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Zpráva předsedy o činnosti JmŠS v roce 2012

Vážení delegáti konference JmŠS,
dovolte mi stručně shrnout činnost JmŠS, ať už tu viditelnou – soutěže, turnaje, tak i tu na pozadí – 
jednání,  schůze...   Ve druhém případě  jde  jistě  o  méně  zajímavou  část  činnosti  našeho svazu, 
nicméně výsledky této  činnosti  umožňují  v  rámci  našeho kraje  realizovat  praktickou  šachovou 
činnost.  Všechny krajské soutěže (ať už dlouhodobé či  krátkodobé, dospělých či  mládeže)  jsou 
téměř  ihned  po  dohrání  turnaje  či  kola  soutěže  vystaveny  na  portálu  db.chess.cz  a  poté 
komentovány na webu JmŠS, který tak může sloužit i jako přehled nejen krajských akcí.

1. Činnost Výkonného výboru JmŠS
VV JmŠS pokračuje v činnosti ve složení, v jakém byl zvolen:

Jaroslav Benák předseda Komise rozhodčích 
Jan Gorčák soutěže kategorií H,D18-20
David Hampel předseda JmŠS
Miroslav Hurta místopředseda, předseda Komise mládeže
Bronislav Chmelíček hospodář, kontakt s krajským sdružením ČSTV
Jiří Myšulka     předseda Sportovně technické komise
Dosi Točev kontakt s největším oddílem a nejčastějším hracím a jednacím 

prostorem krajských akcí na Lokomotivě Brno
Radka Slepánková propagace, dotace
Petr Trávníček sekretář, zápisy z jednání VV a konferencí

Výkonný výbor se tradičně schází jen na výročních konferencích a jarní společné schůzi VV a STK 
připravující  rozpis  soutěží  družstev.  Je  však  v  neustálém  kontaktu  mailovém  i  osobním  při 
důležitých akcích. 

2. JmŠS a Jihomoravské krajské sdružení ČSTV
Odluka JmŠS od krajského sdružení ČSTV v rámci získání právní subjektivity JmŠS znamenala 
výrazné omezení kontaktů. Členy ČSTV nadále zůstáváme, případný kontakt zajišťuje hospodář.

3. JmŠS a Jihomoravský kraj
Spolupráce s Jihomoravským krajem, jmenovitě s pracovnicí oddělení volnočasových aktivit paní 
Fantovou byla vždy na velmi dobré úrovni. Pro kvalitní obsazení akcí nabízených krajem děláme 
maximum. Těžko najdeme lepší formu propagace své činnosti. 

4. JmŠS a Šachový svaz České republiky
V roce 2012 členská základna opět mírně klesla (v některých krajích došlo i  k růstu).  V počtu 
registrovaných šachistů jsme mezi třemi kraji s nejpočetnější členskou základnou. 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 i v 
celostátním měřítku. Ve VV ŠSČR nahradil Jaroslava Benáka Ladislav Palovský. David Ciprys je 
členem STK a Organizační komise.

Nejvýznačnějším společným počinem JmŠS a ŠSČR snad za celou dobu existence bylo vyúčtování 
dotace MŠMT. Problémem byl  nedostatek informací  a zejména času.  V JmŠS naplníme hlavní 



poslání této dotace, dostat peníze zpět do oddílů. Žádný oddíl nezůstane opomenut, je ale nutné 
rozlišit oddíly, které na vyúčtování aktivně spolupracovaly. Je škoda, že když teď vše „umíme“ je 
téměř jisté, že dotace v dostatečné výši ŠSČR nezíská a na oddíly nepůjde nic. Rýsuje se příspěvek 
oddílům s mládeží, ale toto bude případně řešit ŠSČR přímo s oddíly.

KŠS
počet aktivních členů k   23.   10. 

2012
(stav k   31.   10. 2011)

počet delegátů

Pražský šachový svaz 1183 ( 1152 ) 4 ( 4 )
Středočeský šachový svaz 1415 ( 1335 ) 5 ( 5 )
Jihočeský šachový svaz 553 ( 560 ) 3 ( 3 )
Šachový svaz Plzeňského kraje 481 ( 528 ) 3 ( 3 )
Krajský šachový svaz Karlovy Vary 281 ( 268 ) 3 ( 3 )
Ústecký krajský šachový svaz 677 ( 688 ) 3 ( 3 )
Šachový svaz Libereckého kraje 396 ( 410) 3 ( 3 )
Královéhradecký krajský šachový svaz 706 ( 726 ) 3 ( 3 )
Pardubický krajský šachový svaz 765 ( 770 ) 3 ( 3 )
Krajský šachový svaz Vysočina 445 ( 457 ) 3 ( 3 )
Jihomoravský šachový svaz 1273 ( 1392 ) 5 ( 5 )
Šachový svaz Zlínského kraje 1070 ( 1101 ) 4 ( 4 )
Šachový svaz Olomouckého kraje 661 ( 653 ) 3 ( 3 )
Moravskoslezský krajský šachový svaz 1424 ( 1443 ) 5 ( 5 )
Sdružení šachových problémistů ČR 3
Sdružení korespondenčního šachu ČR 3
Celkem 11340 ( 11483 ) 56 ( 56 )

Přehled počtů delegátů na Konfereci ŠSČR 2013 a údaje o členské základně.

5. Aktuální stav financování šachových svazů
Oddělením krajských a "republikových" příspěvků je jasně dané, s čím hospodaříme na kraji a   co 
posíláme ŠSČR. Na úrovni krajské doslova platí, že co si usmyslíme, můžeme realizovat. Také ale 
vše musíme zaplatit,  a  to  ne penězi  "spadlými  shůry",  ale  penězi,  které  vybereme mezi  sebou. 
Rezerva JmŠS  dlouhodobě  roste.  Na minulé konferenci nebyla shoda v tom, jak rezervu snížit. Já 
si stále myslím, že jedinýmspravedlivým  řešením  je  snížení  krajských  příspěvků, které v případě 
výrazného  úbytku  členské  základny  mohou  být  opět  přiměřeně  navýšeny.  Jen  toto  řešení  je 
spravedlivé ke všem oddílů a nenutí k nedobrovolnému sponzorství jiných oddílů. Dále bude patrně 
nutné inovovat web JmŠS, i zde je nutné počítat s vyššími výdaji. Na celorepublikové úrovni stále  
není zřejmý nějaký stálý systém financování sportu.

6. Registrace členské základny a výběr příspěvků
Počet  registrovaných  hráčů  JmŠS se zaplacenými členskými  příspěvky  opět  poklesl, viz tabulka 
výše. Dlouhodobý trend je trvale klesající a pravděpodobně ještě potrvá.

7. Hospodaření
Podrobná čísla jsou uvedena v samostatném materiálu hospodáře.  Lze konstatovat,  že současný 
hospodář Bronislav Chmelíček zvládnul zvýšený rozsah práce na výbornou. 

8. Činnost OŠS
Některé  OŠS  převedly  finance  od  okresních  sdružení  ČSTV na  účet  JmŠS.  Díky komunikaci 
ohledně dotací ŠSČR je vidět propastný rozdíl mezi vedeními jednotlivých OŠS. Návrh rozdělení 
prostředků na činnost OŠS je součástí materiálů hospodáře.



9. Mistrovské soutěže
K  soutěžím  družstev  se  blíže  vyjádří  ve  své  zprávě  předseda  STK.  Já  si  dovolím  poděkovat 
vedoucím družstev a všem stálým i příležitostným přispěvatelům, díky kterým je servis na webu 
JmŠS něčím,  co  nenajdeme nikde  jinde  v  ČR.  Předseda  STK JmŠS jistě  bude  na  Konferenci 
prezentovat výsledky ankety o hracím tempu v KPII.  Po loňském jasném odmítnutí  „ligového“ 
tempa  byl  VV JmŠS  Konferencí  vázán  anketu  zopakovat,  tentokrát  s  „jakýmkoliv  přidávacím 
tempem“.

10. Cizinci a JmŠS
Krajské svazy mohou zpoplatňovat  tzv.  cizince.  Navrhuje prodiskutovat  možnost,  že  by cizinci 
platili krajské příspěvky stejně jako všichni členové JmŠS, s tím, že by také měli stejné postavení 
(např. v rámci krátkodobých krajských soutěží).

11. JmŠS jako poskytovatel dotací
V loňském roce se objevila individuální žádost o dotaci od JmŠS. Stalo se tak poprvé. VV JmŠS 
nebyl v postoji k této žádosti jednotný. Bude účelné prodiskutovat tuto záležitost na Konferenci, a  
poté buď připravit jednotná pravidla, nebo dotace JmŠS vyloučit. Podle mého názoru není JmŠS na 
takovéto  záležitosti  zřízen,  vybrané  příspěvky  by  měly  sloužit  na  všeobecnou  administrativu, 
nikoliv na sponzorování vybraných subjektů či jedinců.

12. Internetové stránky JmŠS
Sledovanost webových stránek JmŠS, cca 155 tisíc návštěv, se drží na standardní úrovni. Nelze než 
poděkovat všem přispěvatelům (mimo jiné nelze nezmínit Jana Kalendovského), díky nimž je web 
JmŠS na vysoké úrovni. Web začíná být morálně zastaralý, je problém s editací článků v moderních 
prohlížečích. 

V Tetčicích, 22. 2. 2013 
David Hampel
předseda JmŠS


