Sdružení korespondenčního šachu v České republice

Zápis ze Shromáždění zástupců SKŠ, Třebíč 20. 11. 2004
1. Jednání zahájil předseda Řídicí komise SKŠ Miroslav Michálek v 10.30 hod. V době
zahájení bylo v prezenční listině (příloha č. 1) zapsáno a fyzicky přítomno 29 členů
SKŠ z 35 pozvaných a 2 hosté. Shromáždění tedy bylo schopné se usnášet.
V rámci zahájení byly projednány tyto body:
a) Byl schválen program jednání dle původního návrhu ŘK uvedeného v pozvánce
(příloha č. 2).
Návrh Programu byl schválen 21 hlasy z 29 přítomných. Protinávrh J. Židů na
změnu pořadí projednávaných bodů nebyl přijat.
b) Prezident ICCF Josef Mrkvička předal diplomy ICCF a tituly ICCF IGM, SIM a
IM).
c) Předseda ŘK SKŠ Miroslav Michálek předal diplomy a tituly novým MŠ.
V průběhu 1. bodu jednání se dostavil 30. účastník Shromáždění.
2. Shromáždění zvolilo pracovní orgány takto:
a) Zapisovatel jednání – Bohumír Glembek
Ověřovatelé zápisu – Josef Sýkora, Václav Lexa
b) Volební komise: předseda – Jaromír Canibal
členové – Pavel Sváček, Petr Boukal
c) Návrhová komise: předseda – Josef Mrkvička
členové – Jindřich Binas, Jan Židů
d) Mandátová komise: předseda – Oldřich Sedláček
členové – Václav Paulík, Jiří Ryška
3. Byl projednán Jednací a volební řád Shromáždění. Jan Židů přednesl protinávrh na
změnu bodu 3 v kap. II.
V hlasování byl přijat původní návrh, předložený ŘK (příloha č. 3). Výsledek hlasování:
pro 21, proti 4, zdrželi se 4, nehlasoval 1.
5. Předseda ŘK Miroslav Michálek přednesl zprávu o činnosti SKŠ za volební období
této ŘK (příloha č. 4).
Zprávu doplnili vedoucí odborných úseků ŘK takto:
- Vedoucí STK SKŠ Vladimír Kočí (příloha č. 5),
- Vedoucí mezinárodního úseku SKŠ a delegát u ICCF Jaromír Canibal (příloha č. 6),
- Klasifikátor SKŠ Bohumír Glembek (příloha č. 7),
- Ekonom SKŠ Vladislav Hýbl (příloha č. 8),
- Vedoucí komise rozhodčích Zdeněk Nývlt (příloha č. 9).
6. Zprávu Kontrolní a revizní komise SKŠ přednesl plénu její předseda Oldřich Sedláček
(příloha č. 10).

7. Volby zahájil předseda SKŠ Miroslav Michálek oznámením rezignace dosavadní ŘK a
KRK, v souladu s dosud platnými stanovami. Poděkoval odstupujícím za jejich
dosavadní obětavou práci.
Předseda volební komise Jaromír Canibal zahájil volby nové ŘK a KRK SKŠ. Seznámil
přítomné se způsobem volby (tajná volba) a s úpravou volebních lístků. Oznámil návrh
dosavadní ŘK na členy nové ŘK a vyzval k doplnění kandidátky o návrhy z pléna.
Protože nové návrhy nebyly, zůstal v platnosti původní nezměněný návrh 7 členů nové
ŘK.
Dále seznámil s návrhem ŘK na člena nové KRK Oldřich Sedláčka a požádal o
doplňující návrh na další dva členy KRK. Z pléna byli navrženi Jiří Ryška a Jaroslav
Němec. O tyto tři jména byly doplněny vydané hlasovací lístky (vydáno 30 lístků)
Po přestávce na oběd proběhla tajná volba nové ŘK a KRK SKŠ. Zvoleni byli:
ŘK SKŠ: Petr Buchníček – 30 hlasů
Bohumír Glembek – 30 hlasů
Vladislav Hýbl – 30 hlasů
Miroslav Michálek – 30 hlasů
Zdeněk Nývlt – 29 hlasů
Josef Sýkora – 29 hlasů
Jan Židů – 29 hlasů
KRK:

Oldřich Sedláček – 30 hlasů
Jaroslav Němec – 30 hlasů
Jiří Ryška – 30 hlasů.

8. Stanovy SKŠ: návrh Stanov byl ŘK předložen písemně a byl dlouhodobě uveřejněn na
internetových stránkách SKŠ, proto nebyl čten. Obsáhlý návrh změn k tomuto
původnímu návrhu přednesl Jan Židů. Shromáždění konstatovalo, že se jedná o
navrhované změny k lepšímu.
Podle Jednacího řádu Shromáždění bylo nejprve hlasováno o návrhu ŘK. Pro tento
návrh bylo 0 hlasů, proti 23, zdrželo se hlasování 6 a 1 nehlasoval.
Protinávrh předložený J. Židů s dílčími změnami obdržel 26 hlasů pro, 1 byl proti, 3 se
zdrželi a 1 nehlasoval. Byl proto přijat jako nové Stanovy SKŠ platné od 21. 11. 2004
(příloha č. 11).
10. Diskuse:
- Josef Mrkvička informoval o průběhu Kongresu ICCF 2004 v Indii.
Jiří Moučka (předseda Disciplinární komise SKŠ) podal informaci o činnosti DK.
- Michal Volf a Jan Židů se dotazovali na dosavadní průběh 13. Světového poháru
v KŠ. Vysvětlení podal J. Mrkvička.
- Jindřich Binas se dotázal na další vydávání časopisu Fernschach. Vysvětlení podal
J. Mrkvička.
- Petr Boukal přednesl návrh na rozdělení Českého poháru na část mailovou a část
poštovní. Úspora času ve smíšeném turnaji je často hráči zneužívána k čekání na
odhad. Navrhl úpravu Pravidel o časový limit na jeden tah. Navrhl zrušit
v Pravidlech možnost udělení mimořádné turnajové dovolené po vyčerpání řádné.
- Josef Sýkora požadoval sjednocení výpočtu našeho ELO s ELO ICCF. Ve výpočtu
ELO ICCF je používán jiný rozvojový koeficient. Dále vyslovil předpoklad, že
poštovní turnaje, bohužel, postupně skončí přirozeným vývojem. Vysvětlení
k výpočtu českých ratingů podal klasifikátor Bohumír Glembek
- Jindřich Binas upozornil na nepřesnosti ve zprávě předsedy SKŠ a ekonoma SKŠ,
týkající se ukončení činnosti Unie a jejího sloučení se SKŠ. Miroslav Michálek a

-

-

Vladislav Hýbl plénu vysvětlili, že tyto údaje uvedené v jejich zprávách obdrželi od
svých předchůdců v jejich funkcích.
Michal Tocháček se dotázal na způsob evidence placení členských příspěvků ve
vztahu k přihláškám do turnajů. Zodpověděl Vladimír Kočí, který přihlášky přijímá a
Bohumír Glembek ve vztahu k členské evidenci.
Pavel Sváček vysvětlil důvody, proč někteří vrcholoví hráči hrají pouze mezinárodní
turnaje. Účast v českém turnaji zasílaném na zápočet i ICCF jím totiž může výrazně
klesnout ICCF ELO i při velmi dobrém výsledku, pokud jsou v turnaji hráči s nízkým
ICCF ELO nebo s nasazovacím ELO ICCF.

11. Bohumír Glembek přítomným sdělil výsledek ustavující schůze nově zvolené ŘK SKŠ:
- Předseda ŘK SKŠ: Miroslav Michálek,
- Sekretář ŘK SKŠ: Bohumír Glembek,
- Vedoucí mezinárodní úseku SKŠ a delegát u ICCF: Petr Buchníček,
- Vedoucí sportovně-technického úseku: Josef Sýkora,
- Ekonom SKŠ: Vladislav Hýbl,
- Vedoucí úseku rozhodčích: Zdeněk Nývlt,
- Vedoucí klasifikačního úseku: Jan Židů.
Kontrolní a revizní komise SKŠ provede volbu předsedy na své první řádné schůzi, a
to vzhledem k tomu, že není přítomen Jaroslav Němec.
12. Předseda návrhové komise Josef Mrkvička přednesl plénu návrh usnesení VH (příloha
č. 12). Návrh byl schválen 30 hlasy, tj. jednomyslně.
13. Závěrečnou řeč na Shromáždění zástupců SKŠ přednesl znovuzvolený předseda ŘK
SKŠ Miroslav Michálek. Poděkoval všem účastníkům za dobrou a účinnou spolupráci
a poté zasedání ukončil. Stalo se tak v 16.30 hod.
V Třebíči dne 20. 11. 2004

Zapsal:
Bohumír Glembek v. r.
Ověřovatelé zápisu:
Josef Sýkora v. r.
Václav Lexa v. r.

