
2. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: čtvrtek 24. 2. 2022 od 20:00 

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

nepřítomní: Bartoníček 

hosté: – 

přílohy: program, výsledky hlasování, aktualizovaný kalendář 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) KTCM 2022 – skupiny (3) 

4) Přebor škol 2022 (OP + KP) (2) 

5) Aktualizace kalendáře (4) 

6) Dotace (1) 

7) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

8) Diskuse 

9) Závěr 

Zápis 

Předseda KM ŠSPK představil program a navrhl, aby jednotlivé body programu 3 – 6 byly brány 

„dle náročnosti“, aby se na jejich projednání mohli dostavit dosud nepřítomní členové KM 

ŠSPK (Bartoníček a Truksa). První jmenovaný se nakonec nedostavil z důvodu pracovních 

povinností, druhý jmenovaný se připojil o několik minut později. Program byl schválen a 

žádosti vyhověno. 

Dotace. Daniel Nový informoval o všech 3 podaných žádostech, 1. března se spouští žádosti 

na mikrogranty, žádost připravíme. V jedné dotaci (Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022) 

jsme byli vyzváni ke kosmetické opravě. 

Předseda KM ŠSPK tlumočil Zdeňka Bartoníčka ve věci MČR školních družstev. To by se mělo 

konat v období duben – červen a uskuteční se, pokud se odehraje aspoň 8 Krajských přeborů. 

Dále informovalo okresních kolech: v okrese Domažlice se turnaj odehraje 28. února, okres 

Tachov turnaj upořádá zítra, tj. 25. února, a PS odehraje svůj krajský přebor 23. března. Okres 

Klatovy dosud nemá přiřazen termín, stejně tak okresy PM+PJ+Rokycany. Martin Kopřiva řekl, 



že okresní přebory by se měly stihnout odehrát ideálně v březnu a KP škol pak cca do 20. 

dubna, a to vzhledem k tomu, že se neočekává, že by se MČR škol konalo v dubnu. 

Velká debata se točila kolem skupinek KTCM. Martin Kopřiva informoval kolegy o námětu, 

který přišel z Konference i od Karla Nováčka, a to začlenit juniory do KTCM, což by ušetřilo 

5 000 Kč, které jsou vyčleněny pro skupinu juniorů. Dále ale uvedl, že toto přerozdělení by 

zmíněné peníze neušetřilo, protože by muselo dojít k rozdělení skupiny B. 

Mezi hlavní výhodu přerozdělení, která byla diskutována, byla určitá nevyrovnanost skupiny 

juniorů, a s tím otázka související s efektivitou tréninku. 

Mezi nevýhody naopak patřilo, že by si nějaké děti meziskupinově „pohoršily“, opět by byly 4 

skupiny a s tím související náročnost na trenéry a prostor či rovněž méně tréninků pro skupinu 

A, jež může využít i tréninků pro juniory. 

Po velké diskusi skončilo hlasování (to bylo provedeno až po projednání dalšího bodu) těsnou 

většinou 4:3 pro neprovedení změn, stávající skupiny (uvedeny níže) jsou tak zachovány.   

Přípravka: Kindelmannová Svatava (Klatovy), Křivka Lukáš (Letná), Plic Richard (Košutka), 

Tomeš Jan, Tykalová Barbora, Vostracký Martin (všichni Klatovy), Zelenka Tomáš (Košutka). 

Celkem 7 dětí. 

KTCM A: Janouš Marek (ŠK 64 Plzeň), Janoušková Adéla (Líně), Mametev Artem (ŠK 64 Plzeň), 

Roubal Matyáš (Klatovy), Váňa Jan (Tachov), Vilímek Vít (Líně). Celkem 6 dětí. 

KTCM B: Bukvaj Jan, Bukvaj Martin (oba Klatovy), Černá Miriam (Petřín), Dominiková Denisa 

(Domažlice), Hrdina Jan (Kaznějov), Ježek Jakub (Letná), Řezníčková Sibyla (Tachov), Škutil 

František Eliáš (Líně), Velkoborský Tadeáš (Klatovy). Celkem 9 dětí. 

KTCM C: Honcharov Makar, Jančík Vojtěch (ŠK 64 Plzeň), Janoušková Eliška (Líně), Ježek Jiří 

(Letná), Kreuzman Daniel (Klatovy), Křivka Matěj, Macho Michal (oba Letná), Marešová Denisa 

(ŠK 64 Plzeň), Nová Anežka (Klatovy), Rudlof Adam (Domažlice), Zahálka David (Klatovy). 

Celkem 11 dětí. 

Junioři: Flajšman Pavel (Dvorec), Langmajer Jan (ŠK 64 Plzeň), Polák Michal (Petřín), Šeterle 

Matěj (ŠK 64 Plzeň), Handlovský Jáchym (Domažlice), Jakub Valdman (Líně). Celkem 6 juniorů. 

Poslední hlavní bod programu se týkal revize kalendáře mládeže. Martin Kopřiva řekl, že 

v termínovém kalendáři se nyní vyskytují dvě kolize, a to 2. 4., kdy se má konat KP družstev 

mladších žáků a scouting mládeže (termín scoutingu nebyl v době tvorby kalendáře znám a 

týká se Jana Váni a Elišky Janouškové), a 9. 4., kdy se má konat Ampér 5 a MČR do 8 let (termín 

MČR8 jsme se dozvěděli teprve pár dnů před schůzí). Martin Kopřiva řekl, že o kolizi 2. dubna 

byl rovněž informován Milanem Jenčem, kterému řekl, že se čeká na vyhlášení termínu MČR8, 

aby se ev. změny provedly najednou. 

Po rozsáhlé diskusi navrhl předseda KM ŠSPK následující změny: 



1. přesunout KP družstev mladších žáků z 2. 4. na 30. 4., kdy se měl hrát Ampér 6 

v Kaznějově (Zdeněk Bartoníček potvrdil, že je mu jedno, jakou akci by 23. 4. jeho oddíl 

pořádal), 

2. přesunout Ampér 5 z 30. 4. na 14. 5., kdy se tedy koná repre soustředění mládeže, 

nicméně Matyáš Roubal má přímý postup na MČR v rapidu a Adéla Janoušková je již 

jistou postupující na MČR; ŠK Dvorec prostřednictvím Zdeňka Flajšmana se změnou 

termínu neměl problém, 

3. přesunout Ampér 6 z 30. 4. na 18. 6. (nutné by muselo být zajištění výjimky pro dohrání 

KP v rapid šachu, jež má být dohrán do konce května). 

Daniel Nový nicméně podal protinávrh, a to aby se KP družstev mladších žáků nepřesouval, a 

tedy aby došlo jen ke změně popsané v bodě 2 (tím se Ampér ve Dvorci stane Ampérem 6). 

Tento protinávrh byl přijat většinou členů, a tak se o původním návrhu předsedy KM ŠSPK 

vůbec nehlasovalo. Martin Kopřiva informuje Milana Jenče o (ne)změnách v kalendáři, 

zároveň vznese podnět, aby termíny všech akcí (a to například i včetně scoutingu) byly 

zveřejňovány najednou před začátkem sezóny. Rovněž jsme se v KM ŠSPK shodli, že bude 

třeba nějaké dlouhodobé akce vložit do jarních prázdnin, abychom měli prostor k určitým 

změnám. Změny v kalendáři a konkurz na akce, pro něž není znám dosud pořadatel, se rovněž 

objeví i na webu. O pořadatelství jedné z akcí (KP družstev mladších žáků nebo KP do 16 let) 

projevil zájem oddíl ŠK 64 Plzeň. První soustředění přípravky si vezme na starosti Letná. 

Ještě poznamenám, že byly zvažovány veškeré možnosti přeskupování, ale moc dalších 

možností nebylo – například kolizi scoutingu s Ampérem jsme zavrhli, protože Eliška 

Janoušková nemá ještě zaručen 100% postup z KP na MČR. K dispozici nakonec nebyl volný ani 

o víkendu 21. – 22. května, protože ŠK Líně projevily prostřednictvím Milana Jenče zájem o 

víkendové soustředění. Komise mládeže se jednomyslně shodla a přiřadila Líním pořadatelství 

v tomto termínu, a to i přesto, že termín přihlášek do konkurzu vypršel. 

Tím se schůze završila. 

 

Přílohy 

Výsledky hlasování 

1. KM ŠSPK schvaluje změny ve skupinách KTCM a juniorů, a to začleněním skupiny juniorů 
do skupin KTCM dle návrhu Karla Nováčka. 
 

souhlasím: 3 nesouhlasím: 4 zdržel se: 0 

Usnesení nebylo přijato. V platnosti tak zůstává aktuální složení skupin. 
 
2. KM ŠSPK schvaluje změny v kalendáři (viz níže). 
 

souhlasím: 5 nesouhlasím: 2 zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 



Aktualizovaný kalendář 

den pořadatel/místo akce 

26. 02. online KTCM – junioři + A (1) 
12. 03. Letná KTCM – přípravka 1  
19. 03. Líně KV 4 
26. 03. Domažlice KP družstev starších žáků 
02. 04. ??? KP družstev mladších žáků 
10. 04. (NE) online KTCM – junioři + A (2) 
23. 04. Klatovy KV 5 
30. 04. Kaznějov Ampér 5 
07. – 08. 05. ??? KP mládeže do 16 let + KP MŠ 
14. 05. Dvorec Ampér 6 
20. – 22. 05. Líně Víkendové soustředění KTCM 
18. 06. ??? KTCM 2 + přípravka 2 
 
Okresní kola přeboru škol proběhnou v únoru až březnu, KP škol pak v dubnu. 
Na pořadatele KP družstev mladších žáků a KP mládeže do 16 let + KP MŠ budou vypsány 
konkurzy. 
 

zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 

 


