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Vážení šachoví přátelé,
šestý letošní Newsletter přináší samé dobré zprávy. Jsme moc rádi, že šachový svět žije.
Viktor Novotný se stal členem výkonného výboru ČOV
Předseda Šachového svazu ČR Viktor Novotný byl zvolen do řídícího orgánu Českého olympijského
výboru. Jde o diplomatický úspěch pro šachy, které budou mít zastoupení v nejvyšších strukturách
ČOV.
Viktor Novotný bude společně s místopředsedou ČOV Filipem Šumanem (florbal) a starostkou Sokola
Hanou Moučkovou zástupcem největší složky ČOV, která sdružuje členy, jejichž sporty nejsou na
programu Olympijských her.

Šachy v médiích
V pořadu Branky, body, vteřiny na ČT1 jste mohli vidět reportáž z Mistrovství České republiky, které se
hrálo v Ostravě. Pro vítěze Davida Navaru šlo už o osmý titul, díky čemuž se dostal do čela historických
tabulek (Luděk Pachman vyhrál MČR 7x, Vlastimil Hort 6x).
V nedělním Blesku vyšla 7. května téměř celá strana se šachovou tématikou. Zveřejněny byly výsledky
fotosoutěže projektu Tady se hrají šachy. Ten sdružuje podniky, ve kterých Vám půjčí šachovnici ke
hraní – je jich po celé České republice už téměř stovka.
Rádi bychom poděkovali vedoucím pravidelných rubrik v tištěných novinách. Úterní šachovou rubriku
celostátních Lidových novin vede Pavel Matocha, do Brněnského deníku Rovnost píše Jan Kalendovský.
Děkujeme za propagaci šachu!

3 x Mistrovství České republiky
Nejprve se krátce ohlédneme za festivalem Ostravský koník, jehož součástí bylo MČR mužů a žen.
Reportáž po závěrečném kole, které se hrálo 7. května, můžete najít na našem webu. David Navara
nakonec potvrdil roli favorita, byť to měl tentokrát po prohře ve čtvrtém kole těžké a musel dohánět
ztracený terén. Porazil ho Jiří Štoček, kterému výhra dala křídla a dlouho v turnaji vedl. Nepodařila se
mu až poslední partie. Kdyby ji vyhrál, stal by se přeborníkem, ale Zbyněk Hráček byl proti. Krásným
obratem vlastně rozhodl mistrovství republiky, proto si pozici ukážeme na diagramu:

(pozice z partie Hráček – Štoček, bílý na tahu)
Černý má sice pěšce navíc, ale zaostal ve vývinu, čehož bílý využil tahem 12.Se3! Po Sxe3 přišel klíčový
mezišach tahem 13.Jd6+, černý král ztratil právo rošády a bílý partii dovedl k výhře, na což se můžete
podívat například na přenosu portálu chess24 zde.
Mistrovství ČR žen bylo velmi vyrovnané, na pomocné hodnocení zvítězila Kristýna Havlíková. Na
analýzu jedné její partie se můžete podívat v pořadu V šachu, kde ji ve studiu analyzuje David Navara.

Během května se také uskutečnilo mistrovství republiky v nejmladší kategorii do osmi let. Uspořádala
jej Beskydská šachová škola ve dnech 13. – 14. 5. 2017 v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích. Do turnaje
dívek se přihlásilo 29 hráček a do turnaje chlapců 98 hráčů. Oba turnaje se hrály na 9 kol tempem 20
minut plus 10 sekund na tah. Mistrem ČR se stal Lukáš Zelba z ŠK Ortex Hradec Králové. Finiš tří bodů
ze tří katapultoval na druhé místo Václava Finěka z TJ Desko Liberec, který získal osm bodů stejně jako
vítěz. O bronzové medaili muselo rozhodnout pomocné hodnocení, to měl nejlepší z pěti
sedmibodových hráčů Barták Josef z ŠK Řevnice. Mistryní dívek do osmi let se stala Amálie Zádrapová
ze Zbrojovky Vsetín. O půl bodu méně získala Viktorie Buchtová z Beskydské šachové školy a se sedmi
body brala stříbrnou medaili, třetí místo díky nejlepšímu pomocnému hodnocení obsadila Tereza
Horková také z Beskydské šachové školy.

Mistrovství ČR žen v rapid šachu se jako tradičně uskutečnilo v rámci festivalu Znojemská královna. Už
31. ročník Královny se uskutečnil v prostorách Konferenčního a společenského centra ARCHA. Umístění
na stupních vítězů překvapení nepřineslo, v sedmikolovém turnaji bylo závěrečné pořadí následující: 1.
WGM Joanna Worek 6 bodů, 2. WFM Martina Folková 5,5 bodu, 3. WGM Olga Sikorová 5 bodů.

Pro zájemce: Byl schválen termín pro tradiční mistrovství republiky v bleskovém šachu. Bude se hrát v
sobotu 30. prosince v Kongresovém centru v Praze na Vyšehradě a turnaj bude opět otevřený pro
všechny zájemce. Výkonný výbor schválil také kompletní sportovní kalendář na příští šachovou sezónu,
najdete jej na našich webových stránkách www.chess.cz.

Turnaj rodinných šachových dvojic
V minulém Newsletteru jste si mohli přečíst rozdělení financí v grantovém řízení na popularizaci šachu.
Jedním z projektů, které Šachový svaz podpořil, byl turnaj rodinných dvojic v Krnově. A jsme moc rádi,
že se turnaj vydařil!
Předejme slovo organizátorům z Krnova: „V sobotu 27. 5. 2017 se na krnovském Hlavním náměstí konal
už v pořadí 5. a zatím nejvydařenější turnaj rodinných dvojic. O putovní pohár bojovalo celkem 52
rodinných párů (dítě + dospělý rodinný příslušník) z Krnova ale i okolních měst. Ale o vítězství ani tolik
nešlo, poháry a ceny byly připraveny pro všechny, počasí nám přálo a nálada byla výborná. Dospěláci
si tak spolu se svými dětmi mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to na turnaji je a že radit za zády svého
potomka není to samé, jako sám zasednout za šachovnici proti opravdovému soupeři. Děti v tom dnes
nebyly samy, měly ty nejlepší pomocníky ze své vlastní rodiny a mnohdy právě děti utěšovaly své
dospělé spoluhráče po jejich prohrané partii. Turnajem však vládly hlavně úsměvy a pohoda.“
Stupně vítězů:
1. Pírek David + táta, SK Řetězárna Č.V. 8 bodů z 9 partií (19,5 stř. Buch.),
2. Janis Raptis + děda, TJ Město Albrechtice 8 bodů (17)
3. Šlachta Jan + táta, TJ Lokomotiva Krnov 7,5 bodů
Kompletní článek fotogalerii si můžete prohlédnout na stránkách organizátorů.

Společná fotografie všech účastníků.

Šachy si na krnovském náměstí zahrála i naše bývalá reprezentantka Petra Sochorová (roz. Blažková).
Video na závěr
Jakub Kohák hraje šachy! Jestli nevěříte, přesvědčte se na webových stránkách projektu „Sportuj
s námi“, nebo na našem facebookovém profilu www.facebook.com/chess.cz/. Můžete tam najít video,
během kterého Jakub Kohák a Ben Cristovao v různých sportech soupeří o oštěpařku Báru Špotákovou.
Hrají také šachy. Kohák během hry sní soupeřova pěšce. :-)

