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Zápis z 12. schůze VV PŠS dne 16. 10. 2012 
 
Přítomni (bez titulů):  M. Paulovič, J. Kovář, J. Kropík, R. Fischl, P. Kopta, A. Ambrož 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Vršovice, Praha 10, Vršovické náměstí. 
Byla zahájena v 18:40 a ukončena cca ve 20:00. 
 
 
Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Informace o hospodaření – J. Kovář 
3. Informace z KM – P. Kopta 
4. Informace KR – R. Fischl 
5. Informace STK – J. Kropík 
6. Různé 
 
 
1. Kontrola plnění úkolů: 
 
10. schůze VV PŠS: 
- VV pověřil J. Kováře, aby oznámil na MV ČR změnu sídla PŠS a následně i FÚ, bance a ŠS ČR  

PLNĚNO – 15.10. obdržel z MV ČR potvrzení o změně sídla 
- VV uložil J. Kovářovi, aby předal orgánům činným v trestním řízení vyžádané informace 

v nejbližším možném termínu  
SPLNĚNO 

- VV uložil J. Kovářovi, aby projednal se zástupci pražských klubů využití prostředků  dotace z ŠS 
ČR 
NESPLNĚNO 

- VV pověřil M. Pauloviče, aby zajistil místnost pro konání přeboru Prahy družstev v bleskové hře 
na diktát 
NESPLNĚNO – viz níže 

- VV uložil J. Kropíkovi a P. Koptovi předložit termínový kalendář soutěží PŠS ke schválení 
na příští schůzi VV PŠS 
SPLNĚNO – termínový kalendář bude vyvěšen na webových stránkách PŠS 

- VV uložil J. Kropíkovi kontaktovat zástupce oddílu ERA Poštovní spořitelna ohledně zajištění 
přeboru Prahy družstev v bleskové hře na diktát 
SPLNĚNO 
 
 

2. Informace o hospodaření a čerpání dotace (Kovář) 
 
   Informoval, že čerpání rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí je již zveřejněno na stránkách PŠS. Dále seznámil 
členy VV s možnosti použití prostředků ze státní dotace z Programu 5. Pokud jde o část směřovanou 
ne tréninkové centrum mládeže, její plné vyčerpání již bylo zajištěno – řešil A. Ambrož. Pokud jde 
o část dotace směrované k oddílům, byl po delší diskuzi schválen následující postup. Část prostředků 
bude použita pro nákup šachových hodin (60 tis) a partiářů (20 000 ks) – tento materiál bude rozdělen 
mezi oddíly a komisi mládeže (partiáře). Další část dotace bude použita na pronájem místnosti 
pro Přebor Prahy družstev v bleskové hře na diktát a na nákup cen (pohárů, medailí) pro soutěže 
mládeže. Zbývající část dotace bude použita pro krytí rozpočtovaných nákladů PŠS pro letošní rok a 
prostředky, které budou takto ušetřeny, budou rozděleny formou dotace na jednotlivé oddíly – 
při rozdělování finančních prostředků budou upřednostněny ty oddíly, které reagovaly na dopis 
hospodáře z července tohoto roku a specifikovaly své požadavky, kterým nebylo možno vyhovět. 
 



2 (3) 

3. STK (Kropík) 
   M. Paulovič informoval o jednání s L. Koubou (ERA Poštovní spořitelna) ohledně zajištění přeboru 
Prahy v bleskové hře družstev. Hrací místnost, která byla nabídnuta, je nevyhovující, v jednání bude 
dále pokračovat. 
   J. Kropík dále informoval, že na webu byla již zveřejněna informace o změně termínu konference 
(na které budou rovněž předány soupisky) ze středy 28.11. na čtvrtek 29. 11. 2012 (na původní termín 
se nepodařilo zajistit místnost). 
   Rozhodnutí o formátu III. etapy bude ponecháno na konferenci, které budou předloženy dva 
alternativní návrhy.  
 
 
4. Komise rozhodčích (Fischl)  
 
   R. Fischl upozornil, že schůze rozhodčích před zahájením soutěží družstev se bude konat v v sobotu   
7.1.2013 v 9:30 v hrací místnosti Sokol Kobylisy. 
   Rovněž informoval o odpovědi KR na stížnost Vl. Krňáka. V diskuzi bylo konstatováno, že i 
v oddílových soutěžích by měl být zajištěn řádný dohled nad průběhem soutěže, aby se předcházelo 
následným sporům.  
 
 
5. Komise mládeže (Kopta, Ambrož) 
 
   P. Kopta informoval, že vedle původně plánovaných akcí proběhne i přebor Prahy juniorů 
v bleskové hře.     
   A. Ambrož informoval o činnosti Tréninkového centra mládeže – byla uspořádána dvě tréninková 
soustředění a pro vybrané pražské reprezentanty zajištěn individuální trénink. 
 
 
6. Různé 
 
   J. Kovář informoval, že PŠS byl vyrozuměn, že ve věci podaného trestního oznámení byl spisový 
materiál postoupen k postupu dle § 160/1 tr. ř. pro podezření ze spáchání přečinu zpronevěra dle § 
206/1,3 tr. zákoníku Policii ČR – službě kriminální policie a vyšetřování Obvod. ředitelství Praha II.  
   Konference PŠS proběhne ve čtvrtek 29. 11. 2012 v hrací místnosti Sokola Vršovice, místnost zajistí 
J. Kovář. 
   Na základě stavu členské základny k 15.10.2012 byly stanoveny počty delegátů za jednotlivé oddíly 
takto: 
4 Sokol Praha – Kobylisy (1 oddíl) 
3 Bohemians, Sokol Vyšehrad, ŠK Praha – Smíchov (3 oddíly) 
2 SK OAZA, TJ Praga, ŠK ERA Poštovní spořitelna (3 oddíly) 
1 ŠK Holdia DP, TJ Praha – Pankrác, SK Motorlet, USK Praha, ŠK Černý Baron, SK Loko Praha, 

Sokol Praha – Vršovice, Viktoria Žižkov, Teplárna Praha – Malešice, ŠK Mahrla, SK Rapid, 
PSK Union, ŠK PORG, ŠO Stavby mostů, DDM Praha 6, TJ Zora, SK LISA, ŠK Bohnice, 
STS Chvojkovice Brod, Lokomotiva Radlice, SK Újezd nad Lesy, TJ DUKLA Praha,  
ŠK Mlejn, ŠK Aurora, Steinitz – Makabi, Sokol Nebušice, Sportovní klub Kbely (27 oddílů) 

   Pozvánku na konferenci připraví M. Paulovič a ve spolupráci s J. Kropíkem zajistí její rozeslání 
emailem do 14. 11. 2011. 
   Všichni členové VV připraví krátkou zprávu ke schválení na příští schůzi VV tak, aby mohla být 
zveřejněna na webu týden před konáním konference. J. Kovář připraví na příští schůzi ke schválení 
návrh rozpočtu na rok 2013.  
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7. Usnesení a uložené úkoly:  
 
VV uložil: 

1. J. Kovářovi uzavřít čerpání dotace. 
2. M. Paulovičovi zajistit ve spolupráci se zástupcem oddílu ERA Poštovní spořitelna místnost 

pro konání přeboru Prahy družstev v bleskové hře na diktát. 
3. J. Kropíkovi a P. Koptovi předložit termínový kalendář soutěží PŠS ke schválení na příští 

schůzi VV PŠS. 
4. J. Kropíkovi spolupracovat s M. Paulovičem na výběru místnosti pro konání přeboru Prahy 

družstev v bleskové hře na diktát a poté učinit všechny kroky potřebné pro zajištění konání 
turnaje. 

5. M. Paulovičovi připravit pozvánku na konferemci PŠS a spolu s J. Kropíkem zajistit její 
rozeslání do 14.11.2012. 

 
 
Termín příští schůze VV PŠS:  úterý 20.11.2012 v 18:00 v hrací místnosti Sokol Vršovice 
 
Zapsal:   J. Kovář 

 
 
Za správnost:                J. Kovář                          M. Paulovič 
 
 
 
 
 


