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ZPRAVODAJ                        Duben 2017                                          

  

ŠK mládeže Libštát  
http://sachylibstat.cz/ 

https://www.facebook.com/sklibstat/ 

 

Vážení fanoušci našeho šachového kroužku, 

rozhodli jsme se s Vámi podělit o úspěchy, kterých 

dosahujeme. Zároveň chceme podat podrobnější 

informace o dění v našem kroužku. Velice nás těší zájem 

dětí o šachy. Zásluhu na skvělých výsledcích posledních dnů 

mají především děti, ale chceme také poděkovat trenérům, 

rodičům, protože bez nich a bez jejich podpory, by tento 

sport na takovéto úrovni dělat nešel.  

 

HISTORIE  

40 let LIBŠTÁTSKÉHO ŠACHU  

historii je potřeba si opakovat 

V říjnu r. 1976 JIŘÍ FARSKÝ, jemuž tehdy bylo 28 let, založil spolu 

s několika nadšenci v Bělé nedaleko Libštátu šachový kroužek, jehož 

sponzorem se stalo zemědělské družstvo JZD Družba Libštát. O rok 

později, někdy na podzim v roce 1977, se členové šachového kroužku 

v Bělé rozhodli přestěhovat šachovou činnost do Libštátu a založit 

šachový klub. Na základě rozhodnutí učiněného v roce 1977 byl 

založený Šachový klub Libštát, jenž měl svoje první sídlo v bývalé 

knihovně Kulturního domu. Hlavní činnost se zaměřovala na práci 

s mládeží. O tu se nejvíce staral zakladatel oddílu Jiří Farský, jenž měl 

obětavé spolupracovníky v Jiřím Otmarovi a Ladislavu Ďurinovi. 

V letech 1979 – 1994 prošlo šachovou školou, vedenou Jiřím Farským 

celkem, 200 dětí z Libštátu a jeho okolí. Předseda JZD Družba Libštát 

pan Miloslav Dolenský, jenž se nejvíce zasloužil o finanční 

zabezpečování činnosti šachového oddílu, umožnil dětem, aby se pod 

vedením shora uvedených obětavých šachových funkcionářů 

zúčastňovaly mládežnických šachových turnajů pořádaných v celé 

tehdejší Československé republice.  

 

Nadcházející události 

13. května 

KP mládeže do 16 let 

Penzion Ráj, Skokovy 13, 

Žďár 294 11 

14. května 

KP mládeže do 16 let 

Penzion Ráj, Skokovy 13, 

Žďár 294 11 

21. května 

Valdštejnské slavnosti 

sál restaurace Beseda 

Frýdlant 

 

Důležité oznámení 

 Vybojovali jsme 

bronzové medaile v 1 

lize mládeže do 16 

let, zajistili jsme tím 1 

ligu pro rok 2017/2018 

 

 Postoupili jsme do KP 

dospělých pro 

sezónu 2017/2018 

 

 Postoupili jsme na 

MČR mladších žáků 

v červnu, které se 

bude konat v Krnově 

 

http://sachylibstat.cz/
https://www.facebook.com/sklibstat/
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Turnaje a výsledky našich šachistů a šachistek v měsíci dubnu: 

KRAJSKÝ PŘEBOR mladších žáků 

 

Dne 2.4.2017 se v Základní škole Arnultovice hrál Krajský přebor mladších 

žáků o postup na MČR 2017. Po loňském vítězství byla laťka nastavena 

hodně vysoko. Změna u nás byla v tom, že jsme postavili na tento turnaj 

hned dvě družstva a to 

 

A tým – Filip Dolenský, Michal Stejskal, Adam David, Petr Machačka, 

Daniel Jína, Nicol Hradecká 

 

B tým – Petr Čermák, David Drda, Lukáš Antosz, Jiří Mach, Aneta 

Folkrtová,Roman Grešl 

 

U A týmu se spoléhalo především na první tři šachovnice, ale moc mile 

překvapili i naše další opory, které přinesly cenné body, když první 

šachovnice zaváhali. Po jediné prohře jsme se posunuli na druhé 

postupové místo za Novy Bor A. 

B tým přijel především sbírat zkušenosti. Sice skončili poslední ve 

výsledkové listině, ale určitě je to namotivovalo do dalších tréninků a 

turnajů.  

 

Velikonoční turnaj MOZAIKA 

 

13.4. proběhl v Železném Brodu velikonoční turnaj. Za starší žáky se umístil 

na 1 místě Štěpán Dolenský. Za mladší žáky se umístil na 1 místě Matyáš 

Jerie 

 

Další umístění: 

starší žáci: 6 místo Kos Kryštof Mikuláš, 8 místo Machačka Petr, 12 místo 

Boryk Oleksiy, 13 místo Drda David.  

Mladší žáci: 4 místo Grešl Roman, 6 místo Čermák Petr 

 

1LIGA MLÁDEŽE do 16 let  

 

22.4.- 23.4.2017 se uzavřela letošní 1 liga mládeže C, kde se sešlo celkem 

12 družstev mládeže do 16 let. BRONZOVÉ MEDAILE a respekt všech týmů 

získalo naše družstvo. Byli jsme nováčkem v soutěži s průměrným věkem 

hráčů 11 let a s nejnižšími ELO body. Zaslouženě jsme získali třetí místo a 

zůstáváme v 1 lize i v příštím roce!  

 

Postup družstva mládeže do KP družstev v kategorii dospělých! 

 

Mládežnický tým vedený hrajícími trenéry, do kterého se v průběhu 

dlouhodobé soutěže průběžně zapojilo 11 našich hráčů, vyhrálo Krajskou 

soutěž dospělých Libereckého kraje,skupiny východ. Některým našim 

hráčům ještě není ani 10 let. Tohoto úspěchu v kategorii dospělých si 

velice považujeme. 

 

Šachový turnaj mládeže o přeborníka Kunratic turnaj VC LK 2016/2017 

22.4.2017 se hrála Velká cena v Kunraticích 1 skupina: 21 místo 

Machačka Petr, 2 skupina: 14 místo Grešl Roman 

 

 

13 mistrů světa 

/každý správný šachista 

musí odříkat i ze spaní  / 

 

 Wilhelm Steinitz 

 

 Emanuel Lasker 

 

 Jose Raúl 

Capablanca 

 

 Alexandr Aljechin 

 

 Max Euwe 

 

 Michail Botvinnik 

 

 Vasilij Smyslov 

 

 Michail Tal 

 

 Tigran Petrosjan 

 

 Boris Spasskij  

 

 Robert Fischer 

 

 Anatolij Karpov 

 

 Garri Kasparov 

 

http://sachylibstat.cz/2017/05/02/vikendove-finale-1-ligy-v-hradci-kralove-bronz/

