
 
 

 

 

Vážení šachoví přátelé,  

V pravidelném newsletteru bychom Vám chtěli přiblížit činnost Šachového svazu ČR, ale zároveň také 

přinést informace zajímavé, které potěší každého milovníka šachu. Naším společným cílem je, aby 

popularita šachu stoupala a aby svaz dobře sloužil svým členům. Co přinesl prosinec roku 2016? 

Uspořádané MČR v bleskovém šachu – poprvé jako otevřený turnaj. V Kongresovém centru v Praze 

se ho 17. 12. zúčastnilo více než 200 šachistů a šachistek. Tituly přeborníků si odvezli Viktor Láznička 

a Joanna Worek. Podrobnou reportáž najdete na stránkách www.chess.cz, včetně fotogalerie. 

 

Medailisté kategorie mužů (zleva 3. Jiří Kočiščák, 1. Viktor Láznička, 2. Zbyněk Hráček) a kategorie žen 

(zleva 3. Karolína Olšarová, 2. Kristýna Havlíková a 1. Joanna Worek). Foto: Vladimír Jagr. 

Předány byly také Výroční ceny ŠSČR pro rok 2016: 

 Šachista roku - Vojtěch Plát 

 Šachistka roku - Joanna Worek  

 Talent roku - Thai Dai Van Nguyen 

 Nejlepší partie tht Extraligy 15/16 - Martin Blahynka 

 Ocenění za práci s mládeží - Jiří Daniel  

 Ocenění za přínos šachu - Josef Mahrla 

 Síň slávy - Květa Eretová 

Speciál pořadu V šachu o bleskovém mistrovství jste mohli vidět na programu ČT sport 23. 12. od 

18:35 v délce celých 50 minut.  

 

http://www.chess.cz/


 
 

 

 

Vývoj projektu Šachy do škol – v tomto školním roce se zapojilo 65 nových škol. Projekt má nové 

webové stránky na adrese www.sachydoskol.cz, děti se navíc mohou učit naší královské hře podle 

interaktivního programu Learningchess.net, jehož licence je v současné době distribuována do škol i 

oddílů.  

V úterý 6. 12. proběhl v Ostravě seminář „Šachy do škol od A do Z“, spolufinancovaný z fondů EU 

(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) a pořádaný za podpory Moravskoslezského 

šachového svazu. V zasedací místnosti budovy Nové radnice se sešlo přes dvacet účastníků, kteří se 

mimo jiné dozvěděli: jak funguje projekt Šachy do škol v sousedním Polsku, o vlivu šachu na mentální 

rozvoj dětí, probírali se také různé metody výuky a vhodná literatura pro šachový trénink. Z 

vystoupení zástupkyně magistrátu města Ostravy zazněla velká podpora projektu a přání, aby se 

šachy časem dostaly do všech ostravských škol.  

O projekt je zájem nejen v Ostravě, ale po celé České republice. Například, předseda komise mládeže 

Jiří Havlíček se zúčastnil zasedání ředitelů škol v Českých Budějovicích, kde je snahou zavést šachy do 

všech základních škol ve městě. 

 

Partie osobností – Vojtěch Rut a jeho tým navštěvují známé osobnosti veřejného života, které hrají 

šachy. Natáčí s nimi krátký rozhovor na téma, co jim šachy daly do života, a poté je požádají o zahrání 

jednoho tahu putovní partie. Už navštívili například kardiochirurga Jana Pirka, olympijského vítěze 

hokejistu Dominika Haška nebo známého pražského kavárníka Ondřeje Kobzu. Video se zveřejňuje 

vždy ve čtvrtek večer na facebooku ŠSČR, den předem mohou zájemci na profilu svazu tipovat, jaký 

tah osobnost zahraje. 

Hlavní pozornost pochopitelně připoutal dvanáctý díl Partie osobností, který byl natočený 

s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Ten byl černými figurami na tahu v pozici na diagramu: 

 

http://www.sachydoskol.cz/
https://www.facebook.com/chess.cz/


 
 

 

 

A zahrál jezdcem z g8 na e7. „Zahraný tah je vážnou chybou, černý ztrácí figuru na c6,“ okomentoval 

počínání pana prezidenta Viktor Láznička, druhý hráč českého žebříčku. V rozhovoru o šachu, který je 

součástí všech dílů Partie osobností, prezident Miloš Zeman řekl:  

Kdo Vás naučil šachy? - Zmatlík. Víte, kdo to je? Panebože, to si říkáte šachista? Zmatlík je autor 

učebnice, která se jmenuje "Šachista začátečník". 

Co Váš na šachu baví? - No ... Přemýšlení. Nikoli o přítomných, ale o budoucích tazích. Šachy jsou 

prognostická hra. 

Kdy hrajete šachy? - Já v Lánech hraju sám se sebou. A protože jako každý člověk jsem schizofrenik, 

protože v každém člověku jsou minimálně dvě, někdy i více bytostí, tak se snažím jednou polovinou 

mozku přemýšlet za bílého a druhou za černého. 

S kým byste si chtěl zahrát šachy? - Michail Tal. Ale ten by mě porazil v desátém tahu. 

Dávají Vám šachy něco do Vaší profese? - Ano, samozřejmě. Učí mě to předvídat a učím se z chyb, 

protože já jsem velmi slabý šachista, a proto v partiích velmi často dělám chyby. 

 

(prezident Miloš Zeman u rozhovoru) 


