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ZPRAVODAJ                        Květen 2017                                          

  

ŠK mládeže Libštát  
http://sachylibstat.cz/ 

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

 
Chcete se stát součástí našeho šachového týmu? 
Je Vám od 6 - 15 let? 
Pak nic nebrání k tomu, abyste se přišli podívat na naše tréninky. 
 
Tréninky jsou každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin na MÚ 
v Libštátu !!!! 
 
Nábor nových členů je po celý rok. 
 
Snažíme se o rozvoj šachu mezi mládeží 

– šachy jsou dostupnou hrou pro děti ze všech sociálních skupin 
– bez ohledu na věk dítěte mohou šachy zlepšit koncentraci, trpělivost a 
výdrž dětí a rozvíjet kreativitu, intuici, paměť, analytické myšlení a 
rozhodovací schopnosti 
– šachy učí rozhodnosti, motivaci a sportovnímu chování 

 

 Rychlý popis šachové hry 

 Šachovou soupravu tvoří šachovnice a dvě sady kamenů – světlých 

(nazývaných „bílé“) a tmavých („černé“). Šachovnice je čtvercová deska o 

velikosti 8×8 polí, střídavě světlých a tmavých (šachovou terminologií „bílých“ 

a „černých“), která během hry leží mezi hráči na stole tak, že každý má v rohu 

po své pravé ruce bílé pole. 

 Král se pohybuje o jedno pole v libovolném směru 

 Dáma se pohybuje po sloupcích, řadách nebo diagonálách o libovolný 
počet polí. 

 Věž se pohybuje po řadách a sloupcích. 

 Střelec se pohybuje po diagonálách. Jelikož ty mají na šachovnici 
stejnou barvu, střelec nikdy nezmění barvu pole, na kterém stojí; proto 
se hovoří o střelci bělopolném, nebo černopolném 

 Jezdec se pohybuje skoky ve tvaru písmene L  

 Pěšec se může posunout o jedno pole vpřed, pokud je toto pole 
neobsazené (ze základního postavení se může posunout i o dvě pole 
vpřed, pokud jsou obě prázdná).  

 Napadení soupeřova krále – šach 

 Remíza –když nemá hráč žádný dovolený tah - pat 

 Konec hry - mat 

 

Nadcházející události 

3. června 

MČR starších žáků Chrudim 

10. června 

KP mládeže 8-10 let – Stráž 

pod Ralskem 

17. června 

MČR mladších žáků Krnov 

 

Důležité oznámení 

 

 První MČR dětí do 8 

let v Malenovicích 

 – nás reprezentoval 

Roman Grešl 

 

 

 4 naši hráči postoupili 

na MČR v rapid 

šachu do Mostu, 

které se hraje v září 

 

 

 4 naši hráči postoupili 

na Mistrovství Čech 

v klasickém šachu, 

které se hraje v říjnu 

 

 

http://sachylibstat.cz/
https://www.facebook.com/sklibstat/
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achovnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_(%C5%A1achy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ma_(%C5%A1achy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%BE_(%C5%A1achy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99elec_(%C5%A1achy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jezdec_(%C5%A1achy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9B%C5%A1ec
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Turnaje a výsledky našich šachistů a šachistek v měsíci květnu: 

MČR do 8 let Malenovice 

 
 Tohoto vrcholného šachového turnaje, který se odehrával 13.5.-
14.5.2017 v Malenovicích se účastnil i náš zástupce teprve 6-letý 
Roman Grešl. Sobota se mu vydařila opravdu parádně.Po šesti kolech 
měl 4 body. Neděle však byla úspěšná jen částečně.  Poslední dvě 
partie celého turnaje Roman prohrál a tím se se ziskem 5 bodů z 9 
posunul na konečné 41 místo. Když s pěti body bylo na pomocné 
hodnocení umístění dětí od 30-46 místa. Celkově se účastnilo tohoto 
mistrovství 98 šachistů. 
 

KRAJSKÝ PŘEBOR do 16 let – praktický šach 

 

 13.5.-14.5. 2017 se hráli „dlouhé“ partie o postup na Mistrovství 
Čech, které se bude hrát na podzim. Kluci hráli, hráli až všechny 
obehráli a 4 ze 4 postupují.  Postup vybojovali: Filip Dolenský a 
Adam David v H12, Štěpán Dolenský a Oldřich Macháček 
v H16. Hrálo se v Skokovy u Turnova.  
 
H12 /  
1 místo – Filip Dolenský  
3 místo – Adam  
 
H16  
3 místo – Štěpán Dolenský  
4 místo – Oldřich Macháček 

 
KRAJSKÝ PŘEBOR do 16 let – rapid 

 

 V sobotu 20.5.2017 se v České Lípě hrál Krajský přebor 
mládeže do 16 let v rapidu o postup na MČR, které se bude hrát na 
podzim. Vezli jsme domů 2 stříbrné medaile a 4 naši hráči postupují. 
Zúčastnilo se 8 hráčů – Oldřich Macháček, Štěpán Dolenský, Filip 
Dolenský, Adam David, Petr Machačka, Daniel Jína, Petr Čermák, 
Roman Grešl. Přímý postup již měl v H10 Filip Dolenský a tak si zahrál 
o dvě kategorie výše, aby poměřil síly se staršími hráči. To mu vyšlo na 
jedničku. Stříbrná medaile v H16! Druhou stříbrnou medaili získal Adam 
David v H10. Postupují Macháček, Dolenský, Dolenský, David. 
Gratulace!!! Ostatním také děkujeme za super reprezentování našeho 
týmu. 

Připravujeme se na červen, kdy bude naše letošní sezóna vrcholit  

MČR starších žáků v Chrudimi 

MČR mladších žáků v Krnově  

KP dětí 8-10 let. 

Tak nám držte pěsti, ať máme štěstí   

 

 

Nejen pro naše hráče, ale i 

pro naše fanoušky, jsme na 

našich webových stránkách 

vytvořili pexeso s Mistry 

světa šachu. Tak si můžete 

zahrát a zároveň otestovat, 

kolik mistrů světa dle 

obrázku poznáte.  

Hrajte zde: 

http://sachylibstat.cz/testuji/ 

 

Šachové citáty 

Pěšáci jsou duší hry. 

Šachy jsou mučením duše. 

Šachová partie má tři části: 

První, kdy doufáte, že máte 

převahu, druhá, kdy věříte, 

že máte převahu a třetí kdy 

víte, že prohrajete. 

Když je partie dohraná, král i 

pěšák jdou zpátky do stejné 

krabičky. 

Vítězem hry je ten hráč, 

který udělal předposlední 

chybu. 

Ženy hrají málo šachy, 

protože se bojí přijít o figuru. 

 

 


