
Jihomoravský šachový svaz, Hybešova 119, 664 17 Tetčice

jmss.chess.cz

Zpráva předsedy o činnosti JmŠS v roce 2017

Vážení delegáti konference JmŠS,
dovolte mi stručně shrnout činnost JmŠS v roce 2017. 

1. Činnost Výkonného výboru JmŠS
VV JmŠS byl nově zvolen na mimořádné konferenci JmŠS konané dne 25. 9. 2016 ve složení:

Jan Gorčák soutěže kategorií H,D18-20
David Hampel předseda JmŠS
Miroslav Hurta místopředseda JmŠS, předseda Komise mládeže
Vladimíra Nováková předsedkyně 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
Ondřej Zámečník předseda Komise rozhodčích 

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

2. JmŠS a Šachový svaz České republiky
V roce 2017 členská základna ve většině krajů rostla; u nás růst o 23 hráčů. ŠSČR měl k 31. 10.
2017 celkem 13 031 členů, což je růst asi o 500 členů. V počtu registrovaných šachistů jsme mezi
pěti kraji s členskou základnou nad 1000 členů. 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 také v celostátním měřítku. Petr
Harasimovič je předsedou Komise rozhodčích, David Ciprys je členem STK a Organizační komise,
Miroslav Hurta je členem Komise mládeže. ŠSČR poskytuje JmŠS příspěvky na práci s mládeží a
funkcionářskou činnost.

KŠS počet aktivních členů
k 31. 10. 2017

(k 31. 10. 2016)

počet
delegátů

Pražský šachový svaz 1375 (1295) 5
Středočeský šachový svaz 1534 (1519) 6
Jihočeský šachový svaz 692 (610) 3
Šachový svaz Plzeňského kraje 543 (532) 3
Krajský šachový svaz Karlovy Vary 329 (341) 3
Ústecký krajský šachový svaz 622 (662) 3
Šachový svaz Libereckého kraje 669 (570) 3
Královéhradecký krajský šachový svaz 797 (824) 3
Pardubický krajský šachový svaz 887 (844) 3
Krajský šachový svaz Vysočina 571 (490) 3
Jihomoravský šachový svaz 1419 (1396) 5
Šachový svaz Zlínského kraje 1186 (1158) 4



Šachový svaz Olomouckého kraje 736 (689) 3
Moravskoslezský krajský šachový svaz 1671 (1529) 6

3. Registrace členské základny a výběr příspěvků
Počet  registrovaných  hráčů  JmŠS  mírně  vzrostl,  viz  tabulka  výše.  Růst  patrně  nebude  dlouho
pokračovat, ale i stagnace by byla dle mého názoru pozitivní. Náš kraj je patrně jediným krajem
s nulovými členskými příspěvky za kategorii mládeže, tuto podporu mládeži bychom se měli snažit
udržet.

4. Hospodaření
Podrobná  čísla  jsou  uvedena  v  samostatném  materiálu  hospodáře.  Na  vypracování  formálního
účetnictví a účetních dokumentů bude využita profesionální firma. V případě, že se nepodaří nalézt
hospodáře z okruhu členů JmŠS, bude nutné zaplatit externího hospodáře (sekretáře).

5. Činnost OŠS
Pro ozřejmění postavení OŠS v rámci JmŠS je navržen Statut OŠS. Návrh rozdělení prostředků na
činnost  OŠS je níže.  Rozdělení  je provedeno dle tradičního klíče: 1000,-  Kč na každý okres a
zbytek do 20.000,- rozdělen poměrně dle počtu členů. Se změnou metodiky ŠSČR pro vykazování
členů budeme patrně muset najít jiné kritérium.

Okres Částka
Blansko 3211
Brno-město 4673
Brno-venkov 2532
Břeclav 2392
Hodonín 2744
Vyškov 2444
Znojmo 2004

6. Mistrovské soutěže
K soutěžím družstev se blíže vyjádří ve své zprávě předsedkyně STK. Já si dovolím poděkovat
vedoucím družstev a všem stálým i příležitostným zpravodajům. 

7. Internetové stránky JmŠS
Web JmŠS evidentně dosluhuje. Je třeba, aby se našel někdo, kdo v součinnosti s VV JmŠS nechá
vybudovat web nový.  

8. Kvalita vedení JmŠS
Je zřejmé, že moje vytížení v pracovním i osobním životě mi neumožňuje řídit JmŠS tak, jak by
bylo třeba. Svoji pozici jako předsedy a hospodáře beru jako nouzové řešení, a je důležité aby to tak
vnímali i zástupci OŠS a intenzivně hledali nástupce na obě pozice.

V Tetčicích, 10. 2. 2018
David Hampel
předseda JmŠS


