Vážení šachoví přátelé,
Naší snahou bude pokoušet se postupně překlenout jakousi informační bariéru zaviněnou nepřetržitě se
zvětšujícím množství informací a aktivit, které jsou – nejen u Šachového svazu - stále obtížněji sledovatelné a dohledatelné.
Vzhledem k širokému rozkročení svazu se ve výhledu se budeme snažit zlepšit informační servis. Snad se nám
časem podaří dostat k vám povědomí o činnosti svazu, dosáhnout určitého prvku sounáležitosti a koneckonců i hrdosti, že
být členem šachu a přispívat k jeho organizačnímu chodu je něco, jako být členem „cechu“. Pro orientaci a představu šíře
záběru svazu by mohla možná dobře posloužit http://www.chess.cz/www/informace/strategicka-koncepce-sscr.html
Níže najdete souhrn nejdůležitějších zpráv posledních týdnů.
Předpokládáme, že ti z vás, kteří se aktivně věnují ve svém klubu dětem, jsou informováni o plošné podpoře
šachových kroužků a již jsou do projektu zapojeni. Snad je tedy dobrou zprávou, že i pro rok 2015 Výkonný výbor tuto
podporu schválil a navýšil na rovný jeden milión korun. Závěrečné slovo při schválení této výše podpory bude mít únorová
Konference ŠSŠR. http://www.chess.cz/www/mladez/podpora-sachovych-oddilu-a-krouzku.html
V průběhu Mistrovství ČR v bleskovém šachu došlo i v letošním roce k předávání Výročních cen ŠSČR. Tato tradice,
založená teprve loňského roku má ambici dát na vědomí lidem, že si svaz váží jejich úsilí a práce, a že sleduje a oceňuje i
sportovní výsledky. V letošním roce byla otevřena i Šachová síň slávy, do níž jako první vstoupil pan Evžen Gonsior.
http://www.chess.cz/www/informace.html
Zároveň se založením této nové tradice se VV pokouší změnit i celkovou image svazu – od nového loga až po nové
stránky.
V této souvislosti 1. února 2015 oficiálně vstoupí v platnost nové logo svazu, které je přizpůsobeno rychle se
vyvíjejícím technologiím, Tuto příležitost bychom rádi využili také k vytvoření jednotné grafické a stylové identity šach
zastřešující organizace. Proto bychom rádi apelovali na všechny, kteří logo svazu používají na svých stránkách, aby jej
vyměnili za nové logo svazu, které je ke stažení na http://www.chess.cz/www/informace/komise/kmk.html. Zároveň jsme
připraveni pomoct s grafickými úpravami nově vznikajících dokumentů, letáků, plakátů apod., kdy se můžete obrátit na
milan.sindelar@chess.cz V neposlední řadě jsou ve vašich řadách i pořadatelé různých mistrovství, propagačních akcí apod. I
zde jsme připraveni naslouchat vašim potřebám a v rámci možností nabídnout pomocnou ruku.
Hlavním nástrojem informačního servisu by měly zůstat svazové stránky, jejichž nový kabát se však vzhledem
k množství dat a databází (ELO, soutěže, členská základna, historie a jejich nutné pročištění, zoptimalizování, nastavení
nových prvků a propojení) ukazuje býti poněkud komplikovanější, než by se mohlo na první pohled zdát a žel stále probíhají
teprve přípravné práce.
Do té doby bychom vás tedy rádi oslovovali, společně s aktuálními informacemi a nejdůležitějšími novinkami
průběžně, zhruba v měsíčních intervalech, touto mailovou formou. Závěrem nám dovolte popřát Vám hodně sil do Nového
roku, pevné zdraví a co nejvíc radostí. Jednu z nich nám ve sportovním světě způsobil David Navara svým vítězstvím na ME
v bleskovém šachu.
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