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Schůze KM 22.9.2018 
 

účastnící: J. Šilhavá, P. Hrdlica, M. Jenč, J. Trejbal, M. Vašíček, C. Čech 

 

1. Kontrola úkolů jednotlivých členů 

Podpora kroužků (Jan Trejbal)  

nebyla předaná tabulka se započitatelnými turnaji za ŠSPK. Honza zajistí nápravu. Dále mu 

byl přidělený úkol, aby dal všem vědět včas, jak postupovat při vyplňování formulářů a aby 

všechny informoval, že OP a KP škol nebudou započítány z důvodu, že tyto turnaje nebyly 

zaslány na zápočet na RElo. 

Šachy do škol (Ctibor Čech) –  o projektu nebyly předneseny žádné informace.  

Dotace (Matin Vašíček, Karel Nováček)  

Zasílání informací o právě otevřených dotací naprosto nefunguje.  Nikdo neupozornil na 

žádné dotace v průběhu roku.  Momentálně je otevřena dotace na MS (již měsíc). A dále dvě 

dotace na Město Plzeň. Bohužel tím KM přichází o možnost získat další finanční prostředky 

pro mládež.  

Kalendář (Aleš Jakl) 

do kalendáře bude doplněno místo/organizátor. Termín soustředění na Hojsovka na příští rok 

byl při tvorbě kalendáře na přání Karla přeložen. Nyní Karel napsal žádost o přeložení na 

původní termín. Bohužel termín už nelze přesouvat z důvodu, že termín je obsazen jinou akcí. 

KTCM  (Jana Šilhavá) 

Byli osloveni rodiče, zda mají zájem, aby se jejich děti zúčastnily projektu KTCM a dále byli 

požádáni o potvrzení zveřejňování údajů. Rodiče kvitují, že je to jen pro děti z KTCM a mají 

o soustředění zájem (až na výjimky). Skupiny jsou rozděleny 12 a 12 – účast na prvním 

soustředění zatím je 5 a 7, což je ideální skupinka pro výuku. Děti, které odmítly se projektu 

účastnit, budou z projektu vyřazeny. 

K řešení: 

1) Obsazení turnajů 

 

 Konkurz 

bohužel hlasování pro první variantu nevyšlo, hlasování se muselo opakovat. Návrh, 

který byl předložen předsedkyní KM, prošel. Bohužel zůstaly neobsazené turnaje. 

Neobsazené turnaje: 

OP škol PM, PS, PJ, RO 

KP škol 

Řešení/úkoly: 
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Karel osloví největší oddíl v Plzni (p. Herejka) a požádá o pomoc při pořádání 

některého ze školních přeborů. 

Milan se zkusí zeptat v KD v Nýřanech, zda by šlo KP škol udělat tam. 

Honza zkusí zajistit možnost pořádat OP škol na Mikulášském nám., termín a 

kapacitu. 

Termín splnění úkolů: 15.10.2018 

 

 

2) Turnaje  

 

Startovné, rozpočet 

Byl podán návrh na zvýšení startovného na KP jednotlivců pro aktivní hráče na 50 Kč 

a pro neaktivní/neregistrované hráče na 70,- Kč. Návrh byl přijat s tím, že si pořadatel 

může navýšit startovné dle potřeby až do výše 70,- Kč za aktivního hráče, 100,- za 

neaktivního/neregistrovaného hráče. 

Dále byl předložen návrh na zvýšení rozpočtové položky za pořádání KP jednotlivců 

mládeže na 2500,- Kč, návrh byl přijat všemi přítomnými. 

 

Omezení účasti 

Byl podán návrh na zpřísnění účasti družstev na KP družstev mladších žáků, hlavně 

z kapacitních důvodů. Nejedná se o náborový turnaj, ale o krajský přebor. Byl 

předložen návrh, že ve družstvu může hrát pouze jeden neregistrovaný/neaktivní hráč. 

Návrh byl přijat všemi přítomnými. 

 

Turnajová pravidla 

propozice 14 dní předem 

vyúčtování 14 dní po akce 

řídit se rozpisem (KV, Ampér – vydám pravidla) 

propozice na každý turnaj budou muset obsahovat dovětek o ochraně údajů 

zveřejnění výsledků, hned po turnaji, nahrání na chessresult 

článek + fotky zajistí pořadatel 

 

3) Listina talentů 

Vzhledem k tomu, že listina talentů není již jen formální věc, tak bylo navrženo, aby 

byla upravena pravidla pro její sestavování.   

Termín pro podání návrhů: 1.12.2018. 

 

4) KTCM 
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 KTCM jak se odhlasovalo, je jen pro děti, které jsou zařazeny do KTCM. Neozval se 

jen Šeterle. Hlavina nemá zájem – je z programu vyřazen.  

Honza zjistí, zda Šeterle má o projekt zájem do 15.10.2018. 

 KTCM je známé už od 15.5.2018 – žádala jsem, abyste děti byly informovány.  

Bohužel některé oddíly příslušné děti neinformovaly vůbec. Rodiče příslušných dětí 

byli informováni koordinátorem projektu 

 Organizace je popsána v projektu, projekt byl schválen a měl by být ve všech bodech 

dodržován. 

 Prosím všechny organizátory jednodenních soustředění, aby do propozic dali, aby 

přihlášky šly i na adresu koordinátora. Propozice je nutné dát ke schválení 14 dní 

předem. Vzhledem k tomu, že došlo i k omezení trenérů, tak je nutné koordinátora 

informovat o trenérech v dostatečném předstihu. Tréninky budou probíhat podle 

příslušného tréninkového plánu, který měl zpracovat p. Bílek (předloženo), p. 

Nováček (odmítl vypracovat). Trénování je zaměřeno na kvalitu tréninků s 

profesionálními trenéry či výkonnostními hráči, lze využít trenéry i z jiných krajů 

(omezeno rozpočtem).  Rozsah jsou 4 hodiny/soustředění. Výjimky jsou možné, ale 

jen se souhlasem koordinátora.  

 Do 14 dnů – vyúčtování, seznam dětí, témata. 

 Projekt se musí ukončit do 10.12. – Dvorec musí předložit vyúčtování předem. 

 Faktury a dohody – prosím originály. Dohody mohou být proplaceny hotově nebo na 

účet (to asi bude snadnější). Co napsat do textu, budeme řešit individuálně. 

 ŠK64 mělo uspořádat soustředění – bohužel nic neudělá a navíc si na tento termín 

(termín vyšel v termínovém kalendáři již 15.6.2018) zvolil svoje vlastní soustředění. 

Tím došlo k nabourání celé koncepce KTCM. Vzhledem k tomu, že tento oddíl odmítá 

spolupráci na tomto projektu, nebude mu vyplácena případná odměna. 

 

5) Rodiče 

 Rodiče by měli být více informováni. V některých oddílech se informace k rodičům 

nedostanou včas.  

 Na republikové úrovni vznikla Komise rodičů, která získává informace od rodičů, 

kteří se účastní mistrovských a mezinárodních soutěží. Proto v případě, že se někomu 

něco nelíbí, má stížnost nebo naopak pochvalu na chod turnajů, lze napsat Janě 

Šilhavé, která jako členka této Komise, předá dál k řešení na ŠSČR (týká se hlavně 

mistrovských a reprezentačních dětí). 

6) Dotace 

 Velký problém je, že nikdo neupozorňuje na dotace (Karel a Martin). 

 Všechny letošní návrhy projektů (6) na dotace předložila předsedkyně KM.  

Získané dotace 2018: 

a) Sportovní činnost I. kolo 
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Žádáno o 59 400,- Kč (podpora MEU, centra mládeže) 

Získáno 20 000,- Kč  

Rozdělení dle schváleného návrhu v souladu s projektem:  

na podporu MEU (5 dětí startovné 9 500,-)   

na centra mládeže: 10500,- (máme 6 center – na každé zbyde 1750,- Kč – odpovídá 5 

hodinám za 350,-). 

V tomto případě budou fakturovat příslušná centra. Mělo by být vynaloženo na 

individuální trénování talentovaných dětí nebo v malých skupinkách (max. 3). Bude 

požadováno, aby příslušná centra sdělila, jakým dětem trénování zaplatí. Lze proplatit 

i příprava na MČech, MČR). Platí jen pro reprezentanty, kteří mají trvalé bydliště na 

území PK. 

b) Mezinárodní spolupráce 

Žádáno o 30 000,- Kč (Liptov) 

Získáno 15 000,- Kč 

Rozdělení dle schváleného návrhu v souladu s projektem: 

Bylo již proúčtováno. Kladná reakce od rodičů.  

 

c) Podpora volnočasových aktivit 

Žádáno o 27 000,- Kč  

Získáno 15 000,- Kč 

Rozdělení dle schváleného návrhu v souladu s projektem: 

Týdenní soustředění (10 000,- Kč) 

KV – nákup cen (2 500,- Kč) – byly zakoupeny ceny v hodnotě cca 500,- Kč pro 

každý turnaj KV pro sezonu 2018/19. Dále bude dodatečně proúčtován poplatek za 

rozhodčího ve výši 500,- (bude se vztahovat na pořadatele za rok 2018) 

 

d) Podpora volnočasových aktivit dětí 

Žádáno o 27 000,- Kč (nákup cen a pohárů) 

Získáno 15 000,- Kč 

Rozdělení dle schváleného návrhu v souladu s projektem: 

Byly nakoupeny poháry pro jednotlivé turnaje (KP rapid, KP jednotlivců, KV a knihy 

pro turnaje družstev, bude předáno pořadatelům) 

 

e) Mikrogranty: 

Žádáno o 27 650,- (svazový trenér na MČech a MČR) 

Získáno 0,- kč 

 Bohužel KÚ změnil podmínky pro přidělování dotace. Sportovní kluby byly 

vyškrtnuty z důvodu, že je jejich hlavní činnost sport. 

 Zájem o svazového trenéra na MČech 12-16 let a MČech 8 – 10 let zjistí pan 

Nováček. 
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f) Sportovní činnost II. kolo 

Žádáno o 42 000,- Kč (individuální trénování skupina A z listiny talentů) 

Získáno 20 000,- Kč 

V souladu s projektem bude rozděleno mezi děti z listiny talentů A. 

Nebudou se podporovat děti z jiných krajů (jen ty, co mají trvalé bydliště na území 

PK). Dále dle projektu je to pro děti do 16 let (2003 a ml.) Týká se Flajšman Petr, 

Janoušková A, Janouš, Hložek, Váňa, Vilímek, Řezníčková. V případě, že někdo 

nebude mít zájem, budou peníze rozpuštěny mezi ostatní. 

Částka bude vyplacena trenérovi, nikoliv klubu. 

 

g) Nová dotace 

Byly vyhlášeny nové dotace. Upozornění ani materiály nebyly předloženy. Dodatečně 

rozešle pan Nováček.  

Návrhy projektů je nutné předložit do 15.10.2018. 

 

7) Diskuze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


