
5. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: úterý 25. 5. 2021 od 20:00 

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) Informace napříč děním (akce ŠSČR, krajské akce, KTCM, zápisy, DK ŠSPK, dotace aj.) 

4) Aktualizace kalendáře 

5) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

6) Diskuse 

7) Závěr 
 

Zápis 

První dva body jsou vždy stejné: přivítání a formální schválení programu. Po klasickém úvodu 

jsme se přesunuli k bodu tři, ve kterých předseda KM seznámil členy s několika zprávami. Ty 

následně doplnil Dan Nový informacemi o dotacích. 

Jako první přišla na řadu informace o pravidelných online přednáškách, které začaly minulý 

týden. Předseda informoval o již proběhnuté přednášce GM Navary, seznámil ostatní členy 

s jejím průběhem a počtu zúčastněných dětí. Rovněž připomněl zítřejší přednášku IM 

Hagarové. Přednášky byly uvolněny i pro děti z Karlovarského kraje a od druhé přednášky tak 

tato akce probíhá ve spolupráci s Krajským šachovým svazem Karlovy Vary. To mimo jiné 

přinese další finanční zdroje do rozpočtu. Tuto zprávu doplnil Dan Nový, že například některou 

z dalších přednášek mohou zorganizovat Varští. 

Milan Jenč následně vyslovil obavu z toho, jak budeme vymáhat peníze od někoho, kdo 

odmítne zpětně za přednášky zaplatit a že může vzniknout mezera v rozpočtu. Martin Kopřiva 

si to, že někdo odmítne zaplatit, nedovedl příliš představit. Nicméně on i ostatní členové KM 

se následně shodli na Milanově návrhu, že se peníze nebudou vybírat jen jednou na konci roku, 

jak bylo plánováno, ale že se poplatky vyberou na dvě části: v červnu po skončení jarní série 

přednášek a na konci roku za období od září. Za většinu dětí to bude nejspíše platit oddíl. 

S placením nadvakrát neměl problém ani výběrčí – hospodář Martin Štaif. 



Poté předseda informoval o KTCM a prvním online soustředění, které se uskuteční v sobotu o 

nadcházejícím víkendu. Řekl, že plány (pro skupinu A vytvořil IM Josef Juřek, pro skupiny B, C, 

D vytvořil Martin Kopřiva) pro jednotlivé skupiny jsou již na webových stránkách a že jsou 

v podobě, jaké již posílal, což se obešlo bez připomínek. Rovněž představil i trenéry, jež se 

budou o děti o víkendu starat, budou to: IM Josef Juřek (A), Mgr. Miroslav Valenz (B), Kateřina 

Palková (C) a Martin Kopřiva (D). Milanu Jenčovi se nelíbilo, že tato informace půjde 

dětem/rodičům až po schůzi, teprve 4 dny před soustředěním. Martin Kopřiva oponoval, že 

veškeré podstatné informace dětem/rodičům již odešly, a to cca před čtrnácti dny. Dan Nový 

doplnil, že teď jde navíc jen informace o trenérech a tu že děti nepotřebují vědět až s takovým 

předstihem. Martin Kopřiva nesouhlasil ani s další připomínkou, že emaily na sobotní/nedělní 

turnaje posílá příliš v pozdě, konkrétně v pátek. Řekl, že v pátek to nikdy neposlal, ale že se to 

tedy pokusí posílat dříve. Proběhla i krátká debata o dalším termínu KTCM, tuto debatu se ale 

předseda rozhodl posunout do dalšího bodu (aktualizace kalendáře). Stejně tak i víkendové 

soustředění, o kterém Milan Jenč řekl, že by mělo být online, protože v září nebudou volné 

termíny. 

Dalším podbodem tohoto rozsáhlého bodu byla informace o dalších republikových akcích. Ty 

jsou následující: 5. – 6. června Extraliga mládeže (1. ligy jsou zrušeny, bude se hrát jen 

extraligové finále A, a to na začátku září), 11. – 13. června MČR mladších žáků a od 21., resp. 

22., června do 29. června se hraje MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenkyň a MČR do 

16 let. Předseda připomněl rozhodnutí KM ŠSPK o nominování družstev Klatov a ŠK 64 na 

MČRMŽ a rovněž o tom, že náhradníkem je oddíl Letné. Zároveň řekl, že některé kraje jdou 

jako Plzeňský kraj cestou nominace, některé kraje uskuteční postupový turnaj o posledním 

květnovém víkendu a poznamenal, že si nedovede představit, jak to jednotlivé kraje odehrají. 

Pro kraj máme tedy volné jen tyto termíny: 5. + 6. června a 19. + 20. června, na kdy je plánován 

KM do 16 let a možná i KP juniorů. Milan Jenč poznamenal, že juniory má na starost STK, měl 

by se vypsat konkurz a obě akce by neměly proběhnout najednou. Oba předsedové ale 

upozorňovali, že volné termíny nebudou.  

Milanu Jenčovi se nelíbilo, že rozhodnutí koresponduje s výsledky online KP družstev, které 

skončilo v tomto pořadí, a upozornil, že tato soutěž byla nepostupová a že jsme tedy měli do 

propozic napsat, že postupy se udělají z tohoto turnaje. S tím ale ostatní členové KM 

nesouhlasili: Martin Kopřiva poznamenal, že družstva v online KP „obhájila svá nasazení“, 

jelikož to jsou nejsilnější týmy v kraji a že tedy nemůže za to, že to dopadlo takto; Dan Nový 

poznamenal, že zmíněnou Milanovu větu jsme do propozic dát stejně nemohli, protože se 

nemůže postupovat z online turnaje do turnaje naživo; přidal se i Václav Truksa s tím, že 

Milanovy poznámky jsou irelevantní a že jsme zkrátka rozhodli. S tím souhlasil i Zdeněk 

Bartoníček a Martin Kopřiva dodal, že má pocit, že Milan Jenč chce nominovat někoho tak, aby 

to neodpovídalo výsledkům online KP družstev. Po slovech, že je to rozhodnutí komise, na 

kterém se členové KM dříve domluvili, se Milan Jenč odhlásil ze schůze KM ŠSPK a do jejího 

závěru se již nepřipojil. 

EDIT:  Po schůzi KM předseda zjišťoval, jak se bude postupovat v Karlovarském kraji 

(nominace) a dále ho zajímalo, jakým způsobem turnaj hodlají odehrát v Praze a Ústeckém 

kraji. V Ústí jej odehrají relativně v poklidu, jelikož mají 3, maximálně 4 družstva. V Praze jsou 

šachisté odvážní a budou hrát venku. 

Poté, co místopředseda komise opustil jednání, Martin Kopřiva v krátkosti informoval o tom, 

že zápisy z minulých jednání, které nikdo nepřipomínkoval, jsou již na webu. Další krátká 



zpráva byla o tom, že Disciplinární komise stále řeší možný podvod v soutěži pořádanou KM a 

že nemá bližší informace o průběhu. Následně si vzal slovo Dan Nový a informoval o dotací, 

které jsme podávali, a informoval o jejich (ne)dosažení. Pro přehlednost jsou uvedeny pouze 

v příloze tohoto dokumentu. 

Tímto jsme bohatě naplnili bod 3 a přesunuli jsme se k bodu 4, totiž k aktualizaci kalendáře. 

Vedla se debata o tom, zda je možné uspořádat nějakou akci naživo již o prvním červnovém 

víkendu. Ztroskotali jsme ale na podmínce, která povoluje pouze jednu osobu na patnácti 

metrech čtverečných. Tato podmínka je mnohem více devastující než podmínky na počet lidí 

v místnosti. Diskuse byla klidná a plodná, závěr je takový, že 5. ani 6. června (pravděpodobně) 

nejsme schopni upořádat žádnou akci naživo a že v tomto termínu (pravděpodobně) proběhne 

další online soustředění KTCM. [Původně jsme předpokládali, že proběhne pouze pro skupinky 

B, C, D (kvůli kolizi s extraligou), ale soustředění nakonec proběhne pro všechny děti.] 

Detailněji o termínech v příloze. 

Jedinou zprávu z oddílů přednesl Václav Truksa, když poznamenal, že v Tachově od příštího 

víkendu začínají naživo trénovat, protože jich je málo. Martin Kopřiva s Martinem Štaifem 

doplnili, že totéž se chystá udělat Letná. Zprávy z RK nebyly, pan předseda Sunek informoval, 

že i ve VV ŠSPK je klid. Diskuse – a v ní zazněla jedna otázka a odpověď na ni. Václav Truksa se 

zeptal, jak je to s výsledky Dubnové soutěže v řešení diagramů. Předseda KM odpověděl, že 

nemá tušení, zda Šachová škola Jana Bílka již výsledky vyhlásila, ale každopádně že se k němu 

nic nedostalo. Řekl, že to prověří, aby nedošlo k poškození dobrého jména KM ŠSPK. Zároveň 

požádal Martina Štaifa, aby tuto věc se Šachovou školou Jana Bílka dořešil. A tím schůze KM 

ŠSPK skončila. 

EDIT: Vítězem soutěže se stal Matyáš Roubal. 

  



Přílohy 

 Shrnutí výsledků jednání 

 

Shrnutí výsledků 

 

Termíny 

26. 5. – 2. online přednáška (IM Hagarová) 

29. 5. – první soustředění KTCM (online) 

30. 5. – dva online turnaje na lichess 

2. 6. – 3. online přednáška (IM Juřek) 

5. 6. – druhé soustředění KTCM (online) 

5. až 6. 6. – extraliga mládeže 

9. 6. – 4. online přednáška (IM Kaňovský) 

11. až 13. 6. – MČR mladších žáků 

16. 6. – 5. online přednáška (GM Štoček) 

19. až 20. 6. – KP do 16 let (možná i KP juniorů) 

23. 6. – 6. online přednáška (zatím přednášející neurčen) 

21. / 22. až 29. 6. – MČR juniorů, dorostenců / MČR juniorek, dorostenek a MČR do 16 let 

3. až 5. 9. – extraliga mládeže, finále A 

11. až 12. 9. – MČR v rapidu 

 

Dotace 

Nadace 700 let 
Turnaj dětí a příchozích – POCTA GM LUBOMÍRU KAVÁLKOVI 
schváleno 5 000,- Kč, podepsaná smlouva 

 
Plzeňský kraj 
Víkendový mezinárodní turnaj 
schváleno (v plné výši) 20 000,- Kč, podepsána smlouva 

 
Plzeňský kraj 
Mikrogranty 
přednášky KTCM, podána žádost o 30 000,- 

 
Podpora sportu, 2. kolo 
žádosti se budou podávat na konci června (24. – 30. 6.), bude zrecyklována žádost z prvního 
kola 
 
Město Plzeň 
Pořádání turnajů šachových her v kategoriích dětí a mládeže - ceny do soutěží 
schváleno 13 000,- Kč, podepsána smlouva (dotace podána ještě minulou KM) 

zapsal: Bc. Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 

Milan Jenč se od zápisu distancuje. 


