
Zápis ze schůze Komise mládeže Jihomoravského šachového svazu, 
konané dne 22. září 2022 v Brně v šachovém koutku Eduarda Lendla 

v Moravské zemské knihovně 
 

 
 
 
Přítomni: Miroslav Hurta (předseda), Jaroslav Bureš (okres Brno-město), Aleš Dumek (okres Brno-
venkov), Luboš Kuchynka (okres Břeclav), Radim Majetič (okres Vyškov), Radek Skoumal (Znojmo), 
Petr Trávníček (okres Hodonín). 
 

 
Hosté: Vendelín Hafrovič, Kyryl Slepov, Stanislav Vémola 
 
Nezastoupen: okres Blansko 
  
 

Schůzi zahájil Miroslav Hurta v 17 hodin. 
 
Program: 1, Práce s talentovanou mládeží a dotace na tréninky 
 2, KP jednotlivců v rapidšachu 
 3, OP žáků - jednotlivců 
 4, KP družstev mládeže – schválení rozpisu soutěže 
 5, Přebory škol v šachu, projekt „Šachy do škol“ 
 6, Termínový kalendář 
 7, Tabulka úspěšnosti mládeže 
 8, Olympiáda dětí a mládeže 
 9, Různé 
 

Ad 1) Práce s talentovanou mládeží a dotace na tréninky 

M. Hurta seznámil přítomné s tradičními projekty na podporu práce s mládeží. Všechny jsou na 
krajských webových stránkách. Jedná se o následující projekty: 
A) „Projekt podpory šachových oddílů a kroužků“  
B) Dotace na tréninky talentované mládeže  
Předchozí víkend proběhlo krajské tréninkové soustředění. Do dlouhodobých tréninků v rámci TCM je 
zapojen Duras, Kuřim a Znojmo. 

 

Ad 2) KP jednotlivců v rapid šachu 

Byl schválen rozpis soutěže a „Požadavky na pořadatele“ – dokument, jehož zpracování bylo úkolem 
z krajské konference JmŠS. 

 

Ad 3) Soutěže žáků - jednotlivců 

Okresní přebory – vzhledem k tomu, že nejde o postupové soutěže – dnes plní převážně náborovou 
funkci. Okresní šachové svazy mohou zvážit konání okresního přeboru dopoledne v den školního 
vyučování – přijde více dětí.  

Krajský přebor žáků – jednotlivců bude zorganizován v rámci Veletržního turnaje v Brně.  

 

Ad 4) KP družstev mládeže – schválení rozpisu 

Byl schválen rozpis soutěže.  

 



Ad 5) Přebory škol v šachu, projekt Šachy do škol 

A) Přebor škol v šachu 
Byl schválen jihomoravský rozpis soutěže. Bude však zveřejněn až po zjištění přesného datu konání 
krajského kola (zatím víme, že bude tradičně v Břeclavi v druhé polovině ledna 2023). 

B) Projekt „Šachy do škol“  
Projekt funguje na webových stránkách http://www.sachydoskol.cz/ Školy se mohou přihlašovat každé 
pololetí. 

 

Ad 6) Termínový kalendář 

Navržený kalendář byl s úpravami schválen.  

 

Ad 8) Tabulka úspěšnosti mládeže 

Tabulka úspěšnosti bude uveřejněna k veřejné kontrole na krajském webu během října. 

 

Ad 9) Různé 
Byla diskutována různá problematika bez návrhu na usnesení. 
 
 
Schůze byla ukončena v 18.30 hodin 

 
         Zapsal: Miroslav Hurta 

 
 
Ověřil: Stanislav Vémola 
 

http://www.sachydoskol.cz/

