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SCHŮZE KOMISE MLÁDEŽE ŠSPK DNE 27.1.2018 

 

Přítomni:  

J. Šilhavá, M. Vašíček, C. Čech, Z. Flajšman, K. Nováček, M. Jenč 

1 KONFERENCE 

Shrnutí: 

Konference ŠSPK se bude konat 3.2.2018. Předsedkyně KM se v tomto termínu nemůže 

zúčastnit, je nutné delegovat jiné zástupce.  Zpráva o činnosti KM ŠSPK byla předložena 

VV ve stanoveném termínu, stejně tak i rozpočet KM na rok 2018. 

 

Návrhy: 

 byl navržen Martin Vašíček. Pan Vašíček s navržením souhlasil. 

 

Návrh byl přijat všemi přítomnými. 

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI KM A ROZPOČET NA ROK 2018 

Shrnutí: 

Zpráva o činnosti KM ŠSPK byla předložena VV ve stanoveném termínu – zpracovala 

Jana Šilhavá. Rozpočet KM na rok 2018 byl odevzdán ve stanoveném termínu – zpracoval 

Karel Nováček.  Rozpočet byl předložen VV, VV tento návrh nepřijal a bylo nutné 

rozpočet upravit (ponížit). Rozpočet, který bude předložen VV konferenci, činí pro KM 

22 200,- Kč. Soustředění Caissa bude hrazena z dotací mimo rozpočet. V případě, že se 

z dotací nepovede získat potřebné finance, bude hrazeno z rezervy ŠSPK a to v max. výši 

15 000,- Kč. Takto navržený rozpočet bude předložen konferenci. 

 

Návrhy: 

 zástupce KM ŠSPK Martin Vašíček přednese zprávu o činnosti, kde vyzdvihne hlavní 

úspěchy dětí PK. 

 před hlasováním o rozpočtu poukáže na to, že KM si už několik let získává nutné 

peníze z dotací. V době konference není ještě známo, zda KM dotace získá, a proto 

KM navrhuje v případě neposkytnutí dotace čerpat prostředky z rezervy ŠSPK, která 

se díky právě dotacím každý rok navyšuje. 

 

Návrh byl přijat všemi přítomnými. 
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3 ČERPÁNÍ FINANCÍ ZA ROK 2017 

Shrnutí: 

Finance 

V roce 2017 se podařilo KM získat mimo rozpočet celkem 91 765,- Kč. 

Ze ŠSČR na KTCM bylo získáno 51 765,- Kč, z dotací KÚ Plzeňského kraje byly získány 

dvě dotace po 20 000,- Kč. Tyto prostředky byly využity dle předem schválených projektů. 

KTCM  -  v rámci tohoto projektu bylo vyplaceno celkem 51 765,- Kč. Prostředky byly 

vynaloženy na odměny trenérům -  celkem 7 soustředění (36 795,-). 

Dále byly rozděleny prostředky oddílům (15 000,- Kč) dle úspěchů jednotlivých hráčů na 

mistrovských soutěžích. Tyto prostředky musí být vynaloženy na trénování právě těchto 

talentů. 

Klatovy:  6 700,- Kč 

ŠK 64 Plzeň: 3 500,- Kč 

Dvorec: 2 100,- Kč 

Líně:  3 400,- Kč 

Domažlice: 1 600,- Kč 

Tachov: 1 100,- Kč 

Petřín:  600,- Kč   

Dotace KÚ – Projekt: Příprava reprezentantů Plzeňského kraje v tréninkových centrech 

mládeže Šachového svazu Plzeňského kraje. 

 

Na tento projekt bylo získáno 20 000,- Kč. Prostředky byly vynaloženy v souladu se 

schválenou žádostí na individuální/skupinové trénování v jednotlivých centrech, které aktivně 

spolupracují s KM. 

 

Dotace KÚ – Projekt: Podpora dětí a mládeže Šachového svazu Plzeňského kraje 

 

Na tento projekt bylo získáno 20 000,- Kč. Prostředky byly vynaloženy v souladu se 

schválenou žádostí na tréninkovou přípravu dětí z listiny talentů A, kteří aktivně reprezentují 

náš kraj na MČR a MČech jednotlivců v dětských kategoriích (čerpáno 11 410,- Kč). Ostatní 

prostředky se vynaložily na nákup pohárů pro KP jednotlivců mládeže (6 068,- Kč) a odměny 

rozhodčích na KP jednotlivců a družstev st. a ml. žáků (2 550,- Kč). 

   

4 PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2017 
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Shrnutí: 

1) Kalendář – zodpovědná osoba Aleš Jakl 

Kalendář byl vydán s menším zpožděním a po odsouhlasení KM byl zveřejněn v průběhu 

července. 

 

2) Dotace – zodpovědná osoba Martin Vašíček 

Sledování vypsaných dotací a informování o těchto dotací řádně nefungovalo. Zde je nutné 

opravdu sledovat portál edotací a ostatních dotačních portálů (MŠMT, ŠSČR, ČUS,…) 

pravidelněji.  

 

3) Podpora kroužků – zodpovědná osoba Jan Trejbal 

Bohužel některé oddíly nepředaly informace koordinátorovi projektu do stanoveného termínu. 

Přesto se povedlo předat informace ŠSČR včas. Zástupci KM byli upozornění na dodržování 

termínů, v budoucnu ŠSČR peníze opozdilcům nebude vyplácet. 

 

4) Projekt Šachy do škol – zodpovědná osoba Ctibor Čech 

Koordinátor se zúčastnil semináře o tomto projektu, který se konal v Brně. Projekt probíhá 

v rámci možností. Součástí tohoto úkolu by mělo být i sledování, organizování a 

koordinování přeborů škol. To úplně nefunguje. 

 

5) Rozpočet – zodpovědná osoba Karel Nováček 

Rozpočet byl předložen VV včas 

 

6) Propozice/Zpracování výsledků turnajů pořádaných KM – zodpovědná osoba Jana Šilhavá 

Výsledky jsou rozesílány včas, včetně zápočtů na Elo. 

Bylo upozorněno na opakující se chyby pořadatelů – nepoužívání aktuální Elo listiny, 

výsledky ve špatném tvaru, apod. 

Dále je problém se zasíláním propozic ke schválení ve stanoveném termínu. Je opravdu nutné 

dodržovat lhůtu 14 dní před akcí. 

 

 7) Počítání tříd po jednotlivých turnajích – zodpovědná osoba Milan Jenč 

Toto funguje bez problémů. Třídy jsou přepočítány a v případě, že dojde k uhrání si vyšší 

třídy, je informována paní Kniezková, které třídy obnoví v databázi ŠSČR. Jsou upozorněny i 

oddíly, kterých se to týká. 

 

8) Olympiáda – zodpovědná osoba Zdeněk Flajšman 

Organizace probíhá bez problémů. 

 

9) KTCM – zodpovědná osoba Jana Šilhavá 

Projekt byl odevzdán pozdě z důvodu organizačních, kdy byl problém najít koordinátora 

projektu. Nakonec se podařilo projekt zorganizovat.  

Opět byly problémy s vyúčtováním projektu, kdy některé oddíly nerespektují předání 
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originálních dokladů. 

Koordinátor upozornil na chyby, které nejsou v souladu s projektem. Největší problém je, že 

někteří organizátoři si dělají soustředění pro „své“ děti, kterým to nabízí zadarmo. Propozice 

v tomto případě byly poslány těsně před akcí a organizátor odmítl spolupracovat, nebylo 

možné propozice opravit. Pak dochází k tomu, že děti, které jsou zařazeny do projektu 

nedostanou kvalitní trénink, na který jsou peníze vyčleněny. Místo kvality se jedná spíše o 

kvantitu. 

Dále je problém s celkovou koncepcí probraných témat. 

 

Koordinátor navrhuje pro příští rok se nad problémy zamyslet a do budoucna odstranit. 

5 ROZDĚLENÍ ÚKOLŮ NA ROK 2018 

A) Předseda KM 

Shrnutí: 

V roce 2018 by měl být zvolen nový předseda KM. Současná předsedkyně byla do funkce 

pouze dočasně dosazena. Jana Šilhavá o funkci z důvodu nespolupráce a nekomunikativnosti 

ze stran některých oddílů o funkci nemá zájem. Funkce je dobrovolná a velmi časově náročná. 

Předsedkyně oslovila KM, kdo má zájem dělat předsedu pro další sezónu, bohužel se žádný 

zájemce nenašel.  

 

Návrh: 

- Jana Šilhavá navrhla na tuto funkci pana Herejka 

Návrh nebyl přijat. 

- Dále bylo předsedkyní navrženo, že VV se předloží, že o funkci nikdo nejeví zájem, 

v případě, že se na konferenci nikdo funkce dobrovolně neujme, bude nadále 

vykonávat funkci současná předsedkyně. 

Návrh byl přijat. 

 

B) Ostatní složení KM 

 

Shrnutí: 

Byli osloveni současní členové KM, zda budou i nadále pokračovat ve svých funkcích, 

v případě pokračování předsednictví Jany Šilhavé.  

 

Návrh: 

- Projekt Šachy do škol  – Ctibor Čech 

- Projekt Podpora kroužků – Jan Trejbal 

- Rozpočet – Karel Nováček 

- Kalendář – Aleš Jakl 
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- Klasifikátor – Milan Jenč 

- Sledování dotací – Martin Vašíček 

- KTCM – Jana Šilhavá (spolupráce Zdeněk Flajšman) 

- listina talentů – Jana Šilhavá 

- zpracování výsledků, Elo, propozice – Jana Šilhavá 

- kontrola, podání žádosti, vyúčtování dotací – Jana Šilhavá ve spolupráci ostatních 

 

Návrh byl přijat 

 

6 ÚKOLY 

1)  

Martin Vašíček zajistí sledování dotací, které by se daly využít pro podporu činnosti KM. 

Bezprostředně po zveřejnění dotačního titulu bude informovat předsedkyni KM, resp. i ostatní 

členy KM. 

-  plnění úkolu průběžně 

2)  

Ctibor Čech připraví aktuální databázi adres škol v jednotlivých okresech a bude organizovat 

činnost ohledně škol, zasílání výsledků, organizace postupů apod.  

- termíny vyplývající z projektu Šachy do škol a z Obecných pravidel pro pořádání 

školních přeborů 

 

3) 

Jan Trejbal zajistí Projekt Podpora kroužků 

 

- termíny vyplývající z projektu Podpora kroužků 

 

4)  

Všichni členové budou sledovat informace ohledně dotací. Na základě dotačního titulu 

navrhnou projekty. Koncepčně bylo řešeno, že se bude podporovat to, co se nedá hradit 

z KTCM a rozpočtu. Tzn. individuální trénování, podpora dětí na mezinárodních a 

republikových soutěžích, podpora svazového trenéra.  

 

- termíny vyplývající z jednotlivých dotačních titulů 

 

5) 

Karel a Martin zkusí připravit projekt pro dotační titul – Mezinárodní spolupráce a předloží 

návrh před vypršením podání žádosti 
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- do konce února 

 

6) 

Všichni organizátoři turnajů pořádaných KM musí po skončení turnaje zaslat kromě výsledků 

ve stanoveném formátu, tak i článek o proběhlé akci, včetně fotodokumentace. Pro následující 

sezonu bude dopsáno do rozpisu soutěží. 

 

- po skončení akce, povinnost je platná pro turnaje konané od 1.1.2018 

 

7) 

V případě republikových, popř. jiných akcí článek napíše Milan nebo Jana, popř. kdo se akce 

zúčatní. 

 

 

Zapsal: Jana Šilhavá 

 


