1. Zpráva komise pro marketing a komunikaci
V průběhu roku 2016 se nám podařilo uskutečnit několik projektů, které sloužily k popularizaci
královské hry:
1) Šachová prezentace v olympijském parku na Lipně
Během letní olympiády v brazilském Riu vyrostl na Lipně v jižních Čechách olympijský park,
organizovaný Českým olympijským výborem. Během 17 srpnových dnů ho navštívilo přibližně
350 tisíc lidí, a jedním ze sportů, které si mohli návštěvníci na Lipně vyzkoušet, byly šachy.
V našem šachovém stanu zahráli např. Antonín Panenka, ministr Jan Mládek nebo moderátor
Daniel Stach, a s nimi odhadem dalších 5000 lidí. Kromě turnajů a soutěží se nám podařilo
zorganizovat i představení živých šachů. Partie se 32 živými dětskými figurkami proběhly přímo
na centrálním hřišti a diváci je mohli sledovat z vyvýšeného hlediště.

Velké poděkování za přípravu představení panu Odehnalovi z ŠACHklubu Tábor, který dokázal
přivést veškerý materiál, kostýmy i zorganizovat dopravu dětí. Za obsluhu šachového stanu
děkujeme Pavlu Šimáčkovi, Kateřině Šmajzrové, Jakubu Vaculíkovi a Markovi Malému.
Šachovou prezentaci na Lipně finančně podpořil Český olympijský výbor.
Ve druhé polovině olympijského parku na Lipno zavítal také Viktor Láznička, který si s diváky
zahrál simultánku naslepo. A na závěr perlička – šachy hraje i olympijský vítěz judista Lukáš
Krpálek, který si při čekání na autogramiádu střihl partičku s kajakářem Jiřím Prskavcem:

2) Partie osobností
Cílem projektu je propagovat šachy jako sport pro chytré a úspěšné.
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. Video sestřih rozhovoru je pak každý čtvrtek zveřejňován na
Facebooku a YouTubu Šachového svazu.
Seznam osobností, které se do projektu zapojily, je velmi reprezentativní. Jmenujme například
kardiochirurga Jana Pirka, olympijského vítěze hokejistu Dominika Haška, známého pražského
kavárníka Ondřeje Kobzu, Václava Klause mladšího nebo herce Václava Vydru. Největší ohlas
měl ale pochopitelně dvanáctý díl, natočený s prezidentem Milošem Zemanem. Ten v pozici
na obrázku vlevo (vpravo je pak momentka z rozhovoru) zahrál jezdcem z g8 na e7, čímž ztratil
černými figuru.

V rozhovoru pak Miloš Zeman mimo jiné řekl: „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.“
V Partii osobností například zaznělo:
"Šachy jsme hráli odmalička s tatínkem, dokonce jsme si přehrávali zajímavé partie a koncovky,
které dřív vycházely v novinách. To souviselo s tím, že lidi měli daleko víc času, protože nebyla
televize, a tak se mohli věnovat daleko intelektuálnějším zábavám, jako byly například šachy,"
myslí si kardiochirurg Jan Pirk.
"Jednou jsem hrál s Magorem, Ivanem Martinem Jirousem, v Café Jericho - a to bylo moc
příjemný, protože mě baví ty průpovídky mezi tím, a on měl takový ty: "Ukážu ti texaský
masakr motorovou pilou" ... to bylo kouzelný, to bych si asi rád zopakoval." Prozradil autor
projektu Šachy v ulicích, kavárník Ondřej Kobza, na otázku s kým by si chtěl zahrát šachy.
"Při šachu se člověk musí soustředit. A to je věc, kterou, když se naučí, tak mu pomůže i ve
všech dalších činnostech. Hokej není výjimkou. Hlavně v první polovině mojí asi třicetileté
hokejové kariéry jsem šachy hrál často," vzpomínal bývalý hokejový brankář Dominik Hašek
na to, co mu šachy daly do jeho práce.

3) Mezinárodní den šachu
Oslavu mezinárodního dne šachu, který oficiálně a celosvětově připadá na 20. července,
finančně pro Šachový svaz podpořila Česká unie sportu (ČUS) v projektu Sportuj s námi.
Centrem oslav byla města Pardubic a Liberce. V pardubických Tyršových sadech proběhla
simultánka Martina Petra, které se zúčastnilo celkem 42 hráčů. Byla připravená také řešitelská
soutěž o ceny a u dětí slavil největší úspěch plyšový kůň, kterého nám zapůjčil AVE-KONTAKT
z probíhajícího Czech Openu.

V Liberci oslava Mezinárodního dne šachu probíhala na náměstí. Připravené šachovnice byly
bez přestávky v obležení veřejnosti, uskutečnil se bleskový turnaj, řešitelská soutěž a také byl
přes novou on-line hernu sachy.cz uspořádán zápas na dálku mezi oběma městy, který skončil
remízou.

Šachy se 20.7. hrály po celé republice – v Havlíčkově Brodě, Svitavách, Šenově, Praze,
Bezměrově, Frýdku-Místku nebo v Nesovicích. Nahlášené partie jsme sečetli a výsledkem bylo
celkem 2068 partií odehraných na Mezinárodní den šachu.

4) Výročí 110 let od narození Věry Menčíkové
ŠSČR organizačně podpořil oslavy, uspořádané sdružením Sokrates 2001 a šachovým oddílem
ŠK Smíchov. Podařilo se vydat knížku o životě Věry Menčíkové, uspořádat důstojný slavnostní
večer s předáním cen Věry Menčíkové, po turnajích v celé republice byly distribuovány
pamětní listy, konaly se simultánky.

To ovšem ani zdaleka nebylo všechno, dále jsme se v KMK věnovali tradičním oblastem:
 pořad V šachu
Pořad v červnu 2016 oslavil 10 let svého vysílání. Do studia jubilejního dílu přišli exkluzivní
hosté: světová juniorská jednička Richard Rapport a americký velmistr Timur Gareev.

(Richard Rapport při rozhovoru ve studiu pořadu V šachu)
Timur Gareev si ve studiu dokonce zahrál naslepo … ostatně pár měsíců po návštěvě V šachu
překonal světový rekord v simultánce naslepo.

Listopadový díl pořadu s upoutávkou na zápas o titul mistra světa si na i-vysílání České
televize pustilo přes 19 tisíc lidí. Vánoční speciál k mistrovství ČR v bleskovém šachu se vysílal
v krásném čase 23. 12. od 18:35 v délce 50 minut.
Vysílání V šachu je zajištěno i na rok 2017.

 Grantové řízení na popularizaci šachu
Smyslem grantů je podpořit projekty, které mají šanci oslovit veřejnost a zvýšit zájem o šachy.
V roce 2016 KMK obdržela 14 žádostí o grant v celkové výši 497 tisíc Kč, což bylo zhruba
šestkrát více, než jsme mohli rozdělit. Podpořili jsme nakonec 10 projektů celkovou částkou
77 tisíc Kč. Co se žadatelům podařilo?


Uspořádat výstavu šachových fotografií v několika pražských kavárnách a barech,
zároveň uspořádat další ročník fotosoutěže se šachovou tematikou



V Čelákovicích proběhla akce pro děti Šachy v přírodě (mimochodem, víte, že ve městě
mají pro veřejnost k dispozici hned 4 betonové šachové stolky?)



V Prostějově se šachy hrají v několika restauračních zařízeních, která mají dokonce
vzájemnou ligu



V Rychnově nad Kněžnou probíhají šachové dny na školách



V Táboře mají zahradní šachy na městském bazénu, kde pořádají propagační akce



Na náměstích v Ústí nad Labem, v Olomouci a v Litovli se hrály simultánky



Ve Znojmě se podařilo vydat publikaci o znojemské královně a zapojit několik škol do
projektu Šachy do škol



V Mohelnici proběhl seriál letních turnajů, ze kterého vysílala reportáž místní televize

Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům za perfektní spolupráci a za propagaci naší královské
hry. Grantové řízení chystáme i na rok 2017.

 Popularizace šachu v médiích
Tady je velmi významná pomoc agentury Bison & Rose. Společně s Petrem Součkem píšeme
tiskové zprávy a rozesíláme je médiím. Do článků a televize se tak například dostalo vítězství
našeho družstva na Mitropa Cupu nebo narozeniny Květy Eretové.

(90. narozeniny Květy Eretové uváděné ve studiu Branek, bodů, vteřin)

Velký ohlas měl zápas o titul mistra světa mezi Magnusem Carlsenem a Sergejem Karjakinem,
během kterého jsme dělali rozhovory pro Český rozhlas a zprávy ze zápasu pravidelně
zveřejňovali Lidové noviny, Česká televize, idnes.cz a další.

 Nová média
Počet fanoušků Facebookového profilu Šachového svazu překročil hranici 1600, což znamená
nárůst zhruba o třetinu během roku 2016. Na YouTube kanálu Šachového svazu najdete
přednášky trenérů, webináře, krátké analýzy partií, rozhovory z tht extraligy nebo záběry
z turnajů a simultánek. Z poslední doby pak všechny rozhovory projektu Partie osobností.

Kromě všech uvedených oblastí jsme samozřejmě psali články, točili reportáže, pomáhali
s organizací turnajů a projektů nebo například uskutečnili předávání Výročních cen ŠSČR.
Chtěl bych moc poděkovat svým spolupracovníkům v komisi, ale nejen jim – vlastně všem,
kterým leží na srdci popularizace šachu. V roce 2016 jsme udělali obrovský kus práce.
Za tým KMK sepsal Martin Petr

