
ZÁPIS ZE SCHŮZE VV ŠSOK  

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, 2. 2. 2017  

Přítomni: Richard Biolek, Tomáš Gorba, Martin Malenovský, Karel Volek, Jaromír Vozák 
 

1. Delegáti na konferenci ŠSČR 

Delegáty na Konferenci ŠSČR byli zvoleni: Karel Volek, Tomáš Gorba a Martin Malenovský.  
 

2. Konference ŠSOK  

Termín konference je stanoven na čtvrtek 11.5.2017 se zahájením v 17,00 hodin. Místo konání 

Restaurace Na Dlouhé, Olomouc – Lazce. Rezervaci zajistí předseda J. Vozák, pozvánky K. Volek.  

Na Konferenci ŠSOK delegují okresní šachové svazy po 3 zástupcích. VV schvaluje vyplacení 

náhrad cestovného pro jedno osobní vozidlo z každého okresu, ve výši 5 Kč za kilometr, za podmínky 

účasti těchto 3 delegátů. Bude vyplaceno při prezentaci.  
 

3. Přidělení pořadatelství krajských přeborů 

Krajský přebor v šachu jednotlivců v praktickém šachu (všechny kategorie) - Turnaj přátelství 

Olomouc 14. - 16. 4. 2017. 

Krajský přebor v rapid šachu (všechny kategorie vyjma žákovské) - Mohelnice 4. 11. 2017. 

Krajský přebor družstev v rapid šachu čtyřčlenných družstev - Skalička 20. 5. 2017. 

Krajský přebor v bleskovém šachu - Memoriál Ladislava Zbořila v Náměšti na Hané, 6. 5. 2017. 

Krajský přebor družstev mladších žáků (r. 2005 a ml., družstvo 5+1) – Prostějov 1.4.20117. 

Krajský přebor družstev starších žáků (r. 2002 a ml, družstvo 5) – Horka nad Moravou, březen – 

duben 2017.  
 

4. Anketa k soutěžím družstev. 

Předseda STK rozešle anketu k soutěžím družstev řízených ŠSOK, která bude podkladem pro 

konferenci ke schválení případných změn – R. Biolek. 
 

5. Návrh koncepce práce s mládeží 

J. Vozák předložil návrh koncepce pro práci s mládeží v našem kraji, která nebyla akceptována 

všemi členy VV. Po dlouhé diskusi bylo dojednáno: předseda komise mládeže Martin Malenovský 

zapracuje náměty z diskuze do nového návrhu, který bude projednán na příští schůzi VV a poté 

předložen ke schválení Konferencí ŠSOK. 
 

6. Ostatní 

 K dokončení převodu zůstatku z účtu OŠS Šumperk na účet ŠSOK nutno dohledat smlouvu o zřízení 

bankovního účtu ŠSOK a kopii zaslat na OS ČUS Šumperk - zajistí T. Gorba a J. Vozák. 

 Provést vyřazení zaniklého klubu Garde - Calcio Olomouc z evidence ŠSČR a zajistit výmaz jejich 
pohledávek vůči ŠSČR - zajistí J. Vozák. 

 Připravit rozpočet k projednání na další VV - zajistí T. Gorba. 

 Zjistit možnosti využití CISCO (Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, z. s.) pro 
potřeby šachového svazu - zajistí J. Vozák. 

 Oddělit komentáře článků na webových stránkách ŠSOK tak, aby se načítaly zvlášť a nebyly 

uváděny přímo u článku – zajistí P. Šimáček.  

Termín další schůze VV ŠSČR - čtvrtek 2. 3. 2017 na UP v Olomouci, zahájení v 17.00 hod. 

V Olomouci 2.2.2017 

Zapsal: Jaromír Vozák 


