
Zpráva o činnosti VV PŠS v roce 2015 
 
   Vzhledem k náročnému programu, který tato konference má před sebou, rozhodl 
VV, že v letošním roce budou zprávy jednotlivých komisí předneseny pouze 
souhrnně. Detailní zprávy byly zveřejněny na webu PŠS a členové VV jsou připraveni 
Vaše dotazy k práci jednotlivých komisí zodpovědět v diskuzi. K práci jednotlivých 
komisí si proto dovolím uvést jen několik hlavních bodů. 
   Sportovně-technická komise (STK) vedená J. Kropíkem zajistila organizaci všech 
mistrovských soutěží. Přeboru Prahy družstev se v tomto roce zúčastnilo 104 
družstev, v přeborové skupině zvítězilo družstvo Unichess C. Proběhly i turnaje 
jednotlivců, přeborníkem Prahy je pro letošní rok J.Soural (TJ Pankrác), přeborníkem 
Prahy v rapid šachu i v šachu bleskovém se stal P.Postupa (GROP). Je třeba ocenit, 
že J. Kropík věnuji práci pro STK ohromné množství času a energie, poděkování si 
zaslouží i vedoucí skupin soutěží družstev – M.Paulovič, P.Háse, L.Jakuš a 
J.Veselský, kteří přispěli k tomu, že se v posledních 2 letech zásadně zrychlilo 
zveřejňování výsledků na webu. 
   Komise rozhodčích (KR) vedená R. Fischlem zajistila delegaci rozhodčích na 
utkání přeboru Prahy družstev. V září zorganizoval R. Fischl velmi úspěšné školení a 
seminář rozhodčích 2. a 3. třídy. Jediným nedostatkem této akce byl naprostý 
nezájem pražských šachistů – pouze 7 z 38 účastníků bylo členy PŠS. 
   Komise mládeže (KM) vedená P.Koptou uspořádala všechny plánované mistrovské 
soutěže. Do projektu podpory kroužků mládeže se zapojilo pouze 8 oddílů stejně 
jako v loňském roce. Počet oddílů, které s mládeží pracují, se zvětšil. Úspěšně 
probíhá i projekt Šachy do škol, jehož manažerem je V.Rut. 
   Trenérsko-metodická komise (TMK) řízená A.Ambrožem uspořádala v září školení 
trenérů – 9 účastníků z PŠS nově získalo IV. třídu a 3 účastníci III. třídu rozhodčího. 
A.Ambrož pracoval rovněž jako manažer Tréninkového centra mládeže (TCM) Praha, 
které zajištuje trénink hráčů z listiny talentů PŠS, který je v tomto roce financován 
z dotace ŠSČR. 
   Na závěr této části bych chtěl ovšem konstatovat, že v jedné věci stávající VV příliš 
neuspěl. Většina jeho komisí (s výjimkou KM) je komisemi o jednom člověku, který 
odvádí prakticky veškerou práci. Je velmi obtížné najít někoho, kdo by se na práci 
komisí chtěl aktivně podílet. 
   Jak jste všichni zajisté zaznamenali, na dubnové schůzi VV rezignoval na funkci 
předsedy VV PŠS A. Šimeček. Po konzultacích s legislativní komisí ŠSČR rozhodl 
VV, že bude ve své činnosti pokračovat až do řádné konference, která nového 
předsedu může zvolit v souladu se Stanovami ŠSČR. 
   Na začátku července 2015 se konalo jednání VV ŠSČR s předsedy krajských 
šachových svazů. Při tomto jednání bylo konstatováno, že krajské svazy neplní 
všechny své povinnosti vyplývající ze stanov – málo se věnují se rekreačnímu šachu 
a propagaci šachu. VV ŠSČR rovněž požádal krajské svazy o „zastropování“ 
krajských příspěvků na úrovni příspěvků ŠSČR – pro PŠS to znamená snížení 
příspěvků pro děti do 10 let. 
   V září tohoto roku VV kooptoval nového člena VV PŠS – J. Hrušku (Unichess), 
který byl současně pověřen vytvořením komise, která by se zabývala přípravou 
nového webu a oblastí propagace šachu v Praze. Statut Komise pro marketing a 
komunikace byl schválen na říjnové schůzi VV a J.Hruška začal pracovat na přípravě 
nového webu PŠS. Na téže schůzi byl do funkce sekretáře jmenován R.Wadura 
(Unichess), kterému bylo uloženo připravit zápis PŠS do veřejného rejstříku do konce 
tohoto kalendářního roku, a dále vyhledat oddíly, které jsou samostatnými 



právnickými osobami, nejsou dosud v rejstříku zapsány a poskytnout jim v tomto 
směru potřebné informace a případně i pomoc. 
   V říjnu obdržel VV výzvu 11 oddílů, které požadovaly buď svolání mimořádné 
konference, která by rozhodla, zda má být VV odvolán a zvolen nový, nebo přeměnu 
řádné konference na konferenci volební. Na tuto výzvu reagoval VV rozhodnutím o 
transformaci řádné konference na konferenci volební. Zároveň se usnesl, že průběh 
této konference usnadní tím, že na konferenci dá své funkce k dispozici. J. Hruška 
byl poté výkonným výborem pověřen sestavením nové kandidátky tak, aby nový VV 
byl schopen plnit i úkoly, na které stávající VV neměl dostatečnou kapacitu, 
především úkolů spojených s propagací šachu, tvorbou nového webu a zvláště se 
získáváním finančních prostředků z jiných zdrojů (dotací).  
   Po projednání této zprávy, zprávy o hospodaření a projednání návrhu rozpočtu dají 
členové VV i členové revizní komise (RK) PŠS své funkce k dispozici, aby mohl být 
zvolen nový VV a nová RK. Nečiní tak proto, že by se za svou práci museli stydět, 
ale chtějí dát prostor těm, kteří jsou ochotni přispět k dalšímu zlepšení práce VV.  
   V průběhu pěti let, ve kterých VV pracoval v tomto složení, vykonal dle mého soudu 
značný kus práce. Zápisy schůzí VV jsou zveřejňovány a členská základna je o jeho 
činnosti informována. Hospodaření, které nám nikdy nebylo předáno, je v pořádku, 
roční rozpočty včetně jejich čerpání jsou rovněž zveřejňovány. Probíhají všechny 
mistrovské soutěže dospělých i mládeže. V Praze jsou školeni noví trenéři a svou 
činnost zahájilo Tréninkové centrum mládeže. 
   Na závěr bych proto chtěl velice poděkovat všem svým kolegům, a to jmenovitě 
Antonínu Ambrožovi, Richardu Fischlovi, Janu Kropíkovi, Pavlu Koptovi, a Milanu 
Paulovičovi za všechna dlouhá léta obětavé práce pro organizaci šachového hnutí 
v Praze. A chtěl bych jim poděkovat i za to, že i když ze svých funkcí odstupují, 
považují za samozřejmé, že ve svých komisích budou i nadále pracovat a svým 
nástupcům poskytnou potřebnou podporu. 
 
V Praze dne 7.12.2015 
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