
Zápis z on-line Konference JmŠS

Místo konání: Online (Microsoft Teams)
Datum konání: pondělí 1. února 2021

Přítomní delegáti: OŠS Blansko: A. Kunc, J. Plch, M. Pokladník
                          OŠS Brno-město: J. Bureš, V. Šťastná, O. Zámečník

OŠS Brno-venkov: A. Dumek, D. Hampel, D. Dumek
OŠS Břeclav: M. Slavík, J. Dostál, J. Tesař
OŠS Hodonín: P.Trávníček
OŠS Vyškov: K. Hruška, R. Majetič, V. Vykoukal
OŠS Znojmo: R. Skoumal, T. Rösner  

Přítomní hosté: R. Slepánková (předcedkyně JmŠS) L. Záruba (sportovní sekretář ŠSČR), 

M. Hurta (předseda KM JmŠS), M. Boháček (STK, vedoucí KP II. A),
D. Dumková (Šachy Zastávka), J. Kotisa (SK Vyškov), S. Vémola (ŠO MKS Vyškov)

Program on-line konference JmŠS:

1. Schválení programu konference
2. Volba pěti delegátů na Konferenci ŠSČR

3. Soutěže družstev

4. Aktuality ze ŠSČR

5. Diskuze

Letošní krajská konference se dělí na dvě části. První část proběhla online v pondělí 1. února. Druhá 
část ještě nemá určený termín, ale pokud to bude možné, měla by proběhnout klasicky „tváří v tvář“.
Zájem o konferenci byl velký. Z maximálního počtu 21 oprávněných delegátů jich bylo přítomno (přihlásilo se)  
18 delegátů (tj. 86%) a konference proto byla bez obtíží usnášeníschopná. Většina přítomných nejspíš čekala 
rychlé jednání, které zabere jen pár desítek minut. Schůze se nakonec protáhla na více než dvě hodiny.

Hlavnímy body programu byla volba delegátů na online konferenci ŠSČR a také diskuse o budoucnosti 
letošních soutěží družstev. Konferenci doplnil ještě Ladislav Záruba, který reprezentoval ŠSČR a informoval 
o svazových novinkách a republikové konferenci.

1. Schválení programu konference

Delegáti na začátku schválili program on-line konference

2. Volba pěti delegátů na Konferenci ŠSČR

Volba kandidátů dříve patřila mezi formality, kde bylo největším úskalím nalézt dostatek dobrovolníků. 
Tentokrát si navržení kandidáti museli projít improvizovanou volební kampaní. Hlavní testovací otázkou pro 
kandidáty byl jejich názor na kauzu Pavla Matochy. Všech pět kandidátů nakonec obstálo, takže kraj budou na 
konferenci ŠSČR zatupovat Jaroslav Bureš, Miroslav Hurta, Radek Skoumal, Vladimíra Šťastná a Ondřej 
Zámečník. Náhradníky byli zvoleni Radka Slepánková a Martin Pokladník.

3. Soutěže družstev

Dlouho se debatovalo také o soutěžích družstev. Delegáti se rychle shodli, že krajské i okresní soutěže 
se nebudou dohrávat, ale zcela jasno nebylo ve formálních otázkách (má kraj okresům přímo nařídit zrušení 



okresních soutěží?) nebo platbě startovného (jak budou probíhat platby pro ročník 2021/22?). Dobrou zprávou 
pro přítomné bylo, že se počítá s převodem startovného z letošního na příští ročník soutěží družstev, byť se 
ještě řeší některé administrativní detaily.

4. Aktuality ze ŠSČR

Aktuální dění v ŠSČR shrnul Ladislav Záruba. Hlavní událostí, která odstartuje na konci února 
jsou online soutěže družstev a     jednotlivců  . Poběží každý týden až do začátku dubna na nové herní platformě 
Tornelo.

5. Diskuze

Závěrečná diskuse se týkala především možného odpuštění členských příspěvků odváděných ŠSČR 
a JmŠS. Rychle se ale ukázalo, že na členské příspěvky je vázána řada dotačních programů a jejich zrušení by 
svazům i oddílům výrazně uškodilo. Lepší je snažit se od svazu získat protihodnotou za zaplacené příspěvky 
lepší služby či více dotací.

Zajímavá byla zmínka o nespravedlivém rozložení počtu delegátů konference ŠSČR do jednotlivých 
krajů. Počet delegátů totiž neodpovídá členské základně a silně zvýhodňuje menší kraje. Rychle se ale ukázalo, 
že o tomto problému se ví a byla navrhována i změna, ale nikdy neprošla. Malé kraje ji vždy dokázaly 
zablokovat.

Z konference je k dispozici záznam na YouTube. Záznam je bez úprav (omluvte nižší technickou kvalitu).
Střih byl proveden pouze na začátku záznamu (čekání na kandidáty).

odkaz na záznam z jednání. https://www.youtube.com/watch?v=hxIWF6E0MYU

    Usnesení konference: 
1. Konference JmŠS zvolila delegáty na Konferenci ŠSČR ve složení: Jaroslav Bureš, Miroslav Hurta, Radek 
    Skoumal, Vladimíra Šťastná a Ondřej Zámečník, náhradník Radka Slepánková a Martin Pokladník. 

2. Ukládá STK JmŠS zrušit KPI a KPIIA, KPIIB a KPIIC družstev ročníku 2020/21. 

3. Ukládá okresním šachovým svazům zrušit své okresním přebory družstev ročníku 2020/21. 

Ostatní Neformální zpráva o konferenci na webu JmŠS. Videozáznam z konference. 

Zapsal. Petr Trávníček
                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=hxIWF6E0MYU
https://www.chess.cz/online-souteze-sscr/

