
Zápis z online konference JmŠS

Místo konání: Online (Jitsi Meet)
Datum konání: Čtvrtek 17. února 2022
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=ecrewwVVD2U

Přítomní delegáti: MŠS Brno: C. Slepov, J. Bureš, V. Šťastná
OŠS Blansko: A. Kunc, M. Boháček
OŠS Brno venkov: A. Dumek, D. Hampel
OŠS Břeclav: M. Slavík
OŠS Hodonín: P. Trávníček, Z. Uřičář
OŠS Vyškov: K. Hruška, R. Majetič, V. Vykoukal
OŠS Znojmo: R. Skoumal, V. Losík

Hosté: R. Svoboda, R. Slepánková, O. Zámečník, L. Záruba, M. Hurta, S. Vémola, 
D. Fryda, J. Gorčák

Program:  1. volba delegátů na konferenci ŠSČR
2. anketa o zápočtu KPII na FIDE rtg.
3. různé

Úvodní informace

Krajská konference se v roce 2022 rozdělila na dvě části. První proběhla ve čtvrtek 17. února 2022. 
Termín druhé části nebyl v době pořízení tohoto zápisu známý. 

Na konferenci se předem přihlásilo 19 delegátů. Čtyři se později omluvili, jeden čelil technickým 
potížím, reálně proto hlasovalo 14 delegátů z 21 možných (67 %). 

Při účasti 14 delegátů byla konference usnášeníschopná. 

Jednání se zúčastnili dva zástupci ŠSČR, Ladislav Záruba a Rostislav Svoboda. 

Průběh konference

1. volba delegátů na konferenci ŠSČR

Po krátké diskusi byla zvolena čtveřice M. Hurta, R. Skoumal, V. Šťastná a R. Majetič. První 
náhradník M. Slavík a druhý R. Slepánková. 

Volba delegátů konference ŠSČR – hlasů pro 12, hlasů proti 0 (schváleno). 

2. anketa o zápočtu KPII na FIDE rtg.

Hlasování o zápočtu předcházela obsáhlá analýza situace v ostatních krajích, administrativních 
podmínek zápočtu a hodnocení výsledků ankety. Delegáti se nakonec rozhodli řídit výsledky ankety
a schválit zápočet KPII na FIDE rtg. Partiový bulletin se zpracovávat nebude. 

Zápočet KPII na FIDE rtg. – hlasů pro 10, hlasů proti 1 (schváleno). 
Zpracování turnajového bulletinu – hlasů pro 1, hlasů proti 8 (neschváleno).  

https://jmsschess.cz/2021/12/anketa-o-zapoctu-kpii-na-fide-elo/
https://www.youtube.com/watch?v=ecrewwVVD2U


3. různé

Druhá část konference proběhne v červnu. Většina kandidátů upřednostnila tento termín v rychlé 
anketě a následně schválila hlasováním.

Druhá část konference proběhne v červnu, organizací je pověřen výkonný výbor JmŠS – hlasů pro 
12, hlasů proti 0 (schváleno).

R. Majetič vznesl dotaz ohledně letošního ročníku přeboru škol a nesouhlas se zrušením krajského 
kola. Z rozsáhlé diskuse ovšem vyplynulo, že za současných podmínek a při dodržení propozic 
soutěže, není reálné přebor uspořádat. R. Majetič v tom případě žádal upravit podmínky přeboru, 
nenašel se ovšem nikdo, kdo by jej podpořil a diskuse na toto téma byla proto ukončena.  

M. Boháček žádal vysvětlení dotačního programu pro oddíly pracující s mládeží. Především, proč 
jsou podmínky pravidelně zveřejňovány v průběhu února/března, když rozhodné období pro udělení
dotací začíná již v září předchozího roku. R. Svoboda a M. Hurta vysvětlili, že M. Boháček 
nerozumí problematice rozdělování dotací a problémům způsobeným současnou epidemiologickou 
situací.

M. Boháček vznesl dotaz na R. Slepánkovou a O. Zámečníka ohledně doplnění nedodaných zpráv 
ke konferenci 2021. R. Slepánková i O. Zámečník slíbili zprávy dodat co nejdříve.

R. Skoumal pozval přítomné na mládežnické turnaje ve Znojmě a připomněl zaslání dokumentů pro
rejstříkový soud a registr skutečných majitelů.  

J. Bureš se zeptal na podmínky spolupráce s krajským tréninkovým centrem (KTCM). M. Hurta 
vysvětlil princip fungování a možnosti zapojení, L. Záruba a R. Svoboda doplnili možná další 
směřování KTCM. 

Usnesení konference

1. Konference JmŠS zvolila delegáty na konferenci ŠSČR ve složení: M. Hurta, R. Skoumal, 
V. Šťastná a R. Majetič. Náhradníci M. Slavík a R. Slepánková. 

2. Konference schválila zápočet KPII na FIDE rating od sezóny 2022/23.

3. Konference uložila VV JmŠS uspořádat druhou část konference JmŠS v červnu 2022.

Zapsal

Milan Boháček

V Boskovicích, 3. března 2022


