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Vážení čtenáři,
v minulém Newsletteru jste si mohli přečíst o průběhu Partie osobností společně s některými citáty
z rozhovorů, pak jste se také dozvěděli něco o novém projektu Dědo, babi, naučte mě šachy. Šachový
svaz nezahálel ani v únoru.
V 16.2. se uskutečnila úspěšná simultánka Davida Navary k výročnímu závodu lyžařské ČEZ Jizerské
50. K tomuto jubileu si David Navara zahrál bílými na 50 šachovnicích s 50 (převážně mladými) hráči.
Mezi účastníky byl i kanoista Jaroslav Radoň, úspěšný účastník letních olympiád v Londýně a Riu. Akce
probíhala v prostředí nové krajské vědecké knihovny v Liberci. Náš nejlepší šachista předvedl heroický
výkon, kdy neporažen vyhrál v poměru 49:1, a to za pouhé 3,5 hodiny. Sedmnáctiletý Miroslav
Hejduk a dvanáctiletý Matěj Hurtík, kteří s Navarou uhráli remízu, dostali za odměnu jeho
autobiografickou knihu Můj šachový svět.

A co nám k akci řekl hlavní aktér simultánky Navara? „Do Jizerských hor jezdím v létě i v zimě na
dovolenou a jsem rád, že jsem touto simultánkou mohl ČEZ Jizerské 50 k jejímu kulatému jubileu
pogratulovat.“
O úspěšnosti akce svědčí také výsledná reportáž v České televizi, která byla odvysílaná v hlavních
večerních zprávách ještě téhož dne.

Dalším úspěšným projektem Šachového svazu ČR jsou Šachy do škol. Projekt se dostal do televizního
programu ČT1 do pořadu Sama doma (s hosty Miroslavem Veselým a Annou Marií Koubovou) a dále
do pořadu Týden v regionech na ČT2 (s manželi Havlíčkovými a jejich dětskými kroužky v Českých
Budějovicích). V reportáži zaznělo: ,,Někteří učitelé se snaží vyzdvihnout význam šachů jako žádaný
doplněk vzdělávání. V praxi vědomosti nestačí. Je potřeba se rozhodovat, improvizovat, a to tato hra
rozhodně učí."
Odkaz na reportáže lze nalézt na našich webových stránkách.

Šachový svaz má nový FANSHOP!
ŠSČR není jen zastřešující instituce šachových klubů a jejich členů. Chtěli bychom zlepšit mínění o
fungování svazu, a být pro své členy něčím víc. Nově si fanoušci Šachového svazu (a šachu) mohou
pořídit na stránkách fanshopu ŠSČR trička, mikiny, hrnečky, ale i polštáře s motivem šachů a
Šachového svazu. Do fanshopu se dostanete přes nový banner na našich stránkách www.chess.cz
nebo přímo zde.
Zakoupením věcí ve Fanshopu podpoříte Šachový svaz ČR, přičemž získané prostředky půjdou na
financování mládežnických projektů (Šachy do škol, KTCM, tréninky talentů). Všem Vám navíc
nabízíme zaváděcí slevu 10 procent! V nákupním košíku klikněte na ikonu "uplatnit slevový kód" a
napište do políčka heslo: Šsvaz2017 .

Viktor Novotný opět předsedou Šachového svazu
Dne 25. 2. byl na konferenci opětovně zvolen na post předsedy ŠSČR Viktor Novotný. A jaké změny
nastaly v pozicích Výkonného výboru? Počet jeho členů se snížil a obsazení se změnilo.
Viktor Novotný: předseda ŠSČR
Rostislav Svoboda: místopředseda a hospodář ŠSČR
Michal Konopka: reprezentace ČR a podpora talentů
Jan Malec: Sportovně technický úsek
Zdeněk Fiala: úsek mládeže
Martin Petr: komunikace a nevýkonnostní šach
Prezidentem svazu navíc zůstává Jan Lamser. Za hlavní cíle následujícího tříletého funkčního období
si nové vedení Šachového svazu vytyčilo především usnadnit práci funkcionářům a investovat do
lidských zdrojů, navýšit klubovou členskou základnu, vylepšit fungování trenérů a navýšit jejich počet.
Za zásadnější konkrétní cíle jednotlivých členů VV lze považovat: snahu obsazení pozice generálního
partnera ŠSČR, rozšíření množství reprezentačních smluv s hráči, podpora talentovaných jedinců,
nové řády pro rozhodčí a soutěže, vytvoření metodiky pro stránky LearningChess.net, vytvoření a
posílání Newsletteru ŠSČR všem svazovým členům.
Detailnější informace o budoucí práci členů VV ŠSČR lze nalézt ve volebním programu.

Ještě jedna výzva na závěr. Na 21. března připadá Mezinárodní den za odstranění rasové
diskriminace. Rádi bychom k jeho oslavě přispěli tím, že výjimečně právě v tento den budeme
zahajovat všechny partie černými figurami  Pokud Vás to zaujalo a připojíte se, dejte nám dopředu
vědět a udělejte fotku, ze které bude na první pohled jasné, že v partii začal černý. Vaše příspěvky
rádi zveřejníme na našich sociálních sítích.

