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Zápis z 18. schůze VV PŠS dne 19. 9. 2013 
 
Přítomni (bez titulů):  R. Fischl, P. Kopta, J. Kovář  
Omluveni:   M. Paulovič, J. Kropík 
Hosté:   M. Steimar 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Sokol Praha – Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8. Byla 
zahájena v 18:00 a ukončena cca v 20:15. 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Příprava přeboru Prahy v bleskové hře družstev 
3. Informace o hospodaření – J. Kovář 
4. Komise rozhodčích – R. Fischl 
5. Komise mládeže – P. Kopta 
 
1. Kontrola plnění úkolů: 
14. schůze VV PŠS: 
- J. Kovář – vyplatit oddílům v průběhu 1. čtvrtletí příspěvek na činnost dle rozpisu schváleného 

konferencí – průběžně PLNĚNO (komentář níže) 
16. schůze VV PŠS: 
- M. Paulovič, J. Kovář – pokračovat v jednání s M. Steimarem ohledně zajištění přeboru Prahy 

družstev v bleskové hře na diktát – průběžně PLNĚNO  
17. schůze VV PŠS: 
- M. Paulovič – připravit reakci na odpověď státního zastupitelství na naši stížnost – TRVÁ  

 
2. Příprava přeboru Prahy v bleskové hře družstev na diktát  
   M. Steimar informoval přítomné členy VV o své představě o uspořádání soutěže. VV akceptoval 
místo a termín (hotel STEPP, 9.11.2013) a dohodl se na dalším postupu – ve spolupráci s J. Kropíkem 
budou připraveny propozice a v co nejkratším termínu zveřejněny na stránkách PŠS a distribuovány 
(M. Steimar). M. Steimar zajistí návštěvu hracích prostor (JK a MP), financování soutěže bude s M. 
Steimarem projednáno při semináři rozhodčích v neděli 23.9.2013 (MP, JK).  
   (Po jednání s vedením hotelu STEPP se ukázalo, že akci nebude možné realizovat. M. Steimar poté 
se souhlasem M. Pauloviče a J. Kováře zajistil prostor v Kongresovém centru na termín 30.11.2013 – 
DOPLNĚNO DODATEČNĚ).  
 
3. Informace o hospodaření 
   JK informoval, že v tomto týdnu převzal smlouvu s ŠS ČR o dotaci na tréninkové centrum mládeže 
(TCM) ve výši 55462 Kč, tyto prostředky bude TCM schopno plně vyčerpat. Příspěvek na činnost 
podle usnesení konference nebyl dosud vyplacen těm oddílům, které nereagovaly na žádost o zaslání 
čestného prohlášení ze dne 23.3.2013. Jedná se o tyto oddíly: Sokol Vyšehrad, USK Praha, Sokol 
Vršovice, PSK Union Praha, Stavby mostů, STS Chvojkovice Brod, Lokomotiva Radlice, Steinitz-
Makabi a Sokol Nebušice. 
 
4. Informace komise rozhodčích  
   R. Fischl připomněl, že v sobotu 19.10.2013 bude v hrací místnosti š.o. Sokol Kobylisy uspořádán 
seminář rozhodčích 2. a 3. třídy a školení rozhodčích 3. třídy. Bylo by vhodné vyzvat oddíly, aby na 
školení vyslaly i kapitány svých družstev v nižších třídách pražských soutěží, neboť právě kapitáni 
domácího družstva v souladu se Soutěžním řádem utkání družstev řídí.  
 
5. Informace komise mládeže 
   V září KM řešila zapojení do Projektu podpory šachových oddílů a kroužků. Pro zařazení mezi 
„započitatelné turnaje“ byly vybrány některé pražské turnaje. Na projekt byly upozorněny oddíly 
pracující s mládeží. Do požadovaného termínu si žádost podalo 7 pražských oddílů (OAZA, Nebušice, 
Kobylisy, PORG, Smíchov, Bohemians a Vyšehrad). Další mají zatím málo registrovaných dětí. 
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   V říjnu proběhl Přebor Prahy juniorů v bleskovém šachu – jako součást Memoriálu Jana Weisgraba, 
vítězem se stal Martin Hollan (OAZA). 
  Přebor Prahy mládeže v kategoriích HD10-HD20 připravil Vojtěch Rut, všech pět turnajů se bude 
konat v gymnáziu Mensa – Praha 6. 
 
6. Informace STK 
  Přítomní členové VV prodiskutovali změny v propozicích soutěží družstev pro sezónu 2013-14, které 
J. Kropík rozeslal emailem. Připomínky byly J. Kropíkovi zaslány po jednání VV. R. Fischl upozornil, 
že u soutěží započítávaných na FIDE ELO by měli být všichni hráči na FIDE zaregistrováni již na 
počátku soutěže. 
 
7. Různé 
   Do příští schůze VV PŠS bude třeba zajistit prostor a termín pro uspořádání konference PŠS (úterý 
10.12.2013 v hrací místnosti š.o. Sokol Vršovice – DOPLNĚNO DODATEČNĚ).  
 
8. Usnesení a uložené úkoly:  
VV uložil: 
- J. Kropíkovi prověřit, zda je nutné, aby všichni hráči přeboru a I. tříd byli registrováni u FIDE a 

pokud ano, zajistit registraci hráčů, kteří dosud registrováni nejsou ještě před zahájením soutěží 
- J. Kovářovi zajistit místnost a termín pro konání konference PŠS 
 
Termín příští schůze VV PŠS:  
Pondělí 11. listopadu 2013, 18:00, hrací místnost š. o. Sokol Praha – Kobylisy, U Školské zahrady 9, 
Praha 8. 
 
Zapsal:   J. Kovář 

 
Za správnost:                J. Kovář                          P. Kopta 


