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Zápis z 8. schůze VV PŠS dne 17. 2. 2012 
 
Přítomni (bez titulů):  M. Paulovič, J. Kovář, R. Fischl, P. Kopta 
Omluven:   J. Kropík 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Kobylisy, Praha 8, U Školské zahrady 9. 
Byla zahájena v 17:30.  
  
 
Program: 
 
1. kontrola plnění úkolů 
2. informace (Paulovič) 
3. informace o hospodaření (Kovář) 
4. informace z komise mládeže (Kopta) 
5. informace z komise rozhodčích (Fischl) 
6. informace STK 
7. konference PŠS 
 
 
1. Kontrola plnění úkolů: 
 
7. schůze VV PŠS: 
- VV uložil M. Paulovičovi připravit návrh na složení disciplinární komise PŠS a předložit 

jej VV na jeho příští schůzi: 
NESPLNĚNO (viz níže) 

- VV uložil J. Kovářovi vyplatit dotaci za uspořádání turnaje II. etapy šachovým oddílům 
TJ PRAGA a Sokol Kobylisy: 
SPLNĚNO 

- VV uložil členům VV poskytnout J. Kropíkovi podklady pro konferenci ke zveřejnění 
na webových stránkách svazu do pondělí 12. 12. do 9:00 
SPLNĚNO 

 
 
2. Informace – M. Paulovič 
 
   M. Paulovič informoval, že orgány činné v trestním řízení dosud neukončily šetření v dané věci. 
Dále konstatoval, že ke zřízení disciplinární komise bude přikročeno v závislosti na průběhu řízení a 
dle disciplinárního řádu svazu. 
 
 
3. Informace o hospodaření (Kovář): 
 
   J. Kovář informoval o schůzce s komisí mládeže – na schůzce se dohodl na postupu při účtování 
akcí organizovaných komisí mládeže. V příštím roce bude třeba přípravě rozpočtu KM věnovat více 
péče. Krátce byl diskutován obsah smlouvy s pořadatelem turnajů mládeže – M. Korečkem a bylo 
dohodnuto, že J. Kovář si vyžádá od M. Korečka další informace (předpokládáno vyšší čerpání než 
plánováno). 
   J. Kovář dále informoval, že dotace na provoz PTU byla zvýšena ze 13 000 Kč na 16 000 Kč 
na úroveň, kterou již v loňském roce platily jiné sportovní svazy s právní subjektivitou. 
   Dále konstatoval, že po dohodě s STK bude navýšena dotace za uspořádání turnaje II. etapy 
na 1000 Kč. 
   Na začátku roku proběhla revize účetních dokladů, doklady za loňský rok byly předány účetnímu 
PTU ke zpracování.  
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4. Zprávy z KM (P. Kopta): 
 
   P. Kopta informoval, že družstvo Prahy ve složení Jan Petr, Kamila Němcová, Arsenij Anaškin 
a Karin Němcová úspěšně reprezentovalo na Zimní olympiádě dětí a mládeže, kde obsadilo 2. místo. 
   Dále informoval, že ŠK Smíchov nabídl spolupráci při zajištění prostor pro pořádání soutěží 
mládeže, které budou zdarma.  
 
 
5. Zprávy z KR (R. Fischl):  
 
   R. Fischl informoval, že v pražských soutěžích družstev rozhodčími neobsazeno pouze 
7 z obsazovaných utkání. 
   V krátkosti rovněž informoval VV o postupu při řešení stížnosti R. Kaisera (viz dále informace 
STK). 
 
 
6. Informace STK: 
 
   Diskutována byla písemná zpráva J. Kropíka týkající se aktuálnosti zveřejňování výsledků soutěží 
družstev a jejich zveřejnění na webových stránkách ŠS ČR. J. Kropík vysvětlil, že dle rozpisu soutěže 
může mít k dispozici kompletní výsledky všech utkání až ve středu ráno následujícího týdne (a někdy 
je nutno zaslání výsledků urgovat). Všechny zápisy musí být zkontrolovány (případy neoprávněného 
startu zvláště ve 3. třídě nejsou vyjímečné) a teprve potom mohou být výsledky zveřejněny. Vzhledem 
k velkému zájmu o výsledky soutěží bylo po diskuzi dohodnuto, že na stránkách STK budou vedle 
těchto oficiálních výsledků zveřejněny i odkazy na předběžné neoficiální výsledky (které si kladou za 
cíl rychlost uveřejnění před přesností a nemusí být tedy definitivní), pokud jsou takové výsledky 
někým zpracovávány (tak jako je tomu v letošní sezóně ve skupině 22 a v přeboru).  
   Pokud jde o zveřejnění výsledků na stránkách ŠS ČR, J. Kropík vysvětlil, že systém používaný na 
webových stránkách PŠS není kompatibilní se systémem ŠS ČR a výsledky by tedy bylo nutné 
zadávat dvakrát. Přechod na systém ŠSČR i s výsledky kraje Praha bude realizován až bude možné 
výsledky posílat do databáze ŠSČR formou souboru programu SwissManager, a až tento program 
bude umět zadávat skóre odlišné od součtu výsledků šachovnic. Snad už od další sezóny.  
   Pan R. Kaiser (Sokol Vršovice) zaslal stížnost na výsledek utkání Přeboru Prahy družstev 1224 
PORG B – Sokol Vršovice C. Komise STK se stížností zabývala i když nebyla podána v souladu 
s Odvolacím řádem ŠSČR. Komise rozhodčích uznala pochybení rozhodčího pana F. Hrnčíře a udělila 
mu trest napomenutím. 
   Rovněž byla diskutována odpověď J. Kropíka na stížnost M. Filipce na hluk v hracích místnostech 
ŠK Smíchov a Loko Radlice. R. Fischl upozornil, že je třeba rozlišit mezi hlukem, který šachisté 
ovlivnit nemohou (hraje-li se v sousedství sportovních hal apod.) a hlukem působeným jinými 
šachisty. V případě, že se stížnosti tohoto typu budou opakovat, vyzve VV tyto kluby ke sjednání 
nápravy. 
   V další části se VV dohodl, že je třeba co nejdříve zveřejnit propozice III. etapy.    
 
 
6. Konference ŠS ČR:  
 
   J. Kovář informoval, že oslovil delegáty konference ŠS ČR včetně náhradníka, L. Jakuš a J. Čmiko 
potvrdili, že se zúčastní, dosud nereagoval P. Rychtecký. J. Kovář se s dalšími delegáty dohodne 
na způsobu dopravy do Havlíčkova Brodu. 
   Po termínu konání schůze potvrdil svou účast P. Rychtecký – konference se tedy za PŠS zúčastní 
M. Paulovič, J. Kovář, L. Jakuš a P. Rychtecký. 
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8. Usnesení a uložené úkoly:  
 
VV PŠS ukládá: 
1. J. Kovářovi vyplatit příspěvek na činnost PTU na 1. pololetí 2012 ve výši 8 000 Kč. 
2. J. Kropíkovi zveřejnit na stránkách STK odkazy na předběžné neoficiální výsledky v jednotlivých 

skupinách soutěží družstev v případě, že jsou takové výsledky někým zpracovávány, a dále 
zveřejnit odkaz na stránky J. Šafránka. 

3. J. Kropíkovi zveřejnit propozice III. etapy přeboru Prahy jednotlivců do 4. 3. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Termín příští schůze VV PŠS: 
čtvrtek 19. dubna 2012 v 18:00, hrací místnost Sokol Kobylisy 

 
Zapsal: J. Kovář 
Za správnost:                        Milan Paulovič                         Jan Kovář    


