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Zpráva předsedkyně o činnosti JmŠS v roce 2022

Vážení delegáti konference JmŠS, dovolte mi stručně shrnout činnost JmŠS v roce 2022 a za 
celé volební období. 

Výkonný výbor JmŠS

Výkonný výbor byl v roce 2020 zvolen ve složení:

Radka Slepánková  předseda JmŠS 

Miroslav Hurta místopředseda JmŠS,předseda Komise mládeže 

Vladimíra Šťastná předsedkyně Sportovně technické komise 

Radek Skoumal hospodář 

Ondřej Zámečník předseda Komise rozhodčích 

Petr Trávníček sekretář, zápisy z jednání VV a konferencí

Jaroslav Bureš Člen VV pověřený soutěžemi dorostenců a juniorů

- členy Revizní komise JmŠS: Jan Gorčák, David Hampel a Josef Lahodný. Revizní komise 
zvolila předsedu Revizní komise Davida Hampela.

Na konferenci dne 13 6. 2022 došlo k rezignaci Ondřeje Zámečníka a na jeho funkci byl 
jmenován Dominik Frýda.

V této chvíli bych tedy ráda poděkovala, všem členům za odvedenou práci v tomto nelehkém 
tříročním období provázené v podstatě po celou dobu koronavirovou epidemií. Bohužel také 
musím konstatovat, že stále není dotažen zápis do spolkového rejstříku. Věřím, že novému 
VV JmŠS se podaří tak učinit co nejdříve.

Pro komunikaci s úřady byla založena datová schránka, kterou v současné době obsluhuje pan
David Hampel.

VV JmŠS, STK a RK se nadále scházel několikrát v roce prostřednictvím on-line schůzek, 
které jsou operativnější než zdlouhavé řešení prostřednictvím emailu.

Hospodaření

Na poslední konferenci byl schválen rozpočet na rok 2022 a předložený je v současné době 
rozpočet na rok 2023. Další informace věřím, doplní pan Radek Skoumal.

https://jmsschess.cz/wp-content/uploads/2023/02/rozpocet_jmss_2023_finalni.pdf


Soutěže

Na jaře 2022 padla všechna epidemická opatření a tak turnaje mládeže i soutěže dospělých se 
vrací do normálu. Více ve svých zprávách pan Mirek Hurta a Vlaďka Šťastná. 

https://jmsschess.cz/2023/02/zprava-komise-mladeze-za-rok-2022-pro-konferenci-jmss-13-2-
2023/

https://jmsschess.cz/wp-content/uploads/2023/01/zprava_predsedkyne_STK_2023.pdf

Vážení delegáti, čeká nás nové volební období, ráda bych tedy ještě jednou poděkovala všem 
svým spolupracovníkům i všem hráčům, popřála šťastnou ruku nad šachovnicí a především 
pevné zdraví.

Ve Vyškově 13. 2. 2023

Radka Slepánková

Předsedkyně JmŠS
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