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Schůze KM 23.9.2020 
 

účastníci: J. Šilhavá, M. Jenč, Z. Flajšman, K. Nováček, M. Vašíček 

hosté: B. Sunek, M. Simet 

 

Úvodem předsedkyně KM představila dosavadní úspěchy dětí v letošní sezóně. 

 

2 medaile (zlatá – Janoušková A. a bronzová - Roubal) na MČR a PP na Čechy 4 místa 

3 medaile (zlatá  - Janoušková A. + 2 bronzové – Janoušková E., Řezníčková) na MEU  

2 medaile (zlatá – Janoušková a stříbrná - Roubal) na MČR v rapidu  a 7 PP na tuto soutěž v další 

sezóně.  

 

3 děti jsou zařazené do projektu Scouting (Janoušková A., Roubal, Váňa) – reprezentační děti do 12 

let a 2 v reprezentaci ČR (Janouš, Janoušková A.). 1 dítě je zahrnuto do individuálního plánu 

trénování reprezentace ŠSČR (Janoušková A). 

 

5 dětí je uvedeno na listině talentů ŠSČR (Janoušková E., Roubal, Janoušková A., Janouš, Kůsa – 

přestoupil do jiného kraje). 

 

Předsedkyně poděkovala dětem za skvělou reprezentaci kraje. 

 

Dále bylo poukázáno na navázání spolupráce s městy Krasnojarsk, Žilina a školou Anatolije 

Karpova. Předsedkyně KM nastínila nové trendy v šachu, zkušenosti v jiných krajích např. 

v Říčanech a ve světě (komunikace s rodiči na MS). 

 

Během roku bylo odhlasováno následující: 

1) Hlasování po internetu 

a) Olympiáda dětí rok 2019 – hlasování proběhlo 18.10.2019 – 22.10.2019 

Návrh: nominace dle REla – nominovaní - Flajšman, Janouš, Váňa, Málková  (5 pro – 

Čech, Jakl, Šilhavá, Jenč, Flajšman) 

Návrh: sehrát nominační turnaj pro kategorii mladších chlapců (Váňa, Bukvaj, Roubal) a 

dívek (Janoušková, Málková, Marešová)  (1 pro - Nováček) 

2 se zdrželi – Vašíček, Trejbal 

Byl přijat 1. návrh. 

 

b) KTCM – závěrečná zpráva – hlasování proběhlo 17.12.2019 – 19.12.2019 

Čerpání rozpočtu projektu KTCM byl předložen v souladu s rozhodnutím v zápisu 

2/2019. S předloženým návrhem souhlasilo 5 členů – Jenč, Čech, Jakl, Flajšman, 

Šilhavá, 3 se zdrželi – Vašíček, Trejbal, Nováček) 

Návrh byl přijat. 

 

c) Rozpočet – hlasování proběhlo 7.1. - 9.1.2020  

Rozpočet byl předložen 7.1.2020 (M. Jenč) oproti jiným letům bylo navrženo zvýšit 

dotace za pořádání turnajů (kapacitní náročnost sálů, vyšší nájmy) a zařazení školení 
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trenérů 3. třídy -  (6 pro – Vašíček, Jakl, Čech, Šilhavá, Jenč, Flajšman), 2 proti – 

Nováček, Trejbal) 

Rozpočet byl přijat v navrhované výši. 

 

d) Žádosti o dotace – mail s přehledem o vypsaných dotacích byl rozeslán na KM dne 

14.1.2020 (připravila Šilhavá), zpracované žádosti o dotace měly být předloženy do 

19.1.2020. Do tohoto termínu nebyl předložen od členů KM žádný návrh. 

P. Šilhavá ve spolupráci s VV zpracovala dotaci do Plzeň-město sport (celková výše 

114 240,- Kč). Návrh byl předložen VV k posouzení. Byl přijat. 

Návrh do programu Mezinárodní spolupráce byl předložen p. Šilhavou dne 5.2.2020 

(Projekt Náš kraj na Liptově - požadována částka 35 000,- Kč). Návrh byl přijat (pro 

Čech, Šilhavá, Flajšman, Jakl, Jenč, zdržel se Nováček, Vašíček, Trejbal).  

Návrh do programu sportovní činnost byl předložen p. Šilhavou dne 6.2.2020 (Projekt 

Černobílý svět – požadovaná částka 55 000,- Kč. Návrh byl přijat (pro Vašíček, 

Flajšman, Čech, Jakl, Jenč, Šilhavá, zdržel se Trejbal, Nováček). 

Návrh do programu volnočasové aktivity byl předložen p. Šilhavou dne 7.2.2020 

(Projekt Šachisté – dobrá mysl – požadovaná částka 22 500,- Kč).  Návrh byl přijat 

(pro Vašíček, Flajšman, Čech, Jakl, Jenč, Šilhavá, zdržel se Trejbal, Nováček). 

Návrh do programu mikrogranty byl p. Šilhavou přeložen 21.7.2020 přímo VV 

(požadovaná částka 32 000,- Kč). Návrh byl přijat. 

 

e) KP družstev žáků – hlasování proběhlo 6.3.2020  

Z důvodu kapacitních a tlaku ŠSČR byl předložen návrh na úpravu rozpisu KP dr. st. 

žáků, který omezuje start neregistrovaným a neaktivním hráčům. 

Byl přijat návrh, že se mohou zúčastnit jen registrovaní aktivní hráči (pro Nováček, 

Flajšman, Jakl, Jenč, Šilhavá proti Vašíček, Čech zdržel se Trejbal). 

 

f) KP družstev žáků – přeložení turnaj hlasování proběhlo březen 2020  

Z důvodu koronaviru byla akce přeložena. 

Návrh byl přijat 

 

g) Ampér 6, Klatovská věž 5  – zrušení turnajů bez náhrady. Hlasování proběhlo 3.4.2020 

Z důvodu koronaviru byla akce zrušeny. 

Návrh byl přijat. 

 

h) Návrh zařazení dětí do scoutingu – rozesláno 27.4.2020 

Do projektu byl navrhnut Jan Váňa. 

 

i)  KP jednotlivců a KP dr. st. žáků – návrh nových termínů – rozesláno 10.5.2020 

Návrh na přeložení KP jednotlivců z důvodu koronaviru byl přijat 

Návrh odehrát KP jednotlivců v prvním prázdninovém termínu a KP dr. st. žáků 

27.6.2020 – návrh byl přijat.  
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j) KTCM – projekt na rok 2020, hlasování proběhlo 11.5.2020 – 15.5.2020 

Do projektu byly částečně zapracovány připomínky p. Nováčka a p. Flajšmana. 

Víkendové soustředění bylo navrhnuto online z důvodu nejasné situace po prázdninách.  

Návrh byl přijat (pro Šilhavá, Jenč, Flajšman, Jakl, Vašíček, Čech proti Nováček, zdržel 

se Trejbal). 

 

k) Kalendář – rozesláno 19.8.2020 

Kalendář byl rozeslán do 1 měsíce od vydání republikového kalendáře. Připomínky p. 

Flajšmana byly zapracovány. 

Kalendář v předloženém návrhu byl přijat. (Pro 6 – Jakl, Šilhavá, Jenč, Flajšman, 

Vašíček, Čech, proti 0, nevyjádřil se Nováček, Trejbal). 

 

l) Listina talentů – rozesláno 14.8.2020 

Listina talentů byla předložena a zpracována na základě kritérií. Doplnění žádal pan 

Nováček – bude řešeno později. S původním návrhem souhlasí Jenč, Šilhavá, Čech, 

Flajšman, Vašíček, Jakl. 

 

 

Úkoly z minulého zápisu: 

 

 Tempo 

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. 

 

Splnění úkolu: Bohužel většina členů KM se zúčastnila minima turnajů. Někteří členi 

se nezúčastnili ani jednoho turnaje, který pořádala KM ŠSPK ani v jiných krajích. 

 

 jednodenní soustředění KTCM 

 

 

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

M. Vašíček pak po skončení sezóny (červen 2020) 

Splnění úkolu: Tato soustředění nebyla bohužel uspořádána. Důvod nebyl v případě 

Klatov objasněn. Druhé soustředění nebylo uspořádáno z důvodu Covid. 

 

 

1) Kontrola činnosti KM 
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a) Podpora kroužků (Milan Jenč) 

Koordinátor projektu Milan Jenč upozornil na stav projektu. Dle podmínek projektu měl 

být do 30.6.2020 předložen seznam turnajů ŠSČR. Termín byl splněn. Do projektu byly 

zařazené turnaje dle posledního rozhodnutí KM a to ty turnaje, které pořádá KM. 

Z důvodu pandemie byly navíc zařazené i školní přebory. 

V průběhu srpna (po termínu) byl podán protest panem Nováčkem, že požaduje zařadit i 

turnaj Král Šumavy a Plzeňské šachové ligy. 

I když dle podmínek projektu turnaje neměly být zařazené, koordinátor ŠSČR povolil 

turnaj Král Šumavy dodatečně zařadit (nemá vliv na počet aktivních dětí v PK). 

Plzeňská šachová liga nesplňuje podmínky zařaditelnosti. 

Do projektu byl zařazen i turnaj Hrajeme spolu, který splňuje podmínky projektu a byl 

včas nahlášen. O zařazení turnajů Král Šumavy a Hrajeme spolu neproběhlo v KM 

hlasování. 

 

b) Šachy do škol  (Ctibor Čech) 

Všechny školní přebory byly odehrané ve stanoveném termínu. Bohužel z důvodu 

Covid neproběhlo celorepublikové kolo. 

P. Čech navrhl, že se v následující sezóně tyto přebory neodehrají (Covid) a že budou 

nominovány na republiku ty školy, které si vybojovaly postup v této sezóně. 

Návrh nebyl přijat – proti Nováček, Jenč, Vašíček, Flajšman, zdržela Šilhavá 

 

c) KTCM (Jana Šilhavá) 

 

Shrnutí:  

Projekt běží dle předem schváleného projektu.  

Velký úspěch mělo soustředění před MČR, které bylo zaměřeno na konkrétní přípravu 

účastníků MČR (organizátor ŠK Líně). Na soustředění byli pozváni všichni účastnící 

MČR. Účast na soustředění odmítl oddíl ŠK 64 Plzeň.  

Jednodenní soustředění budou probíhat dle schváleného kalendáře. Klub ŠK 64 odmítl 

udělat soustředění v rámci tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že by děti opětovně přišly 

o soustředění -  soustředění zabezpečí jiný pořadatel  - ŠK Líně (byly osloveny všechny 

oddíly pracující s mládeží, nikdo neprojevil zájem).  

 

Návrh: Na přání rodičů byl předložen návrh Uspořádat soustředění i pro menší děti 

(do 10 let). 

Tento návrh byl schválen všemi přítomnými. Je nutné projednat s koordinátorem ŠSČR. 

 

V rámci KTCM má ŠSPK nárok na knihy v hodnotě 4000,- Kč.  

Návrh: Knihy budou zakoupeny jako ceny do turnajů 

Návrh byl odsouhlasen – zařídí Šilhavá 

 



5 

 

Úkol: Zjistit možnosti programů na online výuku šachu. Hlavním požadavkem je, aby 

program umožňoval privátní komunikaci. 

Zajistí: Nováček 

 

d) Listina talentů 

Návrh: P. Nováček žádá o doplnění hráčů Nová A., Matějíček V., Velkoborský T. 

Do listiny talentů B byl dodatečně zařazen T. Velkoborský (4. na KP jednotlivců). 

Pro: Nováček, Vašíček, Flajšman, Jenč, Šilhavá 

 

e) Turnaje 

Shrnutí: Po vyhlášení konkurzů jsou stále neobsazené soutěže na rok 2020.  

 OP škol PM, PJ, RO 

 OP škol Klatovy  

 KP škol  

 KP dr. ml. žáků 

 KP jednotlivců 

 Ampér 6 

 Víkendové soustředění (bude upraveno dle projektu KTCM), přesun do září není 

vhodný. 

 

OP škol KT zajistí Klatovy. Ostatní turnaje budou řešeny později. V případě, že se 

nenajde pořadatel, akce neproběhnou. 

 

Problémy turnajů: 

Předsedkyně KM přednesla nedostatky, které provázely turnaje v minulé sezóně 

1. Turnaje nezačínají včas  

Návrh: nechat si větší rezervu mezi prezencí a zahájením turnaje, do propozic připsat 

přihlášky předem, apelovat na pořadatele, aby zajistili dostatečnou kapacitu sálu – bude 

upraveno v rozpisu soutěží. 

Odsouhlaseno všemi přítomnými. 

2. Navýšení ceny nájmů hracích prostor 

Návrh: zvýšení startovného u turnajů od sezóny 2020/2021 na 50,- Kč aktivní hráče, 70,- 

neaktivní, KV 50,- Kč pro všechny. 

Odsouhlaseno všemi přítomnými – bude doplněno do rozpisu. 

3. Stížnost na KP st. žáků 

Byl požádán pořádající oddíl o vysvětlení. Bohužel žádné vysvětlení nebylo předloženo. 

Stížnost byla předána k projednání na VV. 

Do rozpisu soutěže bude doplněno, že děti, které chodí do 1. třídy, nemusí zapisovat. 

Odsouhlaseno všemi přítomnými. 

4. Do rozpisů soutěží jednotlivců budou doplněna pomocná hodnocení v souladu se 

soutěžním řádem. 
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Odsouhlaseno všemi přítomnými. 

5. Návrh: do propozic připsat podmínky v době koronaviru  popř. jiné pandemie  

Tyto podmínky budou sledovány a doplněny do propozic dle aktuálních nařízení. 

Odsouhlaseno všemi přítomnými. 

6. Tempo – vzhledem k malé účasti členů KM bude hlasováno dodatečně po internetu. 

Ke hlasování budou předložena různá tempa s rozdělením pro mladší a starší hráče. 

Odsouhlaseno všemi přítomnými. 

 

f) Dotace 

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

Město Plzeň sportovní činnost - neposkytnuto 

Sportovní činnost PK 1. kolo – 20 000,- Kč 

Město Plzeň volnočas – 10 000,- Kč 

ÚMO3 – 6 000,- Kč 

Mezinárodní spolupráce PK – program byl zrušen 

Mikrogranty PK – neposkytnuto 

 

Dotace budou rozděleny v souladu s žádostí dotace. Dotace budou použity pro mládež 

s trvalým pobytem na území Plzeňského kraje. 

Odsouhlaseno všemi přítomnými. 

 

Zapsala: Šilhavá 

Ověřil: Jenč 


