
Zpráva o činnosti OŠS Znojmo v roce 2019

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:

(aktivní/neaktivní) (změna oproti 2018)
• TJ Znojmo (23/0/) (+5/0)
• GPOA Znojmo (49/3) (-1/-2)
• Optika Medek TJ Hodonice (26/0) (-5/0)
• Sokol Štítary (4/0) (-1/0)
• ŠK Břežany-Pravice (6/3) (0/0)
• Sokol Dobšice (9/15) (+3/+3)
• ŠK Sebranci RH (9/10) (+2/-12)

celkem: (126/31) (+3/-1)

Členská základna dlouhodobě stagnuje, především u malých venkovských klubů je to nepříjemný problém. 
Vyjma GPOA Znojmo se ostatním klubům příliš nedaří udržet ve svých řadách dorost. Je škoda, že se z 
různých projektů typu Přebor škol či Šachy do škol nedaří vytěžit více nových adeptů šachové hry.

Kvalifikovaní trenéři a rozhodčí

• TJ Znojmo rozhodčí: 1x U, 2x II trenéři: 1x IV
• GPOA Znojmo rozhodčí: 4x II, 4x III trenéři: 1x II, 2x IV
• Optika Medek TJ Hodonice trenéři: 1x IV
• ŠK Břežany-Pravice rozhodčí: 3x III

Soutěže družstev dospělých

V krajských soutěžích náš okres tradičně reprezentují následující kluby:
• TJ Znojmo „A“ (KP1)
• GPOA Znojmo „A“, Optika Medek TJ Hodonice a TJ Znojmo „B“ (KP2B)

Klub TJ Znojmo se v letošním ročníku KP1 drží těsně nad sestupovým pásmem.

Klub GPOA Znojmo vyhrál skupinu KP2B a po krátké přestávce se vrací do KP1. Parta kolem Radka 
Skoumala a Zdeňka Molíka dlouhodobě aktivně pracuje s mládeží a postup je tedy dobrou vizitkou i pro 
funkcionářský tým klubu, který díky dobré spolupráci se školou GPOA disponuje výborným zázemím. 
Rezerva TJ Znojmo „B“ se v KP2B bezpečně zachránila, což se bohužel nepodařilo hráčům Optika Medek
TJ Hodonice, kteří tak sestupují do OP Znojmo.

V OP družstev dospělých v aktuální sezoně startovalo devět týmů, což je nárůst o jeden mančaft. V soutěži 
bezpečně zvítězili hrušovanští Sebranci, kteří tak v KP2B nahradí sestupující spřátelené Hodonice. Na 
druhém místě skončil mladý tým GPOA „C“ pod vedením šéftrenéra klubu Zdeňka Molíka. Této partě 



mladých hráčů by postup do KP2 rovněž slušel a lze předpokládat, že se o něj v blízké době pokusí. Na 
třetím místě se umístily Hodonice.

Soutěže jednotlivců

Nejvýznamnější šachovou akcí na okrese je tradiční festival Znojemská královna. Loňský ročník sestával 
ze čtveřice turnajů (Královna, Královnička, Turkův memoriál a Královský blesk), startovní listiny všech 
turnajů dohromady čítaly 90 hráčů. Ředitelem festivalu je již tradičně pan Josef Lahodný a vydatně mu s 
organizací pomáhají paní Anna Adámková a pan Ladislav Doležal.

Další významnou akcí je každoroční Open Hodonice, hraný jako Memoriál Rostislava Obrdlíka. 
Pořadatelé v čele s Františkem Šimíkem každoročně odvádějí výbornou práci a turnaj je mezi okresními 
hráči zřejmě vůbec nejoblíbenější.

Oblíbeným turnajem pro všechny věkové skupiny je i Memoriál Josefa Švandy a Vladimíra Holíka, 
pořádaný klubem GPOA Znojmo, který si již našel tradiční místo v lednovém kalendáři.

Mládež

Pořadatelský kolektiv vedený Radkem Skoumalem opět uspořádal Přebor škol. Prosincového okresního 
kola se ve třech kategoriích zúčastnilo celkem 14 týmů. Oproti minulému ročníku tak pořadatelé 
zaznamenali určitý pokles počtu týmů, výhodou je, že se do tradičních prostor GPOA všichni účastníci 
krásně vešli a místnosti tak nepraskaly ve švech.

Stále oblíbenější akcí je i seriál mládežnických turnajů Grand Prix okresu Znojmo. Soutěž opět 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 a Hodonic.

V březnu se pod vedením Radka Skoumala uskutečnil 2. ročník turnaje GPOA Open pro juniory a 
dorostence ročníku 1999 a mladší. pořadatele potěšila vysoká účast 45 hráčů nejen ze Znojma a okolí, ale i z 
Brněnska či Třebíčska.

Turnaje pro mládež pořádá i hodonický klub pod vedením neúnavného Františka Šimíka. Vyzdvihnout je 
třeba turnaj mládeže při červnovém Openu Hodonice a v neposlední řadě i oblíbený Medek Open.

Jubilea v loňském roce

Významné životní jubileum oslavili následující hráči:

Zdeněk Kavan, TJ Znojmo – 60 let
Ladislav Holienka, Hodonice – 60 let
Ján Dajč, Sebranci – 60 let
Marko Vrzáček, Dobšice – 50 let
Dana Konvičková, TJ Znojmo – správný gentleman u dam věk neuvádí
Roman Matula, Hodonice – 50 let

OŠS přeje všem výše jmenovaným hodně zdaru do dalších šachových sezon!

Závěrem bych rád popřál všem (nejen znojemským) šachistům, abychom ve zdraví přečkali toto smutné 
období a abychom se v lepších časech opět setkali za šachovnicí.

Za VV OŠS Znojmo
Tomáš Rösner


