
Zápis č. 6/2019
z jednání výboru Klubu šachistů Říčany 1925

Konáno dne 4.9.2019

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

Omluveni: M. Krejčí

Hosté:  M. Strnad

1. Kontrola úkolů
1.1 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).
➢ výsledek podpory zatím není znám. Z květnové akce bylo vybráno 5 400,- Kč + 20,- EUR. O 
rozdělení bude rozhodnuto příště.

1.2 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). – úkol trvá Stárek
➢ Nutné jasně stanovit, kterých turnajů se toto opatření týká. - dtto
➢ Nutné stanovit pravidla pro čerpání prostředků z fondu.
➢ Změna v HOPu??? Až po upřesnění

1.3 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. Informace trenérům předá Stárek
➢ Musí být přesně formulováno v DPP

Zapsal: Jaroslav Říha



➢ V lednu do HOPu??? – úkol trva
➢ pokuta se nevztahuje v případě zásahu vyšší moci

1.4 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. Proběhne 11.9.. 
zorganizuje Stárek. Děti mají mít na sobě trika + s sebou Pohár.
➢ J. Němec píše článek na web. splněno
➢ J. Říha se postará o co největší prostor v Kurýru. Podpora by la mizerná
➢ M. Němec zařídí fotky na nástěnku a do vitríny u Jurečku. splněno
➢ Oslavy proběhnou v rámci zahájení sezóny. Přesun na vánoční RŽL nebo Valnou hromadu

1.5 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.
Náhrada nevyřešena. Bude jednáno se Zdeńkem Voráčkem.

1.6 Krize rozhodčích
Táňa Zlámaná zopakovala nutnost vychovat vlastní rozhodčí. Výbor se shodl, že v tomto
směru musí přijmout opatření pro zlepšení situace.
Kraj pořádá školení 29.9. na Strahově. Říha osloví Štochla, Čecha, Zemenovou, Otrubovou, 
Strnada, Otrubu, Čiháka, T. Jirouška. Klub proplatí vklad.

1.7 OPEN Říčany 2019
Výbor zajistí zapůjčení onlinů ze svazu. Jejich nastavování bude obstarávat F. Havlík, J.
Kolašín, nebo někdo úplně jiný.
Jiroušková předložila předběžné vyúčtování. Za práci v zázemí odsouhlaseny odměny: 

Jiroušková 2 000,-, Říha 2 000,- Havlík 2 000,-, Kolašín 1 000,-, Němec 1 000,-. 

2. Nové body
2.1. Přebor klubu
Schválen model minulých let. Propozice připraví a rozešle Říha

2.2. MČ mládeže 12-16 let
Ubytování si zajistujeme sami.. Vyhladala L. Day. Očekávaná účast až 26 
osob Jako trenéři pojedou Stárek, Otruba, Vlasák (Maříková), případně 
Baláček. Zlámaná doporučuje se podívat i na ubytování v SKI Sport 
Kořenov.

Zapsal: Jaroslav Říha



2.2. MČR Rapid
Jako vedoucí jede Zlámaná

Zapsal: Jaroslav Říha


