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Článek I. Schůze KM 16.9.2019 
 

účastníci: J. Šilhavá, M. Jenč, J. Trejbal, C. Čech, K. Nováček, M. Vašíček 

 

1) Hlasování po internetu 

a)  Listina talentů A – byla odsouhlasena v předloženém návrhu (6 pro, 2 se zdrželi) 

 

b) Projekt KTCM – byl odsouhlasen (7 pro, 1 se zdržel) 

 

c) Kalendář – byl odsouhlasen (6 pro, 1 proti, 1 se zdržel) 

 

d) Soutěže – pořadatelé na soutěže za sezonu 2019/2020 byli odsouhlaseni, není 

pořadatel na OP škol PM, PJ, PS, RO, na KP škol, na KP dr. mladších žáků. Bude 

se řešit v průběhu roku. (8 pro). 

 

1) Kontrola úkolů 

a) Podpora kroužků  

Honza Trejbal nechce být dále za projekt zodpovědný.  

Návrh: byli osloveni všichni přítomní, Milan projevil zájem tento projekt převzít a 

dále koordinovat. 

 

Návrh byl přijat všem přítomnými 

 Bylo konstatováno, že je nutné oddílům pomoci. Je nutné určit termín dříve, než 

je nutné odevzdat ŠSČR a oddíly upozornit, že pokud se tabulky pošlou na svaz, 

už není možné nic upravovat. 

 Bylo upozorněno, že lze započítat jen jeden turnaj ve vážných patií nebo 2 turnaje 

ze seznamu KM ŠSPK. 

  

 Koordinátor tyto připomínky respektuje a všechny oddíly bude kontaktovat. 

  

b) Šachy do škol  

Koordinátor bude informovat všechny školy o možnosti vstoupit do tohoto 

projektu. 

 

c) KTCM 

Shrnutí: Jednodenní soustředění budou probíhat dle schváleného kalendáře. Klub 

ŠK 64 opět odmítl udělat soustředění v rámci tohoto projektu (dle schváleného 

projektu KTCM by tento oddíl měl udělat 2 soustředění - za družstva v 1. lize a 
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extralize mládeže). Tato soustředění musí udělat nikdo jiný, jinak by mohl ŠSČR 

krátit dotaci nebo jí vůbec nevyplatit. 

 

Návrh: Pokud tento oddíl nespolupracuje (neudělá alespoň 1 soustředění), nebude 

mu vyplacena žádná odměna z tohoto projektu. 

 

Návrh byl přijat všemi přítomnými. 

 

Návrh: za ŠK64 je nutné udělat stanovená soustředění. Byli osloveni všichni 

přítomní. Jedno soustředění udělá ŠK Líně, další bude zrušeno.  

Návrh byl přijat všemi přítomnými. 

 

Návrh: Jedno soustředění bude organizovat Petřín, který požádal o pomoc při 

oslovení trenérů. Pomoc přislíbil K. Nováček. 

 

Návrh byl přijat všemi přítomnými. 

 

 

d) Turnaje 

Shrnutí: Po vyhlášení konkurzů jsou stále neobsazené „nepopulární“ soutěže na 

rok 2020.  

 OP škol PS, PM, PJ, RO 

 KP škol  

 KP dr. ml. žáků 

 

Návrh: Budou opětovně požádány všechny oddíly pracující s mládeží, zda by 

některé tyto turnaje neuspořádaly. Zajistí Šilhavá 

Návrh byl přijat všemi přítomnými. 

e) Olympiáda 

Shrnutí: V roce 2020 proběhne Olympiáda dětí, je nutná nominace v jednotlivých 

kategoriích dle propozic turnaje. V letošním roce se bude hrát Olympiáda pouze 

rapidovým tempem. 

 

Návrh: P. Nováček navrhl, že v kategorii 2009 a ml. se bude bojovat na MČech ve 

vážném tempu a v ostatních kategoriích je jasná nominace - Flajšman Pe., Janouš, 

Janoušková. 

 

Protinávrh: Z časového hlediska není možné čekat až do výsledků MČech. Byli 

osloveni všichni členové KM, aby se nad kritérii nominace zamysleli, a návrh 
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bude odhlasován v následujících dnech. Stejně jako vedoucí akce. Vedoucí akce 

bude určen na základě nominovaných dětí. 

 

Protinávrh byl přijat (4 pro, 2 proti) 

f) Dotace 

Shrnutí: V letošní sezóně se podařilo sehnat několik dotací z různých dotačních 

titulů: 

Sportovní činnost 2. kolo – 20 000,- Kč 

Město Plzeň – 8 000,- Kč 

Mezinárodní spolupráce – 20 000,- Kč 

Všechny dotace budou vyplaceny v souladu s podanými projekty. 

 

g) Diskuze 

 Tempo 

Návrh: K. Nováček podal návrh, že je nutné změnit tempo turnaje KP dr. ml. 

žáků. Navrhované tempo 15 + 5s. 

 

Diskuze: Na tempo jsou různé náhledy. KM oslovila všechny pořadatele dětských 

turnajů, pro přidávané tempo se vyjádřily jen Klatovy.  Byly oslovené i děti 

hrající MČR (mající s přidávaným tempem zkušenosti), většina se vyjádřila proti 

přidávanému tempu.  

 

Návrh nebyl přijat (1 pro, 4 proti, 1 se zdržel) 

 

Návrh: J. Šilhavá požádala všechny členy KM, aby se zúčastnili turnajů 

s přidávaným tempem a situaci sledovali i v jiných krajích.  

 

Návrh byl přijat všemi přítomnými. 

 jednodenní soustředění KTCM 

 

Návrh: K. Nováček a M. Vašíček navrhl, že by se soustředění mohla konat i 

v termínech v prvním pololetí.  

 

Návrh byl přijat všemi přítomnými (pokud se najdou vhodné termíny). 

 

Úkol: Pan Nováček byl pověřen zajistit soustředění před MČR (návrh 15.2.2020). 

M. Vašíček pak po skončení sezóny (červen 2020) 

Zapsala: Šilhavá 

Ověřil: Jenč 


