
 
   

 

 

Vážení čtenáři,  

posíláme vám letošní sedmý Newsletter. Nejsledovanější akcí očima českého diváka byla 

pravděpodobně účast Davida Navary na Mistrovsví Evropy a výsledné pěkné osmé místo. Zajímavou 

událostí byla také přednáška psychologa Mariana Jelínka v Praze. 

 

David Navara osmý na Mistrovsví Evropy 

Navara skončil osmý na šachovém mistrovství Evropy v běloruském Minsku. Celkem hrálo 395 

účastníků, z toho bylo 9 českých reprezentantů. Fanoušci pochopitelně vkládali největší naděje do 

Davida Navary, v současnosti 21. šachisty světového žebříčku. Navarovi se příliš nepodařil vstup do 

turnaje, ale ve vydařeném finiši bojoval o medaile. Remíza v posledním kole mu přisoudila konečné 

osmé místo. Mistrem Evropy se stal Rus Matlakov, známý také z české extraligy, kde hájil barvy ŠK 

Rapid Pardubice. 

 

Fotografie z oficiálních stránek turnaje. 

 

„V první polovině soutěže jsem hrál spíše slabě, ve druhé většinou silně a v předposledním kole jsem 

měl velké štěstí. Celkově jsem dosáhl normálního výsledku.“ – zhodnotil své vystoupení David Navara. 

Moment, kdy David Navara hovoří o svém velkém štěstí, nastal v partii s talentovaným Arménem 

Mikaelyanem. Náš hráč byl pod velkým tlakem, ovšem v časové tísni soupeř nekorektně obětoval 

dámu. Přišlo (pozice 1) 39. Dxc8? Dxc8 40. Jb5 Kh7 – jediný tah (pozice 2). Černý by teď po Jd6 zahrál 

Dxh3 a vyhrál by. Bílý tedy reagoval 41. g4, ale po 41... d4 se ukazuje, že bílý král je příliš oslabený. 

Černý bez problému vyhrál. Partii si můžete přehrát na stránkách chess24. 
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http://openchess.by/eurominsk2017/fotoeuro2017/
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-championship-2017/10/1/3


 
   

 

 

 

Další naši hráči podali solidní výkon, který ale nestačil na postup na Světový pohár – ten byl zajištěn 

pro prvních 22 hráčů celkového pořadí. Zbyněk Hráček obsadil 48. místo a Vojtěch Plát skončil 87., 

přitom ale oba za mistrovství Evropy připíšou kladné body do svého ELO ratingu. David Navara měl 

postup na Světový pohár zajištěn již z loňského Mistrovství Evropy. 

 

MČR škol v šachu 

Na finálový turnaj Mistrovství České republiky školních týmů v šachu přijelo celkem 90 družstev a 397 

dětí. Hrálo se 20. - 21. června v reprezentativních prostorách Kongresového centra ve Zlíně ve třech 

kategoriích: 1. až 5. třída ZŠ, 6. až 9. třída ZŠ a střední školy. Turnaj byl vyvrcholením celoročního 

projektu MČR škol, do nejnižších okresních kol se zapojilo celkem 809 školních týmů. 

Turnaj se hrál na 9 kol švýcarským systémem, čtyřčlenné týmy proti sobě nastupovaly na čtyřech 

šachovnicích. V kategorii nejmladších dětí prvního stupně základních škol zvítězilo družstvo 1. ZŠ Petra 

Bezruče z Frýdku-Místku. Ač byli až desátí nasazení, osm kol soutěže prošli bez porážky a prohráli až 

v posledním kole, kdy už měli první místo jisté. V konečném pořadí měli velký čtyřbodový náskok na ZŠ 

Kuřim Tyršova a ZŠ Zlín-Malenovice. 

Mezi družstvy druhého stupně se radovalo Gymnázium Jírovcova České Budějovice před 6. ZŠ Frýdek-

Místek a ZŠ Elišky Krásnohorské z Frýdku-Místku. Tradiční bašta mládežnického šachu ve Frýdku-Místku 

potvrdila své kvality, většina dětí z úspěšných týmů prošla známou Beskydskou šachovou školou. 

Velmi vyrovnaná byla kategorie středních škol. Vydařeným finišem nakonec získalo zlaté medaile 

družstvo Gymnázia P. Bezruče Frýdek-Místek, když předstihlo Gymnázium Uherské Hradiště.  

 

pozice 1: přišla nekorektní oběť 39. Dxc8? pozice 2: Vyhrávající tah černého byl 40…Kh7! 



 
   

 

 

Vítězný motiv trička  

MČR mladších žáků 

Ve dnech 16.-18.6. se v Krnově konalo mistrovství ČR družstev mladších žáků, zvítězilo družstvo BŠŠ 

Frýdek-Místek A, které bodovalo naplno ve všech 9 kolech. Na 2. místě se umístil Unichess A z Prahy 

a 3. místo obsadilo družstvo ŠK Kuřim A. Více informací najdete na stránkách šachů v Krnově.  

 

Grand Prix v rapid šachu 

Také v sezóně 2016/2017 se uskutečnil seriál Grand Prix v rapid šachu. Odstartoval na začátku září 

a během následujících 8 měsíců proběhlo 10 turnajů po celé České republice. V prvních dvou kláních 

v Turnově a Dolním Benešově zvítězil Vojtěch Zwardoň, poté si připsal první místo i v Dalešicích 

a bezpečně si došel pro celkové prvenství v seriálu. 

Turnaj v Bohuslavicích nalákal i českou jedničku Davida Navaru, který soupeřům nedal šanci a zvítězil. 

Byl to pro něj ovšem jediný start v celém seriálu, takže na celkové pořadí neměl velký vliv. 

Druhé místo v GP si s náskokem 196 bodů pohlídal Kirill Burdalev, který stejně jako vítěz objel šest 

turnajů a zvítězit se mu podařilo ve Znojmě. Třetí příčku obsadil Vojtěch Plát, který se zúčastnil pouze 

tří turnajů. Ceny jsou udělovány až do pátého místa, získali je Jaroslav Bureš a Sergej Vesselovsky, který 

se stal zároveň nejlepším seniorem.  

Nejlepším juniorem byl Adam Dvořák, nejlepší ženou Hana Kubíková, nejlepší juniorkou Sofie Přibylová 

a nejlepší seniorkou Růžena Přibylová.  

 

Design soutěž o nejlepší návrh šachového trička 

Výherkyní design soutěže se po veřejném hlasování stala 

Ester Maatová se šachovým motivem dvou věží. Odměnou jí 

bude první cena ve výši 3000 Kč.   

Autoři stránek FANSHOPu ŠSČR připravili možnost zařadit do 

obchodu i oddíly. Pokud byste si chtěli vytvořit vlastní design, 

reprezentující Váš oddíl, ozvěte se nám na kmk@chess.cz. 

Může být zařazený do Fanshopu.  

Dokonce je zavedená nová možnost vytisknout na trička 

jména, a tím si šachové oblečení ještě více personalizovat. 

Chcete uspořádat turnaj, na kterém budou mít organizátoři 

na sobě šachová trička s jednotným designem a svými jmény?  

 

 

 

http://www.sachykrnov.cz/index.php?page=mistrovstvi-cr-druzstev-mladsi-zaci
https://www.merchator.cz/sport_k4/sachovy-svaz-ceske-republiky_k100/


 
   

 

 

 

Přednáška Mariana Jelínka 

V neděli 4. června se v pražské šachové kavárně hotelu Juliš sešli reprezentanti, trenéři, talentovaní 

junioři, silní šachisté, fanoušci i šťastní výherci facebookové soutěže. Mohli si poslechnout přednášku 

PhDr. Mariana Jelínka, PhD., který jako osobní kouč dlouhodobě trénoval s Jaromírem Jágrem 

a v dnešní době spolupracuje například s tenistkou Karolínou Plíškovou. A stálo to za to! 

Jednou ze zajímavých myšlenek, kterou Marian Jelínek prezentoval, byla potřeba rovnováhy mezi 

láskou k činnosti a touhou po výsledku. Naše svěřence bychom měli vést k tomu, aby měli šachy rádi, 

vytvořit jim citovou vazbu, aby šachy chtěli hrát, a zároveň, aby měli chuť vyhrávat. V dnešní době 

ovšem častokrát dochází k přílišné fixaci na výsledek, což vytváří nezdravý stres.  

 

Dalším tématem, kterého se přednáška dotkla, byla skutečnost, že se nám v moderní době rozšiřuje 

zóna komfortu a mizí zóna učení. Na několika příkladech jsme si demonstrovali, jaké jsou vhodné 

zásahy do komfortní zóny, aby se člověk mohl něco naučit ... 

Věnovali jsme se také vhodnému stravování sportovce, schopnosti se soustředit a vyrovnat se 

s vnějšími vlivy. 

Seminář se konal ve spolupráci s Trenérsko-metodickou sekcí ČOV a věříme, že proběhne i další 

pokračování. Velmi děkujeme panu Jelínkovi! 

 


