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       Zápis ze schůze Komise mládeže č. 2/2017                                    
                (KD Dolní Benešov 25.3.2017) 

Přítomni :  Ladislav Kopec, Jiří Novák, Zdeněk Holeksa, Tadeáš Makovička, Taťána Bogatková,  

Vlastimil Neděla , Pavel Čech (host) 

Omluveni: Karel Handlíř, Matouš Gemsa  

 

 

Program: 

1) Kontrola úkolů z poslední schůze (viz zápis ze schůze) 

2) Informace k projektu Podpora oddílů a kroužků 2017, kontrola úkolů  

3) Informace ke KTCM, kontrola úkolu, výsledky MČR mládeže 

4) Listina krajských talentů 2016, čerpání příspěvku 

5) Probíhající soutěže mládeže jednotlivců i družstev  

6) Diskuze, ostatní 

 

 

Ad-1)  Předseda informoval, že mu do termínu schůze nebyl zaslán aktualizovaný seznam započitatelných 

turnajů projektu „Podpora oddílů a kroužků 2017“. Úkol trvá, pan Čech slíbil, že jej co nejdříve 

splní. 

 

 

Ad-2)  Předseda informoval , že zodpovědnou osobou projektu „Podpora oddílů a kroužků 2017“, za 

ŠSČR se nově stal pan Petr Záruba, který se stal novým členem Komise mládeže ŠSČR. 

 

 

Ad-3)   Předseda informoval, že mu do termínu schůze nebyl zaslán aktualizovaný plán práce a činností 

jednotlivých KTCM, který mu má být zaslán k souhrnnému zpracování a zaslání na ŠSČR do 

konce dubna 2017. Úkol trvá. 

 

 

Ad-4)  Předseda informoval všechny přítomné zástupce, že již přijímá žádosti o vyplacení dotace hráčům 

zařazených na Listinu krajských talentů 2016 ve výši 770Kč. Žádost zasílají buď rodiče nebo 

zástupci klubu (po vzájemné dohodě) na e-mailovou adresu předsedy s uvedením čísla účtu kam 

má být dotace zaslána.  

           Bylo vedeno další jednání o kritériích zařazení na tuto listinu talentů. Případné změny budou 

aplikovány až na Listinu talentů 2017. Jednání bude dále pokračovat.  

 

 

Ad-5)  Schůze probíhala v době konání závěrečného turnaje série KP mládeže v rapid šachu -  Grand Prix.   

           Nebyly shledány žádné nedostatky. Bylo provedeno krátké shrnutí čerstvě ukončeného MČR 

mládeže v Koutech nad Desnou (11-18.3.2017), kde mládežníci našeho kraje celkem získali 2 

stříbrné a 2 bronzové medaile.               
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Ad -6) V diskuzi předseda seznámil všechny přítomné s návrhem konkursu pro pořadatelství KP mládeže 

v praktickém šachu. O pořadatelství projevila zájem Beskydská šachová škola a tak vzhledem 

k odmítavému postoji všech přítomných zástupců velkých mládežnických oddílů k tomuto 

pořadatelství, bylo rozhodnuto konkurs oficiálně nevyhlašovat a přidělit pořadatelství BŠS.            

Ta připraví návrh propozic v souladu s konkursními podmínkami a předá Komisi mládeže 

k odsouhlasení na příští schůzi. 

  

 

 

                 

 

 

Zapsal:   Ladislav Kopec 

               lad.kopec@seznam.cz 

               m. 732 708 209   

mailto:lad.kopec@seznam.cz

