
Projekt KTCM 2022 – závěrečná zpráva 
1. Proběhlé akce 
Pro rok 2022 byly v plánu následující akce: cca 5 jednodenních soustředění, víkendové 

soustředění, pravidelné online přednášky, letní šachové tábory a příprava talentů na 

mistrovských soutěžích. 

 

a) jednodenní soustředění 

V plánu bylo cca 5 jednodenních soustředění, a to po 4 hodinách. Trénovali jsme v 5 

skupinkách, které byly rozděleny dle věku a úrovně zařazených dětí: junioři, přípravka a skupiny 

A, B, C. Každá skupina do 15. listopadu odtrénovala po čtyřech trénincích, poslední trénink je 

naplánován na prosinec. 

Všechny skupiny s výjimkou skupiny juniorů trénovaly naživo, junioři online. Skupině A jsme 

umožnili jako bonus trénovat i se skupinou juniorů, protože úrovňově si byly tyto skupiny velice 

blízké. Hráči zařazení do jednotlivých skupin z tréninků získali řadu materiálů (v pgn či pdf), 

případně i nahrávku z tréninku. Veškeré materiály mají k dispozici ke stažení na webu ŠSPK. 

O mládež se dosud starali tito zkušení trenéři: GM Petr Neuman, GM Martin Petr, IM Zuzana 

Hagarová, IM Ivan Hausner, IM Josef Juřek, Pavel Flajšman, Jiří Hájek, Petr Herejk, Pavel Hrdlica, 

Tomáš Hurdzan, Martin Kopřiva, Vlastislav König, Karel Nováček a Václav Truksa. 

Tréninky probíhaly v Plzni, Klatovech a na Hojsově Stráži. Děti zařazené do některé ze skupin 

platí symbolický poplatek. 

 

b) víkendové soustředění 

Jak bylo naznačeno výše, proběhlo rovněž i víkendové soustředění, a to v červnu. Víkendové 

soustředění se konalo v Lubenci a trénoval zde GM Petr Neuman, Milan Jenč, Vlastislav König a 

Pavel Šott. Kromě tréninku byl čas i na simultánky, turnaje a další i mimošachové aktivity. 

 

c) pravidelné online přednášky 

Pokračovali jsme i v úspěšném projektu s online přednáškami. Vzhledem k získání dotace 

z města, jsme tuto část nefinancovali z prostředků KTCM. Do konce listopadu by mělo 

proběhnout na 25 přednášek. Přihlášení mohou přednášky zhlédnout i zpětně. Účastnický 

poplatek činil 20 Kč za přednášku. Mezi přednášejícími se vystřídali jak špičkoví velmistři či 

mezinárodní mistři, tak krajští trenéři či trenéři z různých koutů ČR. Jmenujme alespoň velmistry 

Roberta Cveka, Martina Petra, Petra Neumana, FM Tomáše Hurdzana, FM Marka Karase či CM 

Stanislava Stárka. Na projektu jsme spolupracovali s KŠSKV. 

 

d) letní šachové tábory 

I za účasti dětí zařazených do projektu KTCM proběhly o letošních letních prázdninách 2 

tábory: jedním z pořadatelů byl klub ŠK Líně, jež pořádal tábor v Lubenci, druhým pořadatelem 

byl oddíl ŠK 64 Plzeň, jehož tábor se uskutečnil v Hřebečníkách. Oddíl TJ Sokol Plzeň-Letná pak 

uspořádal dva pětidenní příměstské tábory, jeden příměstský tábor se konal i v Klatovech. Obou 

týdenních táborů se zúčastnilo asi 120 dětí, na všech třech příměstských táborech bylo 

dohromady asi 55 dětí. 

 



e) příprava talentů na mistrovských soutěžích 

I letos se konala řada republikových akcích, na kterých byly naše děti úspěšné. Tuto část 

projektu jsme nakonec nefinancovali z prostředků KTCM, ale z krajské dotace. 

 

2. Finance 
V příloze naleznete položkové vyúčtování daných akcí. Vzhledem k tomu, že ne zcela všechny 

akce již proběhly, nejedná se o závěrečné přesné vyúčtování. Pro prosincové akce se jedná 

o  odhadnuté náklady. Přiložen je i seznam dětí zařazených do projektu. Vzhledem k tomu, že 

jsme v plánu raději kalkulovali s pesimističtějším odhadem, mohli jsme do projektu KTCM přiřadit 

i financování skupiny juniorů, kterou jsme původně celou plánovali hradit z vlastních zdrojů. 

Číselně: kalkulovali jsme s obdržením dotace 55 000 Kč a projekt (včetně skupiny juniorů) jsme 

plánovali na 61 500 Kč. Oněch 5 500 Kč jsme tedy plánovali hradit z vlastních zdrojů. Nakonec 

jsme obdrželi 62 308 Kč a včetně skupiny juniorů nás projekt dle odhadu vyjde na 64 063 Kč. 

Drobný rozdíl (1 755 Kč) pokryjeme z vlastích zdrojů. Jak již bylo řečeno, v prosinci ještě 

proběhnou poslední tréninky, a tak se celková čísla mohou nepatrně lišit. 

 

3. Závěrečné zhodnocení 

Díky podpoře z KTCM jsme mohli uspořádat celou řadu akcí, na něž bychom jinak neměli 

prostředky. Dětem jsme se snažili zprostředkovat kvalitní trénink v menších a vyrovnaných 

skupinách i kontakt s velmistry a mezinárodními mistry v podobě pravidelných online přednášek. 

Střídáme online i prezenční podobu. 

 

Martin Kopřiva 

předseda KM ŠSPK 

 

(Tento dokument byl projednán KM ŠSPK a schválen jednomyslně.) 

 
 

 

 


