
4. schůze KM ŠSPK 

a  

zpráva ze dvou mimořádných jednání KM 

forma: online 

termín: pátek 23. 4. 2021 od 20:00 

mimořádná jednání: úterý 4. 5. 2021 od 20:00 + pátek 7. 5. 2021 od 

20:00 

přítomní: Kopřiva, Jenč, Bartoníček, Nový, Truksa 

nepřítomní: Štaif 

hosté: – 

přílohy: program, zpráva ze dvou mimořádných jednání KM ŠSPK, shrnutí 

výsledků jednání 

 
Program 

1) Úvodní slovo předsedy 

2) Schválení, popř. doplnění programu 

3) Kontrola úkolů 

4) Mikrogranty 

5) Aktualizace kalendáře 

6) Projekt KTCM – finální projekt a definitivní zařazení dětí do skupin 

7) Pravidelné přednášky, Go to Meet 

8) Akce minulé, současné a budoucí v online prostředí 

9) Zprávy 

a) z oddílů 

b) z VV ŠSPK 

c) z RK ŠSPK 

10) Diskuse 

11) Závěr 

 

Zápis 

Po úvodním přivítání a formálním schválení programu začalo jednání kontrolou úkolů. Zdeněk 

Bartoníček informoval o projektu POK, informaci o projektu rozeslal oddílům. Projekt je 

podobný projektu loňskému, bude snaha zaznamenávat všechny turnaje na chess-results, a to 

i zpětně. Martin Kopřiva pak představil odpovědi, které dostal od oddílů na případné konkurzy 

či pořadatelství, žádné konkrétní nabídky však logicky zaznít nemohly. Předseda ještě 

informoval o projektu KTCM a vytvořeném seznamu dětí – tyto dokumenty byly tvořeny 

v mezidobí mezi 3. a 4. schůzí a změny v dokumentech byly řešeny v emailové korespondenci. 

Milan Jenč pak řekl, že sám dopřipraví manuál pro rozhodčí a organizátory soutěží. 



V bodu 4 nás Daniel Nový informoval o možnosti podání dotace v dotačním projektu 

Mikrogranty pro oblast školství a mládeže a vyzval členy, aby případně do budoucna přišli 

s nápadem, na co zažádat /čas je do konce srpna/. KM ŠSPK dále souhlasila s tím, že nebude 

hledat nové termíny pro akce, které nemohou být v daný termín odehrány a že tyto akce odloží 

(viz kalendář na krajských stránkách). O kalendáři na následující školní rok pohovořil Milan 

Jenč s tím, že se vždy čeká na kalendář republikový a dle něj se vytvoří kalendář krajský. 

Očekávané termíny se však budou pravděpodobně posouvat. 

Bod 6 a projekt KTCM. Předseda KM informoval o důležitých termínech projektu a o tom, jak 

se projekt vyvíjel a vyvíjí, představil samotný projekt a přiblížil jednotlivé jeho části. Rovněž 

představil finální verzi projektu a seznam dětí. [Oba tyto dokumenty vznikaly několik týdnů 

(mezi třetí a čtvrtou schůzí), a to na základě konzultací s oddíly či trenéry a byly 

zakomponovány připomínky ostatních členů právě do podoby, kterou nyní Martin Kopřiva 

představil.] Většina rodičů/dětí se zařazením souhlasila, nikdo neměl problém se zavedením 

poplatku. Z nejrůznějších důvodů odmítli Suchý, Luňáčková a Hlavina, a tak jejich místa byla 

nabídnuta dalším uchazečům. Bylo zdůrazněno [edit: a následně tato možnost byla potvrzena 

i koordinátorem projektu], že zařazení dětí se může po květnovém nebo červnovém 

soustředění změnit. Výkony dětí budeme sledovat a budeme se ptát trenérů, a právě po 

tomto pohledu se k přesunu mezi skupinami můžeme uchýlit. Milan Jenč s navrženým 

seznamem nesouhlasil, Martin Kopřiva vysvětloval jednotlivá zařazení a připomněl, že Milan 

dosud žádné připomínky nezaslal. 

Při představování seznamu pak ale všichni zúčastnění souhlasili s Milanovým nápadem, aby se 

zrušili talenti 2 a aby všichni děti měly přednášky za 30 Kč. (Dřívější rozdělení počítalo se 

zvýhodněním dalších vybraných jedinců, například dřívějších účastníků KTCM; takto budou jen 

dvě kategorie, totiž dospělí a děti). Proběhla diskuse i nad platformou pro pravidelné online 

přednášky. Martin Kopřiva navrhl placený Go to meet s cenou asi 500 Kč na rok, platforma 

nabízí i možnost „odpovědět jen přednášejícímu“. Milan Jenč navrhl Jitsi Meet, který není 

placený. O tomto povedeme ještě diskusi. 

Po skončení schůze zaslal předseda KM zmíněné dokumenty a hlasování o nich. Milan Jenč 

následně zaslal připomínky k seznamu i projektu samotnému, leč projekt i seznam byl schválen 

(viz příloha s usneseními). Do dokumentu byly doplněny jen další zdroje příjmů. 

Dostáváme se do bodu 8. Martin Kopřiva informoval o výsledcích minulých akcí jako online KP 

mládeže, březnová řešitelská soutěž, simultánka a bleskový turnaj. Dále pak informoval o 

probíhajících soutěžích: dubnové řešitelské soutěži (ve spolupráci se Šachovou školou Jana 

Bílka), turnaji 4 (Kopřiva + 3 nejlepší z online KP starších: Marek Janouš, Artem Mametev, 

Matyáš Roubal), čtyřech simultánkách (Kopřiva vs. 3 nejlepší z online KP mladších – odmítla 

Eliška Janoušková, nahradil ji Vojtěch Jančík, kterého doplnili Matěj Křivka a Daniel 

Kreuzmann). Když byla řeč o online KP, proběhla debata o medailích, pohárech a jejich cenách 

a předání cen vítězům. Milan Jenč zajistí poháry pro tři nejlepší z obou turnajů a medaile po 

kategoriích, a to tradičně z obchodu Abrus. 

Akce budoucí pak symbolizoval rapid plánovaný na 24. 4. a hlavně online krajské přebory 

družstev mladších a starších žáků, plánované na 1. a 8. května. Následně proběhla formalizace 

propozic na tyto akce, které pak předseda po schůzi rozeslal. 



Na závěr téměř 2,5 hodiny trvající schůze jsme se ještě na skok vrátili ke složení KTCM a zařadili 

Denisu Marešovou do skupiny C a Vojtěch Jančíka do skupiny D, s čímž oba zúčastnění 

souhlasili.  



Přílohy 

 Zpráva ze dvou mimořádných jednání KM ŠSPK 

 Shrnutí výsledků jednání 

 

Zpráva ze dvou mimořádných jednání KM ŠSPK 

Komise se po 4. řádné schůzi sešla na předsedův návrh ještě dvakrát na mimořádných 

jednáních, a to v úterý 4. 5. 2021 a v pátek 7. 5. 2021 (z obou jednání se omluvil Zdeněk 

Bartoníček; jako hosty jsme v obou případech přivítali předsedu ŠSPK Bohumíra Sunka a 

v prvním případě Josefa Juřka). Důvodem setkání byl podezřelý výsledek, který jsme obdrželi 

od jednoho účastníků Dubnové soutěže v řešení diagramů. 

V úterý byli ostatní členové předsedou KM ŠSPK informováni o podezřelém výsledku a o 

několika indiciích podporující hypotézu možného podvodu v soutěži. Proběhla diskuze na toto 

téma a na páteční jednání (7. 5. 2021) byl dotyčný pozván i se svým zákonným zástupcem. 

Bohužel se na toto jednání nedostavili. Komunikací se spolupořadatelem Šachovou školou 

Jana Bílka zastupovanou Janem Bílkem byl pověřen Martin Štaif, který přeposlal veškeré došlé 

výsledky zástupci Šachové školy Jana Bílka Janu Bílkovi a který jej informoval o domluvě KM 

ŠSPK: totiž, aby výsledky této soutěže vyhlásila Šachová škola Jana Bílka, jmenovitě Jan Bílek. 

Toto Martin Štaif provedl 6. 5. 2021. 

V pátek 7. 5. 2021 pak proběhla mezi členy KM ŠSPK diskuse ohledně dalšího postupu v soutěži 

a řešení nastalé situace. Diskutovalo se o tom, zda předat podezřelý výsledek Disciplinární 

komisi ŠSPK či nikoliv. Diskuse nebyla jednoznačná, a tak předseda navrhl hlasování pomocí 

per rollam. Výsledek tohoto hlasování naleznete ve shrnutých výsledcích. 

Když už se KM sešla, informoval předseda ostatní členy o zrušení MČR družstev starších žáků 

a rovněž o tom, že MČR dětí do 8 let žádá na ministerstvu o výjimku. Další informace pak byla 

ke KTCM: plán pro skupinu A sestaví Josef Juřek a pro ostatní skupiny Martin Kopřiva (vytvořit 

plán pro skupinu B Jan Bílek odmítl) s tím, že Milan Jenč tyto plány zkontroluje či vyladí. 

Předseda KM ŠSPK rovněž informoval o schválení seznamu zařazených dětí a o schválení 

samotného projektu Richardem Biolkem mladším, koordinátorem projektu. 

Následně Dan Nový představil žádost na mikrogranty pro připravované pravidelné online 

přednášky. Martin Kopřiva doplnil, že jako první bude přednášet GM David Navara (19. 5. 

2021) a o týden později IM Zuzana Hagarová. Předseda KM rovněž představil „propozice“ pro 

tuto akci, nakonec jsme se v KM domluvili, že přednášky budou přes Skype. Následně došlo 

k revizi termínu 1. soustředění KTCM z 22. 5. na 29. 5. z důvodu, že republiková akce ohlášená 

právě na 29. května byla zrušena, a termín tak zůstal zcela jistě volný. Forma prvního 

soustředění bude online a termín i forma dalších soustředění bude upřesněna. Na závěr 

schůze informoval předseda KM kolegy o školení trenérů třetí třídy, které pořádá Jihočeský 

kraj s tím, že sám propozice přepošle na oddíly a případně na trenéry 4. třídy. 

  



Shrnutí výsledků 

 

Stanoviska hlasovaná po 4. schůzi KM ŠSPK  

1. KM ŠSPK jmenuje Martina Kopřivu krajským koordinátorem projektu KTCM a pověřuje jej 

úkoly plynoucími z celorepublikového projektu (např. publikace dokumentů, vyhotovení 

závěrečné zprávy atp.), trenérským zajištěním akcí, zajištěním tréninkového plánu a dalšími 

úkoly nutnými pro náležité proběhnutí veškerých akcí v rámci projektu KTCM. 

souhlasím: 6 nesouhlasím: 0 zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 

 

2. KM ŠSPK souhlasí s dokumentem Projekt KTCM ŠSPK 2021 (v příloze*). 

* dokument k dispozici na krajských stránkách ŠSPK v sekci tréninková centra 

souhlasím: 5 nesouhlasím: 1 zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 

 

3. KM ŠSPK souhlasí s navrženým dokumentem Zařazení dětí do KTCM 2021 (v příloze*) s tím, 

že výkony dětí na trénincích budeme sledovat, a může tak dojít k dílčím přesunům mezi 

skupinami. 

* dokument k dispozici na krajských stránkách ŠSPK v sekci tréninková centra 

souhlasím: 5 nesouhlasím: 1 zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 

 

Stanovisko po dvou mimořádných jednáních KM ŠSPK 

1. KM ŠSPK navrhuje projednání možného podvodu Víta Vilímka v Dubnové soutěži v řešení 

diagramů Disciplinární komisí ŠSPK. 

 souhlasím: 3 nesouhlasím: 2 zdržel se: 1 

(Dle Statutu KM ŠSPK – článek 2, bod 9 – při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, který byl 
v tomto případě „souhlasím“). 

Usnesení bylo přijato. 
 

zapsal: Bc. Martin Kopřiva 

ověřil: Mgr. Milan Jenč 

 


