
Zápis ze schůze komise mládeže ŠSZK 

konané ve Zlíně dne 31.1.2018  
 

Přítomni:  Pavel Růčka, Martin Beil, Petr Bažant, Jiří Kubín, Josef Bednařík (do cca   

  19:30) 

Omluven:    Josef Kovařík 

 

Program:  1. Rozpočet komise mládeže 2017, dotační programy 

  2. Rozpočet 2018 

  3. Listina talentů 

  4. Různé  

Zápis:  

 

Schůze začala v 16:30. Předseda komise mládeže Pavel Růčka všechny přítomné přivítal 

na druhé schůzi KM ŠSZK v novém volebním období 2017-2020. 

 

Následně se přistoupilo k projednání prvního bodu programu, rozpočtu komise mládeže za 

rok 2017. Skutečné příjmy a výdaje se výrazně shodovaly s navrženým rozpočtem, který 

byl upraven v průběhu roku s ohledem na získanou dotaci od krajského úřadu ve výši 

45 000,- Kč. Konečný rozdíl mezi výdaji a příjmy se lišil jen o cca 1000 Kč, což při 

výdajích více než 230 tisíc je dobrý výsledek. V některých položkách samozřejmě rozdíly 

byly větší, ale dost položek je jen odhadem.  

 

Ohledně dotačních programů bylo konstatováno, že jak dotace ŠSČR v projektu KTCM, 

tak i dotace od zlínského krajského úřadu byly řádně zúčtovány. Dotace KTCM bude 

poskytnuta za podobných podmínek od ŠSČR i letos. Dotační podmínky u krajského úřadu 

se dost změnily (rozdělení žadatelů na více kategorií, zavedení bodového systému…), 

žádost byla samozřejmě podána v obdobném rozsahu jako v minulém roce. Zda bude 

úspěšná se dozvíme koncem dubna.  

 

Další dlouhá část schůze byla věnována rozpočtu na mládež pro rok 2018. Ten vycházel 

jednak z rozpočtu pro rok 2017, jednak v něm byly navrženy některé úpravy vycházející 

z minulé schůze KM. Největší část diskuse byla věnována třem položkám, a to rozdělení 

peněz v rámci tabulky úspěšnosti (masovost), rozdělení peněz na tréninky v oddílech na 

talentovanou mládež a zda v rámci dotace na individuální trénink podpořit menší částkou 

(cca 2 000,- Kč) 4-6 dětí, nebo podpořit 1-2 nejvýraznější talenty částkou vyšší (minimálně 

6 000,- Kč). 

 

Ohledně dělení financí na masovost bylo navrženo předsedou KM Pavlem Růčkou zrušení 

dle tabulky úspěšnosti a nahrazení vyplácení dle projektu podpory oddílů s mládeží ŠSČR. 

A to tak, že by se podpora dala oddílům s více jak 8 dětmi splňujícími podmínky této 

dotace a mezi ně by se poměrově dle počtu dětí rozdělila částka 20 000,- s minimální 

částkou 1000,- Kč na oddíl. Další návrh byl částečně opačný vůči tomuto, a to více 

podpořit menší oddíly, velké do toho nezahrnovat, ty mají podporu z jiných projektů. A 

poslední návrh byl dát všem oddílům stejnou částku. Ke konkrétnímu závěru se nedošlo, 

ale s ohledem že z ostatních částí krajského rozpočtu (a i větší šanci dosáhnout na dotace 

od kraje, ministerstva atd.) mají větší oddíly, tak budou pravděpodobně navrženy 

podmínky zvýhodňující menší oddíly.  

 



Podobně více návrhů a podnětů se sešlo u položky dělení financí na trénink v oddílech pro 

talentovanou mládež. Loni se dělilo 35 000,- Kč dle kritérií platných i pro rok 2016. Návrh 

ale byl přijat těsnou většinou. Tyto finance navíc proúčtovány přes dotaci na KTCM, kde 

v navrženém znění pravidel známém v čase schůze byly změny, které komplikovaly toto 

vyúčtování pro rok 2018 (později se podmínky upravily víceméně do stavu z minulých let).  

Byl tedy přednesen návrh Martina Beila na dělení dle listiny talentů (se zvýhodněním pro 

hráče ze skupiny A LT), kde do výpočtu budou zahrnuti hráči účastnící ze skupinových 

tréninků, jak vyplývá z koncepce pana Vokáče pro KTCM. Tedy např. hráči, co mají již 

jen individuální trénink, nebudou do výpočtu zahrnuti. Podoba tohoto výpočtu by se lišila 

od loňských kritérií vypuštěním kritéria účasti a umístnění na MČR. I zde byla dlouhá 

diskuse, kdy padaly různé připomínky ať již ohledně toho, že když je podpora určena pro 

talenty, tak by ti neměli být z toho vyčleněni (když navíc úspěchy na MČR přinesou vyšší 

finanční přínos pro kraj), jednak že kraj by měl více chtít po oddílech přehled, jak je 

s těmito penězi naloženo. I zde nedošlo ke shodě. Částečně lze důvod shledávat i v tom, že 

stejně jako při dělení financí na masovost nebyla slovní kritéria doprovázena tabulkou, kde 

by byly konkrétní částky. Přece jen nad těmi se lépe diskutuje.     

 

Dalším diskutovaným okruhem byla tvorba Listiny talentů (LT) kraje a též jejich finanční 

podpora. Toto téma bylo přítomno už také v minulém bodu. Shoda byla na věkovém 

rozšíření LT do 18 let, jako tomu je i v rámci LT celorepublikové. Opět zaznělo, že pro 

zařazení do LT je zbytečně mnoho kritérií (např. umístění na MČR v rapid šachu) a též že 

hodnota ELO pro automatické zařazení by se neměla používat u nejmladších dětí, ale např. 

až od kategorie do 14 let. Na druhou stranu zaznělo, že naše krajská LT vykazuje malé 

výkyvy v zařazení dětí, na rozdíl od LT ŠSČR, kde významným kritériem je umístnění na 

MČR do 6. místo, což je dost náhodný faktor. Dále bylo diskutováno jak finančně 

podporovat hráče z LT. Např. při podpoře tréninku, zda pokračovat v současné praxi 

podpory 1 500,- Kč pro každého hráče z „A“ skupiny listiny talentů, nebo podpořit 

výraznější částkou jen jednoho či dva hráče, kteří jsou na úrovni minimálně širší 

republikové špičky. Diskutovány byly i další položky podpory hráčů z LT, ať již úhrada 

startovného na mistrovských akcích (MČR, MMS), nebo odměny za umístnění na 

medailových pozicích na MČR.  

 

Bohužel výše uvedená témata zabrala mnohem více času, než se očekávalo. Na další 

témata už moc času nezbylo. Krátce bylo diskutováno nad podobou mládežnického 

kalendáře. Zaznělo, že kalendář je nabitý, hraje se mnoho rapidů. Ty jsou určeny zejména 

pro začátečníky, zkušenější už si mají ve spolupráci s trenéry vybírat pro sebe vhodné 

turnaje. Dalším tématem bylo využívání learning-chess. Zazněly zkušenosti členů KM, ať 

již z pohledu ovládání, nebo vhodnosti pro děti.  

 

Na tato a další témata se bohužel dostalo jen krátce, nebo vůbec. Na dalších setkáních je 

třeba jim věnovat větší prostor. 

 

Schůze byla ukončena ve 21:15 hod. 

 

Zapsal:    Pavel Růčka 

 

V Kunovicích   25.2.2018  

 


