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Jednání VV ŠSPK 2022-1, konaného 27. 4. 2022 od 17:00 hodin v zasedací 

místnosti TJ Sokol Letná (TUNEL) 
 

 

Přítomni: Kopřiva Martin, Orlíček Karel, Pelikán David, Sunek Bohumír, Štaif Martin 

Host: Jenč Milan 

 

Program jednání schválen bez připomínek. 

 

1. Kontrola úkolů – na minulém jednání nebyl uložen žádný konkrétní mimořádný 

úkol. 

Potvrzení hlasování per rollam – bylo schváleno dodatečné zařazení školení a 

semináře rozhodčích do termínového kalendáře na návrh předsedy KR Milana Jenče 

– potvrzeno 

2. Kontrola závěrů z konference ŠSPK 

> Sjednocení poplatků na turnajích mládeže – připravuje KM –  

Termín: do počátku příští sezóny.    Zodpovídá: Kopřiva 

> Úprava zprávy KM na konferenci – splněno, rozeslána upravená verze. 

3. Závěry a relevantní informace z konference ŠSČR (delegát Kopřiva) 

> Trenérskou komisí ŠSČR doporučeno vytvořit seznam aktivních trenérů 

> Připravit častější pořádání školení a seminářů trenérů, ŠSČR podpoří tuto aktivitu 

nominací jednoho přednášejícího trenéra ŠSČR na akci, včetně uhrazení jeho 

nákladů. 

V rámci ŠSPK již existuje seznam trenérů mládeže – viz webové stránky 

4. Finanční závěrka hospodaření za rok 2021 (Štaif) – dokončena, odesláno na FÚ. 

Uloženo předat potřebné listiny na Justiční rejstřík. T: 15. 5. 2022 Z: Štaif 

5. KM (Kopřiva): Zpráva o činnosti; Aktuální stav; příprava kalendáře 2022/2023 

 Všechny plánované soutěže mládeže jsou odehrány, hledá se ještě pořadatel na 

KP MŠ a mládeže v kategoriích 8-16 let.  

Bylo projednána a schválena možnost podpory pro vybrané mládežníky 

příspěvkem na určené turnaje – Formu zajistí KM. 

6. STK (Pelikán): Zpráva o činnosti; Aktuální stav; příprava kalendáře 2022/2023; 

názory na změny, navrhované STK ŠSČR v termínech a systému.   

 Soutěže družstev jsou zdárně ukončeny. Chybí pořadatelé několika krajských 

turnajů pro jednotlivce i družstva. VV projednal a doporučil možnost uskutečnění 

KP jednotlivců v rámci letních šachových festivalů – s pořadateli projedná předseda 

STK. 
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V rámci celorepublikové STK je projednáván zájem oddílů, účastnících se nejvyšších 

soutěží i a prostřednictvím VV krajů a jejich komisí KM a STK také družstev v 

krajských soutěží o možnost hraní dvojkol, vždy v sobotu a neděli. Měly by tak 

zejména vzniknout volné termíny na další soutěže. Za náš kraj se KM i STK po diskuzi 

s krajskými oddíly vyjádřily negativně, VV také tuto myšlenku nepodpořil. 

7. KR (Jenč): Aktuality, plán na rok 2022      

 Na základě předsedou VV uloženého úkolu KM, M. Jenč provedl kontroly 

relevantních turnajů (připomínka Pavla Hrdlici), tj. přezkoumal nalosování dvou 

turnajů mládeže, nasazení dle VT, pomocná kritéria a správnost závěrečného 

pořadí, případně změny, které by vyvolalo opravené nasazování. Ukázalo se, že 

zejména v pomocných kritériích se vyskytovaly chyby, které ovlivnily celkové 

pořadí. KR doporučuje KM výsledky uvedených turnajů použít při závěrečném 

započítání do celkového pořadí v opravené verzi. Návrh KR je rozhodčí těchto 

turnajů do konce sezony nenasazovat jako rozhodčí na turnajích, řízených Swiss 

managerem a pozvat je (povinně) na seminář R, který je připravován na červen.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o technickou chybu – neznalost, VV  bere zprávu 

KR na vědomí a souhlasí s návrhem řešení. KM projedná způsob aplikace výsledků 

KR do celkového hodnocení akcí. 

KR připravuje rozsáhlé školení a seminář rozhodčích všech tříd, udělovaných 

ŠSČR. Předpokládaný termín je 4. -5. 6. 2022 (v případě termínové kolize 11. – 12. 

6. 2022). VV doporučuje KR urychleně dokončit nutné organizační úkony (Program, 

termín, lektoři, PR, pozvánky atp.) T: Obratem    Z: Jenč    

8.  MPK + KM (Orlíček, Kopřiva): Stav dotací      

 Je zažádáno v několika dotačních titulech, žádosti jsou v současnosti v oblasti 

postupného projednávání na relevantních orgánech – po případném schválení akcí 

a finančního přispění včetně uzavření a podpisu smluv, budeme vydávat konkrétní 

informace k jednotlivým dotačním titulům a mikrograntům. 

      T: Průběžně   Z: Kopřiva, Orlíček 

9. Podnět Jany Šilhavé (Sunek)        

 Podnět a jednotlivé vyjádření dotčených subjektů představil předseda VV 

členům v rozeslané emailové poště. Členové, zúčastnění na jednání VV se k těmto 

tématům vyjádřili. Shrnutí za VV a odpověď za VV ŠSPK zpracuje a odešle Janě 

Šilhavé místopředseda VV ŠSPK 

T: do 11. 5. 2022  Z: Pelikán 

10. Diskuze – další nebyla.  

Schůze byla ukončena v 18:40  

Zapsal: Sunek 


