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Ve Stráži pod Ralskem se v sobotu 19.9. 
uskutečnil další ročník legendárního Strážského 
blesku. I tentokrát byl turnaj silně obsazen. Mezi 
23 účastníky bylo 7 hráčů s ELO vyšším než 
2000 a dalších 6 s elem přes 1900.

 Slavii zastupovalo trio elitních blicařů – předseda 
Vojta Šic, talentovaný Honza Šlechta a autor 
těchto řádku. Dále místní borec a host v našm 
družstvu Míla Říčánek. Na výpravě z Liberce 
nás ještě doplnil Miloslav Partl (tentokráte v roli 
hráče), hlavní rozhodčí  nadcházejícího MČR 

družstev v rapid šachu a bleskovém šachu a 
také školitel spolu s Honzou Malcem nedělního 
semináře rozhodčích
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REPORT ZE STRAŽE - blesk

Konečné pořadí po 23. kolech

1 Boreš Miroslav  2211 1. Novoborský ŠK 19
2 Liška Jiří   2122 1. Novoborský ŠK 17
3 Boreš Roman  2096 1. Novoborský ŠK 16,5
4 Černý Jakub  1995 SK Děčín  16,5
5 Bradáč Daniel  2035 ŠK Zikuda Turnov 15,5
6 Průdek Jiří  CZE 2046 TJ Krásná Lípa  15
7 Bradáč Adam  1836 ŠK Frýdlant  15
8 Melich Jindřich  2086 TJ Praha-Pankrác 14,5
9 Babička Michal  2077 SK Děčín  14,5
10 Janouš Petr  1919 TJ Slavia Liberec 14
11 Papay Jindřich  1889 SK Děčín  14
12 Partl Miloslav  1781 Sportovní klub Kbely 13,5
13 Řičánek Miloslav  1934 ŠK Stráž pod Ralskem 13
14 Honců Miroslav  1922 ŠK Česká Lípa  10
15 Různa Jindřich  1887 SK Děčín  10
16 Ščerba Jiří  CZE 1927 ŠK Stráž pod Ralskem 7,5
17 Šlechta Jan  CZE 1753 TJ Slavia Liberec 7,5
18 Šic Vojtěch  1817 TJ Slavia Liberec 7,5
19 Blaháček Evžen  1930 TJ Lokomotiva Liberec 4
20 Liška Jiří   1630 1. Novoborský ŠK 4
21 Švec Luděk  1676 TJ Desko Liberec 2,5
22 Čapek Vladimír  1593 ŠK Stráž pod Ralskem 2
23 Černý Stanislav  1675 ŠK Stráž pod Ralskem 0



Turnaj proběhl pod bedlivým dohledem 
rozhodcovské legendy Honzy Malce. Ve 22 
kolovém maratonu zaslouženě zvítězil Miroslav 
Boreš před Jiřím Liškou ml. a dalším z Borešů - 
Romanem.

Ze zástupců Slavie jsem nejlépe dopadl já se 
ziskem 14 bodů na celkově 10 místě. Sice jsem 
zaznamenal cenné skalpy Jiřího Lišky ml. a 
Romana Boreše, ale to jsem zase vykompenzoval 
bodovými ztrátami s několika slabšími soupeři. 
Kuriózní výklad šachových pravidel předvedl 
jeden z mých soupeřů,  který nejprve uchopil 
do ruky střelce, ale po zjištění, že tah střelcem 
by byl hrubou chybou, jej vrátil zpět, po zhruba 
30 vteřinovém přemýšlení pronesl „jadoube“ a 
provedl tah jinou figurou. Vzhledem k tomu, že 
jsem velmi tolerantní, jak je ostatně v našem 
oddíle zvykem, tak  jsem se přes soupeřovo 
faux paux velkoryse přenesl a nakonec jsem jej 

porazil matovým útokem. 
Honza Šlechta se opět ukázal jako postrach 
favoritů a poté, co s ledovým klidem uremizoval 
vítěze turnaje, tak s přehledem zavěsil v partii s 
Jiřím Liškou ml. Ten si bilanci 1/3 se slávisty asi 
za rámeček nedá. Honza skončil se ziskem 7,5 
bodu na  17.místě. 
Vojtovi se dařilo ve většině partií stavět velmi 
nadějné, občas dokonce i přivyhrané pozice, 
které se mu ale často nepodařilo utahat v 
časovém limitu. Na jeho obhajobu nutno dodat, že 
více energie věnoval propagaci nadcházejícího 
MČR družstev v rapid šachu a bleskovém šachu, 
které proběhne v Liberci první říjnový víkend.  S 
bodovým výsledkem 7,5 bodu se náš předseda  
umístil na 18. místě. 
Akce proběhla díky bezchybné organizaci v 
tempu vpravdě bleskovém a organizátorům patří 
veliký dík za perfektně zorganizovaný turnaj. Cen 
bylo tolik, že se dostalo na všechny, na některé 
i vícekrát. Kdo tam nebyl, může litovat a určitě 
můžeme další ročníky této vydařené akce všem 
doporučit.
      Petr Janouš
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Slavia Liberec uspořádala dne 26.9.2015 v 
armádní budově 31. pluku  Liberec  (dolní kasárny) 
2. ročník Slavia Open Liberec, který je zároveň 
prvním turnajem Velké ceny Libereckého kraje

Před začátkem klání mládežníků vyhlásil 
rozhodčí turnaje Jan Malec výsledky 0. ročníku 
Velké ceny Libereckého kraje mládeže 2014/15.
Výsledky zde

Do Libereckých kasáren přijelo 41 mládežníků.  
Pořadatelé připravily ceny pro všechny, poháry 
pro vítěze jednotlivých kategorií a možnost 
focení s profesionálními vojáky. Na poslední 
kolo překvapení: natáčení regionální televizí 
RTM+ a první rozhovory nejmladších vítězů před 
kamerou. Tato reportáž je již ve vysílání RTM+
Celkové výsledky Velké ceny LK 2014 - 2015 
http://sachy.org/documents/2015/05/velka-cena-libereckeho-kraje-20142015-prubezne-poradi-po-2-kolech.pdf
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Slavia Open Liberec mládeže a Velká cena Libereckého kraje

Dívky:                 
1. Kristýna Kučerová, 2. Anna Čejková, 
3. Kateřina Vaškovská
Kategorie H 7:     
1. František Zákutný, 2. Šimon Loffer, 
3. Tomáš Stehlík
Kategorie H 8 :    
1. Filip Sichrovský, 2. David Křelina, 
3. Tomáš Hrubý
Kategorie H 10:   
1. Maththias Hauser, 2. Martin Habenicht, 
3. Jiří Adámek
Kategorie H 12:   
1. Matěj Hurtík, 2.Tomáš Sichrovský, 
3. Tomáš Viták
Kategorie H 17:  
1. Tomáš Pop, 2. Jiří Viták, 3. Adam Podzimek



V rámci  reportáže z turnaje pro RTM+, proběhl  i 
rozhovor s Janem Weisrem pro podporu projektu  
Šachy do škol.

Další projekt, který byl na turnaji Slavia Open 
mládeže prezentován, je  podpora Krajské 
soutěže v řešení taktických úloh pro mládež 
*1998 a mladší a tím i pomoc pro trenéry 
kroužků mládeže. Vede Jan Weiser, trenér 
mládeže. 
Tohoto projektu se můžou účastnit mládežníci ze 
všech kroužků (školy, kluby a mohou jej využívat 
trenéři mládeže k další práci).
Odkaz, propozice, přihlášky zde: 
http://www.janwe.cz/sachy

K samotnému klání šachových nadějí:
mládežníci hráli v rapid tempu na 9 kol a bylo 
vidět jak obrovské zaujetí pro hru pokročilých, tak 
první nesmělé kombinace začínajících. Přesto, 
že pravidla rapid šachu mají tu nevýhodu, že 
nemožný tah prohrává, většina začínajících 
mládežníků řešila pozici dohodou a v partii se 
pokračovalo.
Za Slavii  nastoupily ve věkové  kategorii H12 
Ladislav Jíra (pátý v kategorii a 22 celkově), v  
H 17 Karel Hladík celkově 7 (v kategorii pátý), 
Pavel Kačmar skončil celkově na 12 místě a 
Daniel Mandák obsadil 31 místo.

Nejvíce mládežníků přijelo ze ZŠ Partyzánská 
Česká Lípa pod vedením paní Jínové. Celkově 
třináct (foto nahoře). Tímto děkujeme za podporu 
a výtečné výsledky.

Fotogalerie z Vyhlášení cen minulého ročníku a 
zahájení ročníku nového Slavia Open

http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/Slavia_open_
Liberec_2015_mladez_2.r/
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Slavia Open Liberec mládeže a Velká cena Libereckého kraje



V salonku restaurace U Čechů uspořádal Vojtěch 
Šic (za komisi rozhodčích ŠSLK) seminář a školení 
rozhodčích.  Seminář  vedli  ústřední rozhodčí 
Miloslav Partl a Jan Malec, rozhodčí I. třídy

Rozhodcovské třídy si obnovili
Jiří Průdek, Bohuslav Fúzik (oba TJ Krásná Lípa), 
Josef Mašek (TJ Víchová nad Jizerou) a Vojtěch Šic (TJ 
Slavia Liberec)
Noví rozhodčí :
Jakub Volenec (TJ Krásná Lípa), Jana Jínová, Michal 
Mach (oba 1. Novoborský ŠK), Pavel Římovský (TJ 
Lokomotiva Liberec), Jiří Kadeřábek (ŠK AD Jičín), 
Jiří Pražák (TJ Jiskra Tanvald) a Jan Šlechta (TJ Slavia 
Liberec)

Ke školení uvádí několik postřehů Miloslav Partl:  
a) Proč se učit pravidla?
na mnoha úrovních nastávají nepředvídatelné situace, 
které se dají analogicky sloučit do několika skupin
 1) neznalost pravidel vede ke znechucení ze hry . 
Zatím tedy jen jednou - jsem musel upozornit trenéra, 
že jeho svěřenkyně nehraje v souladu s pravidly a 
nepřipustit ji k další hře
 2) vícekrát se stane, že položím otázku a umíš ten mat 
dát? načež po záporné odpovědi nechám soupeře ať 
se dohodnou nebo po kladné odpovědi sleduji komu 
spadne praporek ( analogicky platí pravidlo, že je 
možné v posledních dvou minutách partie požádat o 
pomoc rozhodčího, když soupeř neusiluje o vítězství, 
ale hraje už jen takzvaně na čas)
 3) je možné reklamovat různé rušivé momenty a právě 
článek 12.9. pravidel dává zkušenému rozhodčímu 
možnost citlivě zasáhnout, stává se, že hráči hřeší 
právě na to, že je nikdo nemůže potrestat (protože, 
za soustavné vyrušování jim přece nikdo partii 
nezkontumuje), ale je možno použít drobnější sankce 
a teprve skutečná ignorance končí zkontumováním.
 4)Případně na turnajích se stane, že se hráč neomluví 
jednou dvakrát a pak se diví, že on přeci přišel a nikdo 
ho už nenechá zahrát.

 5) rozhodčí dohlíží na fakt, že oba hráči mají stejné 
podmínky pro hru.  Jsou to drobnosti, ale začíná to 
tím, že rozhodčí rozhodne, že celý turnaj budou 
hodiny po pravé ruce černého nebo že figurky budou 
vždy stavěny stejně a potom sluníčko do očí svítí 
jednou mě a podruhé soupeři jako bílému.
To je totiž tak, že nelze mít vždy absolutně vše v 
pořádku a pod kontrolou.
Rozhodčí posoudí, co je ještě přijatelné a kde má jeden 
z hráčů nespravedlivou výhodu.
 

b) Mohu jmenovat další důvody, ale právě rozhodčí je 
ten, kdo umí posoudit sporné situace v daném místě 
a daném čase a jeho vlastní zkušenosti mu pomáhají, 
aby byl objektivní, nezaujatý a spravedlivý.
 

Jan Malec ke školení: 
- vyzdvihnu snad to, že každý soutěžní hráč by měl 
znát i soutěžní PRAVIDLA, alespoň základní - někdy 
je hrůza, co si hráči myslí, že je správně
- důležité (nejen z FIDE, ale i ŠSČR)  je to, že turnaje 
ani utkání družstev nemůže rozhodovat nerozhodčí - 
šachy jsou sport a jako takový má své zásady
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Školení rozhodčích



V neděli 27. září 2015,  v restauraci Depo, 
proběhla volební konference ŠSLK.

Na programu jednání byla zejména volba 
předsedy, místopředsedy, výkonného výboru a 
jednotlivých komisí.

Avízované odstoupení stávajícího předsedy 
Viktora Novotného se nekonalo (zejména 
pro nezájem o funkci předsedy) a jako jediný 
kandidát byl znova zvolen.

O místo místopředsedy se na dálku utkala 
Romana Zemanová a Vojtěch Šic. V tajném 
hlasování post obhájila Romana Zemanová v 
poměru hlasů 9:7

Za členy výkonného výboru jsou zvoleni: Jan 
Malec, Jiří Průdek, Tomáš Trejbal a Vojtěch Šic

Členy revizní komise se stali: Petr Jakša , Tomáš 
Braun a Tomáš Buchcar

Sekretářem ŠSLK zvolen Michal  Mach

Delegáti na konferenci ŠSČR: Jiří Průdek, 
Vojtěch Šic, Michal Mach

Před samotnou volbou členů výkonného 
výboru  vyzdvihl předseda  práci, kterou odvedl 
Tomáš Braun při rekonstrukci části účetnictví 
z let minulých. Dále byly schváleny všechny 
předložené zprávy o hospodaření a rozpočet na 
rok 2015/16.

Jako úkol výkonného výboru je priorita právní 
samostatnosti ŠSLK, kdy jako jediný z krajů 
jsme doposud pobočným spolkem bez právní 
subjektivity.

V diskuzi byly řešeny

- rozhodčí a docílení toho, aby každé mužstvo 
mělo rozhodčí z řad kapitánů a jejich zástupců

- zapisování partií a jejich elektronické zpracování 
a uveřejnění na stránkách Krajského svazu
(... tento bod, vyjma Slavie nepodpořil nikdo)

- podpora Krajské soutěži v řešení taktických 
úloh pro mládež *1998 a mladší a tím i pomoc 
pro trenéry kroužků mládeže. 

Vede Jan Weiser

Tohoto projektu se můžou účastnit mládežníci ze 
všech kroužků (školy, kluby a mohou jej využívat 
trenéři mládeže k další práci).

Odkaz, propozice, přihlášky zde: 
http://www.janwe.cz/sachy
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Volební konference ŠSLK



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.

 Veškeré aktuality najdete na našem webu: http://www.sachy-slavia-lbc.cz/
Fotogalerie z obou turnajů naleznete: http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/

Email pro přihlášky do turnajů: vojtech.sic@seznam.cz
Email pro web a buletin: sachy.slavia.lbc@seznam.cz
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TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky
pořádaly pod záštitou náměstka hejtmana pro

Liberecký kraj pana Josefa Jadrného

3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev
4.10.2015 Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev

Partneři

Mediální partneři
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