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Šachový svaz mezi oddíly rozdělí 3 miliony Kč
Nový projekt Šachového svazu „Podpora oddílů ŠSČR“ je pro všechny oddíly příležitostí získat finanční
prostředky na svoji činnost. Rozdělovat se budou celkem 3 miliony Kč. Termín uzávěrky přijímání
žádostí o zapojení do projektu je 31. 10. 2017.
V dotačním programu č.5, jehož výsledky vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) v průběhu února, měl ŠSČR na rok 2017 dostat 9,5 mil. Kč. Program byl ovšem zrušen v
souvislosti s kauzou ovlivňování sportovních dotací, ve které byl obviněn mj. Miroslav Pelta. Došlo k
novému vypsání programu s přísnějšími podmínkami. Podle červencového rozhodnutí MŠMT je pro
ŠSČR navrhována dotace v celkové výši 11 710 tis. Kč, což je o 2,2 mil. Kč více než podle původního
rozhodnutí. Prostředky je nutné využít do konce roku 2017.
Díky získaným financím můžeme podpořit rozvoj klubového života, což je jedna z hlavních priorit
Výkonného výboru ŠSČR. V souladu se zaměřením dotačního programu MŠMT tak vyhlašujeme nový
projekt Podpora oddílů ŠSČR. Chtěli bychom jím podpořit registraci nových členů do našich oddílů a
zároveň oživit klubový život.
V souladu v kritérii vyhlášenými MŠMT pro program 5 je základním kritériem pro výši podpory členská
základna svazu, která je tvořena členy jednotlivých oddílů registrovaných v ŠSČR. MŠMT hodnotilo
členskou základnu k 31. 12. 2015 v těchto 4 kategoriích a s těmito váhami:
15% - členská základna dospělých – každý se tedy počítá včetně manželek, babiček a ostatních fandů.
30% - členská základna mládeže - opět všichni
25% - členská základna platící příspěvky (tzv. aktivní)
30% - členská základna s alespoň 1 účastí v soutěžích
Abychom podporu oddílů mohli udržet či dokonce rozvíjet i do budoucna, je potřeba spolupráce oddílů.
Především – registrovat co nejvíce členů a obzvlášť mládeže, a to ideálně jako aktivní (příspěvky platící)
členy, kteří se v úplně nejlepším případě i účastní soutěží. U mládeže je nabídka bohatá, u dospělých
stačí rapidy, oddílové přebory, soutěže družstev atd.
V současnosti se jen zlomek dětí ze šachových kroužků registruje. To je škoda, protože oddíly, ŠSČR i
šachy obecně tím přicházejí řádově o miliony Kč ročně z prostředků MŠMT. Když oddíly registrují
všechnu svoji mládež v kroužcích, dostane ŠSČR více prostředků v programu 5, ovšem samy oddíly také
dosáhnou na více peněz z programu 8 (v tomto programu jen pozor, je požadována minimální výše
oddílových příspěvků 500 Kč/rok pro dospělé a u dětí 100 Kč – ovšem dotace v programu 8 je plošná a
přesahující 1000 Kč na dítě).
Vzhledem k výše uvedenému je program Podpory oddílů ŠSČR zaměřen na podporu podle členské
základny. Konkrétně se jedná o 150 Kč za každého člena s platnou registrací, tedy platícího příspěvky
ŠSČR a KŠS.

Největší část podpory tak půjde na již v únoru aktivně registrované členy. Programem chceme ale
zároveň působit motivačně k registraci nových členů a zaktivnění členů bez platné registrace. A to
především u mládeže, kde se díky nižším členským příspěvkům oddílům vyplatí zaregistrovat všechny
zájemce o šachovou hru. S registrací dětí v kroužcích šachy získají finanční prostředky, tolik potřebné
pro rozvoj klubového života.
Částečně motivačně má působit i druhá část podpory, která bude rozdělena podle několika
jednoduchých kritérií. Odměňuje mj. aktivitu oddílů v soutěžích družstev či např. organizaci oddílového
přeboru – tedy že se oddíl stará o šachové vyžití svých členů, což je jeho základním smyslem. Tato
flexibilní část zajistí, abychom skutečně rozdělili celé 3 miliony.
Využití získané podpory necháváme zcela na Vás. Při více jak 500 oddílech nepůjde patrně o žádné
převratné peníze. Nejraději bychom za ně viděli oživení klubového života, protože dospělá členská
základna nám dlouhodobě klesá a stárne, řada hráčů hraje již jen družstva a někteří už ani to ne.
Mnoho radosti za šachovnicí přeje
Viktor Novotný, předseda Šachového svazu ČR

Přílohy:
Podpora Oddílů ŠSČR - vyhlášení
Podpora oddílů ŠSČR - žádost

David Navara nešťastně vypadl ve třetím kole Světového poháru
Na Světovém poháru v gruzínském Tbilisi spolu soupeřila prakticky kompletní světová špička. Ve hře
byla dvě místa do příštího Turnaje kandidátů a také slušný cenový fond. Na vítěze čekaly v přepočtu
více než dva miliony korun.
Poháru se zúčastnil také mistr světa Magnus Carlsen, který tím trochu narušil postupovou matematiku.
Těžko by se při postupu do finále mohl zúčastnit Turnaje kandidátů, aby pak hrál zápas o titul sám se
sebou 😊 Ale podobné spekulace byly zbytečné, Carlsen totiž překvapivě vypadl už ve třetím kole
s čínským šachistou Pu Siang-č'.
(pozn. taková je správná česká transkripce jeho jména podle výslovnosti, v databázi byste ho našli pod Bu Xiangzhi)

V rozhovor pro organizátory Pu řekl: „Vůbec jsem nečekal, že bych mohl vyhrát černými figurami nad
mistrem světa. Podařilo se mi zahájení, hrál jsem celkem rychle a po oběti střelce na h3 soupeř nezvládl
obranu. Když jsem hrál pěšcem na g5, už jsem věřil, že partii vyhraju.“ Kompletní průběh překvapivé
partie najdete zde.

Do třetího kola, takže mezi 32 nejlepších hráčů, se probojoval také David Navara. V prvních dvou
zápasech přesvědčivě vyřadil Islanďana Hjartarsona a Bulhara Čeparinova. Pak narazil na hráče první
světové desítky Alexandra Griščuka. Ve vyrovnaném zápase měl velkou šanci skórovat v první partii
rapid šachu, kdy pěkně chytil soupeřovu dámu. Nepodařila se mu ale realizace převahy a partie skončila
remízou.

(Griščuk – Navara, pozice po 42. tahu bílého)

David v pozici na diagramu propásl příležitost přejít do vyhrané pěšcové koncovky tahem 42…Vxe4!
Jeho vlastní analýzu kritických momentů partie si můžete pustit v pořadu V šachu.
V dalším prodloužení skóroval soupeř. David Navara na Světovém poháru nezklamal, vyřadil dva silné
soupeře a vypadl až s hráčem světové špičky, ale nevyužitá šance z partie s Griščukem našeho
reprezentanta nejspíše mrzí.
Celkově na Světovém poháru zvítězil Levon Aronjan a druhé místo pro příští Turnaj kandidátů vybojoval
Číňan Ting Li-žen (Ding Liren). Ve všech závěrečných zápasech nepadlo rozhodnutí ve vážných partiích,
ale až v prodloužení zrychleným tempem. I to ukazuje na vyrovnanost současné světové špičky.
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ŠSČR vypsal výběrové řízení pro trenéry na přepracování metodiky pánů Gonsiora a Skácela,
přesné zadání naleznete na webu.
Oddíl ŠK Zikudy Turnov uspořádal v Liberci MČR čtyřčlenných družstev v rapidu a bleskovém
šachu. A trochu kuriózně pořádající oddíl obě mistrovství vyhrál! V konkurenci 40, resp. 26
týmů. Kompletní výsledky najdete zde.
Mládežnické mistrovství světa se letos konalo v daleké Uruguayi v Jižní Americe. Našim
reprezentantům se více dařilo ve starších kategoriích, přičemž vůbec nejlépe dopadl Thai Dai
Van Nguyen mezi šestnáctiletými chlapci. Uvedeme všechny, kteří se vešli do třicátého místa
závěrečného pořadí: H14 23. Ondřej Švanda, D14 26. Kristýna Laurincová, H16 6. Thai Dai Van
Nguyen, D16 29. Karin Němcová, H18 18. Daniel Kožúšek, D18 16. Nela Pýchová.
Z Mitropa Cupu pro deset evropských týmů si naše družstvo přivezlo krásné stříbrné medaile.
Úspěch byl navíc vyšperkován velmistrovskou normou Tadeáše Kriebela. Kompletní výsledky.
Ženský tým na Mitropa Cupu sbíral cenné zkušenosti. Fanoušky potěšily především tři výhry
teprve třináctileté Anny Marie Koubové.

Co nás čeká
Máme pro Vás stručný kalendář blížících se šachových událostí:
7. – 15. 10. 2017

Turecko

13. – 17. 10. 2017

Praha-Olomouc-Trenčín-Bratislava-Lednice-Praha, Šachový vlak 2017

15. 10. 2017
21. – 21. 10. 2017

Evropský pohár klubových družstev (Nový Bor)

2. ligy - 1. kolo
Harrachov

22. 10. 2017

Mistrovství Čech do 16 let
1. liga východ - 1. kolo

24. – 29. 10. 2017

Kouty nad Desnou

Mistrovství Moravy mládeže do 16 let

27. 10. – 7. 11. 2017

Crete (Řecko)

Mistrovství Evropy družstev mužů i žen

29. 10. 2017

1. liga západ - 1. kolo

