
Zápis ze 44. schůze VV PŠS 
ze dne 22. 11. 2017 

 
Přítomni: J. Hruška, J. Kovář, R. Wadura, P. Háse, V. Pivoňka, R. Kubíček 
Hosté: M. Partl 
Omluveni: J. Kropík, V. Rut 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, U Průhonu 24, Praha 7. Byla zahájena v 18:30 a 
ukončena v 22:05. 
 

Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Příprava konference 
3. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
4. Informace o hospodaření (J. Kovář) 
5. Různé 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
 

Úkol 35/5: VV uložil předsedům odborných komisí připravit návrh krátkodobých (rok 
2017) i střednědobých cílů svých komisí (2016-2018). Termín: 29.3.2016  
J. Hruška připravil návrh cílů pro jednotlivé komise. Vzhledem k omezeným kapacitám 
bude primárně řešena jen zastupitelnost v rámci STK a čerpání dotace. Ostatní dle 
možností předsedů komisí. 
SPLNĚNO  
 
Úkol 36/3: VV uložil předsedovi KD připravit metodiku pro oddíly, jak žádat hl. m. Prahu 
(resp. městské části) o dotace. Termín: 30.6.2016  
Další kroky: Vzhledem ke specifikům dotačních programů jednotlivých poskytovatelů 
uložil VV předsedovi KD připravit pouze obecné zásady/informace, na co si mají oddíly při 
přípravě žádostí o dotace dát pozor.  
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO V. Pivoňka zaslal návrh, ke kterému se VV vyjádří do příštího VV. 
 
Úkol 41/5: VV uložil R. Kubíčkovi protřídit seznam trenérů zveřejněných na webových 
stránkách PŠS na základě jejich zpětné vazby tak, aby tam byli uvedeni pouze ti, kteří 
mají zájem trénovat zájemce z řad veřejnosti. Termín: 30.4.2017  
POSUN TERMÍNU do konce roku 2017 (ve spolupráci s R. Wadurou) 
 
Úkol 42/1: VV uložil KM připravit objednávku na poháry na příští sezónu (s ohledem na 
poháry z loňské objednávky, které jsou k vyzvednutí) a poslat ji hospodáři, který 
objednávku vyřídí (následně KM vyzvedne najednou všechny poháry). Termín: 
31.10.2017 SPLNĚNO 
 

2. Příprava konference 
 

 Termín konference PŠS potvrzen na 6.12.18:00, program byl rozeslán včetně 
doplnění o volbu zbývajícího člena RK. 



 Jan Hruška představil základní témata zprávy o činnosti VV a požádal předsedy 
jednotlivých komisí o aktualizaci jejich zpráv do konce týdne. 

 Dále byly řešeny organizační záležitosti týkající se konference (příprava místnosti, 
prezenční listiny, příprava voleb delegátů na celostátní konferenci, doplňkové volby 
člena revizní komise a personální zajištění jednotlivých komisí – mandátové, 
návrhové, pracovního předsednictva). 

 M. Partl informoval, že na konferenci přednese zprávu revizní komise za roky 2015 a 
2016. 

 
3. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 

 KR 
o P. Háse potvrdil, že školení rozhodčích na nová pravidla FIDE se bude konat dne 

9.12. (Mensa gymnázium).  
 

 STK (informoval J. Kovář) 
o Přebor Prahy v bleskové hře mužů organizuje Oáza. Společně s kategorií juniorů 

do 20 let se bude konat 28.11. 
o Otevřené MČR v bleskové hře jednotlivců se bude konat 30.12.2017 
o Od 29.11. do 3.12. proběhne Bankovní festival. 

 
 KM 

o V. Rut informoval o zpracování Podpory oddílů a kroužků. ŠSČR  uvedenou 
podporu již vyhodnotil (vyhodnocení je dostupné na webu ŠSČR) a do konce 
listopadu je potřeba vystavit fakturu a zaslat ji na ŠSČR. Bylo dohodnuto, že R. 
Wadura zašle upozornění. 

o V. Rut informoval o nominaci družstva Prahy na Olympiádu sportů. Nominováni 
byli – v kategorii starší žáci Petr Jakub, v kategorii mladší žáci Nguyen Thai Dai 
Vinh, v kategorii nejmladší žáci Nguyen Thai Dang Vi, v kategorii dívky Němcová 
Karin). Nominace musela respektovat podmínku trvalého bydliště na území hl.m. 
Prahy. 

o Z turnajů:  

 25.11. odstartuje Přebor Prahy družstev st. žáků za účasti 9 družstev; 
 Přebor Prahy v rapid šachu mládeže proběhne 26.11. spolu s Memoriálem 

J. Weisgraba (organizuje Smíchov). 
 

 TMK 
o Pro dotaci TCM je potřeba do konce listopadu poskytnout ŠSČR informace o 

čerpání, na základě toho bude uvolněna poslední část dotace. Po započtení 
předpokládaných výdajů (plánovaná soustředění a trenéři pro Mistrovství Čech 
v Harrachově) zbývá k dočerpání cca 3,5 tis.Kč (85 z 88 tis. Kč).  

o Na základě předchozího požadavku revizní komise R. Kubíček předložil podklady 
o činnosti TMK a vyúčtování.  

 

 KMK 
o J. Hruška informoval o spuštění nových webových stránek ŠSČR. V této 

souvislosti opravil všechny odkazy z webových stránek PŠS na web ŠSČR. 
o Pokračuje hledání webmastera webových stránek PŠS.  
o J. Hruška připraví metodiku, jak nahrávat články na web a akce do kalendáře, 

aby se mohla činnost přenést na jinou osobu. Dodržování standardů je důležité 
z důvodu udržovatelnosti webu a fungování všech funkcí. 



 
 KD 

o Všechny smlouvy na dotaci byly podepsány a peníze vyplaceny oddílům. 
o J. Hruška sepíše hlavní body k správnému čerpání dotace hl. m. Prahy na 

trenérskou činnost. V lednu bude nutno provést první vyúčtování, v červnu pak 
finální vyúčtování.  

o Poptávky na hromadný nákup materiálu byly rozeslány, termín pro nabídky je 
24.11.2017, následně budou vyhodnoceny a rozeslány informace oddílům. 

o Byla podána žádost o dotaci magistrátu hl. m. Prahy na Přebor Prahy. 
 
 
4. Informace o hospodaření (J. Kovář) 
 

 J. Kovář představil návrh rozpočtu na rok 2018, který VV projednal. Dále bylo 
odsouhlaseno, že vzhledem k termínu pro zveřejnění materiálů pro konferenci bude 
zpráva o hospodaření připravena ke konci října 2017, i s odhadem čerpání za celý rok 
2017. 

 
Usnesení 44/1: VV schvaluje návrh rozpočtu PŠS na rok 2018 ve znění navrženém J. 
Kovářem. Jednomyslně SCHVÁLENO 

 
5. Různé 

 
Usnesení 44/2: VV konstatuje, že zápis z 43. schůze objektivně zaznamenal průběh 
jednání. 

 
Termín 45. schůze VV PŠS nebyl prozatím stanoven. 
 
Zapsal dne 22.11.2017:  R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


