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Zpracováno dne:  9. 2. 2022 v Teplicích 

Zpracoval:   Milan Maščák, předseda ÚKŠS 

Činnost výkonného výboru 

Výkonný výbor ÚKŠS (dále jen VV) pracoval v roce 2021 / 2022 ve složení jednotlivých komisí a pozic: 

 

Předseda:    Milan Maščák 

Místopředseda, sekretář:  Jan Chudina  

Hospodář:    Ing. Petr Horák 

Komise mládeže:   Jiří Kalužný 

Sportovně technická komise:  Jiří Křivský 

Komise rozhodčích:   Jiří Křivský 

Trenérsko metodická komise:  Pavel Chrz 

 

Výkonný výbor pracoval a řešil v roce 2021 své úkoly většinou online. Naposledy se oficiálně v roce 

2021 členové VV setkali na své 80 schůzi 19. listopadu v rámci probíhajícího MČR mládeže do 8 a 10. 

let v Mostě (Hotel Cascade). Na všech společných jednáních byly řešeny vždy aktuálně rozpracované 

úkoly, které byly shrnuty do samostatných zápisů, které vypracoval p. Jiří Kalužný (určený 

zapisovatel). Tyto jsou uloženy na www stránkách Ústeckého krajského šachového svazu v sekci  

ÚKŠS / Stránky VV.      

Většina členské základny Ústeckého krajského šachového svazu je jistě obeznámena s informací, že si 

stávající VV ÚKŠS zkrátil své volební období z důvodu ostré kritiky členské základny směrující na práci 

některých jeho samotných členů a avizované rezignaci předsedy ÚKŠS. Tímto krokem členové VV 

dávají prostor k volbě a vytvoření pružnějšího a přejme si i dobrého (lidsky) pracovního týmu, který 

bude určovat další směr Ústeckého krajského šachového svazu. Osobně věřím, že se najdou nové 

tváře uvnitř naší členské základny, kteří mají chuť pokračovat v rozpracovaných činnostech, a 

povedou náš svaz k především k rozvoji šachu v našem Ústeckém kraji.  

Všichni víme, že stále přítomná situace s pokračujícími mutacemi COVID velmi komplikuje jak 

rodinnou tak i pracovní činnost každého z nás. Výrazně také zasahuje formou měnících se zákonů a 

vládních nařízení také sportovní činnost ve všech oblastech, šachové soutěže nevyjímaje. Tato 

nařízení jsou chápána různými způsoby, a jejich výklad není jednoznačný. Zde se bavíme například o 

formě kontroly a připuštění týmu (nebo samotných neočkovaných hráčů) k partii či týmu k zápasu 

(viz např. FB konverzace - Extraliga mezi týmy DPP Praha – Pardubice).  

 

 



Ústecký krajský šachový svaz 
 

Stávající situace nám do klubů a kroužků přinesla formu ONLINE trénování, nebo ve velmi omezené 

míře individuální trénink pro některé jedince. Průkopníkem v této oblasti byl kolega p. Pavel Chrz. 

Ten se díky této online platformě věnoval většině mládežnické členské základny. Velké díky patří také 

za uspořádání ONLINE turnajů. Trénováni a připravováni byli naši členové a mládežníci např. na MČR 

juniorů, kde byli velmi úspěšní. Po delší době můžeme sledovat v našem Ústeckém kraji vzestup 

mládežníků z největších „líhní“ a to v klubech ŠK Teplice a SK Spartaku Ústí nad Labem. Nerad bych 

zapomněl na ostatní kluby a jejich trenéry, kteří mají trpělivost a snahu přivést ke královské hře ty 

nejmenší. Všem Vám patří velký dík, že se podílíte na rozvoji a výchově šachové mládeže. Věřme, že 

se nám vrátí doba, kdy budeme moci udělat opět „klasický“ nábor na školách.   

Rád bych také zmínil informaci, kdy Ústecký krajský šachový svaz získal díky spolupráci s  

ŠK Teplice a jejich členem (webmaster klubu) panem Františkem Bublíkem nové internetové stránky. 

Díky této spolupráci se dostalo stránkám inovativního vzhledu a také byly aplikovány nutné 

bezpečnostní prvky. Za ÚKŠS na stránkách spolupracoval kolega a člen Výkonného  

výboru pan Jiří Kalužný. Oběma kolegům patří za odvedenou práci poděkování. 

 

Většina hlavních činností ÚKŠS se konala na úrovni vlastních komisí. Delegáti konference mají 

k dispozici vypracované samostatné zprávy a jejich hodnocení. Toto hodnocení okomentují 

předsedové delegátům konference samostatně. Pohledem odstupujícího předsedy VV ÚKŠS nechci 

hodnotit samostatné členy, protože byla v minulosti naše kandidatura do VV společná. Každý z nás si 

je vědom, kde mohl ve své práci udělat více, kde má své slabé místo nebo kde udělal „chybu“. Proto 

jako celek bych náš VV a práci pro Ústecký krajský šachový svaz ohodnotil jako „dobrou“. Delegáti či 

členská základna může mít samozřejmě jiný názor, ale to je věc samotného pohledu.  

Na závěr bych celé členské základně chtěl popřát především mnoho zdraví. Rád bych poděkoval 

celému týmu za dlouholetou spolupráci a podporu. 

Novému vedení Výkonného výboru ÚKŠS přeji dobrý start.  

 

 

S přátelským pozdravem 

Milan Maščák 

předseda VV ÚKŠS 

 


