
Jihomoravský šachový svaz, Zámečnická 2, 601 73 Brno
http://www.chess.cz/kraje/jmss/

Zpráva předsedy o činnosti JmŠS v roce 2003


Vážení delegáti konference JmŠS,
minulá konference v lednu 2003 konstatovala, že končí období přechodu od územních svazů ke svazům krajským a veškerá zodpovědnost za rozvoj šachového hnutí na území Jihomoravského kraje přechází na JmŠS a OŠS. Činnost svých OŠS jste jistě hodnotili na svých okresních konferencích, činnost JmŠS musíme zhodnotit dnes. Domnívám se, a snad to vyplyne i z níže uvedených bodů, že všechny hlavní činnosti JmŠS se podařilo zajistit na úrovni plně srovnatelné s předchozími léty a v některých směrech (příprava trenérů a rozhodčích, řízení krajských soutěží družstev, webové stránky) postoupit o další krok vpřed. Rozhodně je však daleko více oblastí, které bychom chtěli zlepšit (zastoupení v nejvyšších republikových soutěžích družstev i jednotlivců, kvalita hracích místností, zkvalitnění tréninkového procesu mládeže, rozšíření šachu na školách atd.) než těch, s nimiž můžeme být spokojeni. Počet členů a oddílů, aktivita pořadatelů soutěží, schopnosti trenérů mládeže a v neposlední řadě bohatá historie jihomoravského šachu nás zavazují zaujmout mezi jednotlivými krajskými svazy přední postavení ve všech oblastech šachového života. 
1. Postavení JmŠS v rámci Jihomoravského krajského sdružení ČSTV.
JmŠS zůstává právní součástí Jihomoravského krajského sdružení ČSTV. Spolupráce s krajským pracovištěm a jeho zaměstnanci je na dobré úrovni. ČSTV poskytuje JmŠS zdarma využití prostor v Brně na Zámečnické ulici ve všedních dnech, o víkendech a svátcích za režijní poplatek 50Kč na hodinu. Zdarma rozesílá poštu, spravuje konto JmŠS a vede účetnictví. Mezi jednotlivými sporty registrovanými v ČSTV se šachy na jižní Moravě řadí až na 16. místo s počtem členů 1528 (k 31.12.2002).
2. Postavení JmŠS v rámci Šachového svazu České republiky.
Postavení JmŠS v rámci ŠSČR je poměrně silné. Nejsou zatím známa definitivní registrační čísla za rok 2003, ale je velmi pravděpodobné, že náš kraj udrží své postavení na 2. místě podle počtu členů a 1. místě podle počtu oddílů. Díky této pozici máme 2 postupová místa do 2. ligy, nově i 2 postupová místa do celostátních soutěží jednotlivců, dvojnásobný počet delegátů na konferenci ŠSČR oproti menším krajům. Miroslav Hurta je členem VV ŠSČR, David Ciprys a Petr Buchníček pracují v komisích ŠSČR, Josef Plch v Revizní komisi ŠSČR.
3. Registrace členské základny a výběr členských příspěvků.
Registrační čísla ke dni 31.12.2003 budou známa až začátkem ledna. Novým členem JmŠS se v létě stal šachový oddíl ŠK Jevíčko, který do JmŠS přestoupil z Pardubického kraje a územně působí v OŠS Blansko. JmŠS i všechny OŠS poměrně důsledně (včetně uplatnění sankcí) dbaly, aby všechny oddíly a všichni hráči na soupiskách mistrovských soutěží byli řádně registrováni. Vzhledem k prakticky úplné závislosti šachového hnutí na finančních zdrojích odvíjejících se od výše členské základny, je podobná důslednost nezbytná i v budoucnu. Svůj vlastní postup v této záležitosti chystá i ŠSČR a je to jeden z námětů pro delegáty konference ŠSČR.
4. Hospodaření.
Poměrně překvapivě bylo samotným vedením ŠSČR na poslední konferenci ŠSČR navrženo (a po kratším handrkování schváleno) přidělit 90% z vybraných členských příspěvků krajům (očekávalo se nejvýše 80%, ale padaly návrhy i na 70%). Tato kvóta platí i pro rok 2004. O způsobu financování krajů v dalších letech se nepochybně strhne živá diskuse. Navýšení zdrojů JmŠS na rok 2003 bylo ovšem částečně kompenzováno tím, že doplatek za všechny zbylé registrace provedené po 30.4.2003 se na účtu JmŠS objeví až v roce 2004. Pravděpodobně půjde o částku vyšší než 5,000Kč, ale nižší než 10,000Kč. Jak bude blíže uvedeno ve zprávě o hospodaření, držel se VV JmŠS přísně mandátu daného mu poslední konferencí a snížil plánovaný deficit rozpočtu na polovinu. Nejvíce prostředků směřovalo do soutěží mládeže a do výkonnostní sportovní činnosti, což vyplývá z poslání JmŠS. Navrhuji, aby i v roce 2003 dostal VV JmŠS mandát disponovat s prostředky, které případně ušetří v jednotlivých kapitolách, ale vždy tak, aby výsledný deficit rozpočtu nepřekročil plánovanou ztrátu. Hlavním příjemcem případných dodatečných zdrojů by měla opět být Komise mládeže.
5. Činnost OŠS.
Na činnost OŠS jsou (poměrně dlouhodobě) názory často velmi rozporné. Na jedné straně se mnozí obávají kolapsu jejich činnosti, na druhé straně k větším problémům prozatím nikde nedošlo. Možná to vyplývá z neujasněnosti toho, jaké funkce by měly OŠS v současné době plnit. Nepochybně klíčovým úkolem OŠS je zajištění stabilních a kvalitně řízených soutěží družstev a jejich propagace v okresních médiích. Druhým základním úkolem je zorganizování okresního přeboru mládeže a okresního kola přeboru škol (opět s výstupem do okresních médií - co jiného mi okresní noviny otisknou, když ne informaci o velké soutěži mládeže?). Třetím úkolem by měl být styk s okresním (regionálním) sdružením ČSTV - např. nominace pro ankety o nejlepšího sportovce okresu, ucházení se o případné granty např. z programu ČSTV Sportuj s námi apod. Další úkoly už hodně závisejí na konkrétních okresních podmínkách. Zorganizovat okresní přebor dospělých v praktickém šachu může být skutečně problém (termínově i finančně), ale okresní přebor v rapidu nebo blesku (bleskové turnaje jsou oblíbené a přitom mnohem vzácnější než rapidy) by měl zvládnout každý OŠS. Zvážit lze i méně tradiční soutěže typu okresního poháru, okresní ligy mládeže atd. Další možnosti a konkrétní zkušenosti nepochybně vyplynou z diskusních příspěvků jednotlivých OŠS. Navrhuji v roce 2004 rozdělit mezi OŠS stejnou částku jako v roce minulém, tj. cca 21,000Kč podle klíče: 1,000Kč paušálně + 8Kč za 1 aktivního člena k 31.12.2003. V praxi půjde o částky mezi 2,000 a 5,000Kč.
6. Soutěže.
Krajské soutěže běží letos poprvé plně v režii JmŠS. Věřím, že tato změna proběhla natolik hladce, že si jí většina účastníků ani nevšimla, a pokud ano, mohla zaznamenat zejména zrychlení informačního toku. Kompletní zprávy ze všech krajských soutěží jsou dnes k dispozici už v neděli večer po zápasech, což by ještě před několika lety bylo něco nemyslitelného. V KP I. bude od příští sezóny k dispozici i kompletní partiový materiál. Na základě rozboru dojezdových vzdáleností a zájmu družstev v jednotlivých okresech rozhodl VV JmŠS o vytvoření třetí skupiny KP II. od sezóny 2004/2005. Lze však předpokládat, že ne všechna oprávněná družstva z okresů budou mít o start v rozšířeném KP II. zájem. Otevírá se tak šance zejména pro okresy s početnějším okresním přeborem. Na místo vedoucího nové skupiny bude vypsán konkurz.
Soutěže jednotlivců na republikové úrovni stále ještě krystalizují, ale jejich úroveň a prestiž vzrostla oproti minulým letům zcela zásadním způsobem. Důkazem budiž např. předvánoční mistrovství ČR v bleskovém šachu před televizními kamerami za účasti celé naší velmistrovské špičky (podle peoplemetrových měření sledovalo hokejový zápas s Ruskem, v jehož přestávkách byl přenos vysílán, až 900,000 diváků, podle optimistických vyjádření televizních redaktorů by to nemusel být přenos poslední). Úkolem JmŠS je umožnit všem výkonnostním hráčům účast v důstojné krajské kvalifikaci pro tyto soutěže. Domnívám se, že všechny loňské krajské přebory v Brně, Dolních Kounicích a Boskovicích tyto parametry splňovaly. Zejména bleskový přebor v Boskovicích byl turnajem celorepublikového významu a ohlasu. Hlavní prioritou JmŠS je však podpora velkého OPEN turnaje (resp. festivalu) hraného jako krajský přebor v praktické hře, protože podobné soutěže nejvíce přispívají k růstu úrovně výkonnostního šachu i k propagaci šachu na veřejnosti. Zapomenout nelze na jedinečnou Znojemskou královnu, o níž lze směle říci, že je klenotem v mozaice soutěží, jaký nenajdeme nikde jinde v České republice.
O soutěžích mládeže zasvěceněji poreferuje předseda Komise mládeže. Dvě družstva v dorostenecké extralize, dva hráči na mistrovství Evropy mládeže, tři mládežnické turnaje, které počtem hráčů jen těžko hledají republikovou konkurenci, jsou nepochybně velmi dobrou vizitkou. Určitým varováním však může být ústup ze slávy v republikových soutěžích nejmladších věkových kategoriích.
7. Komunikace v JmŠS
Cílem VV JmŠS je vytvoření takového prostředí, v němž každý zájemce (nejen předseda oddílu nebo kapitán družstva) bude mít snadný, rychlý a levný přístup k co nejširšímu spektru informací. Tomuto cíli nejlépe vyhovuje vyvěšování zpráv na internetových stránkách. Přitom by nemělo jít o jakousi "úřední desku" s holými a strohými "úředními" zprávami, ale spíše o internetový časopis s maximem komentovaných zajímavostí, které zaujmou nejen funkcionáře, ale i většinu výkonnostních hráčů a osloví i šachové fandy, tak jak je to zcela běžné u ostatních sportů. Málokterému sportu nabídl internet takové prezentační možnosti jako právě šachu. Nám zbývá jen naučit se je využívat.
Ustavující konference JmŠS stanovila krajský příspěvek ve výši 10Kč pro oddíly, které nenahlásí oficiální a funkční internetovou adresu, minulá konference prodloužila termín splatnosti, VV JmŠS v průběhu roku 2003 rozhodl, že tyto příspěvky vymáhat nebude. Konference musí toto rozhodnutí posoudit. Ukázalo se totiž, že ne vždy byly nahlášené adresy zcela funkční a ne vždy se zasílané informace dostaly tam, kam patřily, tj. k zodpovědným funkcionářům oddílů. Po těchto opakovaných zkušenostech došel VV JmŠS k závěru, že cesta sankcí v tomto konkrétním případě k cíli nevede a "hřešící" oddíly jsou dostatečně potrestány tím, že jiné než mailové informace z JmŠS prostě nedostanou. Navíc budoucnost není v rozesílání balíků internetové pošty omezenému počtu vybraných adresátů, ale ve zveřejňování informací na svazovém webu, kde si je mohou prohlédnout všichni zájemci.
Od září jsou v provozu zcela nové internetové stránky JmŠS. Jejich hlavním rysem je důraz na intuitivní vyhledávání a velmi snadné vkládání informací. Výsledek se projevil vzápětí. Na rozdíl od minulosti se webmaster může věnovat zkvalitňování formální stránky webu, zatímco o plnění webu informacemi se starají sami uživatelé. Tím web získal na různorodosti informací i pohledů a je na něm téměř každý den něco nového ke čtení. Vyzkoušejte a přispějte i vy!
8. Příprava trenérů a rozhodčích.
Po dlouhých létech stagnace, ba přímo rezignace na vzdělávání trenérů a rozhodčích se konečně podařilo rozhýbat stojaté vody. Komise mládeže a Komise rozhodčích ŠSČR konečně vnesly do systému vzdělávání pevný řád (s malými výhradami u rozhodčích). 24 účastníků a 15 absolventů jarního školení trenérů 4. třídy  i 39 zářijových rozhodčích 3. třídy je potvrzením hladu po tomto typu školení. Pryč jsou doby, kdy byl čas a peníze na týdenní turnusy nebo víkendové výjezdní pobyty. Cílem JmŠS je uspořádat tato školení v duchu "distančních" forem vzdělávání. To znamená, že JmŠS připraví materiály, které zájemci předem doma prostudují a vlastní školení na dobře dostupném místě probíhá jako intenzívní seminář, jehož těžiště není v přednáškách, ale diskusích. Nezbytností je závěrečné písemné ověření znalostí a samozřejmostí udělení osvědčení o získání trenérské nebo rozhodcovské kvalifikace. V roce 2004 by mělo proběhnout školení trenérů 3. třídy a školení rozhodčích 2. třídy a 3. třídy. Konkrétní informace budou podány na konferenci.
9. Konference ŠSČR
Právo účasti na konferenci ŠSČR, která proběhne v sobotu 14.2.2003 v Pardubicích, má za JmŠS 6 delegátů. Stejně jako posledně půjde především o peníze (výše příspěvků, podíl krajů na vybrané částce, případné platby ŠSČR za ELO apod.) a soutěže (počty postupujících z jednotlivých krajů, podmínky pro krajské přeborníky atd.). Proto bude v rozhodujících věcech nevyhnutný jednotný postup delegátů JmŠS. Která témata budou ta rozhodující by měla stanovit naše konference.


V Břeclavi, 30.12.2003							David Ciprys
							předseda JmŠS

