Kandidátka týmu V. Novotného pro volby na Konferenci
ŠSČR 2011
Viktor Novotný (33 let) – kandidát na předsedu ŠSČR
1. Novoborský šachový klub
Zakladatel a funkcionář 1. Novoborského šachového klubu (2001),
předseda Šachového svazu Libereckého kraje, redaktor
Novoborského šachového serveru, pořadatel řady turnajů dospělých
i mládeže, trenér mládeže, rozhodčí a druholigový kapitán. Od roku
2006 se věnuje šachu profesionálně.
„Za posledních 15 let jsem si prošel snad všechny funkce, které
v šachu existují. Z neznámého místního oddílu se mi s kolegy
podařilo vybudovat špičkový evropský klub. Ve vedení svazu bych se rád zaměřil především
na zastavení poklesu členské základny a opětovné nastartování jejího růstu, především z řad
mládeže. “
Ing. Marek Vokáč (52 let) – kandidát na místopředsedu ŠSČR a
předsedu trenérsko-metodické komise
1. Novoborský šachový klub
Absolvent VŠCHT v Praze. Šachový velmistr a trenér FIDE, věnuje
se šachu profesionálně. V šachové organizaci prošel řadou funkcí
především v TMK, v současnosti zde odpovídá za oblast školení
trenérů. Jako kapitán reprezentačních družstev působil na
olympiádách 1994 (muži), 1996, 1998 a 2000 (ženy). V období
1990 - 2004 působil v dalších vrcholových orgánech svazu, 1995-2004 byl členem výboru ŠS,
vykonával také řadu činností sekretáře svazu. Působí též jako šachový novinář, publikoval
řadu především metodických materiálů, věnuje se rovněž trénování mládeže.
„Chci se věnovat dotvoření struktury šachového vzdělávání mládeže a zintenzivnění
trenérské práce na celém území ČR. Rád bych se rovněž podílel na zefektivnění a zlevnění
práce svazu co nejširším zaváděním elektronických metod práce a komunikace. Upřednostňuji
smírná kompromisní řešení před jednostranným prosazováním sporných rozhodnutí.“
Ing. Jarmila Voráčková (49 let) – kandidátka na hospodáře ŠSČR
Klub šachistů Říčany 1925
Registrovaná v šachovém oddíle v Říčanech od svých 10 let. Kromě
krátkého působení jako trenérka dětí a kapitánka družstva
nevykonávala doposud žádnou funkci na šachovém svazu. V
současné době je ale předsedkyní Kontrolní komise v župě Barákově
v TJ Sokol, zastupitelkou obecního úřadu a předsedkyní Kontrolního
výboru obce Říčany.
„Jsem ráda, že do VV ŠSČR kandidují mladí lidé, kteří vědí co
chtějí, a já se pokusím vnést do jejich práce ještě trochu toho ženského ducha.“

Ing. Petr Záruba (29 let) – kandidát na předsedu STK
Beskydská šachová škola o.s.
Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě. V civilu výzkumný a
vývojový pracovník. V šachovém hnutí dlouholetý rozhodčí,
momentálně I. třídy. Od roku 2010 člen Rady Beskydské šachové
školy o. s. a člen VV ŠSČR z pozice předsedy STK.
„Ve VV bych se rád zaobíral modernizací soutěžního řádu tak, aby
odpovídal dnešní digitální době. V soutěžích družstev chci připravit alternativu losovacích
schůzí a s tím spojenou „elektronizaci“ soupisek. Dále bych rád pokračoval v asistenci
pořadatelům soutěží a turnajů pod hlavičkou ŠSČR tak, aby byla zachována jejich vysoká
kvalita a zároveň spokojenost hráčů, kteří se těchto akcí účastní.“
Ing. Zdeněk Fiala (45 let) – kandidát na předsedu Komise mládeže
ŠK Světlá nad Sázavou
Předseda oddílu ŠK Světlá nad Sázavou a hlavní organizátor řady
mistrovských soutěží především pro mládež. Od roku 2009 předseda
Komise mládeže ŠSČR.
„Rád bych zkvalitnil přípravu talentů (nerozmělňovat hodiny
individuálního tréninku na velké množství hráčů, ale dát talentům
výrazně více hodin, než mají nyní), nastartoval systematickou
spolupráci s mateřskými školami, pomohl oddílům a krajům při zajišťování grantů na
program masového rozvoje, obnovil trenérskou subkomisi v KM či finančně podpořil krajská
střediska mládeže.“
Ing. Jiří Krejnický (52 let) – kandidát na předsedu Organizační
komise
DDM Praha 6
Zakladatel a funkcionář oddílu DDM Praha 6. Šachový problémista.
„Rád bych pokračoval na poli organizační komise, kde bych uplatnil
více jak desetiletou zkušenost v oboru.“

Mgr. Jaroslav Benák (24 let) – kandidát na předsedu Komise
rozhodčích a Klasifikační komise
ŠK Světlá nad Sázavou
V současnosti studuje ústavní právo v doktorském studijním
programu v Brně. Mezinárodní rozhodčí, předseda KR JmŠS a člen
VV JmŠS, vedoucí 1. ligy Východ, 2. ligy A a D.
„Ve VV bych se rád zaměřil na revizi předpisů ŠSČR z hlediska
jejich efektivity (tj. zda ty předpisy v praxi vedou k těm žádoucím
dopadům, jež zamýšleli ti, kteří ty předpisy psali a schvalovali). Rád bych také "osekal"

požadavky legislativy kladené na účastníky soutěží (zejména soutěží družstev) a pořadatele
turnajů na nezbytné minimum. Šachová legislativa má pomáhat slušným lidem, kteří chtějí
hrát šachy, a ne jim stát v cestě."
Ing. Petr Buchníček (36 let) – kandidát na zástupce celostátních
sdružení
ŠK Caissa Třebíč
Bydlí v Brně, pracuje v Brně a v Praze. Je členem ŠK Caissa Třebíč
(KŠS Vysočina). Od r. 2005 členem VV ŠSČR na nevolené pozici
zástupce celostátních sdružení. Již dříve působil v JmŠS a v STK
ŠSČR, kde se věnoval především problematice soutěží družstev a
související legislativě.
„Ve VV ŠSČR bych rád pracoval i nadále a těším se podpoře SKŠ v ČR. Kromě zastupování
celostátních sdružení bych se rád zaměřil na revizi legislativy, a to zejména z hlediska
formulačních úprav (tedy za účelem vyjasnění, nikoliv změny významu) a z hlediska
vzájemných vazeb mezi jednotlivými řády.“

