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Extraliga má za sebou první čtyři kola
Jako nůž máslem prochází soutěží vítěz posledních 8 ročníků, tým 1. Novoborský ŠK. Získal 12 bodů za
4 vyhrané zápasy, s 9 body se o druhé místo dělí GASCO Pardubice a Labortech Ostrava. Na stránkách
www.chess.cz si můžete přečíst reportáž a prohlédnout tabulku.
Ve třetím kole se odehrál prestižní souboj Pardubic a Lysé nad Labem, což jsou týmy, které by chtěly
v letošní sezóně Nový Bor potrápit. Rozhodovala až poslední partie na první šachovnici mezi J. K. Dudou
(ELO 2717) a E. Najerem (ELO 2696). Za vyrovnaného stavu 3,5-3,5 vznikla následující pozice:

(Pozice z partie Duda – Najer po 46. tahu černého.)
Další průběh byl následující: 47. Kf4 (Bílý správně aktivizuje krále a pěšci na e6 a f5 vypadají hrozivě,
ale objektivně je pozice remízová) 47…g6 ?? (Správné bylo rozehrát střelce z c8 pomocí tahu a5, nebo
šlo hrát i králem na d6, aby černý zabránil v cestě do centra bílému králi. Místo toho černý zahrál chybný
tah, kterým jen pomáhá v prosazení bílých pěšců - brát na f5 stejně nemůže, protože Jxf5 by bylo se
šachem.) 48. Ke5! (Teď už je pozice vyhraná.) Je8 49. Je2! (Jezdec na d4 bude stát skvěle.) gxf5 50. Jd4
Jg7 51. Sxf5 h6 (Tady je partie na online přenosu špatně nahraná, v reálu se stalo h6 a tah a5 měli oba
borci jen v krátké popartiové analýze - ale to je jedno, hodnocení se nemění.) 52. Jc6+ Ke8 53. Sg6+.
Pěkný závěr partie, bílý vítězí.
Kompletní průběh partie si můžete přehrát například na mezinárodním webu chess24.

Žádejte o rekordní dotaci na mládež z MŠMT!
Zhruba stovka oddílů ŠSČR si vloni zažádala o dotaci v programu 8 MŠMT, kde si některé šachové oddíly
přišly i na statisícové částky. Pro rok 2018 se program přejmenoval na MŮJ KLUB a celková alokace činí
1,2 miliardy Kč, což je téměř dvojnásobek letošního objemu!
Podporu získají spolky, které ve jmenném seznamu členů ke dni žádosti uvedou alespoň 12 členů
ročníků 1995-2012, kteří cvičí alespoň 1 týdně (přičemž za členy cvičící 2x týdně a účastnící se alespoň
6 svazových soutěží lze získat až šestinásobek – pro jednoduchost považujeme za svazové všechny
soutěže se zápočtem na LOK a rapid LOK) a kteří platí spolku členský příspěvek minimálně 100 Kč ročně
(za rok 2017 lze případně ještě dohnat, musí být vybráno alespoň počet dětí x 100 Kč, jinak byla letos
dotace krácena či dokonce nepřiznána).
Žádost se vyplňuje elektronicky v systému IS-Sport a je potřeba ji do 29.12. 2017 navíc odeslat na
MŠMT i v listinné podobě (či s elektronickým podpisem do datové schránky). Výzva hovoří až o 10
různých přílohách, proto doporučujeme začít ihned s přípravou. MŠMT dopředu varovalo, že příští rok
uplatní přísnější metr, doplnění bude možné jen u některých příloh do 5 dnů od upozorňovacího
emailu, ostatní budou vyřazeni. Vřele doporučujeme spolupráci se servisními centry ČUS, které jsou na
každém okrese. Na webu ŠSČR se budeme snažit průběžně poskytovat další informace k vyplnění
žádosti.
Web MŠMT:
http://sdv.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok

90 000 Kč pro Karolínu Olšarovou
Od roku 2016 motivuje ŠSČR své nejlepší hráče finanční prémií za splnění výkonnostních cílů. Cena
Františka Pitharta ve výši 30 000 Kč vyžaduje zisk ratingu 2400 (resp. 2100 u dívek) do 16 let, cenu
Vratislava Hory ve výši 60 000 Kč lze získat do 20 let při dosažení ratingu 2500 resp. 2250 u dívek. Obě
tyto ceny lze získat pouze jednou. I opakovaně lze získat cenu Evžena Gonsiora ve výši 90 000 Kč, která
je určena pro českou špičku. Vyžaduje během roku významný nárůst ratingu při splnění dalších
podmínek jako je počet partií se silnějšími soupeři či počet turnajů odehraných nad svůj aktuální rating.
První vítězkou této prémie se stala WGM Karolína Olšarová, která od ledna připsala více jak 80 Elo
bodů, odehrála více jak 36 partií s vyšší performancí a více jak 20 partií se silnějšími soupeři. V prosinci
bude o poslední chybějící kritérium bojovat GM Jan Krejčí a šanci ještě živí i GM Vojtěch Plát. ŠSČR
hledá partnery projektu, kteří by se chtěli spolupodílet na motivaci našich nejlepších šachistů a
šachistek.

(Karolína Olšarová, první výherkyně ceny Evžena Gonsiora.)

Vánoce s Fanshopem ŠSČR
Nadělte pod stromeček radost z Fanshopu ŠSČR! Bohatou nabídku oblečení a předmětů s šachovými
motivy nabízí svazový Fanshop, který snadno najdete na webu chess.cz, nebo přímo zde. Polštářky a
hrnečky jsou do Vánoc se slevou.

Šachy a Český olympijský výbor
Mezinárodní olympijský výbor uznal FIDE jako světovou sportovní federaci v roce 1999. Šachy jsou tedy
sportem uznaným MOV, největší sportovní autoritou na světě. Mohou usilovat i o zařazení na program
olympijských her, což se ale dlouhodobě nedaří, naposledy se nedostaly ani do užšího výběru pro OH
v Tokiu 2020. MOV klade důraz na divácký zájem a marketingovou výtěžnost vysílacích práv, kde mají
šachy velké rezervy.
Pod vedením předsedy ŠSČR Viktora Novotného prohloubil ŠSČR na domácím poli svou spolupráci s
Českým olympijským výborem. ŠSČR se stal řádným členem ČOV a V. Novotný byl postupně zvolen do
řady funkcí až po nynější pozici člena VV ČOV, kde usiluje o užší spolupráci ČOV se sporty, které nejsou
zařazené na program OH.
Šachy se i díky tomu objevují v řadě projektů ČOV s velkým mediálním dopadem. Na konci ledna
proběhne v Pardubickém kraji zimní Olympiáda dětí a mládeže, kde se odehraje i šachový turnaj. Šachy
by se měly objevit na ODM i za další 2 roky a stávají se tak stálicí v programu této nejmasovější
multisportovní akce mládeže v ČR. Po úspěšné prezentaci šachu v Olympijském parku na Lipně při OH
v Riu byly šachy zařazeny i do projektu Olympijských festivalů, které se budou konat při ZOH v
Pjongčangu. ŠSČR hledá pro tuto akci dobrovolníky. Spolupracujeme i s Olympijskou nadací, které
přispěl mj. David Navara a která nabízí finanční pomoc dětem z dětských domovů a těm, na něž pobírají
rodiče rodičovský příspěvek. Již několik mladých šachistů bylo takto podpořeno, stačí se přihlásit na
webu nadace. V neposlední řadě několik šachových trenérů vstoupilo do Unie profesionálních trenérů
ČOV, kde mohou společně se špičkovými trenéry ostatních sportů sbírat nové nápady a prohlubovat
své zkušenosti.

Rychlé zprávy
•
•
•

Po spuštění nového webu ŠSČR zůstala prozatím v provozu i stará databáze db.chess.cz.
Natálie Kaňáková zazářila na mistrovství světa juniorek, jako 43. nasazená skončila devátá.
Článek na webu ŠSČR.
Vlastimil Jansa získal bronzovou medaili na MS seniorů a 27. listopadu oslavil 75. narozeniny.
Gratulujeme! Podrobně se obojímu věnoval poslední pořad V šachu.

Co nás čeká
Máme pro Vás stručný kalendář blížících se šachových událostí:
9. 12. 2017

Velké Losiny

O Losinského kapra

9. 12. 2017

Plzeň

Memoriál prof. Miroslava Šimandla

10. 12. 2017

1. ligy – 4. kolo

14.-17. 12. 2017

Malenovice

Talent CUP 2017

14.-18. 12. 2017

Katovice (Polsko)

ME v bleskovém šachu a rapid šachu

16. 12. 2017

Brno

O přeborníka Králova Pole

17. 12. 2017

2. ligy – 5. kolo

23. 12. 2017

Praha 5

O Vánočního kapra

26. 12. 2017

Bakov n.J.

Vánoční bleskový turnaj

28.-29. 12. 2017

Rychnov n.Kn.

Vánoční Rychnov nad Kněžnou 2017

30. 12. 2017

Praha

MČR v bleskovém šachu

