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Šachový svaz ČR 
Vážený pan Ing. Vladimír Hadraba (v.hadraba@volny.cz) 
(v kopii chess.svetla@seznam.cz) 
 
Věc: Přihláška do konkursu na pořadatele 
 
 

„Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2018“ 
 

 

Zasíláme Vám přihlášku do konkursu na pořadatele „Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2018“. 
Zároveň prosíme o potvrzení přihlášky do konkursu. 

 

S pozdravem a na další spolupráci se těší 

Ing. Vladislav Obůrka 
Předseda šachového oddílu  
TJ Žďár nad Sázavou 

 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.2.2018 

 

Příloha: Přihláška s podmínkami pořadatelství. 

 

 

 



„Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2018“ 
 

Pořadatel:  Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou, z.s. 

Místo:    Dům kultury Žďár nad Sázavou, Dolní 183/30, www.dkzdar.cz  

Termín:  Sobota 8.září – neděle 9.září 2018 

Ředitel turnaje: RNDr. Josef Fišar, josef.fisar.st@post.cz, tel.: 731 285 780 

Organizační vedoucí: Jaroslav Vokoun, vokoun@petrast.cz, 777 091 599 

Hlavní rozhodčí: Jiří Siebenbürger 

Další rozhodčí: Pavel Večeřa, Vlastimil Siebenbürger, Vladislav Obůrka, Jaromír Pavliš, 
Mojmír Smejkal 

Nabídka ubytování: 

1) DM při Střední průmyslové škole a vyšší odborné škole Žďár nad Sázavou, www.spszr.cz, 
kapacita 181 lůžek. 
K dispozici 55 x 3-lůžkový pokoj, 6 x 2-lůžkový pokoj, 2 x 2-lůžkový apartmán (garsonka 
s vlastní kuchyňkou a soc. zařízením).  
Cena za ubytování včetně snídaně cca 330 Kč, v apartmánu cca 400 Kč. 
Vzdálenost od domu kultury 350 m. 
 

2) DM při Střední škole obchodní a služeb SČMSD, s.r.o., Žďár nad Sázavou, 
www.obchodskolazr,cz, kapacita 84 lůžek. 
K dispozici 26 x 3-lůžkový pokoj, 1 x 2-lůžkový pokoj, 2 x 2-lůžkový apartmán (se sprchou, WC 
na společné chodbě)).  
Cena za ubytování včetně snídaně cca 275 Kč, v apartmánu cca 315 Kč. 
Vzdálenost od domu kultury 380 m. 
 

3) Hotel Jehla, www.hoteljehla.cz, kapacita až 200 lůžek. 
K dispozici 3-lůžkové pokoje (490 Kč/os/se snídaní), 2-lůžkové pokoje (500 Kč/os/se snídaní), 
1-lůžkový pokoj (750 Kč/os/se snídaní), apartmány (860 Kč/os/se snídaní)  
Vzdálenost od domu kultury 80 m. 
 

Stravování: 

Přímo v domě kultury, restaurace KRYSTAL. Restaurace je propojená s hracím sálem. Zde 
k dispozici obědy + večeře. Cena za porci do 100 Kč (oběd), 85 Kč (večeře). Možnost přípravy 
stravy bezlepkové i vegetariánské. 

Hrací místnost: 

 Dům kultury Žďár nad Sázavou, reprezentativní hlavní sál s balkóny. Dostatečná kapacita. 



 

 

 
 
 
 

Doprava: 

Žďár nad Sázavou leží v kraji Vysočina, tedy téměř ve středu ČR. Vzdálenost 24 km od sjezdu 
z dálnice D1 (Velké Meziříčí, Velký Beranov), silnice I. tříd ze směrů Pardubice, Havlíkův Brod, 
Boskovice. Dobrá dostupnost i vlakem (jeden z hlavních železničních tahů Praha – Brno) i 
autobusy. Polohu v centru ČR jistě přivítají šachové bašty z okrajových částí republiky (Most, 
Klatovy, Frýdek-Místek) . 



Startovné: 

200 Kč, hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR zdarma. 

 

Turnajové tabulky: 

Startovní listiny vyvěšené v předsálí a sále, nasazení kol, výsledky. Ty budou zveřejňovány na 
webových stránkách pořadatele, účast TV. 

Ceny: 

První tři v pořadí získají medaile + diplom. 
V každé kategorii bude věcnou cenou odměněno prvních pět hráčů. 
Každý účastník obdrží hodnotný pamětní list. 
Cenový fond minim. 10.000 Kč. 

 

Doprovodný program a další vyžití: 

Doprovodný turnaj pro rodiče, vedoucí, příchozí. Startovné 200 Kč, věcné ceny pro 3 nejlepší. 
Mimošachový program: 
- Ve vzdálenosti 2 km od domu kultury se nachází jedna z památek zapsaná na seznamu 

UNESCO – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
- Pro zájemce umožníme výstup do věže nedalekého kostela sv. Prokopa s překrásným 

výhledem na tuto památku 
- Doporučujeme návštěvu modelového království Žďár (přímo v domě kultury, údajně 

druhé největší kolejiště v ČR, ale prý nejkrásnější) 
- Doporučujeme návštěvu relaxačního centra Žďár nad Sázavou (sportovní stavba roku 

Vysočiny v roce 2013, vzdálenost od domu kultury 400 m a 150 m od DM při SPŠ a VOŠ)  
- Pro účastníky bude zajištěno kulturní vystoupení (gymnastky, baletky apd.) 
- Účastníci budou mít možnost objednat si s přihláškou triko vyrobené k této akci, 

provedení 100 % bavlna, s kvalitním potiskem, za zvýhodněnou cenu, viz náhled: 
 

 

 

 

 

 

 

 



Finanční zajištění: 

Požadujeme dotaci od ŠSČR, která bude využita na náklad pořadatele (pronájem hracích 
prostor, odměny rozhodčím, ceny aj.). 

Zkušenosti: 

Náš oddíl je hlavním pořadatelem série turnajů Ligy Vysočiny mládeže v rapid šachu. 
Pořádáme krajský přebor v bleskovém šachu dospělých. 

 
Nabízíme: 

Reprezentativní hrací sál, obědy, večeře – v jednom domě. 
Ubytování pro všechny účastníky nedaleko. 
Pestrý doprovodný program. 
Dobrá spolupráce s městem Žďár nad Sázavou, které se bude na akci podílet. 
Dodržíme podmínky dle konkurzu. 
 

Těšíme se na Vaši odpověď a jsme s pozdravem 

Ing. Vladislav Obůrka, předseda šachového oddílu 

RNDr. Josef Fišar a Jaroslav Vokoun 


