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Spuštění nového webu ŠSČR
Šachový svaz České republiky se dočká nového webu. Datum spuštění je stanovené na pátek
10. listopadu. V detailu tohoto článku si můžete přečíst, co změna webu přinese pozitivního a proč
bychom Vás na druhou stranu chtěli poprosit o určitou úvodní shovívavost.
Současný web ŠSČR vznikl kolem roku 2001. Za ta léta se v databázi výsledků soutěží družstev
nashromáždilo obrovské množství dat - problém ovšem je, že technický stav databáze a ostatně
i grafický vzhled webu už dávno neodpovídají moderním standardům. Ke stránkám navíc nemáme
normální administrační systém.
Vznikla tím potřeba nového webu, na kterém by se sjednotily stránky chess.cz, db.chess.cz
a extraliga.chess.cz pod jednu střechu. Náhled nového webu najdete na adrese:
http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/.

Nemá cenu zastírat, že vznik nového webu byl poměrně komplikovanou záležitostí. V právě probíhající
sezóně družstev se hraje (nebo ještě začne) více než 100 soutěží družstev. V databázi našich členů je
přes 30 tisíc jmen, přičemž u každého člena je potřeba mít správně několik údajů, aby je web mohl
automaticky zpracovat. Je proto jasné, že v začátku života nového webu dojde k nějakým porodním
bolestem.
Výměnou za to ale získáme web s normální administrací, kde webmaster Radim Borůvka má možnost
opravit prakticky cokoli. Pište mu tedy na radim.boruvka@chess.cz, když narazíte na zásadnější
problém než je nesrovnalost v grafice.
Na novém webu najdete pár nových a zajímavých funkcí. Po kliknutí na jméno hráče se zobrazí jeho
karta, kde v záložce „seznam zápasů” najdete všechny partie daného hráče, které od roku 2003 sehrál
v českých soutěžích družstev. Karta obsahuje také přibližný vývoj ELA. Dále se například na úvodní
stránce v levém menu, po kliknutí na "Chci hrát šachy", zobrazí mapa českých šachových oddílů, kterou
postupně naplníme. V levém menu také najdete přímý odkaz na Fanshop ŠSČR.
Doufáme, že se vám bude nový web líbit.

Mistrovství Evropy družstev 2017
S přáním skončit v elitní desítce vstoupili v sobotu 28. října do bojů evropského šampionátu družstev
oba české týmy. Muži jsou mezi 40 družstvy nasazení jako číslo jedenáct, ženy jsou v konkurenci 32
týmů šestnácté nasazené. V obou kategoriích jsou hlavními favority družstva Ruska.
Mužské družstvo hraje ve složení David Navara, Viktor Láznička, Zbyněk Hráček, Jiří Štoček a Vojtěch
Plát. Nehrajícím kapitánem je Vlastimil Jansa. Ženy odletěly v sestavě Joanna Worek, Kristýna
Havlíková, Karolína Olšarová, Tereza Rodshtein, Kristýna Novosadová a kapitán Petr Hába.
Dnes je na probíhajícím šampionátu na Krétě volný den. České mužské družstvo se po pěti kolech
nachází na 21. místě ze 40 družstev, ale je potřeba dodat, že naši měli velmi těžký los. Už čelili prvním
dvěma nasazeným družstvům Ruska a Azerbajdžánu, se kterými po vyrovnaných zápasech nakonec
prohráli. Takže věříme, že v závěrečných kolech dobře zafinišují! Daří se na poslední šachovnici
Vojtěchu Plátovi, takhle rozhodl o výhře týmu proti Gruzii – za stavu 1,5:1,5 porazil D. Jojuu (ELO 2591):

(Plát – Jojua, pozice po 46. tahu černého)
Věřte-nevěřte, po 47.b4! už stojí bílý zcela na výhru. Pokud by černý pěšce vzal, po 47…axb4 48.cxb4
bude mít bílý možnost vytvořit si vzdáleného volného a-pěšce. V partii černý na b4 nevzal, ale pak bílý
výměnou na a5 vytvořil černému rozhodující slabinu, pro kterou si doskákal koněm. Celý průběh partie
si můžete přehrát zde.
Ženy jsou na tom po pěti kolech podobně jako muži. Mají na svém kontě dvě zápasové výhry, jednu
remízu a dvě prohry – také se silnými týmy. Mimo jiné si zahráli s prvními nasazenými Ruskami.
Držíme našim týmům palce!

Projekt LearningChess a vyhlášení soutěže
Šachový svaz České republiky představuje šachový portál LearningChess a vyhlašuje soutěž v řešení
šachových diagramů pro školy a šachové oddíly.
V roce 2016 byl za iniciativy ŠSČR tento portál spuštěn i v českém prostředí. Školy zařazené do
projektu Šachy do škol a oddíly zařazené do projektu Podpora šachových oddílů a kroužků mají přístup
do systému zdarma, ostatní zájemci si mohou přístup zaplatit.
LearningChess nabízí zábavnou formou kurzy pro začátečníky, středně pokročilé a pokročilé, dále
pravidelné velmistrovské lekce a trénink taktiky. Každou z těchto sekcí je možné vyzkoušet zdarma.
Učitelé a trenéři mají k dispozici široké možnosti správy výuky, kde mohou rozřazovat své studenty do
jednotlivých skupin a podrobně sledovat jejich pokrok.
LearningChess u nás úspěšně a s pozitivními reakcemi využívá přes tisíc studentů v desítkách škol a
oddílů. Stále je však mnoho oddílů a škol, které si o přístup zdarma nezažádaly. Abychom tyto školy a
oddíly trochu namotivovali a hlavně abychom namotivovali samotné studenty k pravidelnému řešení
šachových diagramů, vyhlašujeme soutěž o hodnotné věcné ceny! Podrobné vyhlášení soutěže
naleznete v souboru Vyhlášení soutěže v řešení šachových diagramů.
Pokud stále váháte, zda se do výukového portálu LearningChess zaregistrovat a zda je pro vás nebo pro
vaše studenty program vhodný, doporučujeme prostudovat si tento odkaz často kladených dotazů.

Rychlé zprávy
•

•

•

Pavel Šimáček splnil poslední velmistrovskou normu! Vyhrál uzavřený turnaj Banický kahanec,
jehož výsledky si můžete prohlédnout zde. Udělení velmistrovského titulu je jen otázkou času
(dalšího kongresu FIDE). Pavlu Šimáčkovi srdečně gratulujeme.
V Harrachově skončilo Mistrovství Čech mládeže do 16 let. Mistry Čech pro rok 2017 se stali v
kategorii H16 Martin Buločkin, D16 Karin Němcová, H14 Rudolf Jun, D14 Anna Lhotská, v H12
Karel Brožka, D12 Adéla Třasáková.
Obdobně v Koutech nad Desnou proběhlo Mistrovství Moravy mládeže do 16 let. Mistry
Moravy se stali v příslušných kategoriích H16 Alexandr Skalský, D16 Daniela Urbanová, H14
Petr Gnojek, D14 Anna Vavřínková, H12 Lukáš Petříček, D12 Marie Vaňková, H10 Bartoloměj
Buchta, D10 Vanesa Filipová.

Co nás čeká
Máme pro Vás stručný kalendář blížících se šachových událostí:
4. 11. 2017

Prostějov

Šachové odpoledne s mistrem

4. 11. 2017

Mohelnice

Mohelnice OPEN

4. 11. 2017

Jihlava

5. 11. 2017

2.ligy – 2.kolo

6. – 19. 11. 2017

Acqui Terme (Itálie)

MS seniorů (hraje např. GM Jansa)

11. – 18. 11. 2017

Brno

OPEN Brno

11. – 18. 11. 2017

Kovářská

MČR D18 a D20 + polofinále MČR H18 a H20

12. 11. 2017

Jihlavský koláč

1.ligy – 2.kolo

12. – 26. 11. 2017

Tarvisio (Itálie)

MS juniorů do 20 let (Vykouk a Kaňáková)

15. – 19. 11. 2017

Harrachov

MČech do 8 a 10 let

15. – 26. 11. 2017

Palma De Mallorca (Španělsko) Turnaj FIDE Grand Prix

17. 11. 2017

Plzeň

Měšťanská Beseda Open

17. 11. 2017

České Budějovice

Memoriál F.Černíka

18. – 19. 11. 2017

Extraliga 1. a 2. kolo

19. 11. 2017

2.ligy – 3.kolo

19. – 25. 11. 2017

Plzeň

OPEN Plzeň

25. 11. 2017

Šumperk

šumPERSKÝ ŠACHový turnaj

25. 11. 2017

Mistrovice

Turnaj Járy Masopusta

26. 11. 2017

1.ligy – 3.kolo

