SCHŮZE KOMISE MLÁDEŽE ŠSPK DNE 6.5.2018

Přítomni:
J. Šilhavá, C. Čech, Z. Flajšman, M. Jenč, J. Trejbal

1 PROJEKT KTCM

Shrnutí:
Projekt KTCM měl být odevzdán do 30.4.2018. Bohužel se KM do tohoto termínu
nesešla. Koordinátor projektu si vyžádal posunutí do 15.5.2018. Všem členům KM byl
předem poslán vypsaný projekt KTCM pro rok 2018.
A) Kolik bude soustředění a kdo bude pořádat
Návrhy:
Koordinátor projektu KTCM Jana Šilhavá předložila návrh, že soustředění budou pořádat
opět centra, která hrají ligu a extraligu mládeže (ŠK 64, Dvorec, Petřín, Klatovy).
V případě, že někdo odmítne, najde se jiný organizátor, který bude mít nárok na výhody
spojené s pořádáním tohoto soustředění. Centrum, které odmítne pořádání, nebude mít
nárok na případný příspěvek.
Návrh byl přijat všemi přítomnými.
B) Kdo bude zařazen do projektu
Shrnutí:
Koordinátor projektu KTCM Jana Šilhavá zopakovala klíč loňského zařazení do tohoto
projektu, zhodnotila výhody a nevýhody (na základě sledované docházky) a přednesla
změny, které vyplynuly z nového projektu KTCM pro rok 2018. Projekt se týká mládeže
14 – 16 let, nově jsou povoleny i talenti mladších ročníků.
Návrhy:
Koordinátorka předložila návrh o upravení ročníků na mládežnické kategorii, což splňují
ročníky 2007 – 2003. Tato skupinka bude doplněna i mladšími talentovanými dětmi.
Předpokládaný počet dětí zařazených do projektu bude 20 – 25. Pro talentované juniory,
kteří už nespadají do této věkové kategorie, bude uspořádáno jedno speciální soustředění
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Návrh byl přijat všemi přítomnými.
C) Kdo se projektu může zúčastnit
Shrnutí:
Bylo provedeno zhodnocení proběhlých soustředění v minulém roce. Velký problém byl
především v tom, že se soustředění zúčastňovaly i děti, které do projektu nebyly zařazeny.
Tím docházelo k velkému navyšování počtu dětí ve skupinách a hlavně docházelo
k výkonnostně nesourodým tréninkovým skupinám, což není vhodné.
Návrhy:
Koordinátorka navrhla, že se soustředění mohou zúčastňovat jen děti, které budou do
projektu zařazeny. Případné výjimky budou řešeny předem s koordinátorem projektu,
nikoliv s organizátory.

Návrh byl přijat všemi přítomnými.
D) Koordinace tréninkových skupin
Shrnutí:
Dle trenérů, kteří v předešlých letech trénovali, si stěžovali, že neexistuje žádný
tréninkový plán, že není určen žádný hlavní trenér, který by všechna soustředění
zastřešoval.
Návrhy:
Koordinátorka navrhla, aby tréninkovou skupinu A měl na starosti profesionální trenér
(Juřek, Bílek, popř. někdo z jiného kraje). Skupinu B pak Nováček.
Jiný návrh od přítomných nebyl navrhnut
Návrh byl sice přijat všemi přítomnými. Pan Nováček dodatečně odmítl.
V tomto případě se koordinátorka pokusí oslovit další možné trenéry.
E) Koordinace tréninkových skupin, trenéři
Shrnutí:
Dle trenérů, kteří v předešlých letech trénovali, si stěžovali, že neexistuje žádný
tréninkový plán, že není určen žádný hlavní trenér, který by všechna soustředění
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zastřešoval. Dále bylo upozorněno, že je nutné přesně stanovit, kdo dané skupiny bude
trénovat.
Návrhy:
Koordinátorka navrhla, aby tréninkovou skupinu A měl na starosti profesionální trenér
(Juřek, Bílek, popř. někdo z jiného kraje). Skupinu B pak Nováček. Výkonnost trenérů pro
jednotlivé skupiny bude v projektu vyspecifikována. Případné výjimky bude řešit
koordinátor projektu.
Návrhy byly sice přijaty všemi přítomnými. Pan Nováček dodatečně odmítl.
Úkol:
V tomto případě se koordinátorka pokusí oslovit další možné trenéry.

F) Povinnost dětí se zúčastňovat soustředění
Shrnutí:
Koordinátorka přednesla poznatky z celorepublikové schůzky koordinátorů projektu
KTCM, kde bylo apelováno na slabou účast vybraných dětí na akcích KTCM.
Návrhy:
Koordinátorka navrhla jako tomu je v jiných krajích, aby byla soustředění pro vybrané
děti povinná. Pokud se děti nezúčastní alespoň 2 jednodenních soustředění, bude
z projektu na následující sezonu vyřazeno.
Návrh byl přijat všemi přítomnými.

G) Další akce zařazených do projektu
Návrhy:
Koordinátorka navrhla, aby bylo zařazeno letní a víkendové soustředění, dle loňského
modelu. Dále peníze budou rozděleny do jednotlivých center dle aktuálních výsledků.
Návrh byl přijat všemi přítomnými.
Úkol:
Koordinátor zapracuje návrhy do projektu a hotový projekt předloží ke schválení do
10.5.2018
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2 PODPORA KROUŽKŮ
Shrnutí:
Předsedkyně KM přednesla změny, které se odhlasovaly na celorepublikové schůzi KM.
Dojde ke změně, kdy se budou počítat jen 2 turnaje. Nebo se bude počítat jeden turnaj s 9
koly.
Návrhy:
Byl předložen návrh, že se do započitatelných turnajů nebudou počítat školní přebory,
které slouží spíše jako náborový turnaj.
Návrh byl přijat všemi přítomnými.

3 ŠACHY DO ŠKOL
Úkol:
Je nutné zjistit zájem postupujících na MČR školních družstev, v případě odmítnutí se
musí najít jiný zájemce. Zajistí Ctibor Čech

1 DOTACE
A) Informace o otevřených a připravovaných titulech
Shrnutí:
Bohužel nefunguje upozorňování na otevřené a připravované dotační tituly.
Návrh:
Vzhledem k tomu, že Martin Vašíček nemůže využívat internet v průběhu dne, bude plnit
úkol s další jinou osobou. Byl navržen pan Nováček.
Návrh byl přijat všemi přítomnými. Pan Nováček úkol přijal.
B) Fungování
Návrh:
Předsedkyně KM vyzvala jednotlivé členy KM k tomu, aby pokud je vypsán nový dotační
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titul a jsou osloveni k podání návrhů, aby jakýmkoliv způsobem zareagovali. Stejně tak i
v případě, při schvalování předložených návrhů.
Návrh byl přijat všemi přítomnými.
C) Dotace „Mezinárodní spolupráce“
Shrnutí:
Plzeňský kraj vyhověl žádosti v dotačním titulu „Mezinárodní spolupráce“ a přidělil
částku ve výši 15 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že částka byla pokrácena o polovinu, je
nutné rozhodnout, jak bude konkrétně dotace rozdělena. A kdo bude koordinací tohoto
projektu pověřen a kdo bude zajišťovat doprovod.
Návrh:
Vzhledem ke snížení částky navrhuje předsedkyně KM zkrátit pobyt o den (splňuje turnaj
do 11 let, r. nar. 2007 a mladší).
Vybraná reprezentace kraje (5 dětí) bude určena pro medailisty na MČR a MČech a bude
doplněno nejlepšími hráči do r. n. 2007. Budou osloveni Janoušková A., Janoušková E.,
Marešová D., Váňa J. a Marek Janouš. V případě, že někdo odmítne, budou osloveni jiní
hráči dle výkonnosti.
Na koordinování a doprovod se nikdo dobrovolně nepřihlásil. Doprovod a koordinaci
zajistí Jana Šilhavá, trenérské zabezpečení zajistí Petr Janoušek.
Návrh byl přijat všemi přítomnými.

D) Dotace „Mikrogrant“
Shrnutí:
Byli osloveni všichni členové KM, aby podali návrhy do dotačního titulu Mikrogranty.
Termín byl stanoven do 14.4.2018. Doposud bohužel nebyl předložen žádný návrh.
Návrh:
Bude zpracována žádost na získání peněz na vlastního trenéra na MČech, MČR. Žádost
zpracuje Jana Šilhavá do konce května.
Návrh byl přijat všemi přítomnými.

Zapsal: Jana Šilhavá
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