
Zápis VV 2021-2 

Zápis z mimořádného jednání výkonného výboru ŠSPK  2021-2 
 
konaného v Plzni on-line formou 20. 1. 2021 od 17:00 

Přítomni: Hrdlica Pavel; Orlíček Karel, Pelikán David, Sunek Bohumír, Šilhavá Jana, Štaif Martin 

Hosté: Kopřiva Martin 

 

Program: 

1. Změna ve VV ŠSPK        
2. Konference ŠSČR  
3. Odložená konference ŠSPK 
4. STK 

5. KM 

6. Různé 

 

Ad. 1. VV obdržel dne 18. 01. 2021 rezignační dopis od Ing. Jany Šilhavé, členky VV. Tímto dopisem se 
Ing. Jana Šilhavá rozhodla na základě aktuální situace v Komisi mládeže ŠSPK  rezignovat na 
funkci předsedkyně Komise mládeže i na ostatní funkce spojené se ŠSPK, tj. členky Výkonného 
výboru a členky Komise sportovně-technické.  
VV na svém dnešním jednání bere na vědomí její rozhodnutí rezignovat na výše uvedené 
funkce ke dni 18. ledna 2021.- viz. příloha č. 1 
 

Zároveň velmi děkuje Ing. Janě Šilhavé za dosavadní rozsáhlou a nelehkou práci v KM a 
žádá jí o předání potřebných materiálů budoucí Komisi mládeže a předání informací a 
zkušeností potřebných v oblasti získávání dotací členu VV, panu Karlu Orlíčkovi. 
 
 
Po projednání výše uvedené situace VV ŠSPK s platností ke dni 20. 1. 2021, v souladu se 
Zákonem č. 89/2012 Sb. (NOZ) § 246 odst. 2 a Stanovami ŠSČR kooptuje jako člena VV ŠSPK 
pana Bc. Martina Kopřivu (nar. 1996), R 2. tř.; T 4. tř., a jmenuje jej předsedou Komise 
mládeže. 
  Hlasování členů VV:  pro 5  proti 0      zdržel se 0 
 
 Zároveň jej pověřuje předložením aktualizovaného statutu Komise mládeže a předložením 
nového složení Komise mládeže Výkonnému výboru ŠSPK ke schválení.   
         Termín do 10. února 2021   

 
 

Ad. 2.  Delegáti (ŠSPK má nárok na 3 delegáty) na konferenci ŠSČR, která je plánována na 27. února 
2021, a vhledem ke koronavirové epidemii bude velmi pravděpodobně uskutečněna on-line 
formou, budou per-rollam vybráni VV z návrhů oddílů. Potřebnou výzvu rozešle předseda 
Sunek do 22. 1. 2021 na jednotlivé oddíly s konečným datem pro návrhy dne 30. 1. 2021. 

 
Ad. 3. Odložená konference ŠSPK:  

a) Na oddíly budou rozeslány zprávy VV a jednotlivých komisí za rok 2020 do 22. 1. 2021. 
Oddíly po prostudování mohou zpět na VV ŠSPK poslat zásadní připomínky a dotazy do 30. 
1. 2021. 

b) Čerpání rozpočtu za rok 2020 bude rozesláno nejpozději do 1. února 2021, vzhledem 
k tomu, že je potřeba zahrnout pro správnost a přehlednost nutné výdaje, probíhající 
během ledna 2021. Ke stejnému datu bude rozeslán návrh rozpočtu na rok 2021 a oddíly 
požádány o vyjádření s případnými návrhy na doplnění, změny a úpravy k oběma 
dokumentům do 9. 2. 2021, aby tato stanoviska oddílů mohl VV projednat na svém jednání 
dne 10. 2. 2021. 
VV si je vědom neobvyklého způsobu vzájemné komunikace s oddíly, ale hygienicko-
epidemiologická situace zatím, bohužel, jinou formu neumožňuje. Jakmile to bude možné, 
bude svolána konference za fyzické přítomnosti delegátů (třeba na tribuně stadionu nebo 
na louce v parku, aby byly dodržovány hygienické předpisy ). Děkujeme za pochopení. 
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Ad. 4. STK: Aktuální stav soutěží družstev je v následující podobě: ŠSČR pravděpodobně zruší všechny 
ligové soutěže a v návaznosti také krajské. VV ŠSPK také jednomyslně odhlasoval doporučení 
zrušení soutěží 2020/2021 v Plzeňském kraji. STK ŠSČR spolu se zástupci STK krajů řeší 
potřebné detaily, jako jsou práva postupu ze soutěží 2019/2020, otázky přestupů, nových 
soupisek, převedení startovného (doporučeno pro využití v dotacích) a mnoha dalších nutných 
úkonů. VV ŠSPK pravomocně pověřil předsedu STK Mgr. Davida Pelikána k dokončení 
kompletního jednání v této oblasti. Sledujte průběžné informace na webových stránkách 
chess.cz. 

 
Ad. 5. KM: V rámci ČR bude zrušen přebor škol v letošním školním roce, jednání VV doporučilo KM 

stejný postup i pro Plzeňský kraj. Rozhodnutí vydá předseda KM Bc. Martin Kopřiva obratem 
po rozhodnutí ŠSČR. 

Ostatní soutěže jednotlivců budou uskutečňovány podle koronavirové situace – sledujte 
webové stránky. 

 
Ad. 6. Různé: 

a) Zbývá několik volných „divokých“ karet na přebory mládeže. M. Kopřiva prověří možnost 
dodatečného využití pro zařazení našich talentů.     Termín: ihned 

b) Postup krajských přeborníků mládeže do vyšších (zatím neuskutečněných 
z koronavirových důvodů) nebo jiné řešení. Situace byla diskutována i na setkání 
krajských zástupců s VV ŠSPK v sobotu 16. 1. 2021, kde bylo doporučeno přezkoumání 
možností, s případným využitím nabízejících se organizátorů, aby bylo možno KP 
v letošním roce někam začlenit. Postup do příštích ročníků se nejeví jako vyhovující, např. 
pro zařazení do starších kategorií apod. Po diskuzi VV rozhodl předat Komisi mládeže 
ŠSČR naše stanovisko, že je potřeba zvážit všechny návrhy a náměty z mohutných diskuzí 
rodičů i činovníků a využít všech možností pro zapojení letošních krajských přeborníků.  
Věřím, že KM ŠSČR, v jejíž je to kompetenci, se bude touto problematikou zabírat. 
Stanovisko předá KM ŠSČR M. Kopřiva. 

c) K. Orlíček předložil VV návrh na logo ŠSPK, který byl všemi členy VV odsouhlasen. 
Projednání dalších potřebných úkonů k realizaci zajistí Sunek a Orlíček. 

d) Zároveň proběhla diskuse k webovým stránkám ŠSPK se závěrečným doporučením k jeho 
zjednodušení, zlepšení administrátorského rozhraní, rychlosti a modernizaci. Proběhne 
zjišťování možností a ceny. 

    Závěr projedná se správcem Bc. V. Václavíkem předseda B. Sunek. 
   
Schůzka on-line byla ukončena v 18:20 

 

 

Zapsal Míra Sunek, předseda VV ŠSPK 
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příloha č. 1  

 
17.1.2021 

Vážený pane Sunku,  
V poslední době necítím širší podporu pro vykonávání funkce předsedkyně KM. Nerespektování a 
neustálá kritika mé osoby a ostatních členů KM z řad oddílu Klatovy a odmítavý postoj ŠK64 Plzeň 
vůči KM mne nutí podat rezignaci na funkci předsedkyně KM ŠSPK. 
 
Funkci jsem se snažila vykonávat správně a výsledky našich svěřenců na významných republikových a 
mezinárodních akcích jsou doufám přesvědčivým výsledkem naší práce.  
Po úvaze jsem se rozhodla dát k dispozici svoji funkci a nestát tedy dále v cestě změnám, které 
požadují nejpočetnější oddíly pracující s mládeží našeho kraje.  S některými již realizovanými 
změnami (např. pořádání turnajů pouze pro pozvané děti) bych bohužel nemohla ani v budoucnosti 
souhlasit. 
Upřímně doufám, že nové vedení KM vykáže podstatně lepší výsledky ve všech ohledech naší 
společné činnosti. 
Ze stejného důvodu rezignuji i na ostatní mé funkce spojené s ŠSPK – člen VV a člen STK.   
S pozdravem 
Jana Šilhavá 

 


