
3. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: pátek 26. 3. 2021 od 20:15 

přítomní: Kopřiva, Jenč, Bartoníček, Nový, Štaif, Truksa 

nepřítomní: – 

hosté: Sunek 

přílohy: program, shrnutí výsledků jednání 

 

Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Podané dotace 

4) Projekt POK 

5) Aktualizace kalendáře 

6) Koncepce turnajů v letošní sezóně a dalších sezónách (Ampéry, krajský přebor mládeže 

aj.) 

7) Projekt KTCM – seznam dětí, tréninkové skupiny, plán tréninků, celková koncepce 

8) Podněty z ankety v rámci kraje 

9) Akce současné a budoucí v online prostředí 

10) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

11) Diskuse 

12) Závěr 

 

Zápis 

Po úvodním přivítání a schválení programu Dan Nový okomentoval aktuální stav našich žádostí 

o dotace na Plzeňském kraji s tím, že byla (nepřekvapivě) vyřazena žádost Podpora 

volnočasových aktivit v Plzeňském kraji. Ostatní dvě žádosti Víkendový mezinárodní turnaj 

pro děti s doprovodným projektem a Podpora dětí na krajských a republikových soutěžích 

v rámci dotačních titulů Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021 a 

Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021 byly přijaty a žádosti se budou na kraji projednávat. 

Od Zdeňka Bartoníčka jsme pak byli informováni o projektu POK, Zdeněk byl následně 

zaúkolován, aby s projektem Podpora oddílů a kroužků informoval jednotlivé oddíly. 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci jsme byli opět nuceni sáhnout k aktualizaci 

kalendáře. Kvůli republikovým akcím nám na akce krajské zbývají jen 3 víkendy (první dva 

víkendy v květnu a předposlední víkend v červnu). To znamená, že máme 6 termínů pro 4 akce 

(KP družstev mladších a starších žáků; KP mládeže do 16 let + KP juniorů; KP v rapid šachu – 

https://docs.google.com/forms/d/1M3dExKv8hQaEPVxA4xS1tscNrckNAG0IvA6u2lCBjis/edit


Ampér) s tím, že navíc KP mládeže a KP juniorů je akce dvoudenní. Proto jsme se rozhodli 

turnaje Ampér z důvodu nedostatku termínů nehrát jako seriál turnajů, ale jako jeden 

jednodenní turnaj, protože jeden turnaj je spravedlivější než turnaje dva a na tři již není 

prostor. Také proto jsme vedli diskuzi ohledně tempa a počtu kol na tomto turnaji a nakonec 

jsme se jednomyslně shodli, že se odehraje jeden Ampér, a to na 7 kol s tempem 20 min + 

5s/tah. Aktualizovaný kalendář je uveden v příloze. Milan Jenč poznamenal, že některé akce 

stále nemají pořadatele (do konkurzu se nikdo nepřihlásil) a že je třeba je zajistit. Rovněž 

poznamenal, že na Ampér 1 – 5 pořadatel je, ale když se bude hrát jen jeden turnaj, 

potřebujeme z nich jednoho vybrat a doporučil, aby tito pořadatelé byli osloveni přednostně. 

Oslovení týmů si vzal na starosti Martin Kopřiva. 

Volně jsme tak přešli z bodu 5 do bodu 6, v němž předseda seznámil ostatní členy KM 

s různými koncepty KP v rapid šachu, které mají jednotlivé krajské svazy. Poznamenal, že 

v Čechách se KP v rapidu (u nás Ampér) hraje jako jeden turnaj a KP mládeže do 16 let je pak 

rozeseto do více víkendů, a že na Moravě a ve Slezsku se KP v rapidu hraje obdobným 

způsobem jako u nás, totiž jako seriál turnajů. Zároveň poznamenal, že na 6 kol se se turnaj 

nikde nehraje a že bez přídavku se hrálo (alespoň dle propozic z jednoho turnaje) pouze 

v Jihomoravském kraji. Doporučil tak, abychom opustili sudý počet kol a vrátili se ke klasickým 

7 kolům s tempem ať už 20 min + 5s/tah nebo 15 min + 10s/tah nebo 15 min + 5s/tah. Na 

toto téma proběhla věcná diskuse, na niž se naváže, až se bude sestavovat kalendář na příští 

rok spolu s příslušnými pokyny pro turnaje. 

Bod 7 a projekt KTCM: předseda seznámil ostatní členy KM s projektem KTCM, který vyšel 

v platnost před pár dny, a prvním seznamem dětí v rámci projektu KTCM. Seznamem, nikoliv 

návrhem. Dále seznámil ostatní členy s připomínkami od trenérů a zástupců oddílů 

k jednotlivým jménům. Tento původní seznam vznikl tak, že z nejlepších 120 hráčů kraje (a 

dvou hráčů dle FIDE) byli vyjmuti hráči neaktivní a hráči, u nichž se nepozdával poměr věk:ELO. 

Vznikl tak seznam asi 43 jmen. Následně proběhla diskuse o jménech a eventuálním zařazení. 

K seznamu se rovněž vyjádřili ostatní členové KM. Kromě seznamu dětí jsme řešili i samotný 

projekt, který bude podobný projektu předchozímu. Drobné rozdíly budou následující: 

zavedení poplatku a přidání pravidelných přednášek pro děti a mládež – nejen pro děti 

zařazené do trénovací skupinky. 

Vsuvka. V následujících týdnech vznikl první seznam s rozřazením dětí dokonce do čtyř 

skupinek (původně jsme zvažovali jen 3 skupinky, ale kvůli zvýšení efektivity jsme ještě jednu 

skupinku přidali). Zároveň byly laděny platební podmínky pro děti, protože jsme se rozhodli, 

že zavedeme symbolický poplatek. Seznam byl ještě Zdeňkem Bartoníčkem, Danem Novým, 

Václavem Truksou a Martinem Štaifem připomínkován a snažil jsem se jejich připomínky do 

seznamu zohlednit. Následně byly informovány zařazené děti, resp. jejich rodiče, zda souhlasí 

se zařazením do KTCM a uhrazením finančního poplatku. Nechtěli jsme totiž, aby ve skupince 

byl někdo, kdo o zařazení nemá zájem, jako tomu bylo v předešlých letech, a chtěli jsme, aby 

zařazené děti chodily pravidelně. Následně jsem řešil drobné připomínky od jednotlivců, 

naprostá většina dětí se zařazením souhlasila. Ty děti, které z různých důvodů odmítly, byly 

následně nahrazené „prvními náhradníky“. Vznikl tak finální seznam dětí zařazených do 4 

skupin, který budeme na následující schůzi schvalovat a který bude přílohou příštího zápisu. 

Předseda KM v následujících týdnech po 3. schůzi rovněž připravil návrh projektu i 

s předběžným rozpočtem. Následně doznal drobných změn a budeme jej rovněž schvalovat na 

příští schůzi a opět bude přílohou příštího zápisu. Konec vsuvky. 



Přesunuli jsme se k bodu 8, kde jsme prošli připomínky, dotazy a otázky, jež vyplynuly z ankety. 

Většinu z nich (například co se týče tempa) jsme si již vyjasnili v rámci diskuze v předešlých 

bodech schůze. Zmínil bych jen následující připomínku: „Někdy mám pocit, že vázne 

organizace na turnaji (osobně bych třeba i ráda pomohla, ale nechtěla jsem se vnucovat nebo 

do toho "pánům šachistům" kecat ;-) Šachu nerozumím, ale třeba prezence by se dala dělat i 

efektivněji a nemusel by ji dělat nutně hlavní rozhodčí…“ Kolem této připomínky proběhla 

diskuse i ohledně vytvoření manuálu pro rozhodčí a organizátory turnaje, jak před turnajem, 

v jeho průběhu a po jeho skončení postupovat, čemu se věnovat a v jakém pořadí. Milan Jenč 

poznamenal, že takový manuál existuje. Shodli jsme se, že by se měl manuál upravit 

(zkonkretizovat, zpřehlednit atp.) a upozornit na něj. Vypsat nejdůležitější body, co by měl 

rozhodčí a organizátor udělat, dostal za úkol Milan Jenč, a následně by měl Dan Nový 

dokument upravit. 

Devátý bod a akce současné a budoucí v online prostředí. Předseda KM informoval členy o 

probíhajícím KP v online šachu a velkém zájmu o tuto akci mezi dětmi. Zároveň představil 

nejbližší akce pro děti, o nichž byla zmínka i minule: 1. dubna se uskuteční 1. jarní simultánka 

a do konce března, že probíhá soutěž v řešení diagramů na čas a že proběhne i obdobná soutěž 

pro měsíc duben. Poslední poznámka směřovala k dvěma samostatným turnajům, které 

následují po online KP. Pak by se již teoreticky mělo hrát naživo. 

Jedna zpráva z oddílů: Martin Kopřiva informoval, že i Dvorec se rozhodl začít trénovat děti 

online. To byla de facto poslední podstatná informace ze třetí schůze, která tak brzy nato 

skončila. 

  



 

Přílohy 

 Shrnutí výsledků jednání 
 

Shrnutí výsledků 

nehlasovalo se o žádných stanoviscích 

Úkoly 
Bartoníček – informovat oddíly ohledně POK; 

Kopřiva – konkurzy/zajistit pořadatele na akce mládeže, projekt KTCM a seznam dětí 

zařazených do projektu; 

Jenč – manuál pro organizátory a rozhodčí (vypsání nejdůležitějších úkolů v průběhu celého 

turnaje), do dokumentu pomůže zapracovat Dan Nový 

 

Aktualizovaný kalendář 
(akce zelené a žluté = akce krajské, akce červené = republikové akce) 

 

 
 

zapsal: Bc. Martin Kopřiva 

ověřil: Mgr. Milan Jenč 


