
Zápis z 38. schůze VV PŠS 
ze dne 14. 9. 2016 

 
Přítomni: J.Hruška, J.Kovář, R.Wadura, V. Rut, P. Háse, V. Pivoňka 
Hosté: M. Partl 
Omluveni: J. Kropík, R. Kubíček (informoval telefonicky o činnosti TMK) 
 
Schůze se konala v hrací místnosti Unichess, U Průhonu 24, Praha 7. Byla zahájena v 18:15 a 
ukončena 22:15. 
 

Program: 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
 - STK, KM, TMK, KR, KMK, KD 
3. Stav nákupu cen pro soutěže 2017/2018 (STK, KM) 
4. Předpokládané akce TCM - čerpání rozpočtu (TMK) 
5. Informace o hospodaření (včetně čerpání dotace ŠSČR) (hospodář) 
6. Různé 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
 

Úkol 35/2: Zaslat návrhy na akce/ činnosti pro získání dotací. – předsedové komisí 
Termín: 29.3.2016 SPLNĚNO viz bod 2. informace KD 
Úkol 35/5: VV uložil předsedům odborných komisí připravit návrh krátkodobých (rok 
2016) i střednědobých cílů svých komisí (2016-2018). Termín: 29.3.2016 POSUN 
TERMÍNU na 31.10.2016 
Úkol 36/2: VV uložil předsedovi TMK vytvořit a zveřejnit novou listinu talentů a 
informovat všechny zúčastněné hráče i všechny oddíly s podmínkami podpory na rok 
2016. Termín: 30.4.2016 SPLNĚNO 
Úkol 36/3: VV uložil předsedovi KD připravit metodiku pro oddíly, jak žádat hl.m.Prahy 
(resp. městské části) o dotace. Termín: 30.6.2016 ŘEŠENO Předseda KD připravil 
metodiku a rozešle VV k připomínkám. 
Úkol 36/4: VV uložil předsedovi KD připravit návrh materiálu pro žádost PŠS o dotaci na 
dlouhodobou podporu trenérů talentů a mládeže. Termín: 15.9.2016 NAHRAZUJE SE 
Úkol změněn na úkol 38/1 (viz bod 2. informace KD) 
Úkol 36/5: VV uložil sekretáři PŠS informovat oddíly o povinnosti ukládat účetní závěrky 
do Sbírky listin. Termín: 30.6.2016 ŘEŠENO Informovány oddíly, které byly urgovány 
ohledně doplnění údajů do spolkového rejstříku. Nicméně sekretář PŠS rozešle informaci 
na všechny relevantní oddíly. 
Úkol 37/1: VV uložil předsedovi KM dopracovat a rozeslat VV kalendář sezóny 2016/17 
včetně akcí STK; TMK a KR doplní školení a bude vyvěšeno na webových stránkách. 
Termín (pro vyvěšení): co nejdříve  SPLNĚNO 
Úkol 37/2: VV uložil předsedovi TMK připravit přehled podmínek pro akce podporované 
z prostředků TMK, nechat potvrdit TMK ŠSČR, obeslat oddíly/trenéry a sestavit/zveřejnit 
termínovou listinu. Termín: 31.7.2016  SPLNĚNO Viz bod 2. Informace TMK 



Úkol 37/3: VV uložil hospodáři připravit text dopisu R. Přibylové s návrhem možností 
řešení sporu. Termín: 31.7.2016  SPLNĚNO J. Kovář informoval, že R. Přibylová zaslala 
3 tis. Kč na účet PŠS a na základě toho navrhl VV schválit vyplacení příspěvku na činnost 
šachového oddílu PORG za ty akce z cyklu Setkání s mistry, které splnily všechny 
stanovené podmínky (tedy mj. zveřejnění materiálů z akce na webových stránkách), a to 
ve výši 600 Kč za 1 akci (4hodinové akce, příspěvek 150 Kč za hodinu byl schválen pro 
obdobné případy na 35. schůzi VV), tj. celkem 3x 600 Kč = 1.800 Kč. Mimo tuto částku 
bude proplacena faktura R. Přibylové ve výši 2.400,- Kč za organizaci akcí, která je 
v souladu se stanovenými podmínkami. 
Usnesení 38/1: VV schvaluje vyplacení příspěvku na místnost oddílu PORG ve výši 3x 
600 Kč = 1.800 Kč za tři akce z cyklu Setkání s mistry, které splnily všechny stanovené 
podmínky – hlasování: pro 6/proti 0/zdržel se 0 SCHVÁLENO   
 

2. Informace z komisí (Předsedové komisí) 
  

 STK (informoval J. Kovář) 
o O. Vedral rezignoval na členství v STK dne 24.7. 
o Uskutečnil se Přebor Prahy 4-členných družstev v rapidu – zvítězilo družstvo ŠK 

Loko Praha, akce byla účastníky pozitivně hodnocena, v dalších letech bude 
pokračovat, ale termín bude přesunut na období  květen/červen. 

o Předsedům oddílů byly rozeslány propozice Přeboru Prahy družstev. 
o VV diskutoval možnost využití dotací hl.m. Prahy (příp. městských částí) na 

pořádání turnajů.  
 KM 

o V. Rut informoval o způsobu propozic výběrových řízení na pořádání turnajů KM 
– doplněny požadavky na pořadatele a kritéria výběru. 

o J. Hruška doporučil upravit kritéria výběrových řízení tak, aby byla lépe měřitelná 
a rozdělit je na kvantitativní (dotace, startovné, ..) a kvalitativní (zkušenosti, 
propagace,…). 

o V. Rut dále zopakoval vybraným členům VV nejdůležitější změny u plánovaných 
akcí KM na sezónu 2016/2017:  

 Přebor Prahy H18 a H20 se prodlužuje na 4 dni (7 kol, což umožní více 
účastníků);  

 Vzniká dlouhodobá pražská soutěž družstev „Pražská mládežnická liga“ – 
s postupem do 1. mládežnické ligy, počet kol dle počtu přihlášených 
družstev, týmy o 6 hráčích (max s 1 VH); 

 U 1. a 2. kola Pražské mládežnické ligy došlo ke změně v kalendáři 
(přesun z 1.-2.10. na 15.-16.10.). V. Pivoňka upozornil, že změny 
v kalendáři jsou komplikací pro pořadatele ostatních turnajů. V. Rut 
uvedl, že jde o výjimečný případ z důvodu toho, aby oddíly měly čas se 
přihlásit na tuto soutěž; 

 Přebor Prahy v rapid šachu do 14 let bude jenom jednodenní; 
 U turnajů jednotlivců nebude jiné tempo v 1. kole. 

 

 TMK 
o R. Kubíček informoval, že byl připraven a na oddíly rozeslán přehled podmínek 

pro akce podporované z prostředků TMK: 

 Za TMK ŠSČR byl odsouhlasen s M. Vokáčem a zaslán k odsouhlasení J. 
Fialovi. 



 Z oddílů se ozval O. Vedral s dotazem na možnost individuálních tréninků, 
M. Vokáč připustil jejich možnost v odůvodněných případech, nicméně 
svazový projekt KTCM uvedený přístup nedoporučuje z hlediska finanční 
náročnosti, PŠS zatím nebude podporovat. 

 Nad rámec rozeslané metodiky budou podporovány i krátkodobé tréninky 
ve skupinkách (minimálně 4 účastníci z listiny talentů) a tréninky na 
významnějších turnajích (např. Mistrovství Čech). R. Kubíček doplní do 
metodiky. 

 Z konkrétních akcí budou probíhat tréninky organizované A. Ambrožem , 
O. Vedralem a V. Rutem. V. Pivoňka informoval, že akce na Jizerce, která 
se měla konat 1.-2.10., neproběhne kvůli kolizi s celostátní Mládežnickou 
ligou. 

o 10.-11.9. se uskutečnilo školení trenérů pořádané A. Ambrožem. 
 

 KR 
o P. Háse informoval, že školení rozhodčích 25.9. bude pro malý zájem a kolizi 

s turnajem v Liberci zrušeno, P. Háse zváží další termíny. VV doporučil průběžně 
evidovat potenciální účastníky a pak je obeslat s nabídkou více termínů a vybrat 
nejvhodnější. 

 

 KMK 
o J. Hruška informoval, že byla připravena finální verze loga PŠS („žlutá“ verze) a 

byl vytvořen banner s logem pro účely akce Sporťáček. Ten byl zároveň použit i 
na Přeboru Prahy 4-členných družstev v rapidu. 

o Nové webové stránky PŠS – J. Hruška informoval o postupu prací. 
o J. Hruška a V. Pivoňka informovali o akci Sporťáček, která se konala 10.9. 

Účastnili se mj. i Martin Petr a Nguyen Thai Dai Van, se kterými byl natočen 
rozhovor u šachového stánku. V. Pivoňkovi se podařilo dojednat s pořadatelem 
osvobození od poplatku za účast ve výši 2.000 Kč. V této souvislosti KMK vyplatí  
třem spolupracovníkům, kteří se starali po celý den o šachový stánek odměnu ve 
výši 600 Kč na osobu (po zdanění). 

o V. Pivoňka informoval o slavnostním večeru V. Menčíkové (24.11.) v rámci 
kterého proběhne simultánka s 20 dívkami. J. Hruška informoval o diskusi s 
pořadatelem, který by ocenil příspěvek PŠS na nově vydané knihy o Věře 
Menčíkové pro účastnice simultánky. Kniha je nyní dostupná za zvýhodněnou 
cenu 240 Kč. Členové VV jednomyslně souhlasili s nákupem 22 knih o Věře 
Menčíkové pro účastnice simultánky (20+2). Jako protiplnění bude uvedeno 
v knize věnování  PŠS a PŠS bude propagován během akce. 

o V. Rut informoval, že s M. Petrem natočil videa s 24 významnými osobnostmi o 
jejich vztahu k šachům – po sestříhání budou vyvěšena na sociálních sítích a 
součástí TV pořadu V šachu. 

o J. Hruška informoval, že šachy byly díky R. Soukalovi součástí akce Léto pod 
Viaduktem.  
 

 KD 
o V. Pivoňka informoval o možnosti žádat o dotaci magistrát hl.m. Prahy (do konce 

11/2016 na rok 2017), a to za PŠS s tím, že realizátory by byly oddíly. 



Úkol 38/1: VV uložil předsedovi KD připravit ve spolupráci s předsedy příslušných 
komisí (TMK, KM, STK) návrhy žádostí o dotace magistrátu hl.m. Prahy, a to na 
trenérskou činnost, soutěže družstev a přebor Prahy jednotlivců. Termín: 15.10.2016 

 
3. Stav nákupu cen 
 

  V. Rut pošle požadavky na ceny pro KM (formou počtů příslušných katalogových 
čísel) J. Kovářovi nejpozději do konce tohoto týdne. J. Kovář následně finalizuje 
objednávku a doručí ji dodavateli. 

 
4. Předpokládané akce TCM - čerpání rozpočtu 
 

 viz bod 2. Informace TMK 
Úkol 38/2: VV uložil předsedovi TMK připravit plán čerpání dotace na kalendářní rok 
2016 a domluvit způsob čerpání s hospodářem PŠS. Termín: 15.10.2016 

 
5. Informace o hospodaření  
 

 J. Kovář informoval o usnesení konference ŠS ČR navýšit položku rozpočtu ŠS ČR 
V10.8. „Organizace sportu v KŠS“ na 500.000 Kč (na základě výzvy ŠS KH) – bude 
rozděleno rovnoměrně 35,7 tis. Kč na kraj (bylo už vyplaceno 20 tis. Kč) při splnění 
definovaných podmínek (uložení účetních závěrek PŠS na spolkový rejstřík, 
aktualizace webových stránek – zápisy, propozice, výsledky a hlášení postupujících 
hráčů), RK PŠS musí poslat na ŠSČR do 30.11. kontrolní zprávu o plnění těchto 
povinností. 

 
6. Různé 
 

 J. Hruška informoval o úmrtí Petra Boukala, významného pražského šachisty a 
korespondenčního hráče. 

 
Usnesení 38/2: VV konstatuje, že zápis z 37. schůze objektivně zaznamenal průběh 
jednání. 

 
Termín 39. schůze VV PŠS bude 19. října. 
 
Zapsal dne 14. 9. 2016:   R. Wadura 
 
Ověřil: J. Hruška 


