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Zpráva předsedy o činnosti JmŠS v roce 2019  

a za celé uplynulé volební období 
 

Vážení delegáti konference JmŠS, 

dovolte mi stručně shrnout činnost JmŠS v roce 2019 a následně za celé uplynulé volební období.  

 

1. Činnost Výkonného výboru JmŠS 
VV JmŠS byl zvolen na mimořádné konferenci JmŠS konané dne 25. 9. 2016 a v roce 2018 byl do 

něj kooptován (a na Konferenci JmŠS 2019 potvrzen) Radek Skoumal na pozici hospodáře. V roce 

2019 tedy VV pracoval ve složení: 

 

Jan Gorčák    soutěže kategorií H,D18-20 

David Hampel   předseda JmŠS 

Miroslav Hurta   místopředseda JmŠS, předseda Komise mládeže 

Vladimíra Šťastná  předsedkyně Sportovně technické komise 

Radek Skoumal  hospodář 

Radka Slepánková   propagace, dotace 

Dosi Točev   kontakt s největším oddílem a nejčastějším hracím a jednacím  

    prostorem krajských akcí na Lokomotivě Brno 

Petr Trávníček   sekretář, zápisy z jednání VV a konferencí 

Ondřej Zámečník   předseda Komise rozhodčích  

 

Výkonný výbor se tradičně schází jen na výročních konferencích a na jarní společné schůzi VV 

a STK připravující rozpis soutěží družstev. Je však v neustálém kontaktu mailovém i osobním při 

důležitých akcích.  

 

2. JmŠS a Šachový svaz České republiky 
V roce 2019 členská základna ve velké většině krajů rostla; u nás růst o 50 hráčů. ŠSČR měl k 31. 

10. 2019 celkem 13 706 členů, což je nárůst asi o 300 členů. V počtu registrovaných šachistů jsme 

nově mezi čtyřmi kraji s členskou základnou nad 1500 členů. Zůstávají nám 2 postupová místa do 

2. ligy, 2-3 postupová místa do celostátních soutěží juniorů a mládeže, vyšší počet delegátů na 

Konferenci ŠSČR oproti menším krajům. Tradičně držíme významné pozice také v celostátním 

měřítku. Radka Slepánková je členkou Revizní komise, Vladimíra Šťastná je členkou STK, 

Miroslav Hurta je členem Komise mládeže. ŠSČR kromě metodického vedení poskytuje JmŠS 

příspěvky na práci s mládeží a funkcionářskou činnost. 

 

3. Registrace členské základny a výběr příspěvků 
Počet registrovaných hráčů JmŠS mírně vzrostl. Růst patrně nebude dlouho pokračovat, ale i 

stagnace by byla dle mého názoru pozitivní. Náš kraj je patrně jediným krajem s nulovými 

členskými příspěvky za kategorii mládeže, tuto podporu mládeži bychom se měli snažit udržet. 

 

4. Hospodaření 
Nastavení vykazování pomocí smluv a upřednostnění fakturace zatím není stoprocentní, ale jeho 

míra roste. Patrně bude nutné vypracovat a publikovat na webových stránkách materiál, kde budou 

popsané konkrétní situace včetně vzorových dokumentů. 

 

5. Činnost OŠS 
Rozdělení je navrženo dle tradičního klíče: 1000,- Kč na každý okres a zbytek do 20.000,- rozdělen 

poměrně dle počtu aktivních členů. Kromě toho je zde návrh v roce 2020 rozdělit celkem 30.000,- 



Kč s paušálem 1000,- Kč a zbytek do 30.000,- dle členů. ŠSČR nadále publikuje počty aktivních 

členů (v minulosti bylo avizováno, že to tak nebude), takže je tradiční metodika použitelná. 

 

6. Mistrovské soutěže 
K soutěžím družstev se blíže vyjádří ve své zprávě předsedkyně STK. Já si dovolím poděkovat 

vedoucím družstev a všem stálým i příležitostným zpravodajům.  

 

7. Internetové stránky JmŠS 
Nový web JmŠS je v provozu, má už několik vylepšení a práce s ním je podstatně příjemnější než 

s původním webem (který ovšem byl na svoji dobu špičkový a „vydržel“ více než se dalo 

očekávat). Zbývá dopracovat sekce se statickými informacemi, zde můžete – třeba prostřednictvím 

diskusního fóra – rozsah poskytovaných informací sami ovlivnit. 

 

8. Dlouhodobé zhodnocení 
Je třeba předeslat, že aktuálně žije šachový svět v České republice v dobách bohatých. A je to dobře 

zejména z toho důvodu, že není třeba se na Konferencích ŠSČR bít o rozpočet, ale přemýšlet o tom, 

jak a kde šachu co nejvíce pomoci. Doufejme, že tato doba vydrží dlouho. Ale také si přejme, že se 

na šachy v budoucnu nepřisaje někdo, kdo to bude myslet dobře jen pro sebe. 

 

Za poslední čtyři roky se toho až tak moc neudálo, viděno očima předchozích volebních období, 

kdy JmŠS získal právní subjektivitu, postavil se ekonomicky na vlastní nohy a elegantně – zejména 

díky Jaroslavu Benákovi – se transformovat na pobočný spolek. Je zřejmé, že za stagnaci 

posledních let může moje vytížení v pracovním i osobním životě, které mi neumožňovalo řídit 

JmŠS tak, jak by bylo třeba k jeho dalšímu rozvoji. Nicméně se nenašel nikdo jiný, takže toto 

nouzové řešení bylo nutné. 

 

Patrně je klišé zdůrazňovat, že náš svaz tvoří hlavně lidé, ale u nás se naštěstí naplňuje, že hráči 

chtějí hrát a ne vyhledávat spory, ještě se najdou kvalitní funkcionáři a že se dokážeme dohromady 

o věcech bavit. 

 

 

9. VV JmŠS jako tým do voleb, změny v RK JmŠS 
Do voleb na Konferenci JmŠS jde VV JmŠS v aktuálním složení se dvěma výjimkami:  Jan Gorčák 

a David Hampel. VV by tak poněkud zeštíhlel, což nemusí být vůbec na škodu. Janu Gorčákovi 

děkuji za dlouholetou práci ve VV. Na předsedkyni JmŠS bude kandidovat Radka Slepánková, která 

disponuje zkušenostmi nejen z mládežnického šachu, ale z pozice členky revizní komise ŠSČR 

a časté delegátky na konferencích JmŠS a ŠSČR se více než dostatečně orientuje v šachovém dění 

celkově. Změny nastanou také v Revizní komisi JmŠS, z níž odchází „do částečného šachového 

důchodu“ Rudolf Moulis a Stanislav Vémola, kteří svým přehledem a cennými radami, kterým bude 

dobré naslouchat i nadále, přispěli k hladkému chodu JmŠS. Na jejich místo budou společně 

s dalším členem RK Josefem Lahodným kandidovat Jan Gorčák a David Hampel, kteří zde mohou 

uplatnit své zkušenosti nabyté ve VV JmŠS.  

 

Je třeba zdůraznit, že kandidatura do VV JmŠS i do RK JmŠS je otevřena všem, kteří se o šachové 

dění v JmŠS zajímají a chtějí přiložit ruku k dílu.  

 

 

 

V Tetčicích, 10. 2. 2020 

David Hampel 

předseda JmŠS 


