
9. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: úterý 18. 10. 2022 od 20:00 

přítomní: Kopřiva, Nový, Bartoníček, Nováček, Truksa 

nepřítomní: Neuman, Štaif 

hosté: Flajšman Z., Vašíček M., Sunek B. 

přílohy: program 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Hráči na MČ16 a MČ10 (5) 

4) Poplatky KTCM (6) 

5) Velká cena Plzně (vyhodnocení), drobné úpravy Obecných pravidel (7) 

6) KP juniorů (3) 

7) Olympiáda dětí a mládeže 2023 (4) 

8) Dotace, POK 

9) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

10) Diskuse 

11) Závěr 

Zápis 

Program byl schválen s drobnou úpravou v pořadí projednávaných bodů (viz červené 

očíslování), a to i kvůli přítomným hostům. 

Martin Kopřiva informoval o průběhu KP juniorů a různém pohledu na věc, co se týká 

postupujících z KP. Martin Kopřiva nahlašoval za postupujícího Jakuba Valdmana, interpretace 

výsledků pana Kalužného, jenž má na starosti Polofinále, byla odlišná a za postupujícího označil 

Víta Vilímka. V KM ŠSPK nepanoval jednotný názor, a tak bylo přistoupeno ke kompromisnímu 

řešení, a to, že jako KM ŠSPK nebudeme proti postupu protestovat, Martin Kopřiva vznese za 

sebe dotaz na KM ŠSČR. (EDIT: Tak se také stalo, předseda KM ŠSČR pan Fiala dal za pravdu 

panu Kalužnému, nicméně na doplňující dotaz, proč nemůžeme použít na postupujícího „náš“ 

argument, když můžeme jako KM ŠSPK hráče nominovat, již nikdo neodpověděl. Zbývá ještě 



doplnit, že nakonec si Jakub Valdman Polofinále rovněž zahraje, a to díky neobsazenosti 

dalších míst. Divokou kartu KM ŠSČR udělila Matyáši Roubalovi a Petru Špreňarovi. KM ŠSPK 

dále nominovala Sibylu Řezníčkovou, která jako jediná z děvčat projevila o akci zájem; na KP 

juniorů žádná dívka nestartovala.) Do diskuse k tomuto tématu se zapojil i Martin Vašíček, 

který krajské přebory juniorů v minulosti organizoval. 

K Olympiádě vystoupil Zdeněk Flajšman, který se zúčastnil porady garantů sportů a trenérů. 

Olympiáda proběhne 22. až 27. ledna 2023 v Královéhradeckém kraji, kromě čtyřech dětí, musí 

výprava obsahovat ještě jednoho šachového trenéra a jednoho vedoucího výpravy. Vzhledem 

k tomu, že v listopadu se má zkoušet i oblečení, je třeba jednat poměrně rychle. Na návrh Karla 

Nováčka jsme rozhodli přejít k nominaci hráčů, přičemž shoda panovala na čtveřici Marek 

Janouš, Matyáš Roubal, Makar Honcharov a Adéla Janoušková. (EDIT: proti neměli nic ani 

nepřítomní členové, kteří poté rovněž měli možnost se vyjádřit e-mailem.) Předseda KM ŠSPK 

dotyčné osloví, zda mají zájem. Rodiče zúčastněných a přítomní mohou pak navrhnout 

kandidáty na 2 dospělé členy výpravy. (EDIT: Všichni zúčastnění souhlasili, na jejich popud 

nevzešel žádný kandidát na trenéra a vedoucího výpravy. Nakonec se ale přece sešly 3 návrhy 

na dospělé osazenstvo: Pavel Flajšman, Daniel Nový a Martin Kopřiva, z nichž KM ŠSPK bude 

vybírat…) 

Dále Martin Kopřiva informoval o hráčích hrajících, kteří budou startovat na MČ do 16 let a 10 

let, a doplnil další divoké karty, díky nimž mohou na mistrovství startovat například i Jakub 

Ježek, Jan Bukvaj či Michal Macho. (EDIT: Na MČ nepojede Martin Vostracký, prvním v pořadí, 

kdo projevil zájem je Jakub Jenč). 

Martin Kopřiva představil návrh na poplatky KTCM s dvěma sazbami: 0 Kč pro účastníky MČR, 

50 Kč. Vedla se diskuse o tom, zda počítat i MČR do osmi let, tam ale hrála většina dětí z 

přípravky. Dále Martin Kopřiva představil propočet s takto nastavenými poplatky oproti plánu. 

Rozdíl: ušetřeno celkem cca 3000 Kč. Členové KM neměli výhrady. 

Diskuse se vedla k Velké ceně, do níž se zapojil i Vlasta König. Nakonec došlo k následujícím 

drobným úpravám: z openu ve speciálních kategoriích (dívka, mladší žák) bude 1 náhradník, 

v celkovém pořadí pak náhradníci 2, v zavřených turnajích se bude hrát dle Sofijských pravidel, 

hráč si nemůže vybírat, v jakém zavřeném turnaji bude hrát, hráč může odmítnout zařazení do 

zavřeného turnaje, v opačném případě hraje open. Z diskuse dále vyplynulo, že by bylo ideální, 

pokud by pořadatel zvládl zajistit oddělené prostory pro zavřené turnaje a pro open. Podporu 

naopak nenašel návrh zveřejňování partií z turnaje, ani hraní zavřených turnajů na online 

šachovnicích. Obligátním tématem bylo stanovení uzávěrky pro včasné přihlášky. (EDIT: Po 

odehrání Turnaje šachových nadějí 1 se členové KM přiklonili k posunu termínu o jeden den, 

a to na čtvrtek 19:00.) Veškeré změny budou zaneseny do dokumentu Obecná pravidla a 

budou zvýrazněny. Jedna z připomínek, kterou jsme obdrželi, se týkala zajištění celkového 

pořadí seriálu Velká cena. Martin Kopřiva poznamenal, že se pokusí nějaký pro tento rok 

provizorní systém hodnocení vymyslet. Ten bude součástí článku týkající se postupů a sestupů 

z Velké ceny 1. 

Daniel Nový pohovořil k dotacím a k tomu, že připraví podklad pro dotaci na online přednášky 

pro další rok. Zdeněk Bartoníček zase informoval o finalizaci POK. (EDIT: Dne 27. října Zdeněk 

přehledový soubor odeslal.) 



V rámci zpráv z VV ŠSPK informoval předseda Sunek o povinnosti datových schránek od 1. 

ledna 2023. Do diskuse přispěl Dan, který hovořil o vytvoření roll-upu, který již byl použit na 

VC1. Bude vytvořen ještě jeden. Vlasta König pak hovořil o skončivším mistroství světa a 

minimálně kontroverzním startu hráčů na MČ do 16 let z oddíly ŠK Aurora – šachová škola 

Anatolije Karpova zahrnující „ruské“ hráče. 

zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 

 

 


