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Vážení, 

dovolte mi, abych Vás oslovil jménem Šachového klubu ŠK Spartak Ústí nad Labem a  

představil Vám přihlášku do konkursu: 

               “Republikové kolo přeboru škol  2014 - 2015 ” 

 

Náš šachový klub ŠK Spartak Ústí nad Labem oslavil vloni dle dochované kroniky 90 let své 

existence a významné akce, včetně nejvyšších republikových dospělých i mládeže, 

mnohokrát pořádal. 

Kromě splnění podmínek konkursu bychom chtěli, jako vždy, i něco navíc přidat. 

Projekt začínáme cíli, které jsme si zadali, pokud bychom pořadatelství obdrželi.  

Pokud se rozhodnete nám pořadatelství přidělit, určitě to bude akce, na kterou budou 

zúčastněné školy vzpomínat v tom nejlepším a která poslouží k propagaci šachu právě oblasti 

školních soutěží, což určitě my všichni velmi potřebujeme.  

 

                                                                                                 

Za potencionální pořadatelský tým 

Pavel Chrz, předseda klubu                                                                                

             

Váš dopis zn. / dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon:  V Ústí nad Labem dne: 

 02/2015/konkurs přihl Pavel Chrz +420 608 220 382  29.01.2015 

 

Šachový svaz ČR 
Vážení členové  
Komise mládeže 
 
K rukám 
- předseda Ing. Jiří Havlíček 
- pověř. člen Mgr.  Miroslav Hurta  
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1. CÍLE PŘI POŘÁDÁNÍ REPUBLIKOVÉHO KOLA   

 

Nejvyšším naším cílem bude propagace šachu ve školách. Jde nám o to, aby učitelé a žáci 

odjížděli s těmi nejlepšími vzpomínkami, aby viděli profesionální přístup pořadatele spojený 

s propagací školních soutěží v šachu. Prostě, aby při srovnání s nejatraktivnějšími sporty jako 

jsou fotbal, florbal, atd. si řekli, že „republika“ v šachu byla něco extra nebo alespoň, že se 

zážitky vyrovná nejatraktivnějším sportům, které mají na republiku rozpočty řádově úplně 

jinde. 

Aby tedy odjížděli s vědomím, že šachy je to, co když budou mezi školáky dále propagovat, 

nemohou se splést a mohou se těšit na další ročníky. 
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 Zároveň si uvědomujeme, že ve školách mají na starost desítky sportů, a proto je naším 

cílem jim přihlašovací a informační servis zpříjemnit natolik, aby organizaci výpravy prováděli 

jednoduše a s těšením se na tuto akci. K tomu mimo jiné poslouží osobní milý dopis  

pořadatelů s pozváním k jejich příjemným očekáváním, co v místě konání bude. Ne jen 

prosté odeslání propozic či jen vložení na web. Vše však na stránkách k této akci bude 

přehledně uvedeno. 

Jízdní řády a návaznost též napíšeme, do Ústí n.L. je velmi rychlé spojení, hlavní koridor.  

K prezentaci a propagaci šachu poslouží, že oslovíme místní politiky z města i kraje, přímo 

nejvyšší představitele či vedoucí úseků školství, požádáme o záštitu a pozveme je na 

slavnostní zahájení či zakončení. Rádi bychom pozvali i ministra MŠMT, samozřejmě jeho 

účast nemůžeme garantovat, obrátíme se na prezidenta, předsedu či PR svazu  a  domluvíme 

společný postup s oslovením ministra.    

 

  2. ZKUŠENOSTI POŘADATELE – POŘÁDÁNI AKCÍ  

Ředitel soutěže Pavel Chrz se svými týmy uspořádal množství vrcholných akcí. 

1994 – Mistrovství ČR mužů (hrálo mezi 60 hráči prvních deset ze žebříčku ČR!) 

1996 – Mistrovství ČR žen a juniorů (opět plná účast nejlepších) 

1998 – Mistrovství ČR družstev mladších žáků. Hráno v IH Bohemia a Miroslav Hurta 

vyhodnotil v Moravsko-slezském měsíčníku jako nejlepší soutěž pro mládež daného roku. 

 2004 – Opět MČR družstev ml. žáků. Hráno v Krásném Březně, při obou ročnících výlet 

autobusy na Hrad Střekov, který si všichni pochvalovali. 

2006 – Mistrovství Čech v Janských Lázních. Nepořádal Pavel Chrz, ale Jaroslav Šulc se svým 

kolektivem. 

1999 a 2007 – Finále poháru v rapid šachu družstev. V tom samém IH Bohemia hrálo 33 týmů 

včetně nejlepších extraligových (startoval David Navara, Viktor Láznička, Jiří Štoček). Prostory 

vyhovovaly a stejný počet týmů jako maximální při naší akci. 
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1993-2014 Festival o 10 turnajích (na deset rozšířeno v r. 1999), v IH Bohemia ubytování, 

hraní v IH Bohemia nebo Domu kultury 

1978 – 2014 Šachové 13-15 denní tábory. Pavel Chrz jako hlavní vedoucí 1994-2014. 

   

3. POŘADATELSKÝ TÝM  

Ředitel, PR:  Pavel Chrz   -  výčet hlavních akcí výše. 

Hospodářka:  Iva Vozábová – profesí hospodářka na Českých drahách, pomáhá v klubu. 

Hlavní rozhodčí: Ing. Danouš Pletánek, FA, rozhoduje extraligu dospělých i mezin. opny. 

Rozhodčí u počítače: Ing. Luboš Bakajsa (Litvínov). Pracuje v této funkci, když v Mostě 

pořádá Miroslav Körschner vrcholné akce (republiku škol, extraligu mládeže).   

Webmaster: Ing. Miloš Hladěna. O web celoročně i při pořádání vrcholných akcí se stará od 

roku 2004. 

Logistika přihlášek, organizační věci: Michal Sliva a Richard Sliva. Studenti, kteří již tři roky to 

samé dělají při Festivalech (10 turnajů, 200 hráčů, 3 dny) i dalších akcí. Vedou třetím rokem 

samostatně tréninky mládeže. 

 Dobrovolníci při akci z řad veřejnosti (jako je obvyklé na nejvýznamnějších sportovních 

akcích): Studenti/ky ústeckých středních škol, předjednáno s učiteli dvou škol. 

4. TERMÍN  

Pondělí odpoledne, úterý dopoledne: 30.- 31. 3. 2015 

Zahájíme dle zvyklostí po obědě a zakončíme úterkem slavnostním zakončením v 12:30. 

Zakončení bude 10 minut po skončení poslední partie. Aby se týmy mohly zúčastnit a pak je 

na nich, zda dají přednost obědu nebo spěchu na vlak. Nebudeme tedy obědem zdržovat a 

prodlužovat přestávku před vyhodnocením, kdy obvykle většina odjede. 

Ubytování a hrací prostory jsou 3 minuty pěšky od ČD Ústí nad Labem - hlavního nádraží. 

Oběd možný na stejném náměstí, kde leží Interhotel Bohemia. 



                        Přihláška do konkursu:  Republikové kolo Přeboru škol v šachu 2014-2015 

 

5 

  

 

5. MÍSTO UBYTOVÁNÍ, STRAVY A HRACÍCH PROSTOR 

Vše pod jednou střechou, resp. v dosahu 3 minut pěšky. 

Ubytování :  IH Bohemia, Mírové náměstí, Ústí nad Labem 

Luxusní hotel po celkové rekonstrukci včetně pokojů. 

http://www.ihbohemia.com 

Fotogalerie 

http://www.ihbohemia.com/fotogalerie 

S velkou slevou nabízí majitel pro šachisty: 

325 Kč nocleh se snídaní (švédské stoly).  

85 Kč večeře. 

Obědy také na stejném náměstí v jídelně za 67 Kč (oběd, polévka, pití). Chodí se tam 

stravovat i vedení města, vyhlášená jídelna (3 minuty pěšky od IH i od slavnostního 

zakončení). Vzhledem, že již vše bude připraveno na hru ve všech prostorách IH Bohemia, 

bude oběd na druhé straně náměstí.  

Celkem luxusní interhotelové ubytování s kvalitní plnou penzí 477 Kč. 

Hrací prostory: 

Pondělí po příjezdu IH Bohemia. Pohodlné, když přijedou na poslední chvíli, v papučích 

(obrazně myšleno, netřeba se přezouvat) dojdou do hracích prostor. Hrálo zde 33 týmů 

Poháru 5 členných družstev ČR včetně našich nejlepších ze žebříčku ČR. 

Po snídani dojdou pouhé 3 minuty pěšky do reprezentativního velkého sálu Domu kultury 

(Velká Hradební 19), který bude vhodný pro slavností zakončení za účasti V.I.P osob z řad 

města, kraje (event. MŠMT), sponzorů.  

http://www.ihbohemia.com/
http://www.ihbohemia.com/fotogalerie
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Možná není obvyklý systém dvou míst, do Domu kultury se odpoledne/navečer všedního dne 

nedostaneme pro každodenní taneční i jiné kurzy. Event. bychom museli zaplatit částku 

v řádu více desítek tisíc Kč, dopoledne jde o částku rozumnou. 

Výhody míst: 

Jak píši, po dlouhé cestě příjemnější jít z pokoje první den po příjezdu po hotelu. 

Ovšem na slavnostní zakončení je to téměř jediný velký reprezentativní sál ve městě. A věřte, 

že na to budou mít skvělé vzpomínky, že takovéto důstojné slavnostní zakončení chceme 

účastníkům dopřát. 

V Domě kultury na celé dopoledne zjišťujeme druhý menší sál, kde bude relax, analýzy, 

občerstvení. Ideální velké vzdušné prostory pro klíčovou druhou část turnaje. 

Materiál zajišťuje pořadatel, takže s přesunech šachů a hodin budou mít starosti jen 

pořadatelé, nikoliv účastníci. 

Pondělí: IH Bohemia, Mírové náměstí (v místě ubytování) . 

Úterý: Dům kultury (3 minuty pěšky od ubytování)  

 

6. DOTACE, VKLADY, CENOVÝ FOND  

Vzhledem k tomu, že veškeré peníze vracíme do turnaje, dovolujeme i požádat o 6.000 Kč. 

Vklady 200 Kč. Domníváme se, že ušetřit svazu v řádů jednotek tisíc a nepřipravit kvalitní 

šachové poháry, které nebývají zvykem, by nebylo ku prospěchu věci. Tedy 6 tisíc ze svazu 

plus 6 tisíc od týmů použijeme na 6.000 na ceny (minimálně, zkusíme něco od sponzorů) a 

6.000 na kvalitní režii, na kterou seženeme ještě více z jiných zdrojů. 

Zajištění materiálu v naší režiji. 

7. HARMONOGRAM 

Jakmile bychom se dozvěděli, že jsme vyhráli konkurs, nejpozději do 5 dnů posíláme KM 

ŠSČR návrh propozic. V té chvíli paralelně sháníme kontakty na postupující. Nejpozději do tří 
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dnů po schválení propozic odešleme slíbený milý adresný dopis s pozváním a propozicemi na 

všechny školy. Aby školy měly na vše čas, aby my jsme mohli pozvat V.I.P. hosty a vše co 

nejkvalitněji připravit. 

 

8. DOPROVODNÝ PROGRAM  

 

Čas akce je opravdu hodně nabitý. Určitě nabídneme výlet lanovkou na výletní zámeček  

Větruši (lanovka 3 minuty pěšky z obchodního centra Forum).  

  Nabídneme i jiné možnosti, ale víme, že pro kategorii 15-19 let není tak úplně přitažlivý 

další organizovaný skupinový program, když soutěž je o 2 půldnech, končí se ke 20. h večeří a 

začíná  7. hodinou ranní.   

Pro vedoucí (učitele škol) upořádáme večer s posezením, výměnou zkušeností, pozveme 

rozhodčího Ing. Danouše Pletánka, který se v důchodu věnuje vzdělávání mládeže (působí 15 

let na Vyšší odborné škole stavební v Děčíně) a dodnes dojíždí 2x týdně.  Přitom oslavil nyní 

80 let. Bude si s „kolegy“ mít co říci.   

Milé překvapení, jistý místní nápoj bude na tento večírek pro učitele v množství větším než 

malém sponzorsky.  

Představíme i kroniku, kde jsou historické zápisky, fotografie, od roku 1924 (do 1965). 

Během druhého dne turnaje obdrží účastníci nealko nápoj zdarma. 

 

9. SOUHLAS S POŽADAVKY KONKURSU  

Vše co není citováno zde, uděláme minimálně tak, jak je potřeba dle zveřejněných 

požadavků v konkursu. 

  Dále bychom navrhli, pokud by KM souhlasila, že bychom turnaj započítali do FIDE rapidu. 

Přeci jen v této nejstarší kategorii velká většina hráčů FIDE elo má. 
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10. REFERENCE 

 Již jsem zmínil, že člen KM Miroslav Hurta byl osobně na naší akci MČR družstev ml. žáků a 

jak se o ní zmínil. Minulou mistrovskou republikovou akci  jsme dělali v roce 2014 pro 12 

týmů ligy mládeže, též v IH Bohemia. Pan M. Vašíček, vedoucí skupiny, se ve zpravodaji také 

velmi pochvalně zmínil o ubytování, prostorách i slavnostním zakončení, které v této soutěži 

nebývá tak obvyklé.  

Dovolujeme se domnívat, že povědomí o pořádání akcích pro mládež je všeobecně příznivé. 

 

11. ODKAZY, FOTOGRAFIE 

Jak pořádá náš klub akce 2014 (z týmu shodně: Pavel Chrz, Michal Sliva, Richard Sliva) 

37. ročník šachového tábora (fotoreport 2014): www.tabor.chessul.org  

Okresní přebor škol 2014 (přehledné výsledky a fotoreport): www.skoly.chessul.org      

Liga mládeže v IH Bohemia 2014 (fotoreport): http://ukss.cz/sezona/2013-2014/1-liga-ml-

de-e-z-v-re-n-velk-sraz-v-st-n-l   

Fotografie z velkého sálu Domu kultury, kde by se školy hrály (při Festivalu 2014): 

http://www.tabor.chessul.org/
http://www.skoly.chessul.org/
http://ukss.cz/sezona/2013-2014/1-liga-ml-de-e-z-v-re-n-velk-sraz-v-st-n-l
http://ukss.cz/sezona/2013-2014/1-liga-ml-de-e-z-v-re-n-velk-sraz-v-st-n-l
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Budeme velmi rádi, když nám pořadatelství svěříte, a uděláme vše pro to, abychom naplnili 

naše výše uvedené cíle. 

29. 1. 2015 

           Pavel Chrz, předseda ŠK Spartak Ústí nad Labem 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


