
Zápis č. 7/2019
z jednání výboru Klubu šachistů Říčany 1925

Konáno dne 1.10.2019

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

Omluveni: M. Krejčí, M. Němec

Hosté:  J.Šmolík, M Šmolík

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). Z květnové akce bylo vybráno 5 400,- Kč + 20,- EUR. O rozdělení bude 
rozhodnuto příště.
➢ Z města jsme obdrželi dotaci 30 000,- Kč. Na kraji byla schválena podpora pro Kristýnu O. 
ve výši 5 000,- Kč a na Jáchyma N. 3 500,- Kč. Účastníci musí předložit klubu vyúčtování ze 
svazu. 
Dále musí vypracovat zprávu z účasti s fotkami pro Kurýra. Na našem webu musí být tučně 
informce, že akce byla podpořena městem Říčany.
Z benefiční peníze rozdělíme pro každého hráče 1 250,- Kč za účast na ME a MS (Day Sophie, 
Novotný, Otrubová a Němec. 

1.2 Odměňování trenérů
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.
Schváleny Podklady pro odměnování trenérů na akcích. Výslednou verzi přepošle členům VV 
Říha. Zároveň zajistí projednání na členské schůzi v rámci úprav HOPu. 

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
➢ V lednu do HOPu??? – úkol trva
➢ pokuta se nevztahuje v případě zásahu vyšší moci
Splněno. Bude zapracováno do Dohod - Jiroušková.

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

Zapsal: Jaroslav Říha



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 na základě 
zásahu města v 9.10. Zzorganizuje 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. NESPLNĚNO.
➢ Oslavy proběhnou v rámci zahájení sezóny. Přesun na vánoční RŽL nebo Členskou schůzi. 
Oslavy a připomenutí proběhne na členské schůzi na konci ledna.

1.5 Odstoupení člena výboru
Náhrada nevyřešena. Bude jednáno se Zdeńkem Voráčkem – spojíme 
s novým výborem.

1.6 Krize rozhodčích
Výbor schvaluje proplacení školného ve výši á 100,-  Kč pro: Říha, Strnad, Vilímová, Havlík, 
Otruba, Vystrčil, Štochl. Říha projedná na kraji potřebu dokladu za platbu.

1.7. Přebor klubu
Schválen model minulých let. Propozice připraví a rozešle Říha. Splněno. 
Účast 31 hráčů. 

1.8. MČ mládeže 12-16 let
Ubytování si zajištujeme sami.. Vyhledala 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.
Pojede 29 osob.  Jako trenéři Stárek, Baláček, Otruba. Vzhledem ke Grantu
kraje nebude použito odměnování dle bodu 1.2. Hráči, kteří jedou na OPEN
a budou čerpat trenérskou podporu zaplatí příspěvek ve výši 500,- Kč. 
(Kurek, Sehnoutka, Němec, Otrubová). Schváleno proplacení nákladů J. 
Šmolíkovi.  

2. Nové body

2.1.  Členská schůze

Dle informací bude Martin Krejčí další 2 roky mimo ČR. Musíme hledat náhradu. Bude 

svolána mimořádná schůzka na tvorbu vedení klubu – Říha

Je potřeba řešit rozdělení úkolů.

2.2. 95 klubu v roce 2020

Zapsal: Jaroslav Říha



Předseda žádá členy výboru, aby se zamysleli nad akcemi (akcí) , kterou bychom oslavili 95 

let. 

2.3. Šachy + hodiny

Představenstvo neschválilo žádost trenéra o doplnění šachů. Nelze připustit, že nyní 

nedohledáme až 4 šachy.  Je potřeba doplnit směsné šachy. Případně dokoupit chybějící 

figurky.  Inventuru si zajistí Stárek.

Modré digitální hodiny budou vyčleněny do jiné skříně. Klíč zajistí Jiroušková a předá 

Stárkovi. 

2.4. 1. LM

Zajištěna školní jídelna na 5.10. Budeme vybírat 90,- Kč/oběd. 

2.5. Hospodaření

Jiroušková předložila stav hospodaření k 1.10. Očekáváme do konce roku příjem cca 90 000,- 

a výdaje ve výši 130 000,- Kč.  Předpokládaná ztráta 40 000,- Kč, což odpovídá schválení 

Valné hromady.

2.6 SCM

Byla přednesena informace o projednávání podpory SCM na krajském úřadě. Podklady 

vypracoval Říha. Možnost zásadně projednal M. Šmolík. Projednání na kraji proběhne ve 

čtvrtek 3.10. Účastní se Jiroušková, Šmolík.

Zapsal: Jaroslav Říha


