
Zpráva o činnosti Okresního Šachového Svazu Břeclav
za rok 2017

VV je složen ze 3 členů - předsedy Miroslava Slavíka (predseda@sachy-bv.cz, 792 409 634)
a členů Ladislava Svobody a Davida Cipryse. 

Jako poradní sbor jsou zástupci (vedoucí oddílu, popř. kapitán družstva) jednotlivých osmi 
okresních oddílů. Výroční schůze a losování soutěží je jednou ročně na konci září. Přičemž probíhá 
hlasování o předem připravených bodech doplnění a změn pro novou sezónu.

Hlavní soutěží družstev jednotlivců je Okresní přebor I.třídy. V ukončené sezóně 2016/2017 
startovalo 7 družstev – Slavoj Velké Pavlovice, Sokol Lanžhot, Galerie Závodný Mikulov 'A' + 'B', 
Penzion  Mlýn  Velké  Bílovice,  Šach  Pavlov  a  Sokol  Brumovice.  Vítězem  a  postupujícím  ze 
závěrečného přídavného finálového 3kola do JKP II, sk.C je Galerie Závodný Mikulov 'A'.
Nová  sezóna  má 11 účastníků.  Doplněno o ŠK Agrotec  Hustopeče  'B'+'C',  Poštorná  'B',  druhé 
družstvo V. Pavlovic 'B'. Průběžně vede soutěž Hustopečské 'B'.

V krajské  soutěži  KP II.C  startují  Tatran  Poštorná  a  Galerie  Závodný  Mikulov.  Jediný 
zástupce ve vyšších soutěžích – je ve 2.lize E ŠK Agrotec Hustopeče.

Již  několikráte  se  na  VV  odsouhlasilo  vypsání  soutěže  pro  mládež  a  podporu  pro 
organizátora. Dlouho se nedařilo uskutečnit soutěž pro mládež vyloženě z okresu a ocenit jednotlivé 
kategorie jako Okresní přeborníci. 
Soutěž 4-členných družstev hranou v Hlohovci  (listopad 2017) se  účastnilo 5  družstev – krom 
„profesionálních“ Hustopečí (2x), Poštorné, Mikulova i ZŠ Drnholec. Nejvyšší medaile si rozdělili 
Hustopečští.

Pro školou povinné pořádáme v břeclavě již řadu pravidelně tři turnaje. První z nich, který
začíná již předešlý rok je Okresní přebor školních týmů (4+náhradníci) ve třech kategoriích ZŠ1st.,
ZŠ 2st. a SŠ a Gymnázia (listopad 2016). Krajský přebor (leden2017) – opět stejné kategorie – ale 
pořádně „nadupané“ 166 dětí a studentů. Závěrem je MČR školních týmů. To je ale organizováno 
ŠSČR na jiném místě.
Okresní  přebor  (listopad  2017)  zaznamenal  výpadek  Břeclavského  Gymnázia  'A'  i  'B'.  Takže 
postupující do krajského kola byli tentokráte z jiných škol.
Vánoční turnaj konající se týden, někdy dva, před Vánocemi se po dlouhé době v tento očekávaný 
čas nekonal. Bude určitě v náhradním termínu, jde o GP mládeže v rapid šachu.

„Senátorský turnaj“, jak se označoval turnaj hraný koncem června se přesunul na podzim. 
Obou kategorií  – „amatéři“ a „profesionálové“ se účastnilo 12 hráčů. Zřejmě není lehké vybrat 
vhodný termín, den, hodinu a taky, žel upadá zájem o turnaje.
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Po sezóně družstev (květen) se konal bleskový okresní přebor v Hustopečích . Vítězem se 
stal  Oskar Hájek,  sice místní rodák,  ale  člen brňenského klubu. Tedy přeborníkem se stal  Ivan 
Markovič z Hustopečí.

Akce  šachově  společenská  byla  1.7.  v  Hustopečích  v  místním  minipivovaře  na  oslavu 
padesátin místního hráče FM Ivana Markoviče. Rapid na 9 kol.

Z jara je uskutečnil v Hlohovci v místním kulturním domě šachový turnaj pro legionáře a i 
běžné šachisty. Podporovaný ČSOL a agilní dvojicí Mgr.Františkem Trávníčkem a ing. Lubošem 
Kuchynkou.

Co  se  uskutečnit  nepodařilo,  bylo  v  červnu  u  Mikulovského  náměstí  simultánka  s 
několikanásobným mistrem republiky v bleskovém šachu a nyní již GM Vojtěchem Plátem.

Koncem července proběhla dvojice turnajů – Rapid na FIDE zápočet a přátelský blesk bez 
zápočtu v Prušáneckém pohostinství. V obou trunajích opanoval František Vrána, který ze Starého 
Města přijel na kole.

Posledním bodem, který zařadím, je taková „třešinka“ - společenská událost na Tatraně u 
příležitosti narozenin dlouhodobého šachisty Rudolfa Kuřila, při níž se sejdeme napříč okresními 
oddíly u malého rapid turnaje. Je to událost dosti významná i pro OŠS, neboť od schůze VV se tolik 
lidí během roku nesejde.

Ucelené  zpravodajství  ze  šachového  okresu  Břeclav  se  pomali  rozvijí  v  přílohách 
zpravodajů  z kola a nově na web stránkách www.sachy-bv.cz. Je to zatím v počátku a doufám, že 
do příští uzávěrky se budu moci již odkazovat na toto médium.

Zvláštní příloha:
V šachu poznáváme mnoho nových lidí a bohužel se v průběhu roku i s některými lidmi 

musíme rozloučit. Alespoň minutou nad jménem dát pietu.

†  ing. Milan Červeňák (Mikulov)

†  ing. Jan Hajda (Pavlov)

V Poštorné 14.3.2018      Za VV OŠS Břeclav, předseda Miroslav Slavík

http://www.sachy-bv.cz/

