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Schůze KM 28.12.2018 
 

účastníci: J. Šilhavá, M. Jenč, J. Trejbal,  C. Čech, Z. Flajšman, A. Jakl 

 

1) Rozpočet 

 stávající stav 

do 30.11.2018 měl být předložen návrh rozpočtu komise mládeže na kalendářní rok 

2019. Úkol (zpracovatel K. Nováček) nebyl bohužel splněn, návrh rozpočtu dosud 

nebyl předložen.  

 řešení 

Rozpočet zpracoval Milan Jenč před konáním schůze. Na místě byly do něj 

zapracovány připomínky přítomných. Rozpočet byl schválen všemi přítomnými ve 

výši -24 700,- Kč. Tento rozpočet bude předložen VV. 

 

2) Zhodnocení dotací 2018 – přínosy a neúspěchy 

 

V roce 2018 byly ŠSPK získány resp. přiděleny následující dotace v celkové výši cca 144 tis. 

Kč. Využití dotací bylo podrobně diskutováno s těmito závěry: 

 

a) dotace volnočasové aktivity - donátor KÚPK 

dotace byla využita na podporu pořádání série turnajů Klatovská věž a úhradu části nákladů 

soustředění pro neregistrované děti. Dotační prostředky byly využity v souladu s dotačními 

podmínkami, do budoucna je třeba zvážit efektivitu použití prostředků – podpora pro 

uspořádání turnajů Klatovská věž není zřejmě pro ekonomiku turnajů podstatná. 

 

b) dotace podpora sportu – 1.kolo – donátor KÚPK 

jednalo se o dotaci na přípravu talentovaných dětí v tréninkových centrech mládeže ŠSPK a 

podporu účasti reprezentantů Plzeňského kraje na mezinárodní soutěži Evropské šachové 

unie. Zmíněná účast na MEU byla ze strany rodičů zúčastněných dětí hodnocena velmi 

pozitivně, děti i jejich rodiče poznali „jiný svět“ a jistě získané zkušenosti hned využili na 

MČech, odkud si dva chlapci přivezli postup na MČR. Další část financí byla rozdělena 

jednotlivým aktivním centrům, které je mohla použít na individuální trénování nebo na 

přípravy v průběhu MČech. KM se shodla, že se tento projekt opět podpoří. 

 

c) dotace podpora sportu – 2.kolo – donátor KÚPK 

dotaci jsme získali a využili jako příspěvek na kvalifikované trenéry vybrané talentované 

mládeže do 16 let z Plzeňského kraje - rozšíření jejich individuální přípravy s trenéry pro 

druhé pololetí roku 2018. Byly zařazeny talentované děti, zúčastňující se vrcholných 

republikových a mezinárodních soutěží. Tato dotace byla pokračováním a rozšířením již 

probíhající práce s talentovanými dětmi, ohlasy od dětí i rodičů byly také jednoznačně 

pozitivní. KM se shodla, že individuální trénování se bude podporovat i nadále. 
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d) dotace mikrogranty – donátor KÚPK 

podali jsme žádost o dotaci na projekt „Na Mistrovství pojedeme s vlastním trenérem“. 

Dotace nám nebyla přidělena s vše vysvětlujícím zdůvodněním „Žádost neodpovídá zcela či 

částečně prioritám dotačního programu“. Pro případné další podání záměru do dotačních 

programů v roce 2019 je nutné zřejmě uvážit řadu souvisejících otázek, např. zda podporovat 

i děti, které se účastní MČR, případně jak řešit „nárok“ dětí na příslušnou část podpory 

v případě, že si postupující hráči nepřejí využít služeb krajského trenéra.  

 

e) dotace mezinárodní spolupráce – donátor KÚPK 

Dotace byla využita k úhradě části nákladů na účast výpravy Plzeňského kraje na 

mezinárodním šachovém soustředění – V4 Liptov 2018, a to včetně seminářů pro trenéry a 

rodiče. Hodnocení ze strany zúčastněných dětí a jejich rodičů bylo znovu jednoznačně kladné. 

Lze dovodit závěr, že analogické akce (pokud budou ze strany KM organizovány) se ani 

v budoucnu nebudou potýkat s nezájmem dětí a jejich rodičů. Kdo nevěří, ať jede příště 

s námi, bylo to opravdu moc hezké a děti byly nadšené. Tento projekt popř. podobné projekty 

budou i nadále podporovány. 

 

f) dotace volnočasové aktivity – donátor MMP 

Dotaci jsme získali na nákup pohárů a věcných cen pro turnaje pořádané ŠSPK a využili jsme 

ji dle smluvních podmínek. Její další využití v roce 2019 je však nejisté, neboť námi 

požadovaný účel odpovídá cílům dotačního programu jen částečně. Žádost byla podána. 

 

g) dotace KTCM – donátor ŠSČR 

Dotace je poskytována dle kritérií ŠSČR a je určena k pořádání soustředění talentované 

mládeže. Soustředění byla uspořádána v předpokládaném rozsahu, kvalifikovaní trenéři  

splnili obsahovou náplň. 

Ze strany rodičů dětí mělo velký souhlasný ohlas omezení účasti na soustředěních pouze pro 

děti zařazené do projektu KTCM. KM se v diskusi shodla na přenesení tohoto požadavku i do  

příštího období. 

 

3) Dotace 2019 

Předsedkyně KM upozornila, že na rok 2019 bude pravděpodobně vypsáno stejné množství 

dotačních titulů.   

Dle předchozích usnesení KM ŠSPK jsou k vyhledávání vhodných dotací pověřeni  

členové KM K. Nováček a M. Vašíček. Zde bylo upozorněno, že informovanost zatím moc 

nefunguje a že je opravdu potřeba dotace vyhledávat nejen na stránkách KÚ, MP, ale i jiných 

portálech. Na území kraje existují i nadační fondy, vyhlašují se různé dotace hejtmana apod. 

 

Vzhledem k předpokládaným termínům podání žádostí (cca do 31.1. do 4.2.) je  

nezbytně  nutné: 
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 co nejdříve, tj. pokud možno ihned po vyvěšení, upozornit členy KM na zveřejněné 

dotace  

 nejdéle do 15.1.2019 předložit návrhy na podání žádostí, zpracované ve formě 

jednoduchého projektu – tj. popis záměru a zjednodušený rozpočet 

 návrhy budou KM posouzeny a následně předloženy VV SŠPK 

 

Předsedkyně KM znovu upozorňuje, že vzhledem k nutnosti zpracování žádostí dle podmínek 

poskytovatele a jejich následného doložení potřebnými přílohami atd. musí být návrhy členů 

KM předloženy ve formě projektu včetně zjednodušeného propočtu nákladů, a to 

s dostatečným předstihem! 

 

KM se shodla, že bude i v dalším období podporovat úspěšné projekty. Tzn. podpora MEU, 

mezinárodní campy.  

 

4) Svazový trenér 

V letošním roce byl proveden jakýsi pokus, zda bude o svazového trenéra zájem. Tento 

projekt měl na starosti K. Nováček. Bohužel se začalo s organizací dost pozdě (už po uzavření 

přihlášek). Bohužel o tuto „službu“ nebyl velký zájem. Byli osloveni všichni postupující, 

přímo postupující a děvčata – první dvě krajské přebornice. Z cca 15 dětí měli zájem pouze 3 

zájemci. 

Bohužel tento projekt není příliš efektivní. 

Předsedkyně na základě uložení úkolu od K. Nováčka zjistila, jak to chodí v jiných krajích. 

Kromě Olomouckého kraje, který podporuje svazového trenéra z dotace kraje (bohužel ale 

nedostávají už ani korunu na jiné projekty), nikdo takovou službu neposkytuje. 

V ostatní krajích se toto vůbec nepodporuje – oddíly si řeší samy. V některých krajích se 

uvolňují peníze z KTCM. 

KM se usnesla, že na trenéra na MČech se mohou použít peníze z dotace sportovní činnost – 

1. kolo (pokud bude přidělena) jako v roce 2018. Pokud dotace nebude přidělena, může každý 

oddíl využít částku z KTCM, která byla fakturována právě na tréninkovou přípravu mládeže 

reprezentující kraj na republikových akcích. 

 

zapsala Jana Šilhavá 

 

 

 

 


