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Vážení šachoví přátelé,
posíláme Vám v pořadí již pátý letošní Newsletter Šachového svazu. Co nejzajímavějšího se u nás i ve
světě událo během dubna?

Úspěchy našich mladých šachistů
Naši mladí hráči a hráčky se od 10. do 17.4. na Slovensku zúčastnili uzavřených šachových turnajů
v rámci Chess Masters Pieniny 2017. Akce pro mladé talenty byla pořádaná ve spolupráci šachových
svazů České republiky, Slovenska a Rakouska. Nataša Richterová skončila na krásném druhém místě,
Jan Vykouk si uhrál svoji druhou normu mezinárodního mistra. Gratulujeme!
V sobotu 15. 4. se ve Vyškově uskutečnilo Mistrovství ČR v rapid šachu do 16, 18 a 20 let. Mistry a
mistryněmi se stali v kategoriích chlapců do 16 let Viktor Přibyl, v obou kategoriích chlapců do 18 a 20
let Jiří Liška, dívek do 16 let Sofie Přibylová a v obou kategoriích dívek do 18 a 20 let Michaela Nová.
Gratulujeme!
Podobně jako je tht Extraliga v dospělých soutěžích družstev nejvyšší ligou, má i mládež svoji extraligu.
Mistrem ČR družstev mládeže se pak stává družstvo, které vyhraje finálovou skupinu A mládežnické
extraligy. Ve Vlachovicích u Nového Města nad Metují si vybojovalo zlatou medaili družstvo Šachklub
Sokol Klatovy ve složení Jan Miesbauer, Jonáš Eret, Tomáš Hurdzan, Jitka Jánská, Lukáš Dolanský,
Martin Simet a Lada Doležalová. Druhé a třetí místo obsadilo TJ Spartak Vlašim a PROMAT OAZA Praha.
Medailistům gratulujeme!

Zlatí medailisté Extraligy družstev mládeže – Šachklub sokol Klatovy

Rozhovor s Davidem Navarou na ČT sportcast
David Navara byl hostem pořadu ČT sportcast, kde zodpovídal na otázky moderátorů o šachovém
světě, osobním životě, sportu ale i korupci v šachové federaci. Zajímá vás, jestli se David považuje za
šíleného? Nebo zda-li se ztotožňuje s hrdinou amerického seriálu The Big Bang Theory? Celý rozhovor
můžete zhlédnout na stránkách České televize.

David Navara právě v těchto dnech hraje Mistrovství ČR v Ostravě, kde se snaží získat už svůj osmý
přebornický titul. Jak se mu daří, to můžete zjistit ze stránek pořadatelů.

Otevřené grantové řízení na projekty popularizující šachy 2017
V dubnu bylo uzavřeno grantové řízení popularizující šachy. Dorazilo celkem 17 projektů, jejichž
rozpočty dosáhly výše 708 600 Kč. Přihlášky posoudila komise ve složení: Viktor Novotný – předseda
ŠSČR, Jan Lamser – prezident ŠSČR, Petr Souček – agentura Bison&Rose, Martin Petr – člen VV ŠSČR.
Komise rozdělila prostředky ve výši 122 tisíc korun mezi 13 žadatelů:
Rozvoj YouTube kanálu (Petr Koutný): 20.000,- Kč
Šachy na Výletné (Michal Walterstein): 20.000,- Kč
GeoCaching - šachové kešky (Pražská šachová společnost): 20.000,- Kč
Zahradní šachy, dětský den (Klub šachistů Říčany 1925): 10.000,- Kč
Rozvoj šachu v Hošťálkové a okolí (Šachy Hošťálková): 10.000,- Kč
Mezinárodní den šachu (ŠK SLAVIA Liberec): 10.000,- Kč
Turnaj rodinných šachových dvojic (TJ Lokomotiva Krnov): 10.000,- Kč
Popularizace šachu v Čelákovicích a okolí (Škola šachových kouzel): 5.000,- Kč
Cesta za Frymíkem (Beskydská šachová škola): 3.500,- Kč
Simultánka na náměstí (ŠK Agentura 64 Grygov): 3.500,- Kč
O stříbrnou věž města Litovle (Tatran Litovel): 3.500,- Kč
Mezinárodní den šachu (Šachový klub Mohelnice): 3.500,- Kč
Hrajeme šachy na frýdlantské rozhledně (Šachy v pohybu): 3.000,- Kč

Mistrovství Evropy žen 2017
V Rize, hlavním městě Lotyšska, se během dubna konalo Mistrovství Evropy žen jednotlivkyň. Událost
se koná každý rok, přičemž prvních 14 umístěných hráček má právo postupu na následující Mistrovství
světa žen. Příští mistrovství je naplánováno až na rok 2019, letošní již proběhlo v únoru tohoto roku
v íránském Teheránu. Mistryní Evropy žen jednotlivců se stala čtvrtá nasazená gruzínská hráčka Nana
Dzagnidze, která jako jediná dosáhla 8,5 bodu z 11. Druhé a třetí místo obsadily ruské hráčky
Aleksandra Goryachkina a Alisa Galliamova s 8 body. První nasazené a zároveň finalistce posledního
mistrovství světa Anně Muzychuk se nedařilo, skončila až na 26. místě. Podobně nebyla úspěšná ani
naše reprezentantka Joanna Worek, která skončila daleko za svým nasazením.

Nejdiskutovanější téma německého superturnaje? Carslenův vzhled!
Během druhé poloviny dubna se v německých městech Karlsruhe a Baden-Baden uskutečnil uzavřený
velmistrovský turnaj. Účastníky byli nejlepší světoví šachisté jako Levon Aronian, Hou Yifan a také mistr
světa Magnus Carlsen. Více než vítězství a suverénní hra Aroniana bylo na sociálních sítích nejžhavější
téma vzhled mistra světa. Carlsen se totiž ukázal s novým účesem a brýlemi. Posuďte sami, jak mu to
sluší.

Mistr světa Magnus Carlsen na superturnaji GRENKE Chess Classic (foto Georgios Souleidis)

Propojení šachů a amerického fotbalu
Na závěr květnového Newsletteru pro Vás máme jednu zajímavost. Kolegové z České asociace
amerického fotbalu vytvořili pěkné video, kde na šachu ukazují, že v jejich sportu je potřeba strategie
a taktika. Přesvědčte se na vlastní oči. Za snahu propojit sporty mají autoři palec nahoru!

