
4. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: pátek 15. 4. 2022 od 18:00 

přítomní: Kopřiva, Nový, Nováček, Štaif, Truksa 

nepřítomní: Bartoníček, Neuman 

hosté: Sunek, Roubal 

přílohy: program, výsledky hlasování 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Podnět ke KP dr. ml. ž. (5) 

4) Projekt KTCM, scouting (4) 

5) Informační bod: dvoukola, OP a KP škol, dotace (3) 

6) Podpora dětí na prázdninových turnajích 

7) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

8) Diskuse 

9) Závěr 

Zápis 

Předseda přítomné uvítal, s programem všichni souhlasili. Z technických důvodů došlo 

k přehození bodů programu (viz červené platné pořadí). Martin Kopřiva přítomné informoval 

o tom, že odeslal na minulém jednání schválený postoj KM ŠSPK ke dvojkolům v první a druhé 

lize a dále informoval o tom, že STK ŠSPK o dvoukolech pro krajské soutěže po reakcích z klubů 

neuvažuje. Proběhla všechna okresní kola škol, což rozhodně nebude všude, a v příštím týdnu 

proběhne kolo krajské. Od Plzeňského kraje jsme opět dostali 20 000 Kč na Mezinárodní 

víkend (žádali jsme o 30 tisíc Kč). Tato akce opět proběhne v druhé půlce roku. Jak dále 

informoval místopředseda KM ŠSPK Daniel Nový, další dotace se budou vyhodnocovat nejspíše 

koncem dubna. 

V bodu 4 předseda KM ŠSPK představil kolegům již dříve zaslaný e-mail ohledně projektu 

KTCM. Tento projekt se od toho loňského liší jen kosmeticky. Byl vyřazen odstavec o 

podcentrech KTCM. Celkem již pracujeme s 5 skupinkami, a to včetně tzv. přípravky a skupiny 



juniorů. Skupina juniorů není financována z KTCM, přesto je zde (pro formu) uvedena. 

K dokumentu (až na nesprávné abecední pořadí trenérů) nebylo připomínek, o projektu se 

dále hlasovalo per-rollam. Dokument bude vč. seznamu dětí po schválení republikovým 

koordinátorem projektu umístěn na web. Předseda dále představil tabulku úspěšnosti 

jednotlivých krajů. Plzeňský kraj skončil na krásném pátém místě, a to s poměrně velkým 

náskokem na šestého. Na vedoucích pozicích je kraj Moravskoslezský, kterého pronásleduje 

Praha a Středočeský kraj. O několik bodů před námi je kraj Královéhradecký. Předseda KM 

ŠSPK řekl, že připraví jednotlivá srovnání v průběhu let, graf pak bude prezentovat. Dlužno 

dodat celkovou částku na KTCM: 62 308 Kč, což je zhruba o 1400 Kč více než vloni. 

Dále jsme byli koordinátorem KTCM panem Biolkem vyzváni k nahlášení dětí (r. 2010 a ml.) do 

projektu Scouting. V současnosti je do projektu zařazena Eliška Janoušková a Jan Váňa. Martin 

Kopřiva dále informoval, že jsme byli od Michala Novotného pochváleni za skupinu přípravka. 

Vzhledem k tomu, že Scouting je určen především pro mladší děti (r. 2010 budou končit) 

panovala shoda na tom navrhnout mladší ročníky, medailisty z nedávno skončeného MČR do 

8 let a stávající členy. Tj. do Scoutingu navrhneme Jana Váňu (i když tedy věkově bude nejspíš 

končit), Elišku Janouškovou, Tomáše Zelenku, Jana Tomeše, Barboru Tykalovou (viz hlasování). 

Stejně jako cca před měsícem jsme obdrželi jednu připomínku (stížnost) na jednu ze soutěží. 

Tentokráte na KP mladších žáků. Stížnost mířila na to, že v soutěži startovalo ve čtyřech týmech 

více neregistrovaných, než bylo povoleno v propozicích. KM ŠSPK konstatuje, že chyba nastala 

nahrání špatné verze propozic na web. Ředitel turnaje Petr Herejk změnu (oproti oněm 

propozicím) zasílal den před akcí, družstva na ni byla upozorněna, nýbrž se informace 

nedostala dalším lidem. K této změně došlo mj. i po konzultaci s předsedou KM ŠSPK. Za chybu 

se omlouváme. KM ŠSPK ale konstatuje, že turnaj tím zásadně ovlivněn nebyl, družstva 

s neregistrovanými jedinci skončila v poli poražených. Martin Kopřiva napíše odpověď na tuto 

stížnost. Dále KM ŠSPK navrhne omezení, do kdy a za jakých podmínek lze měnit propozice. 

Dále jsme se zabývali podporou dětí na prázdninových turnajích, které proběhnou v kraji. 

Open Klatovy se bude konat 2. až 10. července, Open Plzeň pak proběhne mezi 20. a 27. 

srpnem. Vzhledem k tomu, že na podporu talentů jsme vyčlenili 10 tisíc Kč a talentů máme 15, 

jsme po diskusi navrhli, abychom 7 500 Kč (500x15) nechali na tuto podporu a zbylých 2 500 

Kč šlo na podporu dětí na letních turnajích. Z diskuse pak vyplynulo, že vytvoříme stokorunové 

poukázky právě na turnaje v Klatovech a v Plzni, bude na dětech, zda této slevy využijí nebo 

ne. Pořadatel pak zašle celkovou fakturu Komise mládeže. 

Zprávy oddílů ani z Revizní komise nebyly žádné, Výkonný výbor proběhne 27. dubna. Diskuse 

pak byla poměrně rozsáhlá. Nejprve předseda Sunek krátce informoval o vyjádření Milana 

Jenče ohledně předchozí stížnosti na KV a potvrdil slova, jež byla pronesena na minulé schůzi, 

tj. že přesunem Barbory Tykalové do vyšší kategorie by byl turnaj dětí z mateřských škol 

v nehezkém počtu pěti osob. Dále se řešila špatná pomocná kritéria při Ampéru 1 v Tachově a 

nasazovací ELO na KV 3. Martin Kopřiva výsledky Ampéru 1 opraví v souladu s rozpisem 

soutěží. Dále jsme byli informováni, jak správně nasazovat: ti, kdo už mají ELO-R, dostanou 

toto ELO-R. Kdo jej nemá, dostane nasazovací ELO 1000, a to bez ohledu na tom, zda má již 

nějakou VT. Toto bylo změněno v roce 2020, tedy od té doby jsou veškeré naše rozpisy 

zastaralé… 



Dále v diskusi Martin Kopřiva představil návrh na hraní KP v rapidu jako jednodenního turnaje 

s tím, že by Ampéry byly v podobné podobě jako dosud zachovány, jen by se nehrály jako KP. 

K tomuto připraví podklady, a to včetně přehledu, jak je tomu v jiných krajích. 

 

Přílohy 

Výsledky hlasování 

1. KM ŠSPK schvaluje dokument Projekt KTCM ŠSPK 2022 a pověřuje Martina Kopřivu 
k jejímu odeslání koordinátorovi projektu. 
 

souhlasím: 7 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 
 
2. KM ŠSPK navrhuje k zařazení do Scoutingu tyto děti (2010 a mladší): Jana Váňu, Elišku 
Janouškovou, Barboru Tykalovou, Jana Tomeše a Tomáše Zelenku. 
 

souhlasím: 7 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 
 

zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 


