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Návrh složení „týmu“ VV ŠSČR
volební konference ŠSČR 26. 2. 2011 v Havlíčkově Brodě
předseda ŠSČR Jan Lamser ŠK Litoměřice

Kraj Ústecký

Jan Lamser – aktivní 
hráč – soutěže družstev všech 
úrovní, nyní druhá liga a kraj-
ský přebor. V době vysoko-
školských studií obsadil 2. 
a 3. místo na čs. univerziá-
dě, 2. místo na akademickém 
přeboru Maďarska a 2. místo 
na akademickém přeboru Fran-
cie družstev. Spolupořadatel 
barových turnajů pro neregis-
trované hráče (ve spolupráci se 
sdružením Unijazz, cca deseti-
letá tradice).

Několikanásobný reprezen-
tant ČR na esperantské šachové 
olympiádě družstev.

Dvacetiletá praxe při pre-
zentaci šachu na veřejnosti 
(simultánky v PL Bohnice, na 

h u d e b n í c h 
festivalech).

V z d ě l á -
ní: MFF UK, 
Hautes Etu-
des Com-
m e r c i a l e s , 
Jouy-en Jo-
sas, PF VŠE, 
ETF UK. 
Jazyky: An-
g l i č t i n a , 
francouzšti-
na, pracovní 
znalost rušti-
na, němčina, 
pasivně: La-
tina, klasic-
ká řečtina, 
hebrejšt ina, 
e s p e r a n t o . 
Profesní zá-
zemí: Ban-
kovní sektor, 
odpovědnost 

vých, výkonnostních i „rekre-
ačních“ šachových aktivitách, 
tak i na nízké dynamice počtu 
aktivních registrovaných hráčů. 
Tím trpíme jak my šachisté, tak 
i hloubka kulturního národního 
zázemí. Přitom věřím, že šachy 
svou elegancí, tvůrčí potencí a 
noblesní tradicí se mohou smě-
le řadit mezi společensky pres-
tižní aktivity. 

Co z toho plyne? Měli by-
chom se lépe – neprodávat, ale 
nabízet, co náš svět těm, kteří 
ho neznají, může nabídnout.

To je mé předsednické téma. 
Mít takovouto vizi ještě nezna-
mená být blouznivcem. I na 
úrovni šachového svazu, tak, 
jak dnes funguje, vidím velký 
prostor, či potenciál, chcete-li. 
Mám zato, že své zkušenos-
ti z řízení servisních divizí, 
resp. zabezpečování funkč-
ního prostředí pro složky, 
které poskytují aktivní služ-
by klientům, mohu účinně 
přenést i do procesů a orga-
nizace svazových činností. 
Přehlednost, smysluplnost, 
výkonnost a „klientská ori-
entace“ jsou konstrukty, s ni-
miž mám širokou zkušenost, 
kterou bych, věřím, doká-
zal dobře na platformě šachu 
uplatnit. Jinými slovy – rád 
bych do řízení svazu v při-
měřené míře přenesl některé 
osvědčené modely z firemní 
praxe. to je mé druhé téma. 
Jsou samozřejmě i další ideje, 
ale více o nich informujeme v 
programu našeho týmu, kte-
rý obdrží delegáti až přímo na 
konferenci.“ 

jak za řízení (strategie, organi-
zace), komunikaci a marketing, 
služby klientům, tak i za fi-
nanční řízení, provozní útvary, 
informační technologie; 14 let 
členem představenstva ČSOB. 
Předseda Revizní komi-
se Unijazz, sdružení pro 
podporu kulturních aktivit. 
Člen Prezidia Sdružení pro do-
pravní telematiku, Člen Vědec-
ko-pedagogické rady Institutu 
Ekonomických studií FSV UK.

K práci pro šach říká: „Ša-
chy mají u nás dlouhodobě 
vysoký statut, mám ovšem do-
jem, že dochází spíše k jeho 
stagnaci až poklesu. To je vidět 
jak na nijak vysokém obecném 
zájmu veřejnosti na vrcholo-
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prezident ŠSČR Igor Němec ŠO TJ Dukla Praha
kraj Praha

Igor Němec je aktivní hráč 
úrovně kandidáta mistra, post 
prezidenta ŠSČR zastává ne-
přetržitě od sjednocení v roce 
2002.

Od roku 2005 je předsedou 
Úřadu pro ochranu osobních 
údajů, předtím zastával řadu 
významných funkcí: 

v roce 1990 byl zvolen po-
slancem do Sněmovny národů 
Federálního shromáždění, 

v letech 1991 – 1996 byl mi-
nistrem vlády ČR za Petra Pit-
harta a Václava Klause, 

v roce 1992 byl zvolen do 
sněmovny lidu Federálního 
shromáždění,

v letech 1993 – 1996 působil 
ve funkci ministra – vedoucího 
Úřadu vlády ČR, 

v letech 1996–1997 byl 
předsedou Úřadu pro státní in-
formační systém,

v roce 1997 se stal poslan-
cem Parlamentu ČR, 

od roku 1998 byl členem 
Rady hlavního města Prahy 

a v roce 2002 se stal primá-
torem hlavního města Prahy.

Rád by navázal na veleú-
spěšnou pomoc při zajišťování 
takových akcí, jako byly na-
příklad slavnostní večer ke 100 
letům šachu v českých zemích 
v Praze na Žofíně, každoroční 
mistrovství v ČR v bleskovém 
šachu a vznik pravidelného 
magazínu V šachu.

A dodává: „Zároveň jsem 
přesvědčen, že tak jako v ji-
ných oblastech, tak i činnost 
šachového svazu dostává stále 
více mezinárodní rozměr. Mys-
lím si, že v minulých letech se 
podařilo navázat řadu formál-
ních i neformálních kontaktů s 
veličinami šachového světa a to 
nás posouvá jak do povědomí 
šachistů ve světě, tak zároveň 
obohacuje společenské klima 
u nás doma. I tuto povinnost 
bychom měli mít na paměti a 
já rád z rozvojem těchto vztahů 
v týmu, který představuje Jan 
Lamser, pomohu.“



3   /   konference 26.2.2011NÁVRH NA SLOŽENÍ  TÝMU VV ŠSČR

hospodář 
a místopředseda
ŠSČR

Josef Novák Sokol Hostivice
kraj Středočeský

předseda trenérsko-
metodické komise
ŠSČR

Michal Konopka 222 ŠK Polabiny
kraj Pardubický

Josef Novák je výzkumný 
pracovník organizace rezor-
tu školství, daňový poradce a 
ústřední rozhodčí. Dříve byl 
hospodářem Českého šachové-
ho svazu, v současném období 
je předsedou Revizní komise 
Šachového svazu České repub-
liky.

Za hlavní úkoly svého pů-
sobení ve výkonném výboru 
šachového svazu považuje udr-
žení vyrovnaného rozpočtu a 
urychlené řešení otázky spoje-
né s případným oddělením sva-
zového účetnictví od ČSTV.

Michal Konopka je mezi-
národní mistr, trenér 1. třídy a 
držitel titulu FIDE Senior tre-
nér. Dlouhodobě zastává funkci 
trenéra mužské reprezentave na 
mistrovství Evropy družstev a 
šachových olympiádách. 

Prioritami pro nejbližší ob-
dobí jsou zabezpečit podmínky 
pro přípravu reprezentantů na 
nejdůležitější individuální sou-
těže (mistrovství Evropy jed-
notlivců, Světový pohár), a 
na ME družstev a olympiádu; 
uskutečnit v roce 2011 soustře-
dění pro mužskou i ženskou 
reprezentaci; pokračovat ve 
školeních trenérů – dokončit 
školení trenérů 2. třídy a být 
i více nápomocen krajům při 
výchově nových začínajících 
trenérů při školení trenérů 3. a 
4. tříd. 
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předseda sportovně-
technické komise ŠSČR Roman Burda TJ Neratovice

kraj Středočeský

předseda komise
mládeže ŠSČR Antonín Ambrož Bohemians Praha

kraj Praha

Roman Burda je kandidát 
mistra, trenér, funkcionář a orga-
nizátor; památné jsou jím organi-
zované přebory juniorů v Chude-
nicích.

Cílem je vytvoření fungující 
komise, vypracování jejího plánu 
práce,  v soutěžích družstev pře-
hodnotit výše pokut, v soutěžích 
jednotlivců je prioritou pořádání 
MČR jednotlivců. 

U všech soutěží jasně nastavit 
systém výběru pořadatelů pomo-
cí  konkurzů, 

Změny legislativy či soutěž-
ních dokumentů budou přijímány 
tak, aby nebyly v průběhu cyklu 
měněny podmínky pro účastníky 
soutěží. Veškerá zásadní rozhod-
nutí o změnách v soutěžích bu-
dou konána za konzultace s STK 
krajských šachových svazů.

Antonín Ambrož – zkušený 
trenér mládeže, vychoval několik 
hráčů, např. D. Navaru, P. Zváru, 
J. Jirku, L. Černouška. Organizátor 
mnoha turnajů pro děti a mládež a 
řady soustředění.

Chce navázat na dobré výsledky 
komise mládeže, zachovat systém 
soutěží, zlepšit komunikaci a in-
formovanost. V přípravě na MEU, 
ME a MS pokračovat v soustře-
děních. Na místo reprezentačního 
trenéra bude vypsán konkurz, dů-
ležitá je příprava dalšího cyklu ce-
loroční individuální přípravy hráčů 
z listiny talentů pod vedením osob-
ních trenérů se zachováním stejné-
ho objemu finančních prostředků. 
V oblasti masového rozvoje, tedy 
oblasti s velkými dluhy z minula, 
začít „mapováním“ situace, tzn. 
zjišťováním, kde jsou v činnosti 
šachové kroužky, a nabídkou me-
todické a propagační pomoci, při-
pravován bude metodický materiál 
pro trénink začínajících dětí.
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předseda komise rozhodčích 
a klasifikační komise ŠSČR Miloš Možný ŠK Zikuda Turnov

kraj Liberecký

předseda organizační 
komise ŠSČR Jan Framberk CAISSA Úholičky

kraj Středočeský

Jan Framberk, hráč úrov-
ně KM, zakladatel ŠO Caissa 
Úholičky, zabývá se investič-
ním poradenstvím, zpracovává 
žádoti o dotace z EU.

Cílem je vedení evidence 
členské základny a organizační 
a legislativní zajištění činnosti 
ŠSČR, včetně  revize a inventu-
ry směrnic, řádů a předpisů nut-
ných pro činnost ŠSČR. 

Nabízí spolupráci předse-
dům dalších komisí při zajištění 
financování (sponzoring) mis-
trovských soutěží ŠSČR, repre-
zentace ČR, mládeže, zavedení 
nepovinné šachové výuky na ZŠ, 
případnou spolupráci s Minister-
stvem školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR (vytvoření granto-
vých schémat).

Miloš Možný, bývalý čes-
koslovenský reprezentant, v 
současnosti extraligový hráč s 
titulem mezinárodního mistra a 
rozhodčí 1. třídy. Pro práci VV 
bude důležitý i jeho „hlas“ na-
šeho předního hráče. 

Chce navázat na práci před-
chozí komise, kterou považuje 
za úspěšnou, a rád by přinesl 
do činnosti rozhodčích a do 
šachových pravidel i pohled „z 
druhé strany“. Heslo, kterým se 
chce prezentovat: Dobrý roz-
hodčí v šachu není ten, který 
„rozhoduje“ a je všude vidět, 
ale naopak ten, za jehož „roz-
hodování“ vše proběhne v po-
řádku, aniž by si hráči uvědo-
movali, že tam nějaký rozhodčí 
byl. 
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předseda mediální 
a propagační 
komise ŠSČR

Břetislav Modr Bohemians Praha
kraj Praha

zástupce celostátních 
sdružení ŠSČR Jan Židů ŠK Stavby mostů Praha

kraj Praha

Jan Židů – aktivní praktic-
ký a korespondenční hráč, me-
zinárodní mistr vyšší třídy v 
korespondenčním šachu (SIM 
ICCF), člen Řídicí komise 
Sdružení korespondenčního ša-
chu v ČR, člen Sdružení šacho-
vých problémistů.  

Za největší úspěch v rámci 
působnosti na postu vedoucího 
klasifikačního úseku Sdružení 
korespondenčního šachu v ČR 
považuje svůj podíl na zdárně 
uskutečněném plošném pře-
chodu z tuzemského ELO SKŠ 
v ČR na mezinárodní ELO 
ICCF, ke kterému došlo v roce 
2010. 

Je stoupencem sjednocení 
ELO i v praktickém šachu, tj. 
plošného přechodu z ELO ČR 
na ELO FIDE.

Břetislav Modr – mistr 
FIDE a mezinárodní rozhodčí, 
vydavatel a šéfredaktor maga-
zínu ŠACHinfo a vydavatel ša-
chových knih stejnojmenného 
nakladatelství. 

V osmdesátých letech byl 
členem trenérské rady a trené-
rem reprezentace žen.

Dvě desetiletí byl předsedou 
šachového klubu TJ Bohemi-
ans Praha a organizátorem vel-
kých mezinárodních turnajů 
Bohemians.

Jeho přáním je propagovat 
šach na všech úrovních, zejmé-
na na školách a pokusit se na-
vrátit do televize šachový čtr-
náctideník V šachu. 
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generální sekretář ŠSČR Petr Herejk ŠK Líně
kraj Plzeňský

Petr Herejk – na pozici 
generálního sekretáře svazu 
působil poslední tři roky. Má 
bohaté zkušenosti ze všech ob-
lastí jeho činnosti. Je trenérem 
mládeže, ústředním rozhodčím 
a organizátorem šachových 
turnajů, zakládající člen oddílu 
ŠK Líně (1992) a jeho dlouho-
letý předseda. 

Za stěžejní body jeho půso-
bení v ŠSČR v minulé dekádě 
lze považovat bezproblémový 
přechod na fungující jednotnou 
organizaci po konferenci v roce 
2002, uspořádání galavečera 
k výročí 100 let šachu v Čes-
kých zemích v Praze na Žofíně 

a pravidelné vysílání magazínu 
V šachu na ČT4 Sport. 

Za hlavní úkoly generálního 
sekretáře a celého sekretariátu 
pro nejbližší období považuje: 

Maximální pomoc nově 
ustaveným odborným komisím 
tak, aby personální změny ve 
výkonném výboru v žádném 
případě nenarušily poskytova-
né služby, naopak zkušenosti 
pracovníků sekretariátu a jejich 
know-how budou plně využity 
nejen při zajišťování běžného 
provozu, ale i při plnění no-
vých úkolů, které svaz čekají. 

Připravit se na zajištění 

chodu svazu i po případném 
opuštění služeb poskytova-
ných ČSTV, koordinovat kroky 
Krajských šachových svazů při 
jednání s Krajskými středisky 
ČSTV o poskytování služeb, 
vyhodnocovat další vývoj kau-
zy „Sazka“ tak, aby byl svaz 
připraven pružně reagovat na 
změny v systému financování 
sportu v ČR.

Pracovat na zlepšení ima-
ge svazu především lepší in-
formovaností o zajišťovaných 
činnostech a užší spoluprací 
se šachovými médii a krajský-
mi šachovými svazy.


