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       Zápis ze schůze Komise mládeže č. 2/2019                                    
          (ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov, 19.10.2019) 

 

Přítomni :  Ladislav Kopec, Jiří Novák, Zdeněk Holeksa, Tadeáš Makovička, Vlastimil Neděla,  

 Taťána Bogatková,  Karel Handlíř 

Omluveni:  Matouš Gemsa 

       Hosté:  Pavel Čech 

 

 

Program: 

1) Informace k projektu Podpora oddílů a kroužků 2019  (termín zaslání formuláře 25.10. !!!)  

2) Informace k MMaS mládeže 2019 v praktickém šachu 

3) Probíhající soutěže mládeže jednotlivců i družstev  

4) Diskuze, ostatní 

 

 

Ad-1) Byly podány informace k aktuální situaci vyhodnocení projektu Podpory šachových kroužků 

pro sezónu 2018/2019. Předseda KM, který je zároveň krajským koordinátorem tohoto 

projektu připomenul, že termín odevzdání příslušného formuláře k vyhodnocení je 

25.10.2019. Zároveň informoval, že k datu konání schůze doposud obdržel tyto vyplněné 

formuláře pouze od 5 oddílů z MKŠS. Přítomni členové Komise přislíbili, že budou 

informovat a urgovat  zaslání těchto formulářů u klubů ve svém okrese či regionu. Předseda 

zdůraznil, že do tohoto projektu mohou být zařazeny pouze ty turnaje hrané rapid tempem, 

které Komise předem schválila a které splnili kritéria projektu, tj byly započítány na LOK a 

zveřejněny na Chessresult.   

 

 

 

Ad-2)  Předseda informoval, že mezi členy VV MKŠS probíhá diskuze nad organizací MMaS, jehož 

dlouholetým pořadatelem je oddíl SK Slávia Orlová. Pořadatel tohoto turnaje informoval         

o problémech s ubytovací kapacitou hotelu pro účastníky. Diskuze se pak vedla na toto téma 

dále a vzhledem k tomu, že mezi přítomnými účastníky této schůze byli zároveň 3 členové VV 

MKŠS, tak získané informace a podněty z této diskuze přenesou na úroveň VV a pak  přímo 

projednají na turnaji MMaS 2019. 

 

 

 

Ad-3) Byla vedena krátká diskuze k proběhlému turnaji KP mládeže v praktickém šachu, které 

proběhlo ve dnech 30.8. až 1.9.2019. Turnaje se zúčastnilo pouze 45 hráčů, což není moc 

vysoký počet pro kraj s takovou členskou základnou mládeže jako MKŠS má. Byl diskutovány 

otázky spojené se zvoleným termínem i místem konání a domluveno, že se tomuto tématu  

bude muset věnovat více pozornosti na VV MKŠS.  
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Ad-4)  V diskuzi se přítomný člen komise mládeže a zástupce oddílu Lokomotivy Krnov, Karel 

Handlíř, zmínil o tom, že v celostátní soutěži „Díky trenére“ se mu podařilo postoupit mezi 

posledních 8 finalistů! Je to vynikající osobní úspěch a výborná propagace šachu mezi ostatní 

laickou i odbornou veřejnost, kterou velice vysoko ocenil i místopředseda VV ŠSČR a 

zároveň předseda Komise pro marketink a komunikaci Martin Petr. Finále celostátní soutěže 

napříč všemi sportovními odvětvími „Díky trenére“, proběhne dne 3.11.2019 v Praze a všichni 

přítomní vyjádřili Karlovi plnou podporu a popřáli co nejlepší umístění. 

            

           Poté byla schůze ukončena. 

 

   

           Rozhodnutí Komise mládeže hlasováním per rollam po ukončení schůze: 

 

           Dne 22.10.2019, před zpracováním tohoto zápisu ze schůze Komise mládeže v Krnově, 

obdržel předseda Komise mládeže žádost od předsedy BŠS F-M, pořadatele 2. turnaje Grand 

Prix KP mládeže v rapid šachu, o přeložení termínu na 16.11.2019. Žádost byla odůvodněna  

zahájením rekonstrukce budovy původního místa konání SVČ Klíč právě v době plánovaného 

termínu turnaje. Pořadatel se snažil pro tento termín zajistit náhradní prostory a výsledkem 

této snahy je návrh uspořádání tohoto turnaje v Národním domě, ve kterém je však pro 

plánovaný termín plně obsazeno a tak žádá o změnu  termínu, tj. o týden dříve tj. 16.11.2019. 

 

           Navržený termín 16.11.2019 je v kolizi pouze s Polofinálem juniorů a finálem Juniorek ve 

Špindlerově mlýně, jiný mládežnický turnaj na území MKŠS nebo ČR v tomto termínu není 

plánován. Předseda Komise s touto žádostí obeslal všechny členy Komise mládeže, aby se k ní 

vyjádřili. Požadovaný nový termín odsouhlasilo 5 členů, dva byli proti, jeden se zdržel. 

Požadovaná změna termínu tohoto turnaje tak byla schválena. Pořadatel připraví co nejdříve 

propozice a 2. turnaj Grand Prix KP mládeže v rapid šachu proběhne dne 16.11.2019.  

 

 

          V Ostravě dne 25.10.2019 

 

           Zapsal:   Ladislav Kopec 

               lad.kopec@seznam.cz 

               m. 732 708 209   

mailto:lad.kopec@seznam.cz

