
10. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: úterý 22. 11. 2022 od 20:00 

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

nepřítomní: Štaif 

hosté: Sunek B. 

přílohy: program 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Závěrečná zpráva KTCM 

4) Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022 (návrh rozdělení dotace) 

5) Olympiáda dětí a mládeže 2023 

6) Dotace, POK, MV 

7) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

8) Diskuse 

9) Závěr 

Zápis 

Dnešní schůze byla poměrně rychlá, program byl schválen beze změny. Martin Kopřiva se 

nejprve omluvil, že nestihl představit Závěrečnou zprávu KTCM včas, zpoždění omlouval i 

koordinátorovi projektu p. Biolkovi, následně okomentoval zprávu, která byla zaslána předem 

kolegům, a to včetně přílohy týkající se finančního rozdělení projektu. Martin Kopřiva 

upozornil, že finance jsou předběžné, protože nás v prosinci ještě čeká soustředění KTCM 

apod. Dokument byl členy KM ŠSPK projednán a schválen jednomyslně. EDIT: Materiály byly 

zaslány koordinátorovi projektu a jím i odsouhlaseny. 

V bodu 4 byl představen návrh na rozdělení dotace Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022. 

Podotkl, že jsme z Plzeňského kraje obdrželi 30 000,- a 20% projektu (tj. 7 500,-) musí tvořit 

spoluúčast. Předseda KM ŠSPK nastavil převodník mezi pořadím hráče na MČ a na MČR na 

body, dále se členové KM ŠSPK domluvili, že MČR má zhruba dvojnásobnou váhu oproti MČ 

(například při 20 000,- by na MČR šlo 13 000,-, na MČ pak 7 000,-). S převodníkem a poměrem 



byl v KM ŠSPK vyjádřen souhlas. Zbytek půjde na poháry, medaile apod., případně na 

organizaci turnajů v kraji či tréninky KTCM (jako spoluúčast), doladí Kopřiva-Nový-Štaif. 

Dále už bylo jednání rychlé: V bodu 5 Martin Kopřiva informoval o tom, že dle hlasování členů 
KM ŠSPK pojede na Olympiádu on sám jakožto vedoucí výpravy a Pavel Flajšman jakožto 
trenérský doprovod. Daniel Nový dále informoval o podání žádosti o dotaci na Magistrát města 
Plzně. Název dotačního titulu: Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy 
a vzdělávání v roce 2023, název projektu: Série šachových přednášek pro děti a mládež. Zdeněk 
Bartoníček informoval o blížícím se konci fakturace POK, která bude končit k poslednímu 
listopadu. Martin Kopřiva dále informoval o blížícím se Mezinárodním víkendu, propozicích, 
projektu apod. Přednášky a simultánky poběží od pátka do pondělí, v neděli se bude hrát 
online turnaj. Kontakt s německými dětmi zajistí jako vloni Pavel Novák. 
 

zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 

 

 

 


