Zápis z 37. schůze VV PŠS
ze dne 28. 6. 2016

Přítomni: J.Hruška, R. Kubíček, J.Kovář, V. Pivoňka, R.Wadura, P. Háse, V. Rut
Hosté:
M. Partl
Omluveni: J. Kropík
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, U Průhonu 24, Praha 7. Byla zahájena v 18:05 a
ukončena cca v 22:40.
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Informace z komisí (Předsedové komisí)
- STK, KM, TMK, KR, KMK, KD
3. Projednání/ schválení kalendářů mistrovských soutěží 2016/2017 (STK, KM)
4. Projednání nákupu cen pro soutěže 2017/2018 (STK, KM)
5. Projednání metodiky tréninku talentů (TMK)
6. Projednání spolupráce na marketingových akcí - viadukt, fan zóna LOH,.... (KMK)
7. Informace k zápisu do spolkového rejstříku - oddíly (sekretář)
8. Informace o hospodaření (hospodář)
9. Projednání/schválení statutů a jednacích řádů jednotlivých komisí (předseda)
10.Různé
1. Kontrola plnění úkolů
Úkol 27/2: VV uložil J. Kovářovi a R. Wadurovi zřídit spořící bankovní účet. Termín:
30.4.2015 TRVÁ nicméně dle vyjádření J. Kováře a R. Wadury postrádá v současné
době ekonomický smysl
Úkol 35/2: Zaslat návrhy na akce/ činnosti pro získání dotací. – předsedové komisí
Termín: 29.3.2016 TRVÁ
Úkol 35/3: VV uložil sekretáři PŠS zkontaktovat jednotlivě oddíly, které jsou aktivní a
které ještě neprovedly změnu názvu spolku, s nabídkou pomoci. Termín: 29.3.2016
ŘEŠENO (viz bod 7.)
Úkol 35/5: VV uložil předsedům odborných komisí připravit návrh krátkodobých (rok
2016) i střednědobých cílů svých komisí (2016-2018). Termín: 29.3.2016 ŘEŠENO (viz
bod 9.)
Úkol 35/6: VV uložil předsedovi KR zaslat předsedovi PŠS nominaci na ocenění
rozhodčího v rámci konference PTU. Termín: 29.3.2016 SPLNĚNO – R. Fischl obdržel
cenu od PTU.
Úkol 36/1: VV uložil předsedovi TMK dopracovat a zveřejnit novou metodiku tvorby
listiny talentů. Termín: 15.4.2016 SPLNĚNO
Úkol 36/2: VV uložil předsedovi TMK vytvořit a zveřejnit novou listinu talentů a
informovat všechny zúčastněné hráče i všechny oddíly s podmínkami podpory na rok
2016. Termín: 30.4.2016 ŘEŠENO TMK zajistí schválení TMK ŠSČR a zveřejnění na
webových stránkách.
Úkol 36/3: VV uložil předsedovi KD připravit metodiku pro oddíly, jak žádat hl.m.Prahy
(resp. městské části) o dotace. Termín: 30.6.2016 TRVÁ

Úkol 36/4: VV uložil předsedovi KD připravit návrh materiálu pro žádost PŠS o dotaci na
dlouhodobou podporu trenérů talentů a mládeže. Termín: 15.9.2016
Úkol 36/5: VV uložil sekretáři PŠS informovat oddíly o povinnosti ukládat účetní závěrky
do Sbírky listin (v návaznosti na úkol 35/3). Termín: 30.6.2016 ŘEŠENO (viz bod 7.)
Úkol 36/6: VV uložil sekretáři PŠS sjednotit formát statutů všech komisí a rozeslat je VV
spolu s návrhem jednacího řádu VV a odborných komisí k připomínkám a schválení per
rollam. Termín: 15.5.2016 ŘEŠENO (viz bod 9.)
2. Informace z komisí (Předsedové komisí)


STK
o Z Přeboru Prahy družstev postupuje do II. ligy díky diplomatickému úsilí
předsedy pražské STK 3. a až 6. v pořadí – Bohemians B a Vyšehrad C.
o Na schůzi STK byl odsouhlasen kalendář sezóny 2016/17: nově byl do něj
zařazen Přebor Prahy družstev v rapidu.
o Ukončen Přebor Prahy jednotlivců (vyhrál V. Kovář, Unichess)
o Bylo vypsáno výběrové řízení na Přebor Prahy v rapidu - přihlásila se do něj jen
R. Přibylová (po dohodě byl původně navrhovaný cenový fond navýšen) –
přeborníkem Prahy se stal P. Postupa (GROP) a za ženy L. Kozlová, (Unichess)



KM
o VV upřesnil použití části položky 3.15 rozpočtu 2016 na ceny Přeboru Prahy H18
a H20 – přesunuté prostředky použít pouze na finanční a věcné ceny.
o V projektu Šachy do škol je nově projektový manažer zaměstnancem ŠSČR (od
1.6. Miroslav Veselý).
o K projektu Podpora šachových kroužků bude připraven materiál k vyplnění
oddílům.
o V. Rut informoval o projektu snímků o vztahu známých osobností k šachu
v dětství, který je součástí pořadu V šachu a sdílený na youtube, a požádal VV o
případná doporučení vhodných osobností.



TMK
o Od 1.5.2016 začala platit nová listina talentů a pravidla její tvorby. Bylo rozesláno
na trenéry a oddíly, které mají talenty na listině.
o V září 2016 se uskuteční školení trenérů (povede Ambrož).
o Metodika podpory talentů viz níže.



KR
o Školení rozhodčích – VV doporučil KR vypsat školení na září 2016 s tím, že
v případě malého zájmu může být zrušeno (P. Háse stanoví termín).
o Stále není znám výsledek kárného řízení KR ŠS ČR s L. Jakušem.



KMK
o Webové stránky PŠS - z kapacitních důvodů práce na přípravě nepokročily, bude
řešeno během prázdnin
o V. Pivoňka informoval o účasti na Sporťáčku 10.9.2016: šachy budou na hlavním
podiu – proběhne rozhovor Martina Petra (pravděpodobně s Nguyen Thai Dai
Van), šachy naslepo, prezentace šachů.

o


Logo navržené v minulosti bude upraveno do finální formy („žlutá“ verze) a bude
připraven banner, který bude použit pro akci Sporťáček.

KD
o V. Pivoňka informoval k roku Věry Menčíkové, že sdružení Sokrates obdrželo
dotaci na akci Galavečer V. Menčíkové dne 24.11. (budou předány ceny V.
Menčíkové, proběhne turnaj generací a turnaj žen).
o Diskutovány konkrétní kroky a termíny pro podání žádostí o dotace na magistrát
hl.m. Prahy (do konce 4/2016 termín pro jednorázové akce na 2, pololetí 2016,
do konce 11/2016 na 1. pololetí 2017), a to jak za PŠS, tak pro oddíly.
o VV stále od KD očekává přehlednou metodiku pro oddíly, jak žádat o dotace.
Z kapacitních důvodů zatím nebylo zpracováno.

3. Projednání/schválení kalendářů mistrovských soutěží 2016/2017


STK
o J. Kovář informoval, že kalendář STK byl schválen na schůzi STK, viz níže:
 10.-11.9. se bude nově konat Přebor Prahy družstev v rapidu (postup do
celorepublikové soutěže)
 v listopadu se bude konat Přebor Prahy jednotlivců v bleskové hře
 leden až duben: Pražský přebor družstev (bude pauza na Prague Open,
zatím jako výjimka, ne pravidlo)
 duben až červen: Pražský přebor jednotlivců
 organizace přeborů Prahy žen v jednotlivých kategoriích zůstává zatím
otevřená (lze zvážit vyhlášení Rapidu Věry Menčíkové jako pražského
přeboru žen v rapidu apod.)



KM
o V. Rut informoval, že kalendář sezóny 2016/17 byl schválen na schůzi KM, změny
koncepce viz níže:
 Přebor Prahy H18 a H20 po 4 dny (se státním svátkem)
 Přebor Prahy v rapidu mládeže do 14 let bude mít formát 1 turnaje (ne
série)
 Přebor Prahy škol 1.-5. stupeň proběhne v sobotu (s cílem ověřit zda
bude vyšší účast)
 Přebor Prahy družstev starších žáků bude mít formu turnaje na 7 kol
hraného jako vážné partie (Pražská mládežnická liga)
o

Úkol 37/1: VV uložil předsedovi KM dopracovat a rozeslat VV kalendář sezóny
2016/17 včetně akcí STK; TMK a KR doplní školení (viz výše) a bude vyvěšeno na
webových stránkách. Termín (pro vyvěšení): co nejdříve

4. Projednání nákupu cen pro soutěže 2017/2018


J. Kovář připomněl, že k uplatnění slevy by měla být co nejdříve podána závazná
objednávka na dodavatele (SABE), která byměla by být letos i zaplacena (min. za 30
tis. Kč).





J. Kovář informoval, že STK potřebuje 4 sady pohárů pro muže a ženy na dva roky, V.
Rut informoval, že KM potřebuje stejné ceny jako loni s menší obměnou (při
zohlednění cen, které už dostal J. Nový).
Byla diskutována možnost zahrnout do objednávky jiné subjekty (pražské oddíly) a
následně přefakturovat. J. Kovář prověří přefakturaci s PTU.
V. Rut pošle seznam za mládež a J. Kovář zašle objednávku (po ověření
přefakturace).

5. Projednání metodiky tréninku talentů




VV diskutoval s předsedou TMK schéma a podmínky pro akce podporované z dotace
ŠS ČR na činnost TCM v roce 2016 (a 2017), viz níže:
o Akce budou pořádat externí pořadatelé, kteří po skončení akce předloží
přehled zúčastněných dětí, TMK odsouhlasí a hospodář proplatí dle metodiky.
o Pro akce tohoto typu budou prostředky z dotace na činnost TCM použity
výhradně na odměny trenérů, poplatky vybrané od dětí zůstávají pořadateli,
který je použije k pokrytí nákladů spojených s organizací akce (pronájem ad.).
o Pro limit 66% účasti dětí z listiny talentů lze započítat i děti z listin talentů
ostatních KŠS (vzájemné uznávání), dětem z listiny talentů bude poskytována
sleva apod.
Úkol 37/2: VV uložil předsedovi TMK připravit přehled podmínek pro akce
podporované z prostředků TMK, nechat potvrdit TMK ŠSČR, obeslat oddíly/trenéry a
sestavit/zveřejnit termínovou listinu. Termín: 31.7.2016

6. Projednání spolupráce na marketingových akcí - viadukt, fan zóna LOH,...





Sporťáček (viz výše)
J. Hruška informoval o možnosti využití Fan zóny LOH (Quadrio na metru B Národní
třída, 480 m2, k dispozici do 30.10.2016).
J. Hruška informoval o prázdninové akci Viadukt (pod Karlínským viaduktem) – V. Rut
prověří možnou spolupráci.
M. Partl uvedl, že dne 20.7. bude Mezinárodní den šachu a připomenul iniciativu
ŠSČR s cílem sehrát co nejvíce partií v ČR.

7. Informace k zápisu do spolkového rejstříku - oddíly



R. Wadura informoval, že údaje o PŠS, již byly zapsány do spolkového rejstříku.
Co se týče údajů o oddílech PŠS, R. Wadura informoval, že postupně dochází u
jednotlivých oddílů k zápisu požadovaných změn. R. Wadura rovněž kontaktoval
oddíly, které ještě nezměnily název a neuvedly povinné údaje do spolkového
rejstříku, připomenul jim tyto povinnosti a nabídl jim svou pomoc, čehož některé
oddíly využily. Při této příležitosti tyto oddíly rovněž informoval o povinnosti uložit do
Sbírky listin spolkového rejstříku účetní závěrky.

8. Informace o hospodaření


J. Kovář informoval o usnesení konference ŠS ČR navýšit položku rozpočtu ŠS ČR
V10.8. „Organizace sportu v KŠS“ na 500.000 Kč (na základě výzvy ŠS KH) – bude
rozděleno rovnoměrně cca 36 tis. Kč na kraj za splnění některých podmínek.



J. Kovář se dotázal M. Partla, zda se RK zabývala sporem s R. Přibylovou ohledně
proplacení dotací na tréninky pořádané v roce 2015 – Úkol 37/3: VV uložil
hospodáři připravit text dopisu R. Přibylové s návrhem možností řešení sporu.

Termín: 31.7.2016

9. Projednání/schválení statutů a jednacích řádů jednotlivých komisí



J. Hruška rozeslal a seznámil VV s návrhy jednotného statutu a jednacího řádu pro VV
a všechny odborné komise PŠS. Přítomní navrhli úpravy textů, které budou
zapracovány.
Usnesení 37/1: VV schvaluje statut a jednací řád VV a odborných komisí PŠS
v navrženém znění při zapracování připomínek (viz příloha) . SCHVÁLENO
jednomyslně (V. Rut a R. Kubíček již nebyli přítomni)

10. Různé




VV diskutoval způsoby elektronické komunikace a bylo dohodnuto, že adresář oddílů
(předsedů) bude udržovat sekretář, komise budou udržovat své adresáře a rozesílat
svou komunikaci samostatně.
J. Hruška informoval o plánovém setkání zástupců KŠS s ŠSČR v Pardubicích (zúčastní
se J. Hruška, pokud se bude konat v neděli 17.7., příp. J. Kovář, pokud v pondělí
18.7.).
J. Hruška informoval o založení oddílů GPJP Chess Club a Šachy Štěpán.

Usnesení 37/2: VV konstatuje, že zápis z 36. schůze objektivně zaznamenal průběh
jednání.
Termín 38. schůze VV PŠS bude v září.
Zapsal dne 28.6.2016: R. Wadura
Ověřil: J. Hruška

