
11. schůze KM ŠSPK 

forma: online 

termín: úterý 27. 12. 2022 od 20:00 

přítomní: Kopřiva, Nový, Nováček, Štaif, Truksa 

nepřítomní: Bartoníček, Neuman 

hosté: Vašíček 

přílohy: program, úspěchy na MČ a MČR – převodník, výsledky hlasování 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Online KP 2022, Mezinárodní víkend 2022 

4) Dotace za rok 2022 a plán na rok 2023 

5) KTCM 2023 (plán, skupiny apod.), změna termínu VS 

6) Listina talentů 2023 

7) Olympiáda dětí a mládeže 2023 

8) Rozpočet KM ŠSPK na rok 2023 

9) Zpráva o činnosti KM ŠSPK za rok 2022 

10) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

11) Diskuse 

12) Závěr 

Zápis 

Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy KM ŠSPK. Jediný host schůze se připojil 

v průběhu projednávání bodu 8. Martin Kopřiva informoval o skončení turnaje Krajský přebor 

v online šachu mládeže. Podotkl, že účast byla oproti loňsku, kdy se hrálo v době covidové, dle 

očekávání nižší, přesto se do soutěže zapojilo 41 hráčů. Dále informoval o žádosti Jany Šilhavé: 

Jako zákonný zástupce žádám, aby mé děti (Adéla Janoušková, Eliška Janoušková) byly 

vyškrtnuty z celkového hodnocení seriálu KP online. Tato žádost vznikla na základě dříve 

zamítnuté žádosti o nezveřejnění přezdívek ve výsledcích. Přítomní členové KM ŠSPK se 

jednomyslně shodli, že vyškrtávat hráče, kteří do turnaje prokazatelně zasáhli, je nesmysl a 



rozhodli se žádosti nevyhovět. EDIT: Jana Šilhavá bude vzniklou situaci řešit jiným způsobem, 

a tak se dá předpokládat, že problém nekončí… 

Členové KM ŠSPK se rozhodli dále nezabývat možným podvodem v tomtéž seriálu, kdy se po 

sehrání turnaje objevila u jednoho z hráčů hláška Tento účet porušil pravidla Lichess. Martin 

Kopřiva poznamenal, že nedokážeme zjistit, co bylo za problém: mohlo jít o podvádění, 

používání více účtů, zabanování po nahlášení soupeři atd. EDIT: Nyní u dotyčného již svítí 

hláška Tento účet je zrušen. 

Martin Kopřiva dále informoval o akci Mezinárodní víkend, který proběhl před Vánoci. Martin 

Štaif, Karel Nováček a Daniel Nový zajistí ceny a poháry do turnaje. Do konce roku se 

uspořádají na Lichess další turnaje. 

Daniel Nový dále informoval o dotacích, které jsme v letošním roce získali, a o výhledu do roku 

2023. Do žádosti o Podporu tělovýchovy a sportu bude přidána položka na organizaci turnajů. 

Žádost o Podporu mezinárodní spolupráce dětí a mládeže bude obsahovat rozsáhlejší projekt 

v rámci celého roku s vyvrcholením před Vánoci s charakterem podobným letošnímu víkendu. 

Martin Štaif a Dan Nový navrhli, abychom příště v rámci dotace Podpora tělovýchovy a sportu 

vypláceli tréninky přímo na konkrétní trenéry a ne na oddíly.  

Dále Martin Kopřiva představil finální rozdělení dotace (viz minulá debata a schůze Martina 

Štaifa, Martina Kopřivy a Dana Nového): ŠK Sokol Klatovy 5 500,-, ŠK Líně: 5 300,-, ŠK 64 Plzeň: 

4 300,-, Sokol Domažlice, TJ Sokol Plzeň-Letná a ŠK Tachov: všichni 1 300,- a TJ Plzeň Košutka: 

1 000,-. Finance rozděleny na základě výsledků na MČ a MČR (viz příloha), na trenérské 

přípravy pro oddíly šlo 20 000,-, tedy méně než 50 procent z celkových 40 087,-, co stál celý 

projekt; 10 087,- je spoluúčast. Druhá část pak šla na poháry a medaile. 

Ke KTCM: členové KM ŠSPK debatovali o rozložení skupin na příští rok. V rámci úspor a kvůli 

zkvalitnění jednotlivých skupin došlo ke shodě, aby skupiny byly jen 4 a došlo ke zrušení 

skupiny juniorů, která bude včleněna do skupin A, B. Dan Nový souhlasil a konstatoval, že účast 

na akcích byla někdy dost špatná, a tak drobné navýšení počtu dětí není od věci. Dále (kvůli 

šetření nákladů (nájmů, termínů, cestovného apod.)) se členové KM ŠSPK shodli, že některá 

soustředění proběhnou online, konkrétně pro všechny skupiny bude 5 soustředění z toho 2 

pro skupinu A, B budou online a 1 soustředění online bude mít i skupina C. Po diskusi se 

členové shodli na tomto složení skupin (toto složení nemusí být finální; takto budou 

obeznámeni hráči, resp. jejich rodiče, a samozřejmě mohou odmítnout, pak by došlo ke 

změně): 

A: Flajšman Petr, Chmelík Ondřej, Langmajer Jan, Mametev Artem, Roubal Matyáš, Šeterle 

Matěj, Škoda Jiří, Valdman Jakub, Váňa Jan, Vilímek Vít (10). 

B: Andrusevych Andriy, Bukvaj Jan, Bukvaj Martin, Dominiková Denisa, Handlovský Jáchym, 

Honcharov Makar, Janoušková Adéla, Ježek Jakub, Řezníčková Sibyla, Škutil František Eliáš, 

Veličkov Dominik, Velkoborský Tadeáš (12). 

C: Jančík Vojtěch, Janoušková Eliška, Ježek Jiří, Kreuzman Daniel, Křivka Matěj, Macho Michal, 

Nová Anežka, Rudlof Adam, Strazhnyk Viktoriia, Šilhánková Simona (10). 



D: Bejvl Antonín, Brůha Jan, Kindelmannová Svatava, Koutecká Magdalena, Koutecký Václav, 

Křivka Lukáš, Páník Adam, Střihavka Petr, Tomeš Jan, Tykalová Barbora, Vostracký Martin, 

Zelenka Tomáš (12). 

EDIT: Na základě vyjádření rodičů a hráčů se do KTCM nezapojí Adéla Janoušková a (asi) Martin 

Vostracký (jinak skupiny zůstávají). Petr Flajšman se (asi) bude účastnit jen online soustředění. 

Náhradníky do skupiny B jsou Michaela Marešová a Adriana Málková. Pro rok 2023 bude 

vytvořen tréninkový plán pro jednotlivé skupiny. K žádosti Milana Jenče o týdenní posun 

víkendového soustředění neměla KM ŠSPK připomínek, soustředění tak proběhne od 26. do 

28. května 2022. 

Dále diskuse přešla k Listině talentů pro rok 2023. Martin Kopřiva konstatoval, že kritéria jsou 

nastavena vhodně a nemusí se měnit. Na základě rozhodnutí KM ŠSPK se v Listině talentů 

objevili: Petr Střihavka, Matěj Křivka (oba TJ Sokol Plzeň-Letná), Makar Honcharov (ŠK 64 

Plzeň) a Sibyla Řezníčková (ŠK Tachov). Ti tak doplnili těchto 14 hráčů: Barbora Tykalová (ŠK 

Sokol Klatovy), Václav Koutecký (ŠK 64 Plzeň), Jan Tomeš (ŠK Sokol Klatovy), Tomáš Zelenka 

(TJ Plzeň Košutka, z. s.), Eliška Janoušková (ŠK Líně), Daniel Kreuzman (ŠK Sokol Klatovy), 

Anežka Nová (ŠK Sokol Klatovy), Adam Rudlof (Sokol Domažlice), Matyáš Roubal (ŠK Sokol 

Klatovy), Jan Váňa (ŠK Tachov), Denisa Dominiková (Sokol Domažlice), Adéla Janoušková (ŠK 

Líně), Artem Mametev (ŠK 64 Plzeň) a Vít Vilímek (ŠK Líně); listina tak obsahuje 18 hráčů. 

V rámci Olympiády členové diskutovali případného náhradníka za Makara Honcharova, debata 

se vedla mezi Matějem Křivkou a Adamem Rudlofem. 

Dále předseda KM ŠSPK představil návrh rozpočtu KM ŠSPK, k čemuž se následně vedla 

diskuse. Největším problémem je možné zvýšení příspěvků pro trenéry: z 380 Kč na 500 Kč, 

z 350 Kč na 450 Kč, z 260 Kč na 350 Kč a z 200 Kč na 250 Kč. Zda ale dojde ke schválení na 

Konferenci ŠSČR je otázkou. V rámci rozpočtu počítáme s „nejhorší variantou“, totiž že 

k navýšení dojde. Do návrhu bylo zapracováno několik drobných změn. Navrhujeme rozpočet 

ve výši -42 000,- (letos to bylo -33 000,-) s tím, že došlo k navýšení příspěvku pro organizátory 

většiny akcí. 

V projektu KTCM zavádíme řadu úspor: 4 skupiny, několik online tréninků, zvětšíme příspěvky 

a zavedeme příspěvky na víkendové soustředění i pro hráče z KTCM. Celkem očekáváme, že 

nás projekt zatíží 81 100,-. (Návrh rozpočtu bude souhrnně zveřejněn po novém roce.) Martin 

Kopřiva dále představil Zprávu o činnosti, která je téměř hotova a čeká ji jen řada kosmetických 

úprav. Čeká se i na zaplacení všech položek. Zpráva bude rovněž zveřejněna na webu po 

novém roce. 

V rámci diskuse Martin Vašíček informoval o KP družstev starších žáků, který se uskuteční již 

sedmého ledna. Karel Nováček pozval členy KM ŠSPK na Matoušův memoriál, bleskový turnaj 

dvojic, který se koná na Silvestra v Klatovech. Martin Vašíček dále vznesl otázku na Velkou 

cenu Plzeňského kraje, jak je to s hráči z oddílů mimo Plzeňský kraj, protože v Nepomuku hráli 

v zavřených turnajích dva hráči z kraje Jihočeského. Po diskusi Martin Kopřiva navrhl, aby ti 

hráči z klubů mimo Plzeňský kraj a s bydlištěm rovněž mimo Plzeňský kraj, nebyli nasazováni 

do zavřených turnajů, ale museli si v nich účast vybojovat v openu. Přítomní členové komise 

souhlasili. Martin Kopřiva dále informoval o blížící se Konferenci ŠSPK, která se bude konat na 

konci ledna. 



Přílohy 

Výsledky hlasování 

KM ŠSPK schvaluje návrh rozpočtu KM ŠSPK na rok 2023 pro předložení Konferenci ŠSPK. 

souhlasím: 7 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 
 
KM ŠSPK schvaluje Listinu talentů pro rok 2023. 

souhlasím: 6 nesouhlasím: 0 zdržel se: 1. 

Usnesení bylo přijato. 
 
KM ŠSPK schvaluje návrh rozdělení hráčů do skupin KTCM na rok 2023 (tento návrh bude 

předložen hráčům a jejich rodičům k odsouhlasení). 

souhlasím: 6 nesouhlasím: 0 zdržel se: 1. 

Usnesení bylo přijato. 

KM ŠSPK schvaluje Zprávu o činnosti KM ŠSPK za rok 2022. 

souhlasím: 7 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 
 

Úspěchy na MČ a MČR – převodník 

Pro MČR byl využit následující převodník (vlevo pořadí, vpravo převod na body). Pro MČR do 

8 let se body dělily dvěma a počítalo se jen s hráči do 30. místa včetně. 

 

1. 10 

2. 9 

3. 8 

4. – 5. 7 

6. – 8. 6 

9. – 10. 5 

11. – 12. 4 

13. – 16. 3 

17. – 20. 2 

21. – 30. 1 

 



Pro MČ byl využit následující převodník (vlevo pořadí, vpravo převod na body). Pro MČ do 8 

let se body dělily dvěma. 

 

1. 10 

2. 9 

3. 8 

4. – 8. 7 

9. – 12. 6 

13. – 18. 5 

19. – 25. 4 

26. – 35. 3 

36. – 50. 2 

51. a více 1 

 

Vzhledem k tomu, že mistrovství republiky je důležitější akcí, na trenérskou přípravu dětí na 

MČR šlo pro oddíly 13 000 Kč, na MČ šlo pro oddíly 7 000 Kč.  

 

 
zapsal: Martin Kopřiva 

ověřil: Daniel Nový 
 


