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1. Projekt KTCM 2017 

Všem krajům byla převedena 2. část stanovené dotace. Zúčtování celé dotace KTCM proběhne podle 

instrukcí hospodáře ŠSČR (předpoklad do konce listopadu), podle současného stavu informací by 

měla stačit z každého kraje faktura na přidělenou částku dotace. Další účetní doklady zřejmě 

nebudou požadovány, je ale doporučeno všechny účetní doklady uchovat u hospodářů krajů. 

Poslední formalitou projektu KTCM 2017 je závěrečná zpráva o realizovaných akcích KTCM z každého 

kraje (o její zaslání žádám manažery KTCM do 25.11.2017). 

2. Projekt KTCM 2018 

Standardní podoba projektu se nebude příliš měnit. Je vhodné v textu přesněji popsat a vymezit 

vztahy krajského svazu a krajského manažera projektu. Ekonomické stránky projektu závisí na 

parametrech, které stanoví dotační politika MŠMT. První splátka dotace KTCM je doporučena ve výši 

20.000 Kč. Je doporučeno v projektu zdůraznit možnost využívat pro potřeby práce KTCM i trenérské 

projekty organizované mimo rámec jednotlivých krajů nebo mimo rámec aktivit ŠSČR (komerční 

tréninkové campy).  

Manažeři KTCM jednomyslně podporují zachování projektu KTCM v dlouhodobém horizontu. Řádně 

vedená centra si postupně budují významnou pozici v práci s mládeží na krajské úrovni a jsou 

schopna pozitivně ovlivňovat další aktivity v práci s mládeží a působit na mládež v kraji i motivačně. 

Vzhledem k obecnému nedostatku trenérů není efektivní tyto činnosti přenášet přímo na oddíly, 

které nemají možnosti realizovat tuto činnost v dostatečném rozsahu. 

3. Obecná diskuse 

Většina manažerů upozornila na obecný nedostatek trenérů alespoň 3. třídy, kteří by zajišťovali 

kvalitní trénink v jednotlivých klubech. Bylo doporučeno připravit z centrální úrovně standardizaci 

osnov školení trenérů 3. třídy v krajích a iniciovat propracovanější organizaci těchto školení 

v celorepublikovém měřítku (kalendář školení na webu svazu). 

Diskutována byla otázka motivačních prémií pro trenéry3. třídy, respektive odměňování vyučujících 

vyšší hráčské kvalifikace bez kvalifikace trenérské. V této souvislosti byla připomenuta platnost 

Ekonomické směrnice ŠSČR, která je závazná pro všechny přidružené složky ŠSČR, pokud nemají 

zpracovanou vlastní ekonomickou směrnici. Pro hospodaření jednotlivých klubů je ES ŠSČR pouze 

orientační a nezávazná. 

Diskutována otázka možnosti zahrnout do akcí projektu krajské výpravy na oficiální soutěže (MČR 

mládeže, polofinále mládeže). Pozitivem je kontakt s trenérem při soutěži, úleva pro rodiče (nemusí 

doprovázet). 

Ve většině krajů chybí dostatečná nabídka soutěží pro mládež hraná standardním turnajovým 

tempem. Současný průměr (mimo účasti na openech dospělých) je přibližně 30-40 partií ročně, což je 



pro výkonnostní růst a získání užitečných návyků příliš málo. Ke zvážení idea přátelských zápasu a 

soutěží mezi jednotlivými krajskými TCM. 
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