6. číslo buletinu v roce 2016, vydávaného šachovým
klubem TJ Slavia Liberec, pro všechny příznivce šachu
Obsah buletinu:
Strážský rapid
Krajský přebor jednotlivců – seniorské kategorie
Simultánka k 110. výročí narození Věry
Menčíkové ve Frýdlantě
O Pohár Českolipské šachové akademie
ZŠ Oblačná - první šachové krůčky
Krajský přebor mládeže v rapidu
MČR dětí do 8 let v Mostě
Zdenda Hnát o svém vítězství v seniorském
turnaji nad 70 let
Simultanka ve Frydlantě s Luckou Jínovou

Nejbližší turnaje a akce:
11.6. „O ROHOZECKÝ SOUDEK“ v KD
18.6. Letní open Babylon. Rapid mládeže 1998
2.7.- 9.7. OPEN „České Švýcarsko“ 2016 v
Krásné Lípě u Rumburku. Propozice
Regionální p. jednotlivců „Západ“
KP mládeže v kategoriích do 12, 14 a 16 let
14.- 31.7.2016 XXVII. ročník mezinárodního
festivalu šachu a her CZECH OPEN Pardubice
23. - 30.7. Open Desko Liberec.
Ze stránek ŠSČR
Marek Gombala vítězem rapidu ve Stráži
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Strážský rapid ovládl Marek Gombala z TJ SLAVIA Liberec
Tentokráte se oblíbeného rapidu ve Stráži pod
Ralskem zúčastnila naše výprava opravdu v
hojném počtu. A to jsme na cestu přibrali i Miloslava
Partla, který nám bude spolurozhodcovat MČR
družstev v rapidu a blesku. Při této příležitosti
jsme mu nabídli i uvolněný post předsedy ŠSLK
(… zatím nerozhodnut) a samo že přestup do
našeho klubu.

mládežníky, obsadil 17. místo. Znavený Vojta
Šic obsadil 21. místo těsně před naším prvním
mládežníkem Pavlem Kačmarem, který přeskočil
i naše dva ostřílené pardály - Peťu Jakšu a
Martina Němce.

Poděkování za účast také patří našim
mládežníkům Oskaru Jiráskovi a bratrům Matěji
a Tomáši Blaškovým, pro které to byl určitě jeden
z prvních turnajů hraných spolu s dospělými.

V samotném turnaji překvapil náš Mára Gombala,
který turnaj vyhrál s půlbodovým náskokem Velký dík patří pořadateli, Honzovi Malcovi a
před ligovými borci ŠK Zikuda Turnov Danielem sponzorům (spol. Mega, Oma CZ a dalším ),
Bradáčem a Vladimírem Vltavským. Čtvrté místo kteří připravili pěkné ceny pro všechny účastníky.
obsadil favorit turnaje Jirka Kadeřábek se 6.b
před naším Jirkou „drakem“ Jarešem (také 6.b).
Na 8. místě skončil Petr Janouš, Míla Řičánek
obsadil 11. místo, já skončil patnáctý, Pavel
Římovský, který o přestávkách rozebíral hru s

Celkové výsledky zde:
http://sachy.org/wp-content/uploads/2016/05/
StrazskyRapid2016.pdf
Fotogalerie:
http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/Straz_rapid_2016/
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Krajský přebor jednotlivců – seniorské kategorie
KP seniorů uspořádala jako obvykle Lokomotiva
Liberec. Na zahájení čekalo na účastníky
překvapení v podobě návštěvy hejtmana
Libereckého kraje Martina Půty, který celý turnaj
zahájil.

Zdeněk Joukl tak dodatečně potvrdil svou
nominaci na MČR seniorů, které se již odehrálo
v Mostě (32 účastníků). I zde obsadil třetí místo
a to se stejným počtem bodů jako vítěz Zdeněk
Janda a druhý IM Zdeňek Beil.

Čtvrtý v KP skončil Miloslav Řičánek před
Marcelem Koktou a Lubošem Jínou.
Turnaj navštívil i předseda komise mládeže LK
Tomáš Trejbal (nejspíše aby zkontroloval jak
mládežníci zvládli přechod mezi seniory).
Fotogalerie:

http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/Krajsky_prebor_

Turnaj na 7. kol vyhrál Zdenek Hollmann před
senioru_-_Loko_Lbc./
překvapením turnaje, Luďkem Švecem a
favoritem soutěže Zdeňkem Jouklem. na fotu
trojice doplněná o Jindru Kováře za pořadatele.
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Simultánka k 110. výročí narození Věry Menčíkové ve Frýdlantě
Šachová mistryně Lucie Jínová sehrála 21.5.
v sále hotelu Beseda s místními šachisty
simultánku, které se zúčastnilo 15 hráčů, a to
včetně nastupující generace.

Šachový klub Frýdlant uspořádal simultánku k
5ti letému výročí založení šachového klubu. A
jak jinak než šachovou akcí. Spolu s Výborem
pro oslavu Roku narození Věry Menčíkové –
Stevensové. Simultánku ke 110. výročí narození
Věry Menčíkové – Stevensové
zaštítila
ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová,
Ph.D., .

Před začátkem ji netrpělivě vyhlížel místní
„promotér“ akce Tomáš Trejbal … jelikož zjistil,
že na mistryni nemá telefon. Uklidnil jsem jej,
že půl hodinka případného zdržení není nic
neobvyklého, a to zejména při hledání cesty
do Frýdlantu a že o připravené chlebíčky, a
občerstvení se postaráme. Ale nakonec to
byli domácí příznivci šachu, kteří zaspali díky
důkladné přípravě.

Nutno podotknout, že dokonalá příprava se
vyplatila a Miroslav Brňák Lucku porazil. Totéž
ještě předvedl i Robert Hrouzek . Já jsem uhrál
nekorektní remízu ( remizovali také Viktor
Struhár, Ladislav Krch a Jaroslav Markovský), a
to jen díky tomu, že partii s pozicí o dva pěchy
méně jsem odmítal ukončit dříve jak poslední
partii simultánky. Tato „pokerová“ taktika se mi
vyplatila a zmožená Lucka ve vyhrané koncovce
učinila malou nepřesnost po které se již remíza
neodmítá.

Lucie Jínová je momentálně v TOP 30 nejlepších
českých hráček. Nejvyšší rating (ELO 2141)
měla v roce 2009. Nutno také podotknout, že tato
simultánka byla Lucky první a před začátkem
přiznala, že má trochu trému.
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Simultánka k 110. výročí narození Věry Menčíkové ve Frýdlantě

Simultánky se také účastnily místní šachové
naděje (zleva): Tomáš Petrement, Jan Křelina,
Vanessa Štujberová
Nakonec akce Lucka se svým prvním
přemožitelem rozporcovala výborný dortík.
Poděkování patří Lucce Jínové, organizátorům
ze ŠK Frýdlant i všem účastníkům simultánky.
Fotogalerie:
http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/Simultanka_
Lucka_Jinova_Frydlant/

Po ukončení „promotér akce“ Tomáš Trejbal
rozdal všem zúčastněným pamětní listy k
simultánce a při této příležitosti vyhlásil i
nejlepší oddílové přeborníky. V rapid šachu
převzal ocenění oddílového přeborníka Jaroslav
Markovský, vícepřeborníkem se stal Ladislav
Krch 2. vícepřeborníkem se stal Jan Hrouzek.

Český šachový on-line portál
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O Pohár Českolipské šachové akademie - 3.ročník
Přednost šachovým bojům před krásným počasím
a dalšími akcemi dalo 32 šachistů z Libereckého
a Ústeckého kraje. Děti byly rozděleny do čtyř
kategorií a hrálo se osm zápasů.

Dívky si rozdělily medaile takto: do Varndsdorfu
putuje zlato Magdaleny Doležalové a bronz
Karoliny Kotianové, Novoborská Adéla Novotná
si odnáší stříbrnou medaili.
Tento turnaj je již 9. v pořadí letošní Velké
ceny Libereckého kraje. Upevnil vedoucí pozici
varnsdorfského Václava Pauluse. Jemu dýchají
na záda naši - Novoborští hráči Julián Přenosil,
Tomáš Sichrovský a Martin Habenicht.

V nejstarší skupině do 16 let zlato a velký
pohár za absolutní vítězství získal favorizovaný
Václav Paulus z Varnsdorfu. Na druhém místě
stanul Julián Přenosil následován Tomášem
Sichrovským (oba Novoborský ŠK). Prostřední
kategorii do 11 let ovládli Novoborští – první
Martin Habenicht a třetí Jiří Adámek, mezi ně se
na druhé místo dostal Michal Papoušek také z
Varnsdorfu. Nejmladší skupina do 8 let byla čistě
Novoborská zásluhou Patrika Vomely, Tadeáše
Ležáka a Davida Boušky, Šimona Lὅfflera a
Fandy Zákutného.

Naši mládežníci z TJ SLAVIA se turnaje účastnili
také. Pavel Kačmar potvrdil své nasazení a
skončil šestý, Jakub Faistauer desátý a hned za
ním Karel Hladík.

Kompletní pořadí: http://sachy.org/wp-content/uploads/2016/05/GP09Partyzanska2016-05-21.pdf
1. 1 Paulus Václav 		
2. 2 Přenosil Julián		
3. 3 Sichrovský Tomáš
4. 7 Habenicht Martin
5. 5 Papoušek Michal
6. 6 Kačmar Pavel		
10. 15 Faistauer Jakub
11. 4 Hladík Karel		

1702
1447
1411
1264
1317
1285
1005
1339

ŠK DDM Varnsdorf 		
1. Novoborský ŠK		
ZŠ Partyzánská Česká L.
ZŠ Partyzánská Česká L.
ŠK DDM Varnsdorf		
TJ Slavia Liberec		
TJ Slavia Liberec		
TJ Slavia Liberec		

2001
2002
2004
2005
2006
2002
2002
2001

7
6½
6½
6
5½
5½
4½
4½

31
31½
31½
30
27½
26½
27½
26½
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41½
42½
41½
40½
37
36½
34½
37

35,00
32,25
32,25
27,00
21,75
23,25
15,25
17,75

ZŠ Oblačná - první šachové krůčky
Šachový kroužek při ZŠ Oblačná vznikl na
začátku druhého pololetí letošního školního
roku. Chodí do něj žáci třetí a čtvrté třídy místo
do školní družiny a školního klubu. Děti o hraní
projevují velký zájem a již se mezi nimi objevují
talenti, kteří nejen dokáží dát mat, nýbrž dokonce
doma drží krok se svými tatínky.

Na začátku příštího školního roku máme v plánu
oslovit žáky celé školy.
Mgr. Jaromír Čihák, trenér
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Krajský přebor mládeže v rapidu - Ondra 2. místo do 8 let

Ondra Maršík opět nezklamal a obsadil v kategorii
do 8 let druhé místo za favoritem Adamem
Davidem z Libštátu a před Novoborským
Františkem Zákouckým. Dívčí kategorii vyhrála
Vanesa Štujberová z Frýdlantu před Adélou
Novotnou z Nového Boru.

Kategorii do 10 let vyhrál opět borec z Libštátu
– Filip Dolenský, před Michalem Papouškem z
Nového Boru a třetím Matthiasem Hauserem z
domácího Deska Liberec. Náš mládežník Michal
Fotr obsadil 11. místo. Jedinou dívkou v kategorii
byla Nikola Kulašová z Nového Boru a uhrála
pěkných 5 bodů.

deváté místo. Dvanáctý skončil David Müler.
Kategorii do 14 let vyhrál Marek Sýkora z
Deska, před Juliánem Přenosilem (Nový Bor)
a Štěpánem Dolenským z Libštátu. O pomocné
hodnocení skončil na 4 místě Pavel Kačmar.
V kategorii do 16 let zvítězil Jiří Viták z Deska,

před Václavem Paulusem z Nového Boru a
Martinem Říhou z Libštátu. Karel Hladík obsadil
páté místo a také jemu stupně vítězů unikly díky
pomocnému hodnocení.

Kategorii do 12 let ovládl Nový Bor v pořadí
Kryštof Hofman,Martin Habernich a Tomáš
Sichrovský. Náš Matěj Maršík přišel o stupně
vítězů porážkou v posledním kole a obsadil
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Ondra Maršík na MČR dětí do 8 let v Mostě nezklamal
Ve dnech 7-8. 5 2016 se Mostu v Severních Rodiče Maršíkovi jsou pro obě dětí, Ondru i
Čechách konalo MČR dětí do 8 let. Této soutěže staršího Matěje rozhodující oporou proto, aby
se zúčastnil také Ondřej Maršík z oddílu Slavia svůj sport mohly provozovat. Na obrázku Ondra
Liberec. Vzhledem k tomu, že se šachem začal
zhruba před rokem, se to může zdát jako odvážné
rozhodnutí.

Celkový výsledek, 50-té místo a 4 body a
zejména možnost vidět nejlepší děti a jejich
hru jsou cenná zkušenost, kterou Ondra, rodiče
a trenér mohou využít pro přípravu na stejnou
soutěž příští rok.

Celkové výsledky:
http://chess-results.com/tnr217878.aspx?lan=5
Soutěže se zúčastnilo bezmála 100 dětí, ze všech
koutů republiky. Hrálo se v hotelu Cascade a
děti si mohly vychutnat atmosféru velké soutěže.
Ondra si ještě vyzkoušel, jaké to je těsně před
soutěží onemocnět a do poslední chvíle nebylo
jasné, zda bude moci nastoupit. Nakonec se jeho
zdravotní stav zlepšil a jeho první velké soutěže
se mohl s určitým handicapem zúčastnit.

s maminkou a trenérem.
Zajímavost na závěr
V průběhu soutěže jsem požádal trenéra
Beskydské šachové školy pana Holeksu o krátký
rozhovor o tom, jak u nich s dětmi pracují. Je
všeobecně známo, že jejich škola má v ČR
výborné renomé. Z toho o čem jsme diskutovali,
je možné zmínit následující. Frýdek Místek a
okolí má zhruba 100 tis obyvatel. Ve školkách
se s šachy seznamuje ročně zhruba 300 dětí,
ze kterých se dále šachu věnuje 40-50 dětí v
šachové škole. Děti mají trénink 2x za týden v
trvání 1,5 hod. Dále jednou za měsíc soustředění
od pátku do soboty. Toto tréninkové zatížení
odpovídá současnému sportovnímu trendu, a je
absolutně běžné ve fotbale, kde takto malé děti
v Liberci trénují i 3x týdně. Trénink a jeho náplň
je veden podle šachového programu (pracovní
sešity) s názvem STAPPENMETHODE.NL.
Provoz šachové školy, zájmového sdružení, je
zajišťován vlastními placenými zaměstnanci. To
jen kdybychom v Liberci a Jablonci uvažovali o
podobném projektu.
				
Napsal Jan Weiser
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Zdenda Hnát o svém vítězství v seniorském turnaji nad 70 let
Také letos jsem dostal pozvání od Schachverband
Sachsen a Sportverein Grosschönau na
24. Offene Oberlausitzer Schach - Senioren
Einzelmeisterschaft 2016.
Hrávaly se dva samostatné turnaje, pro seniory
nad 60 let a pro seniory nad 70 let. Tentokrát se
mistrovství, vzhledem k počtu jen 24 účastníků,
odehrálo jako jeden turnaj a věkové kategorie
se vyhodnotily po skončení turnaje. Hrálo se
švýcarem na 7 kol od 24. do 30.dubna. Tempo
bylo 90 minut na 40 tahů a 2x15 minut na dohrání
s bonifikací 30 sekund na tah. Účastníci z celého
Saska, i z Drážďan, z Cottbusu či z Berlína.
Tu výhru v kategorii beru s pokorou, navíc nejsem
zrovna jásavý typ. První dvě partie jsem celkem
s přehledem vyhrál, načež jsem prohrál bílými
s jedním z favoritů turnaje. Variantu Caro Kanu
znal o fous dál. Pak následovaly dvě remízy, když
se mi nepovedlo dvakrát prosadit výhodu pěšce
navíc. Ve Francii, v Aljechin Chatardově útoku si
soupeř, jako černý, dovolil udělat brzy v zahájení
nekorektně krátkou rochádu. To samozřejmě
nejde, pokud se neobjeví někdo, kdo to dokáže
:-D. Po pěti kolech jsem měl tedy 3 z 5ti. Na slušné
umístění bylo nutné obě poslední partie vyhrát,
což se mi trochu se štěstím povedlo. V první se
soupeř z Berlína trochu ulakotil, vzal mi věž místo
silného koně a po té jsem mu virtuálně přivázal
nekrytým střelcem na diagonálu dámu, dostal
mat. Poslední partii jsem vyhrál zdlouhavě, když
soupeř který ze mne měl dost respekt se dopustil
asi z únavy chyby a mně se povedlo prosadit v
koncovce jezdce proti střelci materiální výhodu
3 pěšců. Po té se už jen čekalo na Buchholz,
který jsem měl o O,5 bodu lepší, než jeden z
dalších favoritů, s kterým jsem naštěstí nehrál.
Tedy žádná sláva a kdo mě zná, ví že pro mne

prosazovat nějakou výhodu pěšce, není má silná
stránka. Tedy ani žádná partie, co by stála za
uveřejnění.
Hrálo se v pohodě, jen mi měli za zlé, že vždy
poté co jsem ráno přijel autem začalo sněžit.
Teprve koncem týdne se mi povedlo to počasí
zlomit. Jo, to ELO je u nich tak o 100 bodů tvrdší.
Zdeněk Hnát.
AK Ü70
1. Hnat, Zdenek (Jiskra Tanvald) 5,0
2. Siegmund, Rainer (SV Dresden-Striesen) 5,0
3. Dr. Barz, Hanns-Werner (SV DresdenStriesen) 4,5
Stránky pořadatele s výsledky a partiemi:

http://www.schachverband-sachsen.de/breitenschach/
seniorenschach/1720-14-oberlausitzmeisterschaftbeendet.html
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TJ SLAVIA Liberec pořádá
turnaj pro mládež ročník 1998 a ml.
Letní open Babylon
Ředitel turnaje:

Vojtěch Šic, tel.: 776 307 722,

email: vojtech.sic@seznam.cz

Místo konání:

Konferenční sál Centra Babylon Liberec (hned u hlavního vchodu )

Přihlášky:

Elektronicky na adresu ředitele turnaje vojtech.sic@seznam.cz do 15.6.2016

Termín konání:

		

Startovné:

50,- Kč

Prezentace:

Od 8,30 do 9,15 hodin

sobota 18.6. 2016

2 x 15 min
Tempo hry:
Systém soutěže: Švýcarský systém na 9 kol
Rozhodčí:
Jan Malec
Časový plán:

Zahájení:			
9,30 hodin
1. - 4. kolo:			
9,45 – 12,00
Přestávka na oběd:		
12,00 – 13,00
5. - 9. kolo:			
13,00 – 16,30
Vyhlášení výsledků:
16,45
Návštěva Lunaparku po turnaji pro účastníky turnaje do 40,- Kč (do 21h)
- nutná závazná přihláška řediteli turnaje spolu s přihláškou do turnaje do 15.6.
pro zajištění sponzor. vstupenek. (https://www.centrumbabylon.cz/lunapark.html)

Hodnocení:

1. Počet bodů				
2. Střední Buchholz				

Občerstvení:
Ceny:

V hracím sále, ve vedlejší Královské zahradě a restauracích Centra Babylon
Budou vyhlášeni tři nejlepší hráči do 8, 10, 12, 14, 16, a 18 let.
Vyhlásíme také nejlepší dívky a nejmladšího účastníka.
Ceny zajištěny pro každého účastníka!!!
Každý lichý hráč z jednoho oddílu doveze kompletní
šachovou soupravu turnajové velikosti,včetně šachovnice
a funkčních šachových hodin.

Povinnost:

3. Buchholz
4. Progres
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Ze stránek ŠSČR - výběr z Komuniké ze 107 a 108. schůze VV ŠSČR
Oddílům pracujícím s mládeží připomíná
možnost podat si žádosti na kraje, které
rozdělují peníze z loterií od ČOV. Pozitivní
zprávou je, že Zimní olympiáda dětí a mládeže v
roce 2018 proběhne v Pardubickém kraji a bude
mít na programu opět i šachy.
Extraliga se bude i příští rok hrát pod hlavičkou
generální sponzora, advokátní kanceláře Továrek,
Horký a partneři (tht). Novým partnerem ŠSČR
je Energie na druhou, ČOV přispěl na zapojení
ŠSČR do Olympijského parku Rio-Lipno. Nikoliv
v této souvislosti oprášil VV pravidlo z roku 2003
a přijal nový a mnohem podrobnější systém
provizí za zprostředkování sponzorských smluv
debatovaný již od minulého léta. KMK představila
návrh prezentace pro potenciální sponzory
ŠSČR – nabízíme sponzorům a partnerům řadu
možných projektů a aktivit se solidním reklamním
potenciálem za velmi dobrých podmínek (většina
totiž zatím žádného partnera nemá).
Do nové sezóny družstev bychom konečně
měli mít nový a moderní web. Dojednané firmy
dokončují práce, řešilo se testování, je též třeba
urychlit přesun dat ze starého webu.
Manažer reprezentace M. Konopka informoval
o nominaci na Mitropa Cup a jejím trenérském
zabezpečení: ČR A: Hráček, Babula, Michalík,
Žilka, Ponížil; ČR B: Plát, Nguyen, Marek, Rýdl,
Vykouk a ČR ženy: Worek, Rodshtein, Olšarová.
Trenér reprezentace mládeže D. Kaňovský
přiblížil stav příprav mládežnických repre akcí a
informoval o aktualizaci Listiny talentů. Předseda
TMK si pochvaloval účast 42 trenérů na semináři
v Havlíčkově Brodě.

agenturou Bison&Rose na další rok. Schválil též
obsah a rozpočet projektu Dědo, babi, naučte
mě šachy, který byl podpořen MŠMT.
MŠMT letos v programu VIII rozdělovalo 360 mil.
Kč přímo klubům a tělovýchovným jednotám.
Na peníze určené na trenéry a vybavení si
mohly sáhnout i šachové oddíly s alespoň 20
mládežníky. Přes naši snahu o aktivizování
oddílů si však velmi jednoduchou žádost podalo
jen 8 šachových klubů, které při dotaci 1000
Kč na dítě získaly 532 tisíc Kč. K tomu možno
přičíst ještě několik oddílů zastřešených pod TJ,
kde nemáme informace, zda peníze doputovaly
šachistům. Odhaduji, že šachové prostředí přišlo
kvůli své pasivitě o 5 až 10 milionů korun, což
je obrovská škoda. Vyzýváme všechny oddíly,
aby se připravily na podzimní sběr žádostí
na rok 2017, kdy by klubům měla jít celá 1
miliarda Kč!
Půl milionu na krajské svazy by mělo být rozděleno
rovným dílem, tj. 35 700 Kč na každý kraj. Kraje
si musí dát do pořádku zákonné povinnosti
týkající se spolků včetně zveřejňování účetních
závěrek v rejstříku. Z pěti kandidátů na pozici
manažera projektu Šachy do škol doporučila
výběrová komise jako vítěze Miroslava Veselého
a Terezu Rodshtein, s kterými bude jednáno o
možném rozdělení působnosti. Čtveřice Marek,
Nguyen, Rýdl a Vykouk bude reprezentovat ČR
jako B tým na červnovém Mitropa Cupu v Praze,
na ME družstev ve Slovinsku nahradí v této
sestavě Nguyena Půlpán. Byly vyhodnoceny
individuální tréninky a došlo k jejich rozdělení na
další období. Uhrané tituly nelze vrátit, motivaci
je třeba hledat jinde:-).

VV schválil smlouvu na manažera projektu
Šachy do škol s M. Veselým, aktualizoval
Viktor Novotný
smlouvy s M. Šmajzrem na správu databáze
Předseda VV ŠSČR
ŠSČR a zpracování Elo, prodloužil spolupráci s
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Turnajový kalendář
11. 6. „O ROHOZECKÝ SOUDEK“ pořádá TJ Zikuda Turnov.
18.6. Letní open Babylon. Rapid mládeže 1998 a ml. Propozice
2.7.- 9.7. OPEN „České Švýcarsko“ 2016 Krásné Lípě u Rumburku.
		
Regionální p. jednotlivců „Západ“
		
KP mládeže v kategoriích do 12, 14 a 16 let
14.- 31.7.2016 XXVII. ročník mezinárodního festivalu šachu a her CZECH OPEN Pardubice
23. - 30.7. Open Desko Liberec.
Propozice k turnajům: http://www.sachy-slavia-lbc.cz/index.php/regionalni-turnaje

Tréninkové stránky mladých šachistů na: www.janwe.cz
Šachový klub TJ Slavia Liberec
děkuje Všem sponzorům a partnerům za podporu při přípravě a pořádání
Poháru ČR družstev v rapid šachu a Mistrovství ČR družstev v bleskovém šachu.
Videospot naleznete zde, reportáž v buletinu číslo 17

http://www.sachy-slavia-lbc.cz/index.php/mcr-db/111-pohar-a-mistrovstvi-cr-v-rapid-a-blesk-sachu-druzstev-zna-viteze

Regionální aktuality najdete na našem webu: http://www.sachy-slavia-lbc.cz/
Fotogalerie z turnajů naleznete: http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/
Email předsedy klubu: vojtech.sic@seznam.cz
Email pro web a buletin: sachy.slavia.lbc@seznam.cz
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