Jihomoravský šachový svaz, Hybešova 119, 664 17 Tetčice
jmss.chess.cz

Zpráva předsedy o činnosti JmŠS v roce 2018
Vážení delegáti konference JmŠS,
dovolte mi stručně shrnout činnost JmŠS v roce 2018.
1. Činnost Výkonného výboru JmŠS
VV JmŠS byl zvolen na mimořádné konferenci JmŠS konané dne 25. 9. 2016 ve složení:
Jan Gorčák
David Hampel
Miroslav Hurta
Vladimíra Nováková
Dosi Točev
Radka Slepánková
Petr Trávníček
Ondřej Zámečník

soutěže kategorií H,D18-20
předseda JmŠS
místopředseda JmŠS, předseda Komise mládeže
předsedkyně Sportovně technické komise
kontakt s největším oddílem a nejčastějším hracím a jednacím
prostorem krajských akcí na Lokomotivě Brno
propagace, dotace
sekretář, zápisy z jednání VV a konferencí
předseda Komise rozhodčích

Na schůzi VV a STK JmŠS byl do VV JmŠS kooptován pan Radek Skoumal, viz zápis ze schůze:
Radek Skoumal, narozen 1. 4. 1973, bydliště Velký Karlov 76, 67128 Velký Karlov, je jako
profesionální účetní nanejvýš vhodným kandidátem na pozici hospodáře JmŠS a předseda JmŠS
navrhuje jeho kooptaci do VV JmŠS. O kooptaci hlasují jen členové VV JmŠS. Pro 5 z 5 členů VV
JmŠS, R. Skoumal se tímto stává členem VV JmŠS a hospodářem JmŠS.
V této souvislosti podává předseda JmŠS následující návrh usnesení Konference JmŠS 2019:
Konference na základě předchozí kooptace VV JmŠS potvrzuje pana Radka Skoumala (narozeného
1. 4. 1973, bydlištěm Velký Karlov 76, 67128 Velký Karlov) jako člena VV JmŠS a jako hospodáře
JmŠS.
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 2018 členská základna ve velké většině krajů rostla; u nás růst o 47 hráčů. ŠSČR měl k 31.
10. 2018 celkem 13 403 členů, což je nárůst asi o 372 členů. V počtu registrovaných šachistů jsme
mezi pěti kraji s členskou základnou nad 1000 členů. Zůstávají nám 2 postupová místa do 2. ligy, 23 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. Radka
Slepánková je členkou Revizní komise, Vladimíra Šťastná je členkou STK, Miroslav Hurta je
členem Komise mládeže, Petr Harasimovič je členem Komise rozhodčích. ŠSČR poskytuje JmŠS
příspěvky na práci s mládeží a funkcionářskou činnost.

KŠS
Pražský šachový svaz
Středočeský šachový svaz
Jihočeský šachový svaz
Šachový svaz Plzeňského kraje
Krajský šachový svaz Karlovy Vary
Ústecký krajský šachový svaz
Šachový svaz Libereckého kraje
Královéhradecký krajský šachový svaz
Pardubický krajský šachový svaz
Krajský šachový svaz Vysočina
Jihomoravský šachový svaz
Šachový svaz Zlínského kraje
Šachový svaz Olomouckého kraje
Moravskoslezský krajský šachový svaz

počet aktivních členů
k 31. 10. 2018
(k 31. 10. 2017)
1440 (1375)
1567 (1534)
741 (692)
553 (543)
321 (329)
584 (622)
701 (669)
817 (797)
932 (887)
594 (571)
1466 (1419)
1192 (1186)
749 (736)
1746 (1671)

počet
delegátů
5
6
3
3
3
3
3
3
4
3
5
4
3
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. V průběhu roku 2018 došlo
k předání hospodaření. Od letoška bude účetnictví vedeno v profesionálním software a celkově
bude hospodaření flexibilnější. Samozřejmě nějakou dobu potrvá, než se pan Skoumal seznámí se
všemi specifiky hospodaření JmŠS.
5. Činnost OŠS
Rozdělení je navrženo dle tradičního klíče: 1000,- Kč na každý okres a zbytek do 20.000,- rozdělen
poměrně dle počtu aktivních členů. ŠSČR nadále publikuje počty aktivních členů, takže je tradiční
metodika použitelná.
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
Na ostrý provoz je připraven nový web JmŠS.
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 předsedy a hospodáře beru jako nouzové řešení, a je důležité, aby to tak
vnímali i zástupci OŠS a intenzivně hledali nástupce na pozici předsedy JmŠS.
V Tetčicích, 2. 2. 2019
David Hampel
předseda JmŠS

