
3. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: pondělí 28. 3. 2022 od 20:00 

přítomní: Kopřiva, Nový, Bartoníček, Nováček, Truksa 

nepřítomní: Neuman, Štaif 

hosté: Pelikán, Roubal, Vašíček 

přílohy: program, výsledky hlasování 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Podnět ke KV (6) 

4) Krajský přebor škol (4) 

5) Mikrogranty (5) 

6) Dvoukola v soutěžích dospělých (3) 

7) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

8) Diskuse 

9) Závěr 

Zápis 

Vzhledem k většímu počtu hostů, jež zajímal bod č. 6 programu, byl tento projednán nejdříve. 

Karel Nováček se připojil později. Z rozsáhlé diskuze ohledně dvojkol nakonec vyplynul závěr, 

jež je detailně popsán v příloze. Jedná se o finální stanovisko KM ŠSPK, ke kterému jsme byli 

vyzváni panem Malcem, předsedou republikové STK. 

V průběhu diskuse přišel e-mail od Milana Jenče, že by s kolegy 21. dubna v Nýřanech 

uspořádal Krajský přebor škol v šachu. Všichni přítomní souhlasili. 

Daniel Nový dále informoval o žádosti o mikrogrant na víkendová soustředění. Projekt sepíše 

a pošle k připomínkám. (EDIT: Tak se také o několik dnů později stalo, připomínky nepřišly.) 

Závěrečný bod patřil podnětu ke Klatovské věži, kdy nebylo umožněno hrát Barče Tykalové 

kategorii 1. stupeň. Do příště exaktně zaneseme do rozpisu, aby to bylo umožněno. Pokud by 

hrála Bára kategorii výše, dětí z mateřských školek by bylo jen 5. Schůze byla naplněna 



především diskusí ke dvojkolům, ve které zaznívaly jak hlasy pro, tak proti. Více se toho dne 

neudálo. 

Přílohy 

Výsledky hlasování 

Dle KM ŠSPK: 

 nemají dvojkola v první lize na činnost KM ŠSPK žádný zásadní vliv; 
 pro KM ŠSPK je podstatné, jakou formu kol zvolí krajská STK, což je nezávislé na 

soutěžích řízených ŠSČR; 
 dvojkola ve druhé lize do činnosti KM ŠSPK již zasáhnou – asi největším problémem 

by bylo, kdyby 2. liga byla dvojkolově a KP II, který dosud kopíroval její termíny, byl 
jednokolově (nebo opačně) 

 většinově jsme proti dvojkolům v krajských soutěžích. 

Závěr tedy (pro – proti – zdržel se): 
 
KM ŠSPK je většinově (4 – 1 – 2) proti dvojkolům ve druhé lize. -> Dle Vaší žádosti tedy 
říkáme NE dvoukolům ve 2. lize. 
KM ŠSPK je většinově (5 – 1 – 1) jedno, jakým systémem se bude hrát 1. liga. 
Především by si systém měly určit týmy hrající 1., resp. 2. ligu. 
 
(KM ŠSPK je většinově (5 – 1 – 1) proti dvojkolům v soutěžích řízených krajem.) 
 

zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 


