
9. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: pátek 15. 10. 2021 od 20:00 

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

nepřítomní: Neuman 

hosté: Sunek 

přílohy: program, shrnutí výsledků jednání 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Informace k přednáškám a soustředění KTCM, příprava závěrečné zprávy 

4) Informace k Ampéru 1 

5) Mezinárodní turnaj – změna formátu aj. 

6) Konkurzy KM 

7) POK 

8) Další: roll up, diplomy, dotace aj. 

9) Připomínky od Jany Šilhavé a reakce na ně 

10) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

11) Diskuse 

12) Závěr 

 

Zápis 

Předseda KM ŠSPK všechny přítomné přivítal s tím, že Karel Nováček se připojí později. Dále 

informoval kolegy o připomínkách Jany Šilhavé, které přišly týž den a jež měly členové KM 

k dispozici, s tím, že navrhuje zařazení bodu Připomínky od Jany Šilhavé a reakce na ně do 

programu schůze, a to jako bod 9. K programu neměl nikdo připomínky, a tak jsme se přesunuli 

k bodu 3… 

V tomto bodě předseda informoval o probíhajících online přednáškách s tím, že se domluvil 

s GM Cvekem na seriálu 4 přednášek o šachové historii. Tyto přednášky budou prolínány 

dalšími přednášejícími a jinými tématy. (EDIT: Přednáška plánovaná na 27. října neproběhne 



z důvodu konání MČ dětí do 16 let. Abychom splnili žádost, jedna přednáška dostane náhradní 

termín.) 

Dále předseda informoval o proběhlých jednodenních soustředěních. Bohužel konstatoval, že 

účast na KTCM, které proběhlo 9. října, nebyla (až na skupinu A) valná, došlo tak ke spojení 

skupinek B a C (předseda nasdílel dokument s účastí: ze skupinky B a C se účastnily tréninku 

pouze 4 děti, z každé skupiny 2). Zároveň informoval, že po dohodě s rodiči, se skupinka D 

posunula o týden na 16. 10., a to z důvodu kolize s MČ do 8 let (této akce se úspěšně účastnil 

Tomáš Zelenka z Košutky). Rovněž předseda KM zdůraznil, že při tvorbě krajského kalendáře 

tato republiková akce nebyla zanesena v kalendáři republikovém, a tak ke kolizi nedošlo 

úmyslně. Jiří Ježek a David Zahálka, kteří se nemohou zúčastnit 16. 10., trénovali o týden dříve 

se skupinou B+C. Trenérské zajištění bylo následující: GM Martin Petr, Petr Herejk a Václav 

Hrdlička pro skupinu B+C. Zítra 16. 10. se o skupinu A (náhrada za víkendové soustředění) bude 

starat IM Josef Juřek a o skupinu D Pavel Flajšman a Martin Kopřiva. 

Předseda KM rovněž připomněl, že do 15. listopadu je třeba zaslat závěrečnou zprávu a do 

konce listopadu zaslat závěrečnou fakturu. (EDIT: Na dotaz ohledně toho, jak naložit s akcemi, 

jež proběhnou ještě v prosinci, IM Richard Biolek, který má tento projekt na starosti, 

odpověděl, že k těmto akcím stačí náklady odhadnout.) Jedna z položek rozpočtu KTCM je 

příprava talentů na republikové soutěže, odměna klubům (trenérům) – zde se „rozděluje to, co 

zbyde“. Předseda KM řekl, že prý existuje dokument, jež rozděluje tuto sumu mezi oddíly a 

požádal Karla Nováčka, jakožto jediného člena, který byl v KM před rokem, zda by dokument 

poslal. (EDIT: Tak se také stalo. V nejbližších týdnech se o dokumentu budeme bavit a budeme 

zkoumat jednotlivá kritéria.) 

V bodu 4 zazněla krátká informace o proběhlém Ampéru 1, jež se uskutečnil v Dlouhém Újezdě 

(organizoval Tachov), bohužel s menší účastí než je obvyklé. Akce proběhla rychle, a tak jsme 

se utvrdili, že zvolené tempo a počet kol je nastaveno řádně. V bodu 5 Martin Kopřiva a Daniel 

Nový informovali o tom, že bude nejlepší Mezinárodní turnaj, na který jsme dostali dotaci ve 

výši 100%, uspořádat online. Tato možnost byla zanesena i v dotaci. Důvodem je zhoršující se 

situace ohledně covidu a také to, že zájem dětí z Německa přicestovat na víkend sem, nebyl 

dle našich zjištění značný. Martin Kopřiva připraví program a vše ostatní. Akce proběhne 

„někdy“ v prosinci, což vyšlo z diskuse nejlépe. V následujícím bodě informoval předseda KM 

o konkurzech, a že běží čas na podání přihlášek na akce v roce 2022, a to do 3. prosince. Karel 

Nováček připomínkoval, že příště by bylo lepší vyhlásit konkurz najednou na celý rok dopředu. 

S tím předseda souhlasil a dodal, že tentokrát to udělal úmyslně natřikrát, a to z důvodu 

covidu, protože těžko dlouhodobě předvídat, co bude… 

Bod 7 a bod pro Zdeňka Bartoníčka. Ten informoval o projektu POK s tím, že do dnes 15. října 

je třeba za oddíly zaslat formulář. Řekl, že ani čas od svazu nebyl bůhvíjaký (sami poslali až 5. 

října). On sám, že byl na služební cestě, ale že dokumenty připravil a formuláře pro všechny 

oddíly předpřipravil. Oproti loňsku tak šly formuláře na oddíly asi jen o den později, ale s tím, 

že byly již předpřipraveny. S jednotlivými oddíly pak konzultoval jen detaily a drobné úpravy. 

Informoval i drobných problémech. Tyto problémy vykomunikoval s panem Zárubou, jež má 

projekt na starosti. 



V bodu 8 si vzal slovo Daniel Nový. Nejprve hovořil o podání žádosti v dotační výzvě Podpora 

volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání na naše online přednášky. 

Jím vytvořenou žádost o dotaci poslal členům KM. Dále hovořil o nutnosti pořízení roll upů na 

krajské akce, především akce mládežnické. Více o tom pak na Výkonném výboru… A konečně, 

navrhl vytvoření krajských diplomů pro akce mládeže, aby s tím neměly starosti jednotlivé 

oddíly. Martin Kopřiva pak navrhl možnost vytvoření ceny „nejlepší mladý šachista kraje“, 

která by mohla být každoročně vyhodnocována. O parametrech se následně budeme dále 

bavit. 

V bodě 9 informovali oba předsedové (KM a VV) o připomínkách Jany Šilhavé. Následně bylo 

těchto 6 připomínek diskutováno a předseda KM prostřednictvím předsedy VV Janě Šilhavé o 

asi 3 dny později odpověděl. Čas asi dvou dnů byl dán kolegům na ev. připomínky. Ve 

stručnosti:  

 připomínky k Ampéru 1 – Výsledky na webu visí, a to i s odkazy na celkové pořadí. Došlo 

ke zpoždění z důvodu pozdního získání výsledků (Aleš Jakl poslal včas, ale bohužel 

nekompletní a následně se k tomu dostal až za týden). Na ELOR výsledky samozřejmě 

půjdou a dle mých informací již odešly: ke zpoždění došlo z důvodu výše a pak jsem i já byl 

týden pryč… Celkové pořadí po Ampéru 1, které kopíruje jeho pořadí, není nutné dle členů 

KM ihned vytvářet. 

 připomínky k Listině talentů – Listinu talentů vytvoříme. Nyní vedeme diskusi ohledně 

kritérií a jejím účelům. 

 připomínky k POK – Zde Zdeněk Bartoníček vše již popsal v bodu 7. 

 kolize KTCM a MČ do 8 let – To předseda KM komentoval již v bodě 3. Opravdu se snažíme 

kolizím vyhýbat. 

 KTCM a propozice – Ano, propozice vydávány nejsou, v KM jsme se shodli, že není důvod. 

Jsou psány e-maily, ve kterých je vše podstatné: místo, čas, trenérské zajištění apod. E-

maily chodí jak rodičům dětí zařazených do KTCM, tak i trenérům. V e-mailu žádám o 

potvrzení účasti / omluvení se z účasti, a tak vždy vím, zda o tom dotyčný ví. 

 Online KP a ceny – Budou předány, pravděpodobně na Ampéru 2, který proběhne v Plzni. 

Tím bylo řečeno vše a schůze KM, v roce 2021 již devátá, skončila. 

 

zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 

 


