
Komise mládeže – Zápis o činnosti č. 1/2017  
 

Termín, místo: Klatovy, 28.1.2017 
Přítomni: Šilhavá, Nováček, Jakl, Trejbal, Čech, Vašíček 
 
V rámci schůzky KM ŠSPK byly projednány následující body: 

1) Podklady pro vyúčtování projektu KTMC byly odevzdány a odsouhlaseny. Dotace byla 
vyplacena všem oddílům dle odsouhlaseného klíče. Jednotlivé oddíly obdržely následující 

částky: 

ŠK64 – 9900,- 
Petřín – 2700,- 
Domažice – 2200,- 
Dvorec – 2900,- 
ŠK Líně – 3500,- 
Klatovy – 9800,- 
Tachov – 3000,- 
Košutka – 900,- 
Mikul. nám. – 4000,- 

Tyto prostředky by měly být vynaloženy na trénování talentované mládeže 
v jednotlivých oddílech (dle výsledků na mistrovských soutěžích). 

Ostatní peníze byly vynaloženy na proplacení faktur a dohod trenérům, kteří trénovali 
v rámci uspořádaných soustředění. 

2) KP škol bude pořádat ŠK Dvorec. Termín bude v týdnu od 27.3. do 31.3.3017. Přesný 

termín bude upřesněn do konce února. 
 

3) Zpracovaný rozpočet byl předložen VV. VV odsouhlasil předložený rozpočet s výhradou, 
že v případě nepřidělení jakékoliv dotace, bude rozpočet dorovnán v max. výši 15 000 

z rezervy z účtu ŠSPK. Ostatní položky zůstaly nezměněny. Takto upravený rozpočet 
bude předložen konferenci ŠSPK.  Nesouhlasil: Nováček 

Souhlasili: Šilhavá, Jakl, Trejbal, Čech, Vašíček 
 

4) Zastupováním KM na konferenci ŠSPK byl pověřen Martin Vašíček. 
 

5) Sledováním dotačních titulů byl pověřen Martin Vašíček. Dotační tituly budou rozeslány 
členům KM a na základě návrhů jednotlivých členů požádáno. 

 
6) Termín KP juniorů bude přeložen na základě požadavků Domažlic – Martin si termín 

dohodne s STK. 
  

7)  Pan Wiener požaduje zařazení hráče Michal Polák do KTMC. Zařazení hráče se bude 
řešit až při realizaci nové etapy tohoto projektu. 



8) Tým SPŠ dopravní Plzeň požádal o divokou kartu pro účast v turnaji KP škol. Divoká 
karta byla odsouhlasena. 

 
9) Dvorec odmítl pořádání KP jednotlivců (7. a 8. 5.2017) z důvodu problémů s hrací 

místností.  

Byl požádán Jan Trejbal jako zástupce ŠK64, aby zjistil, zda o pořadatelství nemá oddíl 

ŠK64 zájem. Ostatní oddíly z kapacitních důvodů odmítly. Pokud se nenajde pořadatel, 
bude KP zrušen.  

10)  Komise mládeže konstatuje, že stále nefunguje jakákoliv spolupráce s oddílem ŠK64 
Plzeň - odmítá nejen pořadatelství, ale i běžnou komunikaci a naprosto ignoruje KM, 

přesto z KM čerpá nemalé finanční prostředky. V takových podmínkách se dá jen těžko 
pracovat, a proto navrhla Jana Šilhavá, že se vzdá funkce předsedkyně. Tato funkce je 

dobrovolná a neplacená, nicméně opravdu časově náročná. Funkce byla nabídnuta i 
zástupcům ŠK64, kteří zájem neměli a proto byla očekávána alespoň minimální 

spolupráce. Na volební konferenci bude zvolen nový předseda, popř. nová KM. Do té 
doby se KM usnesla, že se budou zvýhodňovat oddíly, které se aktivně podílejí na chodu 

KM. 
 

11) V rámci KM byly rozděleny následující úkoly: 

a) KTCM – současný koordinátor by chtěl předat řízení projektu někomu jinému. Bude 
osloven Martin Kopřiva – zajistí Šilhavá 

b) Podpora kroužků – tímto projektem je pověřen Jan Trejbal 
c) Šachy do škol – tímto projektem je pověřen Ctibor Čech 

d) hledání dotačních titulů – tímto úkolem je pověřen Martin Vašíček 
e) termínový kalendář – tímto úkolem je pověřen Aleš Jakl (do 15.6.2017) 

12) V rámci diskuze byl přednesen požadavek, aby organizátoři turnajů/soustředění předávali:  

a) propozice do 14 dnů před turnajem předsedovi KM, který provede jejich kontrolu a 

rozešle.  
b) výsledky včas a ve správném formátu. Výsledky by měly být nahrány na chessresult 

bezprostředně po turnaji – název turnaje by měl začínat ŠSPK….., aby šlo lépe 
filtrovat. Výsledky následně poslat ve formátu .xlsx, .doc nebo .pdf, ale vždy 

v jednom souboru a to předsedovi KM, ten provede kontrolu a rozešle. 
c) Doporučuje se při zadávání turnaje využít aktuální databázi ŠSPK (aktuální verze je 

na stránce http://elo.miramal.com/. Turnaje jsou zasílány na zápočet na Elo, pokud 
není použita databáze, je nutné doplnit identifikační čísla Ela ručně, jinak zápočet 

nebude proveden. 
d) Vzhledem k tomu, že se dělá i průběžné pořadí, bylo by dobré psát do výsledkových 

listin následující údaje: jméno, klub/školu, ročník narození. 
Datum: 28.1.2017 

Zapsala: Jana Šilhavá 


