Zápis z Konference Jihomoravského šachového svazu 2019
Místo a datum konání: ZŠ Staňkova (hrací místnost Loko Brno), pondělí 4. února 2019
Přítomní delegáti:
OŠS Blansko: P. Špičák, M. Boháček (viz foto)

(Jiří Majer, Aleš Dumek, Pavel Šťastný)

OŠS Brno-město: R. Moulis, M. Hurta, V. Šťastná
OŠS Brno-venkov: A. Dumek, D. Hampel, J. Majer
OŠS Břeclav: J. Tesař, M. Slavík a OŠS Hodonín: P.Trávníček (na snímku)

OŠS Vyškov: R. Slepánková, J. Slepánek a S. Vémola

OŠS Znojmo: T. Rösner a R. Skoumal
Přítomní hosté: L. Záruba (sportovní sekretář ŠSČR), J. Lahodný (TJ Znojmo) – viz snímek, P. Šťastný (Sokol Vranovice),
J. Gorčák (VV JmŠS)

Omluveni: D.Ciprys (vedoucí KP I.), O. Zámečník (KR JmŠS), D. Točev (VV JmŠS)
Program Konference JmŠS 2019
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba pracovního předsednictva
4. Volba Mandátové a Návrhové komise
5. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
6. Zpráva předsedy o činnosti JmŠS v roce 2018
7. Zprávy předsedů komisí VV JmŠS
8. Vystoupení hostů konference
9. Zpráva o hospodaření JmŠS v roce 2018
10. Zpráva Mandátové komise
11. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 23. 2. 2019 (5 delegátů)
12. Rozpočet JmŠS na rok 2019
13. Krajské soutěže družstev a jednotlivců v roce 2018, výsledky konkurzů
14. Vystoupení zástupců OŠS s hodnocením činnosti na jednotlivých okresech
15. Diskuse, ostatní
16. Usnesení
17. Závěr
17:20

1. Zahájení Konference.
Předseda JmŠS David Hampel uvítal delegáty a hosty a provedl zahájení konference.
2. Schválen byl program konference a jednací řád.
3. Bylo zvoleno pracovní předsednictvo ve složení: D. Hampel - předseda, V. Šťastná, R. Moulis

17:25

Procedurální záležitosti. 4. Zvoleny následující komise:
a) mandátová, ve složení: A. Dumek, M. Slavík
b) návrhová, ve složení: M. Hurta, P. Trávníček, J. Gorčák
5. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
c) zapisovatel: P. Trávníček
d) ověřovatel zápisu: D. Hampel
Na základě předchozí kooptace VV JmŠS Konference JmŠS potvrdila pana Radka Skoumala jako člena VV
JmŠS a jako hospodáře JmŠS.

17:30.. 6. Zpráva předsedy svazu o činnosti JmŠS v roce 2018 (D.Hampel)
- činnost Výkonného výboru JmŠS
- JmŠS a Šachový svaz České republiky
- registrace členské základny a výběr příspěvků
- hospodaření
- činnost OŠS
- mistrovské soutěže
- internetové stránky JmŠS
- kvalita vedení JmŠS, nutnost hledat nového předsedu
7. Zprávy předsedů komisí VV JmŠS:
17:45.. Zpráva předsedy STK (V. Šťastná)
- dlouhodobé soutěže družstev (KP I. a KP II. sk. A, B, C)
- krátkodobé soutěže družstev a jednotlivců (rapidšach a bleskový šach, Fischerovy šachy)
17:55

Zpráva předsedy Komise mládeže (M.Hurta)
- schůze KM JmŠS
- členská základna mládeže

- stav práce s mládeží v kraji
- organizace soutěží mládeže
- šachy do škol
- přebor škol v šachu
- výkonnostní šach
- práce s talentovanou mládeží
- školení trenérů
- krajská reprezentace
- šachové tábory a rekreační pobyty
- spolupráce s KM ŠSČR
- závěrem
18:10.. Zpráva předsedy Komise rozhodčích (O. Zámečník)
- školení a semináře (celkem absolvovalo školení nebo seminář 32 rozhodčích R2 a R3)
- delegování rozhodčích
- výhled do budoucna
18:40

Zpráva předsedy Revizní komise (R. Moulis)
- kontrola předložených dokladů
- zjištění stavu účtů
- závěr

19:05

Zpráva o činnosti JmŠS v roce 2018 přednesenou předsedou JmŠS Davidem Hampelem
a doplněnou zprávami předsedů odborných komisí konference schválila. (16 hlasů pro)

19:05

Zpráva RK JmŠS vzata na vědomí

19:05

Přestávka

19:30

8. Vystoupení hostů konference
Z hostů konference vystoupil zástupce VV ŠSČR L. Záruba. Zmínil se převážně o těchto tématech:
- zavést nejnižší rozhodcovské třídy R4 on-line jen pro přebory družstev v nejnižších soutěží
- jaká je situace v počtu rozhodčích v jiných krajích
- investice do výchovy nových mladých talentovaných šachistů (možnost individuálního tréninku)
- jak funguje KTCM v JmŠS a jiných krajích
- hledání nových funkcionářů v JmŠS a ŠSČR
- funkční systém on-line trenérů 4.třídy, je nově zdarma pro všechny studenty oboru učitelství na VŠ.
- hospodaření ŠSČR je v dobrém stavu. Hospodaření k 31. 12. 2018, v případě započtení faktury FIDE
a některých dalších položek skončí hospodaření svazu v přebytku cca 1,75 mil. Kč. Návrh rozpočtu na
rok 2019 je i proto plánován s cca 2 mil. schodkem.
- personální změny ve VV ŠSČR
- chystá se I. ročník mezinárodního šachového festivalu PRAGUE INTERNATIONAL CHESS
FESTIVAL 2019 DON GIOVANNI. 9-16.3. 2019, s účastí i české špičky
- vedoucí výprav na zahraniční mládežnické soutěže budou dělat rodiče těchto mladých šachistů
- Petr Pisk byl potvrzen ve funkci Tournament directora ECU, Jan Mazuch povýšil na councilora
Technical Commission FIDE a Jiřina Prokopová se stala členkou rozhodcovské komise ECU i FIDE,
čímž významně vzrostlo naše zastoupení v orgánech evropského a světového šachu
- ME družstev mládeže se bude konat v létě v Pardubicích
- úspěch Vl. Jansy na MS seniorů a T. Kriebla na akademickém MS

(Vladimíra Nováková, David Hampel, Ladislav Záruba)
- Zbyněk Hráček přebírá od VL. Jansy roli kapitána reprezentačního družstva mužů
- do zahraničí v roce 2018 vycestovalo reprezentovat ČR na 110 hráčů
- Venuše Souralová se stala manažerkou Šachu do škol, v současné době je do projektu zapojeno 142
škol a jejich počet průběžně narůstá
- financování - podpora šachových kroužků (nároková záležitost, když má klub registrovanou mládež)
- Šachy do škol (dává finance MMŠaTV)
- program Můj klub

19:50

9. Zpráva o hospodaření JmŠS v roce 2018 (R. Skoumal)
Zpráva o hospodaření nebyla zatím zpracována
Hospodář JmŠS zpracuje zprávu o hospodaření za rok 2018 a uveřejní ji do 31. 3. 2019 na krajský web.

19:55

10. Zpráva mandátové komise
Přítomno je 16 delegátů z 21 oprávněných, tj. 76 %. Konference je usnášení schopná.
K přijetí rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina přítomných oprávněných delegátů s hlasem
rozhodujícím, tj. 9 delegátů.

20:00

11. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 23.2. 2019 v Havlíčkově Brodě (5 delegátů)
Delegáti: David Hampel, Miroslav Hurta, Vladimíra Šťastná, Radka Slepánková a Josef Lahodný
Náhradníci: Miroslav Slavík, Stanislav Vémola
Delegáti a náhradníci schváleni (16 hlasů pro)

20:05

12. Rozpočet JmŠS na rok 2019 (R. Skoumal)
Návrh rozpočtu JmŠS na rok 2019 je shodný jako návrh rozpočtu na rok 2018.

20:10

13. Krajské soutěže družstev a jednotlivců v sezóně 2017/2018, výsledky konkurzů (V. Šťastná)
- přebor JmŠS v klasickém šachu (kategorie muži, ženy, senioři, H18, H20, D18 a D20)
- přebor JmŠS v rapid šachu družstev
Konkurzy na pořadatele krátkodobých soutěží JmŠS v sezóně 2018/19
- přebor JmŠS v rapid šachu (kategorie muži, ženy, H18, H20, D18 a D20)
- přebor JmŠS
- přebor JmŠS v klasickém šachu (kategorie muži, ženy, senioři, H18, H20, D18 a D20)
- neobsazené konkurzy (blesk, … - viz zpráva)

20:..

14. Vystoupení zástupců OŠS s hodnocením činnosti na jednotlivých okresech
Předsedové OŠS zašlou zprávy o činnosti jednotlivých OŠS za rok 2018 do 15.3..2019 emailem předsedovi KM
JmŠS M. Hurtovi (mhurta@volny.cz), jenž tyto zprávy neprodleně uveřejní na webu JmŠS a zkontrolovat její
uveřejnění do 31. 3. 2019.

20:30

15. Diskuze, ostatní:
- R. Moulis: vedení OŠS Brno-město přestalo vyvíjet činnost, v zastoupení jedná B. Chmelíček
- diskuze o novém webu JmŠS (uvedení odkazu na nové stránky JmŠS na starém webu)
- S. Vémola: jaké jsou stavy podúčtů OŠS a jaké připadnou přesné finanční částky pro OŠS
- M. Slavík: možnost vybírání kauce místo startovného při soutěži družstev

16. Usnesení Konference JmŠS 2019
I. Konference JmŠS schvaluje
1. Zprávu o činnosti JmŠS za rok 2018 přednesenou předsedou JmŠS Davidem Hampelem a doplněnou
zprávami předsedů odborných komisí.
2. Návrh rozpočtu JmŠS na rok 2019, který je shodný jako návrh rozpočtu na rok 2018.
II. Konference JmŠS vzala na vědomí
1. Zprávu RK JmŠS za rok 2018.
2. Vyhlášení výsledků konkurzů na krajské soutěže družstev a jednotlivců.
III. Konference JmŠS zvolila
1. Delegáty na Konferenci ŠSČR 23. 2. 2019 v následujícím složení: David Hampel, Miroslav Hurta, Josef
Lahodný, Radka Slepánková, Vladimíra Šťastná, náhradníci Miroslav Slavík, Stanislav Vémola.
IV. Konference JmŠS ukládá:
1. OŠS zaslat zprávu o činnosti na okrese v roce 2018 do 15. 3. 2019 na adresu mhurta@volny.cz a
zkontrolovat její uveřejnění na krajském webu do 31. 3. 2019.
2. Hospodáři JmŠS zpracovat zprávu o hospodaření za rok 2018 a vyvěsit ji do 31. 3. 2019 na krajský web.
V. Konference JmŠS potvrdila:
1. Na základě předchozí kooptace VV JmŠS pana Radka Skoumala (narozeného 1. 4. 1973, bydlištěm Velký
Karlov 76, 671 28 Velký Karlov) jako člena VV JmŠS a jako hospodáře JmŠS.
Návrh usnesení přijat (13 hlasů pro, 3 nehlasovali)

20:50

17. Závěr Konference JmŠS

Zapsal: Petr Trávníček

Ověřil: David Hampel

