Příloha č. 4
Zpráva Řídící komise SKŠ o činnosti sdružení
Vážená dámo, vážení pánové, členové SKŠ v ČR,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na Vysočině a městě Třebíči, které je sídlem
našeho sdružení korespondenčních šachistů. O Třebíči možná víte, že některé z jeho
historických památek jsou zapsány v Seznamu UNESCO, ale zřejmě nevíte, že se o něm
hovoří jako o městě dobrých přátel a proto věřím, že naše Shromáždění zástupců proběhne
sice v pracovním, ale rovněž přátelském duchu.
Zpráva Řídící komise, kterou nyní uslyšíte, se skládá z několika částí. Po mém krátkém
obecném zhodnocení uplynulého období vystoupí se svými příspěvky vedoucí jednotlivých
odborných úseků. Vladimír Kočí vás seznámí s činností Sportovně-technického úseku,
Jaromír Canibal s činností úseku mezinárodního, Vladislav Hýbl přednese zprávu ekonoma
sdružení, Bohumír Glembek zprávu klasifikátora a Zdeněk Nývlt bude hovořit o úseku
rozhodčích. V rámci bodu diskuse jsme pak připraveni vyslechnout vaše připomínky a
zodpovědět případně dotazy.
Nyní již k vlastní zprávě: Jak jistě víte, poslední Shromáždění zástupců se konalo 11. 11.
2000 v hotelu ATOM zde v Třebíči a zúčastnilo se ho 23 delegátů. Ti zvolili pro následující
čtyřleté období tyto kolektivní orgány: Řídící komise – Jaromír Canibal, Svatopluk Doubek,
Vladislav Hýbl, Vladimír Kočí, Zdeněk Nývlt a Rudolf Ševeček. Kontrolní komise – Petr
Buchníček, Pavel Doktor a Miroslav Michálek. Členové Řídící komise zvolili ze svého středu
předsedou ŘK Rudolfa Ševečka a členové KRK předsedou Miroslava Michálka. Během
volebního období však došlo k důležitým personálním změnám. K 31. 12. 2001 rezignoval
z rodinných a zdravotních důvodů na post předsedy a člena ŘK Rudolf Ševeček a do Řídící
komise byl kooptován Miroslav Michálek, jež byl následně zvolen k 1. 1. 2002 předsedou ŘK
a z toho důvodu rezignoval na svoji funkci v kontrolní komisi. V důsledku této personální
změny došlo ex offo i ke změně sídla Sdružení z Prahy do Třebíče, neboť dle platných stanov
je sídlem Sdružení adresa trvalého bydliště předsedy ŘK. Veškerá agenda Sdružení byla tedy
převedena do Třebíče s výjimkou účtu SKŠ, který zůstal v pobočce České Spořitelny v Praze,
neboť ekonom i pokladník jsou rovněž z Prahy. Do KRK byl kooptován Oldřich Sedláček,
který byl následně zvolen jejím předsedou a převzal veškerou agendu. Nešlo však o poslední
personální změny. Na jaře 2002 rezignoval na svoji funkci vedoucího úseku STK (nikoliv
však funkci člena ŘK) z pracovních důvodů Svatopluk Doubek, který se přešel na dosud
neobsazený post jednatele a vedení úseku převzal kooptovaný člen ŘK Václav Kukačka. To
však nebyla poslední změna na tomto úseku. V březnu 2003 rezignoval Václav Kukačka na
post vedoucího úseku STK i člena Řídící komise z důvodu změny zaměstnání a vedení úseku
převzal Vladimír Kočí a na jeho místo vedoucího klasifikačního úseku byl kooptován
Bohumír Glembek. Nesdílím sice Murphyho zákon že „každá změna je změnou k horšímu“,
ale je třeba přiznat, že zejména k náročnosti práce na úseku STK byly příliš časté.
Nyní k nejdůležitějším událostem: v prosinci 2000 vyjádřil po několika jednáních Jindřich
Binas přání ukončit činnost své organizace „Unie korespondenčního šachu“. V této věci
proběhlo jednání, na němž ŘK SKŠ zastupovali pánové Canibal a Kočí. Výsledkem těchto

jednání byl v únoru 2001 podpis Dohody o ukončení činnosti Unie korespondenčního šachu.
V termínu do 1. 4. 2001 bylo provedeno zrušení registrace tohoto subjektu na Ministerstvu
vnitra ČR. Unie měla možnost dohrát ve své režii a se svými spolupracovníky rozehrané
soutěže, předala pro potřeby SKŠ databázi svých hráčů a byly sjednány podmínky převodu
hráčů Unie do SKŠ. VT získané v turnajích Unie zůstaly v platnosti. Dvou čelným
představitelům Unie Jindřichu Binasovi a Josefu Sýkorovi byla nabídnuta spolupráce s Řídící
komisí SKŠ, což oba jmenovaní akceptovali. Pouze částečně vyřešenou otázkou zůstala
otázka archivu, který převzal Jindřich Binas po dřívějším archiváři Jaromíru Glöcknerovi.
SKŠ bylo předáno 8 kusů krabic archivních materiálů, což je dle sdělení pamětníků cca
čtvrtina archivu. Kromě historické hodnoty tak absence materiálů ztížila kompletaci údajů pro
knihu Historie korespondenčního šachu autorů Ševečka a Kalendovského.
Stěžejní událostí pro naše sdružení v uplynulém období ovšem bylo uspořádání Kongresu
ICCF ve dnech 11. 10. – 18. 10. 2004 v Ostravě. Podařilo se zajistit dobrou prezentaci
kongresu v médiích. Velký ohlas mělo zejména vystoupení v přímém přenosu ČT v pořadu
Dobré ráno s ČT, kterého se zúčastnili hlavní organizátor a tiskový mluvčí kongresu Jaromír
Canibal a GM Libor Daněk. Posledně jmenovaný, resp. jeho firma se stala rovněž jedním
z majoritních sponzorů kongresu, když další zajistil z velké části Jaromír Canibal
z podnikatelských subjektů v regionu. Oběma pánům, ale i dalším členům SKŠ, kteří se
podíleli ať již finančně či osobní prací na zdárném průběhu kongresu ještě jednou velmi
upřímně děkuji. O kongresu jistě uslyšíte podrobněji v rámci zprávy vedoucího
mezinárodního úseku, ale dvě věci na závěr. Z ohlasů bylo zřejmě, že šlo o jeden z nejlépe
uspořádaných a organizačně zvládnutých kongresů v historii ICCF a zejména, náš kandidát
Josef Mrkvička byl zvolen prezidentem ICCF, což je obrovským diplomatickým úspěchem na
který jsme právem hrdi. Během kongresu byl rovněž odstartován zvací turnaj Batíkův
memoriál.
Důležitým aspektem pro prezentaci naší činnosti jsou webové stránky a rubrika v časopise
Šachinfo, vydávaného Břetislavem Modrem. Po ukončení vydávání časopisu Koršach
Vladimíra Vyskočila byla Řídící komisí řešena otázka náhradního řešení. Po delších
jednáních bylo dohodnuto s Břetislavem Modrem, že bude do Časopisu Šachinfo zařazena za
úplatu vyjímatelná příloha „Korespondenční šach“. Budoucnost ukázala, že toto řešení bylo
správné. Vydávání vlastního časopisu je finančně velmi náročné a na kongresu v Indii mě
zástupci Švédska a zejména Francie informovali, že tvoří podstatnou část jejich rozpočtů a
navíc velmi časově náročné. Redaktory rubriky se stali pánové Dufek a Chytilek a úroveň
rubriky byla velmi vysoká a byla sledována nejen korespondenčními hráči. Po ukončení
činnosti obou redaktorů převzal vedení rubriky vydavatel Břetislav Modr a spolupracovníkem
za SKŠ Jindřich Binas. Jak se později ukázalo, tato forma nebyla nejšťastnější. Mezi oběma
pány nefungovala komunikace na patřičné úrovni a postupně klesala i úroveň rubriky. Ke
zlepšení došlo v momentě, kdy Řídící komisí byl pověřen řízením rubriky Josef Sýkora a lze
konstatovat, že nyní spolupráce mezi redakcí Šachinfo a ŘK SKŠ je na odpovídající úrovni.
I webové stránky prošly svoji historií. O jejich zavedení se zasloužili první webmasteři pan
Vitouš a paní Rývová, následně tuto funkci převzal pan Rostislav Postl. Přes veškerou snahu
však úroveň webových stránek nedosáhla takové kvality, která by odpovídala představám
SKŠ zejména co se týče aktualizací. Po změně zaměstnání p. Postla a předem anoncovaného
odstoupení z funkce vypsala ŘK konkurs na nového webmastera a ze dvou kandidátů nakonec
dostal přednost p. Jiří Peroutík. Po převzetí agendy nejprve provedl změnu webhostingu a
během několika měsíců vytvořil nové stránky, jejichž kvalita odpovídá obdobným stránkám
v ostatních zemích. Protože nejsem odborník na tuto problematiku, přítomný webmaster vám

v rámci bodů „diskuse“ podá podrobnější informace o fungování webových stránek, jejich
další perspektivě a zodpoví případné dotazy.
Na propagaci korespondenčního šachu se podílelo i vydání knihy Historie korespondenčního
šachu 1870 – 1999 autorů Ševečka a Kalendovského, které mělo mezi šachovou veřejností u
nás i v zahraničí velký ohlas.
Na závěr mi dovolte zastavit se nad jedním nešvarem, který, a promiňte mi ten výraz, otravuje
ovzduší v korespondenčním hnutí. Rozvoj informačních technologií a zejména internetu a emailu přispěl nebývalým způsobem k možnosti komunikace. Jistě je maximálně finančně
výhodné a časově úsporné, abych moji zprávu, která je určena více subjektům jediným
kliknutím rozeslal na x adres. Bohužel tuto výhodu zneužívají mnozí z hráčů, že svoji
vzájemnou a mnohdy velmi urážlivou korespondenci rozesílají po síti do všech světových
stran. Dostávám, a vy jistě také, informace o tom, že pan A překročil čas v partii s panem B,
že hráč C se dopustil chyby s v partii s hráčem S a jak může hrát finále Mistrovství republiky
a být významným funkcionářem, že hráč X řekl o panu Y to či ono etc., etc….
Nedosti však na tom, tu nejmenovaný hráč sděluje svoji radost nad prohrou jistého
fotbalového klubu či se raduje s finanční výhry a potřebuji svoji radost vykřičet do světa.
V dalším e-mailu hráč S spílá hráči V, že se ztrácejí jeho lístky a považuje za důležité tuto
informaci sdělit na dalších 100 adres a že za to mohou funkcionáři, kteří za peníze SKŠ jezdí
se svými rodinami po kongresech. Někteří z těchto rozesílatelů nevyžádaných e-mailů sedí i
mezi námi a zřejmě nepochopili, že e-mailová adresa je soukromou adresou obdobnou
poštovní a nikoliv veřejným záchodkem, kde může kdokoliv a kdykoliv vykonat svoji
potřebu. Přeborníkem v tomto způsobu komunikace byl Evžen Trexler, který již není členem
SKŠ, ale bohužel existuje spousta dalších. Velmi prosím dotčené osoby, aby pečlivě
rozlišovali, co je a není nevyžádaná pošta.
Než předám slovo jednotlivým vedoucím úseků, dovolte mi, abych všem členům Řídící
komise, jejich spolupracovníkům, startérům, rozhodčím a všem ostatním dobrovolným
funkcionářům poděkoval za jejich práci.
V Třebíči 20. 11. 2004
JUDr. Miroslav Michálek v. r.
Předseda ŘK SKŠ v ČR

