
  Zapsal: Tomáš Skalický 

Zápis č. 5/2019 

z jednání výboru Klubu šachistů Říčany 1925 
Konáno dne 19. 06. 2019 

Přítomni: M. Jiroušková, J. Říha, T. Skalický, S. Stárek, T. Zlámaná, M. Němec 

Omluveni: M. Krejčí 

Hosté: Ø 

Program: 

1. Kontrola úkolů 

2. Odměňování trenérů 

3. Pokuty trenérům 

4. MČR družstev do 12 let 

5. Odměna za dětský den 

6. Kapitáni družstev 2019/2020 

7. Objednávka nástavců na skříň do klubovny 

8. Různé 

1 Kontrola úkolů 
1.1 Zhodnocení úspor 

Úkol splněn 

J. Říha zjistil informace v bance. Výbor se shodl, že vynaložené úsilí by nestálo 

za zhodnocení nabízeným úrokem.  

1.2 GDPR 

Úkol trvá 

✓ Další podpisy byly získány 

1.3 Podpora MS/ME 

➢ J. Říha požádá šachový krajský svaz a město Říčany o podporu pro M. 

Novotného, J. Němce a S. Dayovou (v případě, že do MS/ME přestoupí do 

KŠ Říčany 1925). 

1.4 Přestup T. Daye 

✓ Úkol splněn – T. Day přestoupil do KŠ Říčany 1925 

1.5 Přihláška 2. ligy družstev 

✓ J. Říha poslal přihlášku   
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2 Odměňování trenérů 
S. Stárek předložil výboru návrh na změnu odměňování trenérů za dozor a odborný dozor na 

turnajích. 

Návrh se týká vícedenních turnajů, na kterých KŠ Říčany 1925 zajišťuje šachový dozor. Trenér 

by byl odměněn honorářem ve výši 200kč/hrací den/dítě a to do maximální výše 1200kč/hrací 

den. Pokud by na trenéra připadlo více než 6 dětí, byl by přebytek uložen do fondu. Z tohoto 

fondu by pak KŠ Říčany 1925 čerpal prostředky na podporu mladých nadějí. 

Odměna by byla udělena pouze za hrací den. Pokud například pojedou trenéři s dětmi o den 

dříve, nedostanou za této den honorář. 

Tyto náklady by hradili rodiče dětí. Tito rodiče musí být včas a jasně seznámeni s rozpočtem 

akce, jíž se tento systém odměňování týká. 

Honorář bude vyplácen smlouvou o dílo. 

Výbor se shodl na smysluplnosti tohoto návrhu. 

➢ Nutné definovat pojmy trenér a doprovod (honorář se týká trenérů). 

➢ Nutné jasně stanovit, kterých turnajů se toto opatření týká. 

➢ Nutné stanovit pravidla pro čerpání prostředků z fondu. 

➢ Změna v HOPu??? 

3 Pokuty trenérům 
S. Stárek navrhnul, aby trenér, který nedojde na trénink a přitom za sebe nezajistí adekvátní 

náhradu či trénink nezruší v dostatečném předstihu, byl sankcionován pokutou 500kč. 

Výbor jednoznačně tento záměr podpořil. 

➢ Musí být přesně formulováno v DPP 

➢ V lednu do HOPu??? 

4 MČR družstev do 12 let 
J. Říha navrhl za mimořádný úspěch proplatit náklady na turnaj za startovné, ubytování a 

dopravu všem členům vítězného družstva. Tyto náklady jsou v celkové výši 10660kč 

(1400+800+8460). 

Hlasování 1: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Výbor schválil proplacení turnajových nákladu celému vítěznému družstvu. Celkem 

10660kč. 

Výbor projednal možnosti propagace úspěchu:  

➢ Vítězné družstvo bude přijato na veřejném zasedání na radnici.  

➢ J. Němec píše článek na web. 

➢ J. Říha se postará o co největší prostor v Kurýru. 

➢ M. Němec zařídí fotky na nástěnku a do vitríny u Jurečku. 

➢ Oslavy proběhnou v rámci zahájení sezóny. 
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5 Odměna za dětský den 
S. Stárek navrhl zvýšení odměny za výborné zajištění prezentace KŠ Říčany 1925 na dětském 

dnu. 

Návrh byl smeten ze stolu. 

O vyšší odměně bude výbor jednat před příštím dětským dnem. 

6 Kapitáni družstev 2019/2020 
V nejnižší soutěži by byla tři družstva – nutno jedno odhlásit, neboť bychom je nedali 

uspokojivě dohromady. 

Možný kapitán družstva G je T. Day. 

Výbor nakousl kapitány soutěže dětí. Kapitánům to nevadilo. 

7 Objednávka nástavců na skříň do klubovny 
M. Jiroušková navrhla objednání nástavců na skříň do klubovny. Primární účel nástavců by 

byla úschova šanonů účetnictví. 

Klubu byla sestavena nabídka za 13942Kč. cena zahrnuje jeden nástavec dveřový – 2 police, 

jeden nástavec dveřový – 3 police, zámek a montáž. 

Hlasování 2: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Výbor schválil nákup nástavců na skříň do klubovny v hodnotě 13942Kč. 

8 Různé 
8.1 Seznamy trenérů na rok 2020/2021 

➢ S. Stárek sestaví seznam trenérů na školní rok 2020/2021 

J. Říha požádal S. Stárka o předběžné stanovení termínů tréninků. Tímto umožníme rodičům 

lépe v předstihu plánovat kroužky a tím zvýšíme konkurenceschopnost (≈upevníme 

dominanci) šachových kroužků.  

8.2 Zapůjčení onlinu 

Výbor schválil zapůjčení online šachů panu Jindřichu Tvrdému na šachový tábor. 

8.3 Odstoupení člena výboru 

Tomáš Skalický rezignoval na funkci sekretáře a na své členství ve výboru.  

Vzdal se veškerých odměn jemu náležících za členství ve výboru za část roku 2019 a to ve 

prospěch Klubu šachistů Říčany 1925. 

Výbor mu poděkoval za velice štědrý dar a popřál mu mnoho zdaru. 
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8.4 KP do 16 let 

Výbor se usnesl, že proplatí náklady + odměnu M. Jirouškové za obětavou organizační 

činnost v souvislosti s KP mládeže do 16 let. 

8.5 MČR družstev 2019 Pardubice 

Výbor schválil proplacení startovného říčanskému družstvu, které se zúčastní MČR 4 

členných družstev v Pardubicích a které se bude jmenovat Klub šachistů Říčany 1925 

(A,B,C…). Očekávaná výše startovného je 1500kč za družstvo. 

8.6 Krize rozhodčích 

Táňa Zlámaná zopakovala nutnost vychovat vlastní rozhodčí. Výbor se shodl, že v tomto 

směru musí přijmout opatření pro zlepšení situace. 

8.7 OPEN Říčany 2019 

Výbor zajistí zapůjčení onlinů ze svazu. Jejich nastavování bude obstarávat F. Havlík, J. 

Kolašín, nebo někdo úplně jiný. 

 

 

 

Další schůze se uskuteční v neděli 28. 7. 2019 a to již tradičně ve Stříbrné Skalici. 


