Zpráva o činnosti OŠS Znojmo v roce 2018
Členská základna
V ŠSČR je registrováno sedm klubů z našeho okresu:
• TJ Znojmo
• GPOA Znojmo
• Optika Medek TJ Hodonice
• Sokol Štítary
• ŠK Břežany-Pravice
• Sokol Dobšice
• ŠK Sebranci RH
Výše uvedené kluby evidují následující počet členů:
• TJ Znojmo
• GPOA Znojmo
• Optika Medek TJ Hodonice
• Sokol Štítary
• ŠK Břežany-Pravice
• Sokol Dobšice
• ŠK Sebranci RH
celkem:

(aktivní/neaktivní)
(18/0)
(50/5)
(31/99)
(5/0)
(6/3)
(6/12)
(7/22)
(123/141)

Oproti minulému roku evidujeme mírný nárůst počtu aktivních hráčů (+8). Do očí bije vpravdě obludný
počet neaktivních hráčů. Že by byl ve svazové databázi nepořádek?
Soutěže družstev dospělých
V krajských soutěžích náš okres reprezentují následující kluby:
• TJ Znojmo „A“ (KP1)
• GPOA Znojmo „A“, Optika Medek TJ Hodonice a TJ Znojmo „B“ (KP2B)
Obě znojemská „áčka“ ve svých soutěžích nacházejí v horních patrech tabulky. Hráčům TJ Znojmo se v
letošní KP1 opravdu daří a dvě kola před koncem soutěže nejsou bez šance zabojovat o postup do ligy.
Mladý tým GPOA Znojmo využívá KP2 jako líheň – na zadní šachovnice nasazují především mladé hráče
žákovského či dorosteneckého věku. Sice se tím připravují o současné dobré výsledky, zato si připravují
půdu pro výborné výsledky budoucí. Nováček KP2B Optika Medek TJ Hodonice šel do soutěže s cílem
dobře si zahrát a pokusit se o záchranu. Cíl se podařilo splnit několik kol před koncem soutěže. Poslední naše
družstvo v KP2B, TJ Znojmo „B“, skončilo na předposledním, pravděpodobně sestupovém místě. Sestup
se však vzhledem k vývoji OP družstev konat nebude, více v následujícím odstavci.
V OP družstev dospělých v aktuální sezoně startovalo osm týmů. Novinkou právě skončené sezony bylo
sjednocení hracího tempa s krajskými soutěžemi. „Dodigitalizovat“ se musel poslední klub, ostatní kluby již
digitálními hodinami disponovaly. Novinka se nesetkala s negativními reakcemi (respektive nikdo si
otevřeně nestěžoval). V soutěži bezpečně zvítězilo družstvo TJ Znojmo „C“, které tak svými dobrými
výkony zachránilo svůj „B“ tým v KP2. Zajímavostí je, že klub s nejvyšším průměrným ratingem skončil na
posledním místě soutěže (Sebranci).
Nejvýznamnější šachovou akcí na okrese je tradiční festival Znojemská královna, pořádaný Šachovým
spolkem Znojmo. Letošní ročník je plánovaný na první květnový víkend, na hojnou účast hráček a hráčů se
těší pořadatelský tým v čele s paní Annou Adámkovou a panem Josefem Lahodným.

Další významnou akcí je každoroční Open Hodonice, hraný jako Memoriál Rostislava Obrdlíka.
Pořadatelé v čele s Františkem Šimíkem odvádějí výbornou práci a hladce probíhající turnaj může ostatním
okresním pořadatelům sloužit za vzor.
Mládež
Pořadatelský kolektiv vedený Radkem Skoumalem se angažuje ve stále populárnějším Přeboru škol.
Prosincového okresního kola se ve třech kategoriích zúčastnilo celkem 22 týmů. Takové množství účastníků
již naráží na kapacitní limity prostor, kde se soutěž pravidelně koná. V případě dalšího nárůstu počtu
družstev nás v budoucnu možná čeká hledání větších prostor, ale zatím to jak se říká nehoří.
Stále oblíbenější akcí je i seriál mládežnických turnajů Grand Prix okresu Znojmo. Soutěž řídí pánové
Radek Skoumal a Zdeněk Molík z GPOA Znojmo. Cyklus turnajů pokrývá většinu školního roku, prakticky
každý kalendářní měsíc se koná turnaj, který se započítává do celkových výsledků. V soutěži se nejvíce daří
dětem z GPOA Znojmo, kterým na paty nejčastěji šlape mládež z Hodonic.
Jubilea v loňském roce
Významné životní jubileum oslavili následující hráči:
Josef Petlák, TJ Znojmo – 70 let
Petr Říčka, TJ Znojmo – 70 let
Ladislav Doležal, TJ Znojmo – 60 let
Zdeněk Molík, TJ Znojmo – 60 let
Milan Březovský, Dobšice – 50 let
Lubomír Riška, GPOA Znojmo – 50 let
Martin Otruba, Sebranci – 50 let
OŠS přeje všem výše jmenovaným hodně zdaru do dalších šachových sezon!
Zemřel pan Jaroslav Spilka
V minulém roce nás v požehnaném věku 97 let opustil nejstarší šachista okresu pan Jaroslav Spilka. Pokud
mě paměť neklame, měl opravdu pohnutý osud – totální nasazení za 2 sv. války vystřídala politická
perzekuce a věznění v době komunistické totality. Na těžký život si však nikdy nestěžoval, byl stále
usměvavý a vždy si rád zahrál volnou partii, klidně i o pětikorunu s flekem.
Pane Spilko, budeme na Vás vzpomínat jen v dobrém!
Poděkování na závěr
Rád bych zde veřejně poděkoval osobě, která o veřejné pochvaly nestojí – předsedovi GPOA Znojmo,
předsedovi okresní STK, vedoucímu OP družstev, vedoucímu KP2C, vedoucímu brněnského Městského
přeboru, členovi VV JmŠS a zároveň krajskému hospodáři, příteli Radku Skoumalovi. V Radkovi nám na
okrese vyrostl funkcionář minimálně krajské úrovně, jenž odvádí neuvěřitelný objem práce. Až mě jímá
hrůza z představy, že by mohl v dohledné době „vyhořet“. Kacířsky se přiznám, že bych byl raději, kdyby si
třeba brněnští našli vedoucího soutěže ve svém středu a neopotřebovali nám nejlepšího člena našeho týmu…
Radkovi rovněž popřeji hodně zdaru v jeho velmi, velmi záslužné práci pro šachové hnutí.
Za VV OŠS Znojmo
Tom Rösner

