
Zpráva o činnosti Okresního Šachového Svazu Břeclav
za rok 2016

Nejprve několik formalit. VV je složen ze zastupujícího předsedy Miroslava Slavíka a členů 
Ladislava Svodody a Davida Cipryse. Žel chtělo by to ještě alespoň jednoho aktivního člena. Ale do 
funkce  se  nezjištně  nikdo  nechce  přihlásit.  Pravidelná  výroční  schůze  probíhá  před  losováním 
okresních soutěží, koncem září.

Hlavní událostí se soutěž OPI, která se hraje 5-ti člennými družstvy. V sezóně 2015/2016 
startovalo 7 družstev a vítězné družstvo bylo TJ Sokol Lanžhot. V nové sezóně 2016/2017 startuje 7 
družstev. Mikulov doplnil soutěž o 'B' družstvo, ale z personálních důvodů nestartuje Poštorná 'B' a 
tedy je počet stejný a finále ( pro navýšení počtu kol ) bude opět nadstavba skupin A a B.

Z krátkodobých soutěží jednotlivců se konal přebor v bleskové hře v dubnu v Hustopečích 
za  účasti  13  lidí.  Nejrychlejší  ruku měl  FM Ivan  Markovič.  Druhý  byl  ing.  Luboš  Kuchynka, 
předseda hustopečského šachu.

V červnu  proběhla  simultánka  v  Mikulově  s  IM Vojtěchem Plátem za  podpory Galerie 
Závodný. Zhruba dvacítku odvážlivců během dvou hodin mezinárodní mistr udolal.

Na jaře za organizace Mgr. Františka Trávníčka a Ing. Luboše Kuchynky se konal turnaj 
veteránů CSOL (Československé obce legionářské) ve Valticích.

Rapid označovaný jako Senátorský se konal v červnu v prostorách Dělnického Domu. Ve 
dvou kategoriích amatérské a profi.

Práci  s  mládeží  se  ve  Velkých  Bílovicích  dlouhodobě  věnuje  Ladislav  Svoboda.  V 
Hustopečích,  již  zmiňovaný Ing.  Kuchynka V Poštorné Dr.  Ciprys,  bohužel  kroužky již  nejsou 
časté,  jak  bývaly.  Sice  v okresním kole  Přeboru  školních  týmů je  účast  přesahující  100 dětí  a 
mládežníků  a velkou měrou jsou zastoupeni gymnazisté, ovšem do klubu(ů) se nehlásí. V krajském 
kole jsou již kvalifikované družstva a mnozí účastníky dosahují ligových úrovní. Povětšinou jsou to 
ale reprezentanti brněnska.

Závěrem  roku  se  ještě  pořádá  klubový  turnaj  iniciovaný  Rudolfem  Kuřilem  (bývalým 
předsedou klubu) pro Poštorenské i přespolní a pozvané hosty.

Zvídaví mohou ještě najít podrobnější informace ve zpravodajích OP I Břeclav, kde krom 
výsledků jsou přílohy jako články kapitánů o průběhu utkání a  přehled aktuální dění v okresním 
šachu. Výhledově se uvažuje o webu, který by napomohl soustředění šachových událostí v regionu 
a i oslovení dalších zájemců o tuto hru.



V Poštorné Za VV OŠS Břeclav, předseda STK Miroslav Slavík


