
11. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: pondělí 27. 12. 2021 od 20:00 

přítomní: Kopřiva, Nový, Neuman, Nováček, Štaif 

nepřítomní: Bartoníček, Truksa 

hosté: Sunek 

přílohy: program, výsledky hlasování 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Příprava na národní akce – poslední položka rozpočtu KTCM 

4) Konkurzy 2021/2022 

5) Mezinárodní víkend – vyhodnocení + objednání pohárů 

6) Listina talentů – odměna pro zařazené 

7) Zpráva o činnosti KM ŠSPK za rok 2021 

8) POK – závěrečné zhodnocení 

9) Přebor škol 2022 (OP+KP) 

10) Rozpočet KM ŠSPK na rok 2022 

11) KTCM 2022 – vytvoření seznamu dětí, postup se zařazením dětí 

12) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

13) Diskuse 

14) Závěr 

Zápis 

Martin Kopřiva představil program jednání s drobnými úpravami. K programu připomínek 

nebylo. Dále předseda KM ŠSPK okomentoval situaci ohledně KTCM a u dokumentu Finanční 

přehled KTCM s aktualizovanými koeficienty (zvedl se koeficient u MEU). Jediná připomínka se 

týkala toho, abychom nevypláceli oddílům sumu zaokrouhlenu na haléře, ale na desetikoruny, 

čemuž bylo vyhověno. Osm korun tak budeme doplácet z rozpočtu KTCM. Dále Martin Kopřiva 

seznámil kolegy s vyhodnocením konkurzů: všechny Ampéry a Klatovské věže mají svého 

pořadatele, stejně tak KP družstev starších žáků, jež se bude konat v Domažlicích. Nejsou pak 

známi pořadatelé následujících akcí (nikdo se totiž nepřihlásil do konkurzu): KP mládeže do 16 

let + KP MŠ, KP mladších žáků, OP škol pro okresy PM, PJ a Rokycany, KP škol a soustředění 



KTCM. Na akce se vždy hlásil jeden pořadatel, Klatovům bylo jedno, zda uspořádají Ampér 3 

nebo 4, a tak dostaly Ampér 3, protože o Ampér 4 stály Domažlice. 

V bodu 5 Dan Nový informoval o faktuře za poháry za Mezinárodní turnaj. Z dotace PK jsme 

na celou víkendovou akci měli 20 tisíc Kč a na poháry a ceny 6000 Kč. Celková faktura za poháry 

je 6036 Kč, 36 Kč ta doplácíme z rozpočtu KM ŠSPK. Martin Kopřiva seznámil kolegy s výsledky 

turnaje a vůbec s celou akcí, jež se konala online od 10. do 12. prosince. 

Dále proběhla diskuse k odměně dětem zařazených v Listině talentů, jež byla pro rok 2022 

vytvořena. Dohodli jsme se, že budeme přispívat aspoň 500 Kč na jednoho (viz rozpočet pro 

rok 2022), a to formou příspěvku na šachovou literaturu či na turnaj. Samozřejmě záleží, zda 

bude Konferencí schválen předložený rozpočet. 

Dále přišla řeč na Zprávu o činnosti KM ŠSPK za rok 2022, dokument byl kolegům s předstihem 

zaslán. Řešili se pouze drobné odměny, překlepy či vylepšení formulací. V následném 

hlasování byl dokument včetně všech příloh schválen, do přílohy týkající se financování budou 

nadále doplňovány data, kdy došlo k úhradě či kdy evidujeme zaplacenou platbu. 

Body 8 a 9 byly z důvodu nepřítomnosti Zdeňka Bartoníčka, který měl neodkladné a nečekané 

pracovní jednání, odloženy na příští jednání, jež se bude konat v lednu. 

V bodu 10 předložil Karel Nováček rozpočet pro rok 2022, který nám předtím zaslal. Po 

drobných úpravách byl následně dokument v hlasování per rollam dokument schválen. 

Rozpočet je ve výši -30 000 Kč, zahrnuje podporu juniorům (něco jako KTCM pro starší), 

příspěvek pro děti na Listině talentů a detailní nástin rozdělení peněz pro KTCM. 

Ke skupinkám KTCM… Předseda představí návrh zařazení dětí, na schůzi v lednu vše detailně 

probereme a následně oslovíme rodiče, děti a ev. oddíly, zda se zařazením dětí souhlasí. 

Chceme, aby soustředění probíhala po celý rok a nebyla jen na podzim, až vyjde projekt KTCM. 

Na 29. ledna se připravuje Konference ŠSPK, do 13. ledna je třeba vyúčtovat dvě dotace 

z Plzeňského kraje. Martin Štaif by měl doplatit vše, co dosud nezaplatil. 

 

Přílohy 

Výsledky hlasování 

 
1. KM ŠSPK schvaluje Zprávu o činnosti Komise mládeže ŠSPK za rok 2021, a to včetně všech 
příloh. 
 

souhlasím: 7 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
2. KM ŠSPK schvaluje návrh rozpočtu KM ŠSPK na rok 2022 pro předložení konferenci ŠSPK. 
 

souhlasím: 7 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0 



Usnesení bylo přijato. 
 
3. KM ŠSPK schvaluje dokument Finanční přehled KTCM, a to včetně závěrečné položky 
KTCM: příprava talentů na mistrovské soutěže – odměna klubům. 

Pozn.:  KM ŠSPK zároveň ponechává nastavené parametry v platnosti pro rok 2022, a 
to s následujícími výjimkami: 

• Dojde-li k dohrání všech (týmových) soutěží, bude poměr koef. A : koef. 
B z letošních 0,65 : 0,15 upraven na 0,60 : 0,25. Zbylých 15 % bude rozpočítáno dle 
účasti na JS a VS či přednáškách, podobně jako letos. Maximálně pěti procenty (z 
těchto 15 %) může být podpořen i jiný dosud nespecifikovaný projekt. 

• Kritérium kvalitativní i kvantitativní může být změněno, dojde-li 
k neočekávané změně v kvalitě či kvantitě daného turnaje (např. MEU se bude 
konat v zahraničí, ME se bude moci zúčastnit více šachistů z ČR, ev. zrušení 
postupů z KP na MČ do 16 let apod.). Tato změna musí být známa nejpozději 10 
dnů před tímto turnajem. 

 
souhlasím: 7 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 

zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 

 

 

 


