Lokomotiva Radlice, Steinitz-Makabi a Sokol Nebušice.
4. Informace STK
Informace byly poskytnuty J. Kropíkem písemně. Do přeboru Prahy družstev se přihlásilo celkem
100 družstev – ve III. třídě budou tedy 4 skupiny po 10 družstvech. Protože ve 3. třídě se bude hrát
pouze 9 kol (z čehož vyplývá že bude nestejný počet kol ve 3. a ostatních třídách), zabýval se VV
kalendářem soutěže a přijal návrh který zachovává vzestupnou posloupnost kol ve všech třídách
a zároveň zajišťuje regulérnost soutěže spočívající v odehrání všech odložených utkání ve všech
třídách nejpozději před posledním kolem té které třídy (konkrétně: 1. až 8. kolo všech tříd, 9. a 10.
kolo 12-členných skupin, 9. kolo 3. třídy, 11. kolo 12-členných skupin – volné týdny před posledním
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kolem v jednotlivých třídách jsou určeny pro dohrání odložených utkání). Tento návrh J. Kropík
dodatečně akceptoval. Detailní informace o rozlosování soutěže (nasazení družstev do skupin, losovací
čísla, kalendář jednotlivých utkání, adresář hracích místností atd.) budou zveřejněny nejpozději
9.12.2013. VV vzal dále na vědomí informaci, že J. Kropík řeší spor mezi Lokomotivou Radlice a ŠK
Praha 4 o zařazení družstva do 2. třídy a konstatoval, že rozhodnutí je v kompetenci vedoucího
soutěží.
5. Informace komise rozhodčích
R. Fischl informoval o semináři rozhodčích 2. a 3. třídy a školení rozhodčích 3. třídy, které
proběhlo 19. 10. v Kobylisích. Dva rozhodčí si prodloužili platnost třídy a nově bylo vyškoleno
12 rozhodčích 3. třídy.
6. Informace komise mládeže
P. Kopta informoval o přípravě soutěží mládeže pro sezónu 2013-14 (pro podrobnosti viz stránky
Komise mládeže).
7. Příprava volební konference PŠS
Volební konference PŠS proběhne v úterý 10. prosince 2013 v hrací místnosti š. o. Sokol Vršovice.
J. Kovář do týdne zjistí počty delegátů konference za jednotlivé oddíly a zveřejní je na stránkách PŠS,
M. Paulovič připraví návrh programu konference a zveřejní jej na stránkách PŠS, všichni členové VV
připraví pro příští schůzi VV PŠS, písemnou zprávu o činnosti tak, aby mohla být zveřejněna
s týdenním předstihem. Po delší debatě, která se zabývala financováním TCM, navrhl VV rozšíření
počtu členů VV o předsedu trenérsko-metodické komise (TMK), která by TCM měla zastřešit a byla
by rozpočtově oddělena od komise mládeže. Diskutován byl i volební řád. Bylo rozhodnuto, že
volební řád pro konferenci připraví M. Paulovič a to tak, že volit se bude podle funkcí. Členové VV
(s výjimkou M. Pauloviče, který oznámil, že chce ukončit práci ve VV) vyjádřili ochotu pokračovat
v práci ve VV. Výkonný výbor se bude zabývat řešením uspořádání nového VV na své příští schůzi.
8. Usnesení a uložené úkoly:
VV uložil:
- J. Kovářovi zjistit počty delegátů volební konference PŠS podle aktuálního počtu aktivních členů
a do 1 týdne je zveřejnit na stránkách PŠS
- M. Paulovičovi připravit návrh programu konference a do 1 týdne ho zveřejnit na stránkách PŠS
- všem členům VV připravit písemnou zprávu o činnosti a předložit ji ke schválení na příští schůzi
VV PŠS
- J. Kovářovi ve spolupráci s ostatními členy VV připravit návrh rozpočtu PŠS na rok 2014 a
předložit jej ke schválení na příští schůzi VV PŠS
- M. Paulovičovi připravit volební řád konference a předložit jej ke schválení na příští schůzi VV
PŠS
Termín příští schůze VV PŠS:
Pondělí 2. prosince 2013, 18:00, hrací místnost š. o. Sokol Praha – Kobylisy, U Školské zahrady 9,
Praha 8.
Zapsal: J. Kovář

Za správnost:
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J. Kovář

M. Paulovič

