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Zpráva předsedkyně o činnosti JmŠS v roce 2021

Vážení delegáti konference JmŠS, dovolte mi stručně shrnout činnost JmŠS v roce 2021. 

1. Výkonný výbor JmŠS

Výkonný výbor pracoval ve stejném složení, jako byl v roce 2020 zvolen. Musím konstatovat,
že stále není dotažen zápis do spolkového rejstříku. 

2. Činnost VV JmŠS

Konferenci JmŠS, kterou zpravidla pořádá začátkem roku, jsme z epidemických důvodů 
nemohli uskutečnit a VV JmŠS  se tedy rozhodl rozdělit konferenci na 2. části on-line 
schůzky a v případě příznivých epidemických podmínek na osobní setkání. První část 
konference se uskutečnila 1. 2. 2021 https://jmsschess.cz/2021/02/krajska-konference-poprve-
online/. 

Významné body, o kterých tato konference rozhodovala:

1. Zvolit delegáty na konferenci ŠSČR (i tato konference musela proběhnout formou on-line).

2. Rozhodnout o soutěžích, jak už krajských tak okresních a z důvodu epidemických 
podmínek bylo rozhodnuto, že se soutěže nebudou dohrávat.

3. Členské příspěvky, zde naopak padlo rozhodnutí platit je i nadále z důvodu návaznosti na 
řadu dotací pro jednotlivé oddíly.

Druhá část konference proběhla, již osobně 19. září 2021 v prostorech Bowling centrum Brno,
Líšeňská 80 a to dle klasického programu zpráva předsedy, jednotlivých komisí, hospodáře a 
vystoupení delegátů OŠS.

VV JmŠS, STK a RK komise se scházel dříve jednou v roce, z důvodu měnících se 
epidemických podmínek se scházíme několikrát v roce formou on-line schůzek, abychom 
mohli operativně reagovat.

3. Hospodaření

Podrobná čísla jsou uvedena v samostatném materiálu hospodáře pana Skoumala. 

https://jmsschess.cz/wp-content/uploads/2022/06/rozpocet_jmss_2021_komplet_-pred-
konferenci_automaticka.pdf

4. Soutěže

Sezónu pro rok 2020/2021 opět velmi výrazně ovlivnila epidemie koronaviru a to především 
na podzim 2020. Největší problémy způsobila družstvům protikoronavirová opatření přijatá 
ještě během podzimní částí soutěže, která v případě dospělých umožňovala start v soutěžích 
pouze očkovaným hráčům. Více k tomu Vlaďka Štastná v její zprávě za předsedkyni STK.
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https://jmsschess.cz/wp-content/uploads/2022/06/zprava_predsedkyne_STK_2022.pdf

Závěrem

Ráda bych opět poděkovala všem svým kolegům za odvedenou práci v tomto nelehkém 
období. Vážení delegáti v roce 2023 bude nové volební období členů do VV JmŠS a poslední 
on-line schůze se dohodla, že pokud máte zájem se ucházet o pozici ve VV JmŠS, kontaktujte
mě na můj email: radka.slepankova@seznam.cz. 

Ve Vyškově 12. 6. 2022

Radka Slepánková

Předsedkyně JmŠS
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