
Zápis ze 4. schůze VV PŠS dne 15.6.2011 
 
Přítomni (bez titulů):  M. Paulovič, J. Kovář, R. Fischl, P. Kopta, J. Kropík,  
 
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Kobylisy, Praha 8, U Školské zahrady 9. 
Byla zahájena v 18:00 a skončila ve 21:00.  
 
 
Program: 
 
1. kontrola plnění úkolů 
2. informace o hospodaření a jednání s PTÚ (Kovář) 
3. informace ze sportovně-technické komise (Kropík) 
4. informace z komise mládeže (Kopta) 
5. informace z komise rozhodčích (Fischl) 
6. různé 
 
 
1. Kontrola plnění úkolů: 
 
Konference: 
- ad 2 – konference uložila p. Burešovi přepracovat zprávu o hospodaření a provést její doplnění 

za celé uplynulé volební období a předložit strukturované rozčlenění rozpočtu a jeho plnění: 
NESPLNĚNO  

- ad 11 – konference uložila novému VV a nově zvolenému hospodáři VV provedení řádného 
vyúčtování zálohy za poplatky na ELO a zajištění vrácení případného přeplatku:  
SPLNĚNO – dne 22. 4. zaslán dopis hospodářce ŠSČR s žádostí o vrácení přeplatku 45200 Kč na 
účet PŠS, dosud bez odpovědi – J. Kovář bude odpověď urgovat 

- ad 13 – konference pověřila VV PŠS vypracováním návrhu poměrného zastoupení delegátů oddílů 
na konferenci PŠS s ohledem na počty členů v oddílech:   
SPLNĚNO – J. Kovář předložil návrh několika alternativ včetně analýzy jejich dopadu na počet 
účastníků konference, připravenou tabulku rozešle členům VV, rozhodnutí ohledně poměrného 
zastoupení delegátů na konferenci bude učiněno na 5. schůzi VV  

 
1. schůze VV PŠS: 
- zpracovat dokumenty ve smyslu usnesení konference PŠS:  

NESPLNĚNO – p. Bureš nedodal žádné podklady 
- hospodář zajistí změnu sídla PŠS na adresu PTU ke dni 7.2.2011:   

NESPLNĚNO -  viz bod 2 programu této schůze 
 
3. schůze VV PŠS: 
- v případě, že M. Bureš nepředá vyžádané účetní doklady a hospodaření do 30. 4. 2011, obrátit se 

RK ŠSČR, případně RK ČSTV, event. další příslušné orgány s žádostí nápravu současného stavu 
v této otázce (M. Paulovič) – NESPLNĚNO – M. Paulovič průběžně řeší 

- zveřejnit přehled o čerpání rozpočtu PŠS ke dni  30. 4. (J. Kovář)  
NESPLNĚNO – přehled o čerpání rozpočtu ke 30.6. bude zveřejněn do 20.7.2011 

- připravit návrh na formulaci změny čl. 3.5.2.b SŘ, která by znamenala uvolnění omezení počtu 
družstev, za které šachista může v jedné sezóně hrát, a tento návrh zaslat předsedovi STK ŠSČR 
tak, aby mohlo být řešeno na „velké STK“ v květnu t.r. (STK do 2.5.)                                                  
SPLNĚNO – rozšířená STK se touto otázkou zabývala a zřídila pracovní skupinu pod vedením M. 
Sabola, která má připravit návrh změn soutěžního řádu, který by umožnil zapsání hráče na 3 
soupisky 

- připravit pracovní návrh změn propozic soutěží družstev PŠS do příští schůze VV (STK)  
SPLNĚNO – J. Kropík informoval VV o některých připravovaných změnách – výše startovného 
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bude uvedena do souladu s Ekonomickou směrnicí, platba (pokuty za minulou sezónu, startovné, 
poplatky za ELO) bude hrazena předem v termínu pro přihlášku soutěže, od příští sezóny budou 
některé pokuty zvýšeny, zvažuje se povinnost zasílání zápisů partií u Přeborové skupiny  

- zveřejnit propozice přeboru Prahy jednotlivců v rapid šachu do 10.5.2011 (J. Kropík)  
SPLNĚNO 

- aktualizovat seznam rozhodčích na webových stránkách PŠS (R. Fischl, J. Kropík)  
SPLNĚNO 

 
2. Informace o hospodaření PŠS a informace o jednání s Pražskou tělovýchovnou unií 
(PTU) (J. Kovář) 
 
   J. Kovář krátce informoval o tom, že pokud jde o pohledávky z funkčního období předchozího 
výboru, byly zúčtovány všechny soutěže organizované Sokolem Vršovice, nedořešeny jsou soutěže 
organizované M. Korečkem. Rozpočet je průběžně čerpán, výrazněji byl překročen rozpočet III. etapy, 
což bude možné kompenzovat úsporou na dotaci pro postupující (vítěz postupuje do přeboru ČR 
v roce příštím) a úsporou v rozpočtu pro turnaje II. etapy. Čerpání rozpočtu bude na internetu 
zveřejněno ke dni 30.6.2011. 
   J. Kovář dále informoval o svém jednání s ing. Malým, předsedou PTU, a ing. Chvalným, 
hospodářem PTU dne 30.5.2011. Bylo dohodnuto, že sídlo PŠS, které bylo tradičně na adrese 
hospodáře PŠS,  bude změněno na adresu sídla PTU na Praze 4. Na jednání byl PŠS požádán, aby 
v souvislosti se změnami ve financování tělovýchovy přispěl od 1.7.2011 na činnost PTU částkou 
6500,- Kč/pololetí. Za tuto částku povede PTU účetnictví svazu a poskytne další standardní servis 
dosud poskytovaný sportovním svazům zdarma. Po krátké diskuzi VV s těmito návrhy souhlasil, 
rozhodl o poskytnutí dotace PTU v požadované výši. O další formě spolupráce s PTU by měla 
rozhodnout konference PŠS. 
 
3. Informace ze sportovně-technické komise (J. Kropík): 
 
   J. Kropík informoval o výsledcích přeboru Prahy v kategoriích muži a H18. Přeborníkem Prahy pro 
rok 2011 se stal Jan Dvořák (Sokol Kobylisy), přeborníkem Prahy v kategorii H18 Kristián Chmel 
(Sokol Kobylisy). Dále navrhl, aby dotace na turnaje II. etapy činila 600 Kč nebo plně kompenzovala 
poplatky, které pořádající klub odvede na zápočet na LOK a FRL (v případě, že půjde o částku vyšší 
než 600 Kč). 
   Rovněž informoval o přeboru Prahy v rapid šachu jednotlivců. 
   V diskuzi konstatoval R. Fischl, že v propozicích přeboru Prahy v rapid šachu chybí informace o 
cenovém fondu – bylo konstatováno, že garantovaný cenový fond (resp. alespoň 1. cena) musí být 
v budoucnu v soutěžích organizovaných STK vždy zveřejňovány v propozicích. 
   V další diskuzi bylo konstatováno, že pro pražské soutěže velice chybí termínový kalendář – STK 
zjedná od příští sezóny nápravu. 
 
4. Informace z komise mládeže (P. Kopta): 
 
   Soutěže mládeže za období 2010-2011 proběhly v souladu s plánovaným harmonogramem.  
   Přebor Prahy jednotlivců proběhl jako seriál pěti turnajů od listopadu do března, všechny turnaje 
pořádal ŠK Smíchov v DDM Praha 5. Přeborníky Prahy se stali: H10: Pavel Haase (PORG), D10: 
Sofie Přibylová (PORG), H12: Kilián Slovák (Kobylisy), D12: Josefina Králová (V. Žižkov), H14: 
Josef Krupička (Smíchov), H16: Daniel Rous (PORG), D16: Eva Kopecká (Pankrác). 
   Krajská kola školních družstev se hrála v březnu. 9.3. kategorie 1.stupně (postoupily družstva ZŠ 
Jeremenkova a ZŠ Lupáčova) a 2.stupně ZŠ (postoupily družstva PORG a Gymnázium J. Keplera). 
30.3. kategorie středních škol (zvítězily družstva Gymnázium Ch. Dopplera a Gymnázium Mensa). 
   Přebor Prahy družstev mladších žáků (do 12 let) se hrál 9.4. v ZŠT Mochovská 570. Do finále ČR 
postoupily družstva: 1. OAZA, 2. Kobylisy, 3. PORG. 
   Přebor Prahy družstev starších žáků se konal 30.4. v hrací místnosti ŠK OAZA, do ligy mladšího 
dorostu postoupilo družstvo Bohemians Praha C. 
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   Přebor mládeže v rapid šachu proběhl 21.5. v Kobylisích, jednotlivých kategoriích zvítězili: Edward 
Cetens (v H14), Vojtěch Pařízek (H12), Tomáš Kozbert (H10) a Magdaléna Kořenová (D10). 
   Termínový kalendář na další sezónu se připravuje. 
  
5. Informace z komise rozhodčích (R. Fischl): 
 
   R. Fischl krátce informoval o problémech při zajišťování rozhodčích pro ligové soutěže a obrátil se 
na přítomné členy VV s žádostí o pomoc při řešení tohoto problému. 
 
6. Různé: 
 
   J. Kovář informoval o žádosti P. Vaňka o finanční podporu účasti J. Voříška na ME. Po delší diskuzi 
bylo rozhodnuto o neposkytnutí takové podpory. VV konstatoval, že dosavadní výsledky hráče 
nezaručují výraznější úspěch na této soutěži a je sporné, zda účast na ME přispěje k jeho dalšímu 
šachovému rozvoji. Navíc, v rozpočtu PŠS nejsou pro tento účel vyčleněny žádné prostředky a 
poskytnutí podpory by mohlo strhnout lavinu dalších žádostí podobného typu. 
   J. Kovář informoval o žádosti o registraci nového ŠK Aurora. VV vzal žádost na vědomí s tím, že 
většina zakládajících členů je v současné době registrována v jiných klubech.  
 
8. Usnesení a uložené úkoly:  
 
- VV vzal na vědomí informaci o jednání J. Kováře s PTU a souhlasí s příspěvkem na financování 

PTU na 2. pololetí 2011 ve výši 6500 Kč formou dotace. Pověřuje J. Kováře k vyplacení dotace, k 
přenesení sídla PŠS na adresu PTU a dalšímu jednání s vedením PTU. O formě další spolupráce 
s PTU bude rozhodnuto na konferenci PŠS.  

- VV souhlasí s úpravou specifikace turnajů II.etapy tak, že každému oddílu, který turnaj II. etapy 
v roce 2011 uspořádá, bude Pražským šachovým svazem poskytnuta dotace v částce 600 Kč nebo 
v částce odpovídající poplatkům za zápočet soutěže na LOK a FRL (pokud budou vyšší než 600 
Kč) 

- VV ukládá J. Kovářovi urgovat odpověď na vrácení přeplatku za zápočet soutěží družstev 2010-11 
- ukládá STK a KM vypracovat do 31.8.2011 (J. Kropík, P. Kopta) Sportovní kalendář na příští 

sezónu  
- ukládá J. Kovářovi informovat zástupce ŠK Aurora, že zakládající členové klubu, kteří jsou již 

registrováni v jiných oddílech, by měli do klubu přestoupit dle platného přestupního řádu  
 
 
Termín příští schůze VV PŠS: 
 
13. září 2011 (úterý) od 17:30 hod v hrací místnosti TJ Praga, areál TJ Praga, Sokolovská 96N  
 
 
 
Zapsal: J. Kovář 
 
Za správnost:                                     Jan Kovář                                  Jan Kropík 
 
 
 
 

3 (3) 


