
10. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: pondělí 22. 11. 2021 od 20:00 

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

nepřítomní: Bartoníček 

hosté: König, Mareška, Sunek 

přílohy: program, výsledky hlasování 

 
Program 
1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Nominace na MČ do 10 let a na Polofinále juniorů 

4) Mezinárodní víkend 

5) KTCM – závěrečná zpráva 

6) Příprava na národní akce – poslední položka rozpočtu KTCM 

7) Listina talentů 

8) POK 

9) Dotace 

10) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

11) Diskuse 

12) Závěr 

 

Zápis 

Po úvodním přivítání a formálním schválení programu jsme přešli k bodu 3, v němž předseda 

KM připomněl poslední proběhnuté republikové akce, totiž MČ do 10 let a MČR Polofinále 

juniorů, dorostenců, juniorek a dorostenkyň. Vzhledem k neúčasti Richarda Plice na první 

jmenované akci, jsme dostali možnost nominovat někoho dalšího. Když odmítli nejbližší další 

možní adepti dle pořadí KP, oslovili jsme (a následně jednomyslně schválili) Makara 

Honcharova z ŠK 64 Plzeň. Dostali jsme možnost nominovat i do Polofinále, první dle pořadí 

KP, kdo (prostřednictvím Milana Jenče) projevil zájem, byl Vít Vilímek z ŠK Líně. S nominací 

nesouhlasil Karel Nováček, a to ne z důvodu výkonnostního, ale z důvodu morálního, kdy tento 

hráč byl v letošním roce uznán disciplinární komisí vinným ve věci úmyslného ovlivnění soutěže. 

Ostatní členové KM však byli pro. Tato dvě hlasování proběhla mezi touto a předchozí schůzí. 

S předsedou Sunkem povedeme debatu, zda juniory nepřesunout z STK, kam nyní oficiálně 

spadají, k nám do KM. 

EDIT: Na VV ŠSPK byl převod soutěží týkající se juniorů odsouhlasen. 



V bodu 4 Martin Kopřiva představil doplněné propozice k Mezinárodnímu víkendu, akci, na niž 

jsme dostali od kraje dotaci 20 tisíc Kč. Informoval, že po domluvě s trenéry a Pavlem 

Novákem, který zajišťuje značnou část německých dětí a překládá propozice do němčiny, byl 

termín posunut o týden, a to na 10. až 12. prosince. Informoval i o trenérském zajištění (v tuto 

chvíli GM Cvek, GM Neuman, GM Petr, IM Hagarová, Pavel Novák) a o programu. Kolize 

nastane v případně sobotního dopoledne (kvůli KTCM a ev. KV), děti ale přijdou jen jednu ze 

dvou simultánek. 

Dále předseda informoval o schválení Závěrečné zprávy KTCM, kterou jsme v mezidobí rovněž 

jednomyslně včetně všech příloh schválili. Republikový koordinátor neměl připomínek. Martin 

Štaif rovněž počítá s tím, že do konce listopadu vystaví fakturu na zbývající sumu peněz. 

Závěrečná faktura je dostupná na webu. Dále Martin Kopřiva informoval, že nás v rámci KTCM 

ještě dvě akce v prosinci čekají, a to jednodenní soustředění v Klatovech a dále náhrada za 

víkendové soustředění pro skupinu A na Letné. Proto je (po dohodě s panem Biolkem, 

koordinátorem celého projektu) uveden cenový odhad na tyto akce. 

Dále proběhla diskuse k dokumentu, jež rozpočítává zbytek peněz (na přípravy, trenérské 

zajištění apod. – poslední položka rozpočtu KTCM), co zbydou z KTCM mezi oddíly. Dohodli 

jsme se, že přepočet bodů (pořadí -> body) by měl být odlišný pro chlapce a dívky, jak navrhl 

Martin Kopřiva. Karel Nováček doplnil, že i v samotném KTCM je tento přepočet pro chlapce a 

dívky odlišný. V návaznosti na to Martin Kopřiva následně dokument přepočítal. Shoda 

panovala i na kvalitativních a kvantitativních parametrech, jak bylo přeloženo. Rovněž jsme se 

shodli, že za nedokončenou 1. ligu mládeže udělíme všem třem oddílům (ŠK 64 Plzeň, Sk Petřín 

a ŠK Líně) 6 bodů. Důležitost parametrů A, B, C, D: dříve navrhoval Zdeněk Bartoníček v e-

mailové korespondenci zvednout hodnotu koeficientu u družstev (parametr B). Vzhledem 

k tomu, že se ale dvě ze čtyř turnajů družstev ne(do)hrála, navrhl Martin Kopřiva parametry 

ponechat s tím, že do dalších let to můžeme změnit. Zbývá tak jen po e-mailu dořešit, s jak 

starými dětmi budeme v dokumentu počítat. V tuto chvilku se kalkuluje s ročníkem 2002 a 

mladší (ti, co mohou hrát Polofinále atp.), další možností je věk omezit rokem 2005 (ti, co 

mohou hrát extraligu) a rokem 2006 (pro ty je KTCM). Mezi roky 2002 a 2005 se narodilo 

celkem 5 hráčů, kteří jsou v dokumentu uvedeni, a tak nejde o dlouhý seznam. Dle většiny pak 

půjde příslušný seznam a dokument ke schválení. Rozpočítávat se bude cca 14 tisíc. V plánu 

bylo 10 tisíc, nedávno předseda informoval, že to bude nakonec cca 18 tisíc Kč. Na schůzi ale 

přiznal, že zapomněl na první, resp. nulté, soustředění KTCM, jež sloužilo jako příprava na 

březnové mistrovství. 

Dále předložil Martin Kopřiva dokument týkající se Listiny talentů, kterou měli členové KM 

stejně jako ostatní dokumenty již několik dní před schůzí předloženu k připomínkám. Po 

krátkém rozboru kritérií se zeptal Petr Neuman, jak je v kritériích ošetřen náhodný úspěch. 

Martin Kopřiva odpověděl, že tím, že v kritériích se kalkuluje s pouze s mistrovstvími, a tedy 

úspěch zde již není zcela náhodný, jelikož dotyčný (většinou) musel již uspět v kraji. 

V původním návrhu se kalkulovalo s turnaji konajícími se v posledních třech letech, nakonec 

došlo ale ke snížení o jeden rok. Dokument je nyní předložen ke schválení. Listina talentů je 

platná na kalendářní rok, členové listiny musejí být mladší 19 let a musí reprezentovat oddíl 

v Plzeňském kraji. 

POK. Vzhledem k tomu, že nebyl přítomen Zdeněk Bartoníček, předložil jen Martin Kopřiva 

krátkou zprávu o tom, že Zdeněk již poslal e-mail na oddíly, aby v projektu fakturovali. 

K dotacím informoval Dan Nový: nejbližší vyúčtování má proběhnout do konce listopadu, 



zbytek do 13. ledna. Dále informoval, že se pomalu rozběhnou dotační programy, v některých 

může být omezena doba podání a je třeba být flexibilní. 

O mládežnickém šachu na Košutce nás informoval přítomný Vlastimil König. Zprávu z VV pan 

předseda Sunek nepřednesl žádnou, protože jej nebylo slyšet. O blížící schůzi tak informoval 

Martin Kopřiva a dodal, že přednese návrh, o kterém jsme se bavili minule, totiž pořízení roll 

upů a možnost zakoupení diplomů pro kraj. Předseda RK nás informoval, že se ještě jednou 

pravděpodobně ke konci roku sejde Revizní komise ŠSPK. Na závěr proběhla krátká debata 

ohledně vize a plánů KM ŠSPK, kterou bude třeba nějakým způsobem představit. Schůze, byť 

měla poměrně dlouhý program, skončila po 35 minutách. 

 

Přílohy 

Výsledky hlasování 

 
1. KM ŠSPK nominuje na MČ do 10 let Makara Honcharova. 
 

souhlasím: 7 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
2. KM ŠSPK nominuje na Polofinále MČR juniorů Víta Vilímka. 
 

souhlasím: 6 nesouhlasím: 1 zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
3. KM ŠSPK schvaluje Závěrečnou zprávu KTCM včetně všech příloh a pověřuje Martina 
Kopřivu k jejímu odeslání koordinátorovi projektu a následném zveřejnění na webu. 
 

souhlasím: 7 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
4. KM ŠSPK schvaluje kritéria pro tvorbu Listiny talentů a zároveň schvaluje samotnou Listinu 
talentů pro rok 2022. 
 

souhlasím: 7 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
 
 

zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 

 

 


