
5. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: úterý 31. 5. 2022 od 20:00 

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

nepřítomní: Štaif 

hosté: Vašíček 

přílohy: program 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Projekt KTCM, scouting (informační bod) 

4) Děti v KTCM 

5) Systém turnajů mládeže pro sezónu 2022/2023 

6) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

7) Diskuse 

8) Závěr 

Zápis 

Po úvodním přivítání a schválení programu předseda KM ŠSPK seznámil s aktuálním stavem 

KTCM – došlo ke schválení projektu koordinátorem projektu Richardem Biolkem ml. Dále pak 

Martin Kopřiva informoval o zprávě od Michala Novotného ohledně zařazení dětí do scoutingu 

(Jan Váňa a Eliška Janoušková ve scoutingu již jsou, Tomáš Zelenka pozván na příští sraz, 

Barbora Tykalová je ještě malá, ale bude na Open Klatovy na rozbory, na Jana Tomeše je ještě 

brzo). Michal Novotný rovněž konstatoval, že projekt KTCM z Plzeňského kraje je jediný, který 

se mu dostal do ruky. 

V bodu číslo 4 přetlumočil Martin Kopřiva dotaz od Jiřího Kupilíka o zařazení Viktoriie 

Strazhnyk do projektu KTCM z důvodu úspěchů na krajských přeborech. KM ŠSPK došla 

k závěru, že i kvůli naplněnosti skupinky C, kam by Viktoriia patřila, nebude již pro letošní rok 

do této skupinky zasahovat. Ze stejného důvodu nebyla zařazena Simona Šilhánková. Předseda 

KM ŠSPK nicméně vyjádřil přesvědčení, že obě děvčata budou do KTCM zařazené od ledna 

2023. KM ŠSPK naopak jednomyslně souhlasila s dozařazením Petra Střihavky do skupinky 



KTCM-přípravka. Petr Střihavka je krajský přeborníkem do 10 let (a to je ročník 2015), ve 

skupince je navíc dostatek místa. 

Dále proběhla rozsáhlá diskuse o podobě turnajů mládeže v nadcházející sezóně. Předseda KM 

ŠSPK tlumočil i názory Milana Jenče, dále Jitky Bludské, Vlastislava Königa a Vladimíra Křivky, 

kteří se vyjádřili v reakci na hromadný dotaz na podobu turnajů, především na podobu turnajů 

v rapid šachu. Debata se točila především toho, zda namísto postupového seriálu Ampér 

neuspořádat Krajský přebor v rapid šachu jako jednorázovou akci s tím, že uvolněné termíny 

by se hrála Velká cena. Dále se diskutovaly parametry této Velké ceny. Martin Kopřiva podal 

námět na zavřené turnaje, což dle jeho slov by mohlo přinést větší vyrovnanost a atraktivitu 

partií, možnost hrát vážným tempem, což byla jedna z připomínek zvenčí, apod. Proti této 

nové myšlence zaznívaly protiargumenty o ztrátě motivace pro účastníky, náročnější 

organizace, nebo že je nesmyslní měnit fungující systém. Ač se vedla velmi náročná diskuse 

s často naprosto odlišnými postoji, debata byla velice korektní a nevyhrocená. 

V rámci diskuse Daniel Nový informoval o stavu dotací, nejnovější zpráva týkající se dotací: 

v dotačním titulu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022 (název akce: Podpora dětí na 

krajských a republikových soutěžích) jsme obdrželi 30 000 Kč. 

 

zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 

 


