
7. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: středa 21. 7. 2021 od 20:00 

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

nepřítomní: – 

hosté: Sunek 

přílohy: program, výsledky hlasování, termínový kalendář 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Volba místopředsedy 

4) Nová KM ŠSPK, aktualizace úkolů 

5) Termínový kalendář pro sezonu 2021/2022 

6) Konkurzy na akce KM ŠSPK pro sezonu 2021/2022 

7) Hospodaření KM ŠSPK 

8) Dotace a úprava rozpočtu KTCM 

9) Postupy z krajských přeborů 

10) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

11) Diskuse 

12) Závěr 

 

Zápis 

Původní program doplnil předseda KM o bod třetí, totiž volbu nového místopředsedy, a to 

z toho důvodu, že volební konference de facto započala nové volební období. Nová komise 

pracuje v podobném složení jako ta předchozí: ke stávajícím členům (Kopřiva, Jenč, 

Bartoníček, Nový, Štaif, Truksa) přibyl Nováček z Klatov. K programu nebylo připomínek. 

Martin Kopřiva navrhl za místopředsedu KM ŠSPK dosavadního místopředsedu Milana Jenče, 

který o funkci nejevil zájem a odmítl. Následně Martin Kopřiva navrhl Dana Nového, který 

souhlasil. Žádný člen KM pak nikoho další nenominoval, a tak Daniel Nový zůstal jediným 

kandidátem na funkci místopředsedy KM ŠSPK. O jeho případném zvolení budeme hlasovat 

per rollam. 

EDIT: Daniel Nový se stal místopředsedou KM ŠSPK (5 hlasů pro, 2 bez odpovědi, tedy se 

zdrželi). Předseda KM ŠSPK vyzval členy, aby dodržovali stanovený termín pro hlasování, nikdo 

však neměl námitek, abychom uznali i dva hlasy, jež přišly po deadlinu. 



Martin Kopřiva dále připomněl úkoly, jež byly rozděleny na druhé schůzi, a navrhl, aby Karel 

Nováček byl nápomocen všem, bez samostatného úkolu. Nikdo neměl námitek. 

Nejvíce diskuse přinesl bod 5, totiž termínový kalendář. Návrh kalendáře jsme z části řešili již 

na minulé schůzi a do schůze žádné připomínky nepřišly. Milan Jenč přišel s návrhem několika 

změn a přesunů. Jmenujme konkrétně: nevyjímat skupinu A z víkendového soustředění a 

nedávat ji náhradu (po rozsáhlé diskusi – kdy členové zkoušeli navrhnout různé alternativy a 

přesuny – zamítnuto; důvodem rozdělení je kolize s extraligou, M. Roubal by tak již přišel o 

další soustředění), přesun KV1 na pozdější – listopadový – termín (vyhověno). Další připomínky 

se týkaly možného přesunu akcí na termíny obsazené právě náhradou za víkendové 

soustředění (v návaznosti na první připomínku zamítnuto), nehrání předvánočního Ampéru 

(po diskusi nakonec zůstal termín 8. ledna). Asi poslední připomínka se týkala kolize jednoho 

Ampéru a Klatovské věže s jarními prázdninami. Karel Nováček řekl, že když se hraje seriál 

turnajů, kolize nevadí. Milan Jenč oponoval, že by nechtěl být tím organizátorem tohoto 

kolidujícího turnaje. Karel Nováček nabídl organizaci turnaje v kolidující termín, pokud jarní 

prázdniny nebudou zrovna v okrese Klatovy. Jelikož jsme se do hledání volného termínu 

trochu zamotali, navrhl předseda KM, že toto období v kalendáři po schůzi vyladí a následně 

pošle k připomínkám (EDIT: žádné již nepřišly). 

S kalendářem souvisejí i konkurzy, jejichž vypsání předseda představil. Martin Kopřiva ukázal i 

dokument s neformálními návrhy, které podchycují loňské pořadatele. 

EDIT: Po úpravě termínů byl konkurz zveřejněn na webových stránkách a rozposlán na oddíly 

pracující s mládeží. Předseda se rovněž přimluvil za zavedené pořadatelství v seriálech, byť 

dodržení pořadí samozřejmě není nutné. 

V bodech 7 a 8 jsme debatovali o rozpočtu KM (a hlavně KTCM). Předseda informoval o získání 

dotace 20 tisíc z mikrograntu na online přednášky. Následně navrhl, aby částka 6 000 Kč, jež 

byla z rozpočtu KTCM plánována právě na zmíněné přednášky, byla utracena jinde. Konkrétně 

pak jmenoval možnost snížení poplatků buď právě za přednášky, nebo za jednodenní 

soustředění KTCM. Karel Nováček i Milan Jenč navrhli, aby suma šla do položky Příprava oddílů 

na mistrovské soutěže, odměna trenérům (klubům). Martin Kopřiva poznamenal, že je to de 

facto jedno, protože to vyjde relativně nastejno. Nicméně dodal, že s protinávrhem souhlasí a 

nemá s ním problém. Souhlasili i zbylí členové KM. Martin Kopřiva se rovněž zeptal, zda někdo 

už neviděl, kolik peněz z KTCM dostaneme. Karel Nováček jen poznamenal, že částku dle 

výsledků na MČR odhadoval sám a mělo by to být něco přes 60 tisíc. 

EDIT: Z KTCM dostane náš kraj 60 996 Kč (vloni 57 371 Kč). V plánovaném rozpočtu bylo pro 

jistotu plánováno s částkou 55 tisíc, a tak budeme moci ještě zhruba 6 tisíc nějak udat. 

Postupy na Mistrovství Čech do 16 let, to byl poslední hlavní bod programu. Již několik dní byl 

znám klíč přímých postupů, v den konání schůze byl vydán i jmenovitý seznam postupujících 

z kraje. Jsou to: Hlavina, Vilímek, Janouš (všichni H16), Roubal a Váňa (H12). Dále z kraje 

postoupí v každé kategorii H10, H12, H14 a H16 krajský přeborník a – až na kategorii H12, kde 

kromě krajského přeborníka postoupí jen jeden další hráč – další dva hráči příslušné kategorie. 

Předseda informoval, že není určen klíč výběru a že čistě teoreticky je to na krajské KM, která 

může zohlednit například i loňský krajský přebor, jehož vítězové z důvodu neuskutečnění 

mistrovství o postup přišli. Milan Jenč poznamenal, že by se do komplikací nepouštěl a 

nominoval dle tohoto krajského přeboru. 



Nejdůležitější zprávou ze zpráv byla zpráva předsedy ŠSPK Sunka, který členy KM informoval 

o skončení disciplinárního jednání, jež bylo na podnět KM ŠSPK zahájeno s hráčem V. V. 

Nedošlo již k hráčovu odvolání a trest, totiž napomenutí, je tak definitivní. Disciplinární komise 

tak ukončila svoji činnost. Na dotaz, zda bude výsledek DK zveřejněn, odpověděl předseda 

Sunek, že vypracuje zprávu, která bude umístěna na web. 

EDIT: Dne 3. 8. podal rezignaci Milan Jenč. Důvodem byl nesouhlas s rozhodnutími KM ŠSPK, 

se kterými se neztotožňoval. 

 

Přílohy 

Výsledky hlasování 

 
1. KM ŠSPK souhlasí s tím, že funkci místopředsedy KM ŠSPK bude vykonávat Daniel Nový. 
 

souhlasím: 5 nesouhlasím: 0 zdržel se: 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

Termínový kalendář 

den datum dospělí / republika mládež konkrétně 

SO 04.09.2021 extraliga mládeže A víkendové soustředění B, C, D 

NE 05.09.2021 extraliga mládeže A víkendové soustředění B, C, D 

SO 11.09.2021 MČR mládeže v rapidu   

NE 12.09.2021 MČR mládeže v rapidu   

SO 18.09.2021 – KP juniorů 

NE 19.09.2021 – KP juniorů 

SO 25.09.2021 scouting mládeže Ampér 1 

NE 26.09.2021 scouting mládeže Mezinárodní turnaj 

SO 02.10.2021 mládežnické ligy   

NE 03.10.2021 mládežnické ligy   

SO 09.10.2021 – KTCM 3 

NE 10.10.2021 KP I   

SO 16.10.2021 – náhrada za VS, skupina A (6) 

NE 17.10.2021 KP II   

SO 23.10.2021 MČ mládeže do 16 let   

NE 24.10.2021 MČ mládeže do 16 let   

SO 30.10.2021 MČ mládeže do 16 let   

NE 31.10.2021 KP I   

SO 06.11.2021 – KTCM 4 

NE 07.11.2021 KP II   

SO 13.11.2021 Polofinále atp. KV1 

NE 14.11.2021 Polofinále atp., KP I   

SO 20.11.2021 MČ do 10 let + Polofinále atp.   

NE 21.11.2021 MČ do 10 let, KP II   

SO 27.11.2021 – Ampér 2 

NE 28.11.2021 KP I   



den datum dospělí / republika mládež konkrétně 

SO 04.12.2021 mládežnické ligy   

NE 05.12.2021 KP II   

SO 11.12.2021 – KTCM 5 + KV2 

NE 12.12.2021 KP I   

SO 18.12.2021 – náhrada za VS, skupina A (6) 

NE 19.12.2021 KP II   

SO 25.12.2021 –   

NE 26.12.2021 –   

SO 01.01.2022 –   

NE 02.01.2022 –   

SO 08.01.2022 – Ampér 3 

NE 09.01.2022 KP I   

SO 15.01.2022 mládežnické ligy   

NE 16.01.2022 KP II   

SO 22.01.2022 – KTCM 1 + KV3 

NE 23.01.2022 KP I   

SO 29.01.2022 – ???konference??? 

NE 30.01.2022 KP II   

SO 05.02.2022 –   

NE 06.02.2022 KP I   

SO 12.02.2022 – prázdniny 

NE 13.02.2022 KP II   

SO 19.02.2022 – Ampér 4 

NE 20.02.2022 KP I   

SO 26.02.2022 –   

NE 27.02.2022 KP II   

SO 05.03.2022 –   

NE 06.03.2022 KP I   

SO 12.03.2022 MČR mládeže   

NE 13.03.2022 MČR mládeže   

SO 19.03.2022 MČR mládeže KV 4 

NE 20.03.2022 KP II   

SO 26.03.2022 – KP družstev starších žáků 

NE 27.03.2022 KP I   

SO 02.04.2022 – KP družstev mladších žáků 

NE 03.04.2022 KP II   

SO 09.04.2022 – Ampér 5 

NE 10.04.2022 – rezerva (KTCM 2) 

SO 16.04.2022 Velikonoce   

NE 17.04.2022 Velikonoce   

SO 23.04.2022 mládežnické ligy KV5 

NE 24.04.2022 mládežnické ligy   

SO 30.04.2022 – Ampér 6 

NE 01.05.2022 – rezerva  

SO 07.05.2022 – KP jednotlivců do 16 let 

NE 08.05.2022 – KP jednotlivců do 16 let 

SO 14.05.2022 repre soustředění mládeže   

NE 15.05.2022 repre soustředění mládeže   

SO 21.05.2022 – víkendové soustředění 

NE 22.05.2022 – víkendové soustředění 

SO 28.05.2022 MČR družstev starších žáků   



den datum dospělí / republika mládež konkrétně 

NE 29.05.2022 MČR družstev starších žáků   

SO 04.06.2022     

NE 05.06.2022     

SO 11.06.2022 MČR družstev mladších žáků   

NE 12.06.2022 MČR družstev mladších žáků   

SO 18.06.2022     

NE 19.06.2022     

SO 25.06.2022     

NE 26.06.2022     

 

zapsal: Bc. Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 

 


