
PŘEDSEDOU JIHOMORAVSKÉHO ŠACHO-
VÉHO SVAZU STÁLE DAVID HAMPEL

Náš kraj má jednu cennou devizu: šachoví funkcionáři se dokáží mezi sebou domluvit a závažné 
spory a hádky se tu takřka nevyskytují.  Tuto dělnou atmosféru nastolil  již při vzniku krajského 
šachového svazu „otec zakladatel“ David Ciprys a zdárně v ní pokračuje i předseda současný David 
Hampel. Takže krajská konference je především setkáním starých známých a příležitostí setkat se a 
zavzpomínat, ale také sdělit si, co je kde nového. 

Ve velice uvolněné až veselé atmosféře mohl předseda David Hampel zahájit jednání. Nezbytné 
schvalovací  procedury  při  ustanovování  povinných  komisí  (mandátová,  volební  návrhová)  i 
programu  jednání  byly  hladce  schvalovány  drtivou  většinou  (ze  šestnácti  hlasů  bylo  zpravidla 
šestnáct pro, a pokud někdy bylo hlasů „jen“ patnáct, tak to bylo mnohdy proto, že si v té chvíli 
někdo z delegátů odskočil na toaletu nebo do bufetu pro kafe, a tak momentálně nebyl přítomen…

„Zvedni tu pracku, Pepo“ zaznělo v sále napomenutí nepozorného kolegy, který nezaznamenal, že 
se právě hlasuje. Delegáti si i trochu dělali legraci z předepsaných úředních procedur, které bylo 
nutno absolvovat, když všichni věděli, že jediným cílem dnešního setkání je zvolit nový výkonný 
výbor, který absolvuje zápis našeho krajského šachového svazu do spolkového rejstříku. Protože 
čekat na nové volby do klasického období ledna – února, kdy se obvykle krajská konference schází, 
by znamenalo prakticky většinu úřední „zapisovací“ mašinérie absolvovat znovu. Ale právě proto, 
aby zápis do spolkového rejstříku proběhl hladce, bylo nutno celou předepsanou úřední proceduru 
dodržet, nad čímž bedlivě bdělo přísné oko právníka a šéfa komise rozhodčích Jardy Benáka. 



Vladimíra Nováková, David Hampel a Jaroslav Benák

Předsedající schůze David Hampel tak správně nechal bez povšimnutí návrh, který skutečně zazněl, 
a to: „Odhlasujme si, že všechno odhlasujeme stoprocentní většinou šestnácti hlasů“ a který ani 



nebyl  míněn  vážně,  ale  jen dokresloval  uvolněnou atmosféru  v sále,  což  je  konečně  vidět  i  na 
fotografii výše.

Naděje,  že  se  výkonný výbor  bez  problémů  obmění  –  tři  funkcionáři  se  netajili  záměrem pro 
pracovní vytížení  s prací skončit  – se však ukázalo jako lichá.  Sloužit  šachu za cenu obětování 
volného času a za velmi malý peníz – to se zřejmě již dnes nenosí. Ještě dobře „dopadl“ Jaroslav 
Benák, jehož ve funkci předsedy komise rozhodčích nahradí Ondra Zámečník.  Předseda výboru 
David Hampel přes velké úsilí však nikoho, komu by vnutil ono pomyslné veslo, nenašel, a tak aby 
se  krajská  lodička  nepotopila,  jako  správný  převozník  zůstává  u  vesla  (zatím)  dále.  Krajský 
hospodář Bronislav Chmelíček však k 31. prosinci však bez náhrady končí a v tomto okamžiku 
dosud bujará nálada delegátů spadla rázem na bod mrazu, neboť nenajde-li se nový hospodář, bude 
se muset najmout účetní firma, která však nebude pracovat za symbolickou odměnu jako dosavadní 
činovníci. A to znamená díru do rozpočtu a s tím související potřebu buď nepopulárních škrtů anebo 
(rovněž nepopulárního) zvýšení krajských příspěvků.

Za dohledu volební komise se přikročilo  k volbám. Volilo se veřejně – viz následující  obrázek. 
(Kdo nemá zvednutou ruku, není proti, ale jedná se o hosta konference, jenž neměl právo hlasovat.) 

Dosavadní  devítičlenný  výkonný  výbor  tak  byl  nahrazen  novým,  jen  osmičlenným  (hospodář 
Bronislav Chmelíček už totiž nekandidoval). Na osm míst právě osm kandidátů – je jasné, že za 
takového stavu volby proběhly hladce a rychle. Stejně tak tomu bylo u revizní komise, kde na tři 
místa byli právě tři kandidáti…



Členové revizní komise Rudolf Moulis a Josef Lahodný

Nový výkonný výbor má teď před sebou povinnost najít do konce roku hospodáře anebo oslovit 
účetní firmu. Uvidíme, jak se zadaří….

USNESENÍ MIMOŘÁDNÉ VOLEBNÍ KONFERENCE JIHOMORAVSKÉHO 
ŠACHOVÉHO SVAZU

konané dne 25. 9. 2016 v Brně v hrací místnosti Lokomotivy Brno ve dvoře ZŠ Staňkova

I. Konference JmŠS schvaluje
1. Počet členů VV JmŠS v nadcházejícím volební období 8.

2. Počet členů revizní komise v nadcházejícím volebním období 3.       

II. Konference JmŠS vzala na vědomí
1. Zvolení Rudolfa Moulise předsedou Revizní komise JmŠS.

III. Konference JmŠS zvolila
1. VV JmŠS ve složení: Jan Gorčák, David Hampel – předseda VV JmŠS, Miroslav 
Hurta – místopředseda VV JmŠS, Vladimíra Nováková, Radka Slepánková, Dosi Točev, 
Petr Trávníček, Ondřej Zámečník.

2. Revizní komisi ve složení Josef Lahodný, Rudolf Moulis, Stanislav Vémola. 

Zapsali: Jan Gorčák, Miroslav Hurta, Vladimíra Nováková
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