
Slovo předsedkyně KŠSV na Konferenci 2020 

 

Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, 

srdečně vás vítám na dnešní Konferenci Krajského šachového svazu Vysočina.  

Na konferenci bylo pozváno několik hostů, předseda Jihlavské unie sportu a KO ČUS pan 

Vítězslav Holub se ze zdravotních důvodů omluvil, posílá pozdrav účastníkům konference 

a děkuje za dosavadní spolupráci. Dalším hostem je Lukáš Kaňka z TJ Spartak Pelhřimov. Je 

mi potěšením ho přivítat, je pozitivní vidět zájem o dění v kraji i u mladé generace. Další hosté 

(sekretář ŠSČR Ladislav Záruba, velmistr Petr Velička a Jan Zezula z Náměšti nad Oslavou) 

dorazí kolem poledne. Z konference se omlouvá Eva Šimečková, která mi je po celou dobu 

mého působení ve výkonném výboru oporou a moc jí za to děkuji. 

Dovolte, abych v úvodu trochu zavzpomínala. Je to už 6 a půl roku, co mě v Třebíči, při turnaji 

Open Vysočina, oslovil tehdejší předseda KŠSV pan Václav Paulík, abych po něm funkci 

převzala. S nadšením a naivitou jsem souhlasila. 

Během působení ve funkci jsem poznala úžasné lidi, kteří ve svých oddílech pracují, starají se 

o pokračování klubové činnosti, pořádání turnajů a výchovu nové generace. Činnost oddílů by 

nebyla možná bez těchto zkušených funkcionářů, ale i obětavých aktivních rodičů, kteří často 

vlijí do oddílového dění novou vlnu tolik potřebné energie. Když se zapojí ještě mladí 

odchovanci, je radost činnost takového oddílu sledovat. 

Moc si všech těchto lidí vážím. Jsou nezištní, obětaví, spoluhráči v oddílu jsou jejich druhá 

rodina. Společně spolu prožívají dobré i zlé, navzájem si pomáhají. 

Příkladem nadregionální nezištné spolupráce a pomoci je událost z posledních dní. V okrese 

Havlíčkův Brod hrozilo, že neproběhne okresní kolo přeboru škol. Uspořádání přeboru se ujal 

Josef Fišar ml. ze Ždáru nad Sázavou. Moc mu za tuto aktivitu děkuji. Jistě by se dala najít řada 

jiných podobných případů, jež ukazují, že to v našem kraji není zase tak zlé, jak to někdy 

vypadá. 

Tento model přátelství, spolupráce, vzájemné podpory, sdílení zkušeností a pomoci bych chtěla 

přenést do celého Krajského šachového svazu Vysočina. Kraj Vysočina je malý jak územně, 

tak počtem šachistů. Je zbytečné si dělat naschvály, škodit si. Měli bychom si naslouchat, 

navzájem si pomáhat, fandit úspěchům jiných. Jen tak se posuneme dál.  

Když jsem zvažovala, zda budu znovu kandidovat do funkce předsedkyně, bylo mi jasné, 

že musím najít lidi, kteří mají podobný pohled na rozvoj šachu na Vysočině, kteří jsou 

empatičtí, otevření změnám a novým myšlenkám. Lidi, kteří jsou ochotní věnovat svůj čas 

ve prospěch ostatních. Ačkoliv se zpočátku zdálo nemožné sestavit tým těchto kvalit, nakonec 

se to podařilo.  

Předstupuji před tuto konferenci s týmem, který v sobě kloubí zkušenosti s mládím i nadšením 

a chutí rozvíjet model vzájemné spolupráce a podpory.  

Spolu se mnou má zájem ve výkonném výboru zůstat Eva Šimečková a Josef Fišar. Náš tým 

bych ráda doplnila o mladého člověka - Josefa Kratochvíla a činorodou funkcionářku 

Drahomíru Kaňkovou. 

Zdeněk Fiala a Luboš Svíženský se rozhodli svoji činnost ve VV KŠSV ukončit. Jejich 

rozhodnutí respektuji. Ve výkonném výboru odvedli dobrou práci, moc jim za ni děkuji. 

Neloučíme se ve zlém, Zdeněk přislíbil pomoci radou, Luboš bude členem komise STK.  



S novým složením výkonného výboru chystám i některé změny, se kterými vás seznámím 

v průběhu konference. 

Děkuji vám za pozornost a věřím, že strávíme společně příjemné, konstruktivní jednání. 

. 

Zpracovala Eva Kořínková dne 20. 1. 2020 


