
Šachový svaz Libereckého kraje 

Zápis ze schůzky VV s KM 30. 1. 2019 
15:30–17:30 v Liberci 

Jednání se konalo z popudu předsedy ŠSLK s cílem prodiskutovat nastalou situaci v KM a její návaznost 

na probíhající soutěže. Na počátku bylo avizováno, že smyslem schůzky není měnit žádná z dříve přija-

tých rozhodnutí (relevantní akce jsou v běhu a měnit tudíž ani nelze) ani přijímat žádná nová rozhodnutí 

rozhodná bude volební konference ŠSLK 2019). 

Schůzky se zúčastnili: 

F. Zikuda, Z. Maršálek, J. Malec, J. Průdek, J. Weiser, J. Jínová, R. Jančo, I. Kopal, D. Buřita, J. Čihák, J. Jína. 

Náplň schůzky 

1. Předseda ŠSLK seznámil se změnami na postech manažerů projektů KTCM (nově J. Weiser) a Ša-

chy do škol (nově R. Jančo) a o odvolání J. Pospíšila z členství v KM (KM může do volební konfe-

rence ŠSLK zůstat 2členná). 

2. Nový manažer projektu Šachy do škol krátce představil sebe i svůj náhled na další možnosti roz-

voje projektu v rámci ŠSLK. Bylo doporučeno (D. Buřita na základě zkušeností ze ZŠ Višňová) roz-

víjet možnosti spolupráce mezi jednotlivými školami – mj. i proto je žádoucí, aby se do projektu 

zapojily všechny školy, které o věc mají zájem (pro vzájemnou informovanost). 

3. J. Jína informoval o přesunu části dětí z 1. Novoborského ŠK do ŠK Česká Lípa. K přesunu došlo 

v dohodě, smyslem je zejména přirozená příslušnost dětí k městu. 

4. Nový manažer projektu KTCM představil svůj náhled na další fungování jednotlivých TC a zdů-

raznil, že pro další fungování je nezbytné zlepšení komunikace z jednotlivých TC, včetně řádné 

administrace projektu. 

5. Bylo konstatováno, že pravidla KP mládeže pro rok 2019 jsou dána a jako taková neměnná. KM 

do konference ŠSLK čeká minimum rozhodování (proto postačuje 2členná, viz bod 1). 

6. Byl kritizován systém Velké ceny mládeže, zejména nepřehledný způsob jejího vyhodnocení. Sice 

bylo konstatováno zlepšení oproti loňsku (kdy se jednalo o první ročník změněného systému), 

ale určitě je co vylepšit. 

7. Z diskuze nad dalším fungováním KM vyplynulo, že pro konferenci ŠSLK se očekává více než 

1 kandidát na post předsedy KM. Předpokládá se, že kandidáti představí nejen svoji vizi dalšího 

rozvoje mládežnického šachu v ŠSLK (zejména ve sporných oblastech), ale i přímo svůj tým KM. 

Kandidátům je vřele doporučeno svoji vizi i tým prezentovat v dostatečném předstihu před kon-

ferencí ŠSLK, aby delegáti měli dostatek času vše v klidu zvážit a na konferenci nedošlo ke zby-

tečným „nedorozuměním“. 

Zapsal Jan Malec, sekretář ŠSLK 


