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ZPRAVODAJ                        Září 2017                                          

  

ŠK mládeže Libštát  
http://sachylibstat.cz/ 

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

 
 

Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2017 

kategorie H10 - Most 

9.9.-10.9.2017 se hrálo MČR v rapid šachu mládeže do 14 let v Mostu. 
Turnaj proběhl v prostorách hotelu Cascada. Z našeho týmu bojovali o 
dobré umístění Filip Dolenský nasazený jako 4 a Adam David z 18 místa. 
Celkem přijelo bojovat o titul Mistra ČR 44 nejlepších hráčů v kategorii 
H10. Po šachové stránce jsme si věřili. Šachový tábor také pomohl 
v přípravě. Komplikace přišli zdravotní. Filip se zdravotně necítil dobře a 
postupně se přidala i horečka a únava. Přesto bojoval jak správný chlap 
a nepocítil hořkost porážky ani v jedné partii. Pouze jednou remízoval 
s Matyášem Pasekou. Hrál přesvědčivé šachy, někdy i riskoval, ale vždy 
bylo vidět, že to má pod kontrolou. 8.5 bodu z 9 je opravdu výborný 
výsledek! 

Celkové výsledky: 

 http://www.chess-results.com/tnr295154.aspx?lan=5&art=4&wi=821 

 
 
 

 

1 liga mládeže – sezóna 2017/2018 
 

Tak to čekal jen málokdo! Při rozlosování 1 ligy mládeže pro sezónu 
2017/2018 si s námi los nečekaně zahrál „škatulata hejbejte se“. 
Nalosování jsme do skupiny A. Máme pro strach uděláno, ale toto je silná 
skupina a doteď přemýšlíme, čím jsme si jí zasloužili. 
soupěři ŠK Libštát budou : 
 
ŠK Teplice A, Novoborská šachová akademie, Spartak Ústí n.L. A, Spartak 
Ústí n.L. B, ŠK Karlovy Vary B, ŠK Spartak Chodov, Sokol Buštěhrad 
A, Sokol Buštěhrad B, TJ Bižuterie Jablonec, ŠK Slavoj Litoměřice, ŠK 
Praha Smíchov. 

 

Nadcházející události 

9. září 

 MČR v rapid šachu MOST 

7. října 

1 liga mládeže skupina A 
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http://sachylibstat.cz/2017/09/18/1-liga-mladeze-sezona-20172018/
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Moderní technologie v šachu 

Dnešní doba nabízí mnoho možností pro hraní šachu na internetu. 

Zde Vám nabízíme servery, které máme vyzkoušené. Pobavíte se hrou, 
zároveň některé servery nabízí nejen hraní šachu, ale možnosti řešení 
diagramů online, analýzu partie, ukládání odehraných partií, výzvy 
kamarádů apod. 

Server pro hraní šachu a zároveň možnost řešení diagramů, výzvy 
kamarádů, analýzy partií, opravdu velké možnosti pro plnohodnotný 
domácí trénink 

https://cs.lichess.org/ 

http://www.playok.com/en/chess 

http://www.chessfriends.com/ 

http://www.chess.com 

http://freechess.org 

Aplikace pro android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chess 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alonsoruibal.chessdroid.lite 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Alienforcegames.ChessFusionFree 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.aifactory.chessfree 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobirix.chess.wgmf 

https://play.google.com/store/apps/details?id=manastone.game.wcc.Google 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mw.playmagnus 

Chess base pro android, tablety 

https://play.google.com/store/apps/details?id=chessbase.android.playchess 

velká výhoda - podporuje pgn 

Šachové motory 

Stockfish – zdarma ke stažení 

Komodo – ve starší verzi ke stažení zdarma 

Houdimi – ves tarší verzi 1.5 možnost ke stažení zdarma 
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