
6. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: pátek 18. 6. 2021 od 20:00 

přítomní: Kopřiva, Jenč, Nový, Truksa 

nepřítomní: Bartoníček, Štaif 

hosté: Sunek 

přílohy: program 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Zápisy 

4) Informace k novému webu ŠSPK 

5) Aktualizace kalendáře (KP v rapidu – termín) 

6) Čerpání rozpočtu z KTCM (blížící se MČR a tábory, přednášky, soustředění) 

7) Návrh kalendáře na příští rok 

8) Konference, složení KM na další volební období 

9) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

10) Diskuse 

11) Závěr 

 

Zápis 

Sešli jsme se den před krajským přeborem mládeže do šestnácti let a těsně po remízovém 

utkání s Chorvaty. Nálada tak byla dobrá a schůze pouze pětačtyřicetiminutová. 

Po úvodním přivítání předseda požádal o doplnění programu o bod tři, totiž zápisy. Nikdo 

k aktualizovanému programu neměl námitek. Milan Jenč totiž nesouhlasil z předchozím 

zápisem a byl tak požádán o sepsání vlastního zápisu z páté schůze, což učinil. Václav Truksa i 

Dan Nový nicméně podpořili zápis původní, ten tak zůstal oficiálním zápisem páté schůze. Na 

jeho konec byla připsána věta: Milan Jenč se od zápisu distancuje. 

V bodě 4 Dan Nový ve stručnosti představil nový web, členové nové stránky kvitovali. Milan 

Jenč pochválil rychlost fungování. 

Nejdůležitějším a nejaktuálnějším bodem programu byl bod pátý, totiž vyjasnit, kdy se 

definitivně uskuteční KP v rapid šachu mládeže. Byli jsme totiž požádáni Janou Šilhavou, 

abychom zvážili své původní rozhodnutí, totiž aby se KP v rapidu odehrál v sobotu 3. července, 



a to z důvodu prodlouženého víkendu, ale především z důvodu kolize s Openem v Českých 

Budějovicích, kterého se měla účastnit řada dětí z kraje (Janoušková A., Janoušková E., Roubal, 

Váňa, Škutil, Mametev). I vzhledem k tomu, že jsme na schůzi byli pouze ve čtyřech, rozhodli 

jsme oslovit oddíly, jaký je jejich postoj, a dle toho bychom zvážili své rozhodnutí. Ve hře bylo 

i odehrát více turnajů. 

EDIT: Po e-mailu pak proběhla diskuse, jakým způsobem počítat hlasy různě velkých klubů, 

nakonec to ale ani nebylo třeba. Pro původní termín, tj. 3. 7. se vyjádřilo celkem 6 oddílů 

(Letná, ŠK 64 Plzeň, Dvorec, Klatovy, Kaznějov a Petřín), pro 10. 7. byl Tachov, pro 17. 7. byly 

Líně, Domažlicím to bylo jedno. KP v rapidu se tak odehraje v původně plánovaném termínu, 

tj. 3. července. Pořadatelem bude ŠK 64 Plzeň a turnaj se odehraje na Fakultě aplikovaných 

věd v Plzni. 

V bodu 6 předseda informoval o online přednáškách a financování s tím, že připraví ve 

spolupráci s Martinem Štaifem e-mail, ve kterém požádá oddíly či rodiče o zaplacení poplatků 

za online přednášky. Pak se zeptal, jak funguje proplácení peněz za tábory a jak se financují 

mistrovské soutěže (v předběžném rozpočtu KTCM uvedeno pod hlavičkou Příprava talentů 

na mistrovské soutěže, odměna klubům (trenérům)). Milan Jenč informoval, že po táborech si 

oddíly vystaví fakturu a že mistrovské soutěže se platí na konci a dává se to, co zbyde. 

V bodu 7 představil Martin Kopřiva návrh kalendáře na příští rok, který členům před nedávnem 

rozeslal. Informoval o dílčích změnách (počet Ampérů do konce roku, rozdělení víkendového 

soustředění z důvodu kolize s republikovými akcemi atp.) oproti loňskému roku. Řešili se 

především dvě věci: již zmíněné víkendové soustředění a dále pak KP juniorů, Milan Jenč navrhl 

i další možnosti, a to například přesunout jednu z akcí na konec srpna, například že by se KP 

juniorů mohl odehrát při festivalu pořádaným ŠK 64 Plzeň (zde ale opět kolize 

s reprezentačním soustředěním mládeže). Předseda následně informoval o tom, že kalendář 

je do konce kalendářního roku 2021 poměrně nahuštěn (i z důvodu konání řady republikových 

akcí mládeže), od nového roku dojde ke zklidnění situace. 

EDIT: Po následném upozornění od předsedy STK Davida Pelikána, byly doplněny dva 

vypadnuvší kola KP I, resp. KP II. V důsledku toho došlo k drobným úpravám kalendáře. Finální 

podoba kalendáře (byť samozřejmě k nezbytným a snad minimálním úpravám bude stále ještě 

docházet) dojde po následující červencové schůzi. 

Bod 8 a volební konference ŠSPK a nové složení KM. Martin Kopřiva připomněl členům, že 

poslední červnovou neděli se koná volební konference ŠSPK, že bude znovu kandidovat a za 

předpokladu, že bude zvolen do VV a že bude nadále vykonávat funkci předsedy KM ŠSPK, 

bude komise pracovat ve stejném složení jako doposud s tím, že novým členem by se měl stát 

Karel Nováček z Klatov. (Předseda svazu Bohumír Sunek na dotaz ohledně členství Karla 

Nováčka v KM řekl, že složení komise je zcela v režii předsedy KM (jeho návrh pak musí projít 

VV) a že zde do byla dohoda, aby do konference nebyli v KM Karel Nováček, Petr Herejk a Jana 

Šilhavá, což bylo splněno). Martin Kopřiva dodal, že by rád, aby v KM pracoval i Martin Vašíček, 

ale ten odmítá. Stejně tak se neozval nikdo z Petřína. Všichni z přítomných, až na kolegu 

Truksu, se zmíněné konference zúčastníme. 

EDIT: Volební konference nepřinesla žádné výrazné změny. Martin Kopřiva byl zvolen členem 

VV, následně sestavil KM ve složení: Kopřiva, Jenč, Bartoníček ml., Nováček, Nový, Štaif, 

Truksa, která prošla VV. Již na úvod jsme měli práci, a to na žádost Michala Novotného, jež má 

na starost scouting mládeže. Měli jsme mu zaslat seznam nejtalentovanějších jedinců (kluků i 



holek) v ročnících 2011 – 2013. Po vzájemné diskusi a dohodě s Michalem Novotným, že 

můžeme poslat i více než 2 a 2 jména, jsme zaslali (spolu s výsledky krajských přeborů) 

následující seznam dětí: Janoušková E., Marešová D., Nová, Jančík, Kreuzman, Rudlof, Křivka 

M. a Zahálka. 

Ze zpráv jsme jen byli informováni předsedou Sunkem, že proběhlo disciplinární řízení s Vítem 

Vilímkem ohledně jeho možného podvodu v soutěži. Komise následně vynesla verdikt (který 

není v tuto chvíli veřejný a znají jej jen členové DK); ten byl zaslán Vítovi a paní Vilímkové a 

běží jim lhůta na případné odvolání. 

S přáním hezkých prázdnin byla schůze ukončena. 

 

zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 


