
8. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: pátek 13. 8. 2021 od 20:00 

přítomní: Kopřiva, Nový, Bartoníček, Neuman 

nepřítomní: Nováček, Štaif, Truksa 

hosté: Sunek 

přílohy: program, shrnutí výsledků jednání 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Opět nová KM ŠSPK, aktualizace úkolů 

4) Shrnutí dosavadní práce KM ŠSPK a akcí pořádaných KM ŠSPK 

5) Vyhodnocení konkurzů I 

6) Postupy z KP mládeže do 16 let 

7) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

8) Diskuse 

9) Závěr 

 

Zápis 

Předseda všechny přítomné kolegy přivítal a oficiálně přivítal nového zástupce za ŠK Líně Petra 

Neumana, který nahradil odstoupivšího Milana Jenče. S navrženým programem všichni 

souhlasili, a tak po jeho formálním schválení jsme přešli k bodu 3. Předseda navrhl, aby 

dosavadní úkoly Milana Jenče převzal Karel Nováček (konkrétně tedy především rozpočet KM 

ŠSPK a kontrolu plnění VT a jejich aktualizaci v databázi ŠSČR). (EDIT: Hlášení postupujících si 

vezme na starosti Martin Kopřiva.) Karel Nováček, jež nebyl na schůzi přítomen, s tímto 

návrhem předem souhlasil. Nikdo z ostatních kolegů neměl námitek. 

V bodě 4 Martin Kopřiva rozsáhle referoval o akcích a činnostech KM, o projektu KTCM a 

dalších důležitých informací, aby se s prací KM seznámil i nový člen Petr Neuman. Ten pak i 

souhlasil s tím, že si jednu z následujících středečních přednášek vezme na starosti. (EDIT: 

půjde o přednášku 15. září.) 

Do (dnešního) 13. srpna se rovněž oddíly mohly hlásit do konkurzů na zářijové akce: do 

víkendového soustředění (3. až 5. září) se přihlásily jen Klatovy, na Ampér 1 (25. září), stejně 

tak na akci STK (KP juniorů, 18. až 19. září) se nikdo nepřihlásil. Martin Kopřiva navrhl a ostatní 

kolegové souhlasili, že víkendové soustředění budou mít na starosti Klatovy a jen pokud by se 



někdo ve zbývajících 4 hodinách do konkurzu přihlásil, museli bychom následně rozhodnout. 

A dále, že pořadatele na Ampér 1 bude shánět. (EDIT: Tachov se přihlásil do konkurzu na 

Ampér 2 a následně souhlasil, že uspořádá Ampér 1. Nikdo neměl námitek, stejně tak nikdo 

neměl námitek k přesunu mezinárodního turnaje. Ten se uskuteční v rámci seriálu Ampér 2. 

KP juniorů nakonec uspořádá ŠK 64, což odsouhlasil i předseda STK David Pelikán). Další termín 

konkurzů je 3. září (jde o konkurzy na akce, jež by se měly uskutečnit v období říjen – prosinec). 

Výsledky konkurzů budou zveřejněny. 

Při řešení postupů z KP do 16 let představil nejprve předseda komise počty postupujících a 

následně děti, kterých se to týká s tím, že je následně obepíše a zjistí zájem o Mistrovství Čech 

do 10 a do 16 let. Následně pak budou postupující nahlášeni. Petr Neuman pak přidal námět 

na přemýšlení, a to řešení situace, kdy se do postupující soutěže přihlásí hráč s již zajištěným 

postupem. Řekl, že jednou z ev. možností je těmto přihlášením zamezit, nebo případně 

přihlášením do soutěže se vzdávají svého práva postupu a musejí o něj znovu bojovat. 

Námětem se budeme zabývat. 

EDTI: S účastí všichni souhlasili, jen Tomáš Zelenka nebude hrát kategorii H10, kam si vybojoval 

postup, ale kategorii H8, která se hraje jako open. Náhradníkem pro kategorii H10 je tak Jiří 

Ježek, který se akce zúčastní. Matyáš Roubal se rozhodl hrát kategorii open, a proto na MČ 

postupuje i Jáchym Handlovský, jež souhlasil. Daniel Kreuzman se jako vítěz KP zúčastní jak 

MČ do 10 let, tak i MČ do 12 let. Níže jsou přehledně uvedeni postupující (v pořadí KP): 

H10: Daniel Kreuzman, Richard Plic, Jiří Ježek (3) 

H12: Jakub Ježek, Adam Rudlof (2) 

H14: Martin Bukvaj, Jan Bukvaj, Tadeáš Velkoborský (3) 

H16: Artem Mametev, Jakub Valdman, Jáchym Handlovský (3) 

Zprávy z klubů se nekonaly, Petr Neuman avizoval trenérské doškolení (více zde). Po tři 

čtvrtě hodině jsme se rozešli. 

 

  

https://www.chess.cz/trenerske-doskoleni/


Přílohy 

 Shrnutí výsledků jednání 

 

Shrnutí výsledků 

 

Rozdělení práce 
 dotace – Nový 

 projekt KTCM (vytvoření projektu, koordinátor, seznam dětí) – Kopřiva (pomáhá Nový) 

 Podpora kroužků (koordinátor) – Bartoníček 

 Šachy do škol (koordinátor, který získává nové školy, na starosti má přebor škol) – 

Bartoníček 

 kalendář soutěží – Kopřiva (pomáhá Nový i další) 

 postupové soutěže (hlášení postupujících) – Kopřiva 

 soutěže družstev a jednotlivců I (kontrola propozic a výsledků, jejich zveřejňování a 

rozesílání, zveřejňování článků o turnaji) – Kopřiva 

 soutěže družstev a jednotlivců II (kontrola plnění VT a jejich aktualizace v databázi ŠSČR) – 

Nováček 

 rozpočet – Nováček 

 

Termíny 

3. až 5. 9. – Víkendové soustředění KTCM, Klatovy (Hojsova Stráž) 

(18. až 19. 9. – KP juniorů, ŠK 64 Plzeň) 

25. 9. – Ampér 1, Tachov (Dlouhý Újezd) 

 

zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 


