
GM Vlastimil Jansa a spol., aneb jejich pouť na MS seniorů  

Ve dnech 15. 11. – 26. 11. 2022 se v italské Umbrii uskutečnilo MS seniorů. Jelikož se kapacity zcela
nezaplnily,  rozhodlo  se,  že  se  kategorie  mužů  a  žen  sloučí  do  jednoho  turnaje.  Vyhodnocení
samozřejmě zůstalo oddělené.  Soutěž se hrála na 11 kol  klasickým tempem 90/40 + 30 s  čekací
dobou 30 minut pro všechna kola. Českou reprezentaci tvořilo celkem 6 reprezentantů, bohužel bez
ženské hráčky. V kategorii 50+ startovalo první české trio ve složení: IM Jan Michálek, Martin Mojžíš a
Petr Malinovský. Další skupina 65+ obsahovala jména našich dalších třech borců: GM Vlastimil Jansa,
IM Josef Juřek a FM Jaroslav Mojžíš.
V prvním kole se Jansovi a spol. zadařilo.  Splnili  roli favoritů, a tak i slibný rozjezd. V 50+ se naší
reprezentaci poštěstilo získat jen 1/3 bodů, a to díky Janu Michálkovi. Mojžíš i Malinovský hned na
úvod hráli proti teoreticky o mnoho silnějším borcům.

Následující kola vyzněla pro české barvy velmi nadějně. Ve druhém kole se téměř všem našim hráčům
podařilo připsal další bod. Našim hráčům se dařilo po celou dobu první poloviny turnaje.

Vlastimil  Jansa  se  však v  šestém kole  utkal  s  prvním nasazeným,  s  GM Johnem Nunnem.  Český
velmistr dokázal soupeře udržet,  a tak si  připsal cennou remízu a nadále živil  ambice na nejvyšší
příčky.  Osmou partii  sehrál  pan Jansa  s  ženskou gruzínskou legendou GM Nonou Gaprindashvili.
Souboj zkušených hráčů nakonec skončil smírem. Bohužel ten den nesedl většině tuzemských hráčů,
a tak se k Jansově remíze přidala pouze jedna další, díky Petru Malinovskému.

Naštěstí se čeští borci oklepali a během zbylých kol nasbírali mnoho dalších bodů. Mnoho fanoušků
přálo GM Jansovi medailové umístění. Zkušený šachista však v předposledním kole podlehl dánskému
GM Kristiansenovi. Veškeré reálné šance na cenný kov se tak rozplynuly.
Celá výprava mohla být v rámci možností spokojená. Nikdo si výrazně nepohoršil.  Za zmínku stojí
dodat, že nad 75+ se Vlastimil Jansa dostal na 1. příčku, a celkově 8. je v kategorii 65+! Také Josef
Jurek předvedl fantastický výkon, který byl ohodnocen 14. místem.

Celé  české reprezentaci  děkujeme za  kvalitní  výkony a gratulujeme k  pěkným umístěním v silně
nabitém turnaji!
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Vlastimil Jansa 
Foto: David Llada – Chess & Photography 

Rezultáty, okomentované partie či fotogalerii můžete projít na ŠSČR webu. 

ME mládeže v Turecku     

Na začátku listopadu odstartovalo ME mládeže v Antalyi. Turnaj, hrán ve dnech 6. 11. – 14. 11. 2022,
byl rozvržen na 9 kol v klasickém tempu. Česká výprava, čítající 15 tuzemských talentů a 3 trenéry,
přiletěla v sobotu 5. 11. 2022 do místa konání. Od dalšího dne odstartovaly již všechny skupiny a
každý ze zúčastněných tak mohl předvést své kvality.

Po  úvodním  kole,  jež  nebylo  nejlépe  zahrané  z  pohledu  českých  barev,  se  většina  mládežníků
rozehrála. Někteří jedinci však čekali na svůj první zisk i 4 kola. Čeští šachisté se ještě snažili zvrátit
průběh turnaje.  Bohužel  síly  ubývaly.  Po  závěrečné partii  si  děti užily  zakončovací  ceremoniál.  Z
výsledků lze vyčíst, že mnoho vrstevníků bylo elově podhodnoceno. Bohužel se většině Čechů snížilo
právě  zmiňované  elové  hodnocení.  Je  nutno  dodat,  že  si  výprava  s  sebou  odvezla  velmi  cenné
zkušenosti, na kterých naši šachisté mohou následně v budoucnu stavět. 

http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/1/M9tsyPccOQT-Ig9egTM8mg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovdmxhc3RpbWlsLWphbnNhLXYtcHJ2bmktZGVzaXRjZS1hLW5lamxlcHNpLXYta2F0ZWdvcmlpLTc1Lw


Česká výprava v Antalyi 
Foto: ŠSČR 

Výsledky, fotografie a reportáže naleznete zde. 

Druhá půlka Turnaje kandidátek odstartovala  

Jak se již v minulém vydání psalo, Turnaj kandidátek 2022 se skládá ze dvou částí. V přelomu října a
listopadu se povedlo ovládnout 1. část čínské hráčce Lei Tingjie. Přesně po měsíci se v uzbekistánské
Chivě odehrává dění druhé skupiny. Kvartet špičkových šachistek ve dnech 28. 11. – 11. 12. 2022
hraje o pomyslnou vstupenku do finále. V početní přesile nastoupily hráčky hrající pod vlajkou FIDE
(Aleksandra Goryachkina vs. Alexandra Kosteniuk, Kateryna Lagno vs. Tan Zhongyi (Čína)).

Souboj mezi poslední vyzyvatelkou, mistryní světa, Alexandrou Goryachkinou a Alexandrou Kosteniuk
byl velice vyrovnaný. První dvě partie nepoznaly vítězku. Třetí osudová však přála více Goryachkině,
která černými v italské dokázala udolat krajanku. Kosteniuk tak musela v poslední partii riskovat, vše
nebo nic,  a to černými figurami.  Souboj,  ač  byl  velmi zajímavý, skončil  remízou.  Goryachkina tak
postupovala do dalších bojů, kde v tu dobu stále ještě vyhlížela svou budoucí soupeřku.

http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/2/DaqfGO-Jf6xQgGvK1Pm7JQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovemF2ZXItbWUtbWxhZGV6ZS8


A proč tomu tak bylo? Druhá dvojice, Kateryna Lagno (FIDE) vs. Tan Zhongyi (Čína), byla nesmírně
vyrovnaná. Muselo se rozhodovat v tie-breaku tempem 15+10. První partii uchopila za správný konec
Číňanka. Kateryna Lagno měla však další 3 hry k dobru, aby zvrátila nepříznivý průběh zápasu. Ovšem
všechny zbylé partie skončily nerozhodně.

V semifinále se tak utká duo Goryachkina – Zhongyi. Kdo dokáže zahrát lepší šachy? Uvidíme ve finále
souboj Číňanek?

2. semifinále Turnaje kandidátek v Chivě 
Foto: Timur Sattarov, FIDE

Na  tyto  otázky  se  brzy  dozvíme  odpověď.  Mezitím  lze  sledovat  celý  průběh  formou  výsledků,
fotodokumentací (FIDE) či videí. 

http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/5/E6J12Rozso4GCVgDM_P87A/aHR0cHM6Ly93b21lbnNjYW5kaWRhdGVzLmZpZGUuY29tL21lZGlhL3ZpZGVvcw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/4/f6Mnn-TkPGxZS7KDFBr1Rw/aHR0cHM6Ly93b21lbnNjYW5kaWRhdGVzLmZpZGUuY29tL21lZGlhL3Bob3Rvcw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/3/zQCA3wBFAOLEMr3y1q85Zg/aHR0cHM6Ly9jaGVzczI0LmNvbS9lbi93YXRjaC9saXZlLXRvdXJuYW1lbnRzL3dvbWVucy1jYW5kaWRhdGVzLTIwMjItMjAyMy8yLzIvMQ


Špindlerův Mlýn opět hostil Polofinále MČR  

Ve dnech  12.  11.  -  19.  11.  2022  proběhlo  Polofinále  MČR juniorů  a  Polofinále  MČR juniorek  v
kategoriích 18 a 20 let. Hrací prostory poskytl Hotel Esprit pod taktovkou tradičního pořadatele –
Šachová škola Pat a Mat. Z přihlášených 90 juniorů a 23 juniorek se nakonec odprezentovalo 88 hráčů
a 23 hráček, což i  tak překonalo dosavadní početní  rekordy v této soutěži.  Většina dívek hrála v
kategorii D18. V D20 byl zájem menší, zde odstartovaly turnaj pouhé dvě hráčky.

Osm dní se bojovalo ve dvou samostatných devítikolových turnajích o postup na uzavřená MČR kat.
H18+20 a D18+20. Junioři se rvali o šest postupových míst a juniorky o pět. Páté postupové místo
dala  do  placu  Martina  Šťastná,  která  se  rozhodla  postup  na  MČR  znovu  vybojovat,  byť  měla  z
letošního MČR zajištěn přímý postup. Risk se jí nakonec vyplatil.

Celkově byly oba turnaje vyrovnané. Tomu odpovídá i fakt, že mnoho favoritů nezvládlo obhájit své
startovní pozice. A jak vše dopadlo?
Vítěze jednotlivých skupin (vč. fotodokumentací) naleznete na našich stránkách. 

ŠSČR představuje svůj nový fanshop!      

Jelikož se blíží  svátky klidu a míru,  Šachový svaz České republiky si  dovolil  připravit  pro šachové
nadšence  pěknou  nadílku.  Na  jednom  místě  můžete  nyní  zakoupit  publikace,  ale  také  mnoho
zajímavých šachových dárků. Samozřejmě v nabídce nechybí věci s tématikou Ženského šachu.

Další užitečné informace, včetně stránek fanshopu, naleznete zde. 

Můj klub 2023 – POHYB A ZDRAVÍ     

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ.
Výzva je věcně zaměřena na podporu činností a oblastí podpory:

• sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 3 až 14 let (ročníky 2020 až ročníky 2009) 

• zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele dle bodu 2.3. a 2.4. v 
souladu s platnými registrovanými stanovami

Datum ukončení příjmu žádostí se prodlužuje do 30. 12. 2022. Další údaje najdete zde. 

Více informací se dozvíte v článku. 

http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/9/c_XSoAlj1-kQ_mOMJodSpA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovdHJldGktYS1jdHZydGUta29sby1leHRyYWxpZ3kv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/8/gyme7XD9zA3QKKd-qaiMIg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbXVqLWtsdWItMjAyMy1wb2h5Yi1hLXpkcmF2aS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/7/yHq4YTsYnvCOcdlIMFYUPg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbm92eS1mYW5zaG9wLWplLXRhZHkv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/6/w2ppCGILCd-oOzYEsxSVmw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovby11Y2FzdC12LW1jci1qdW5pb3J1LWEtanVuaW9yZWstc2Utb3BldC1ib2pvdmFsby12ZS1zcGluZGxlcm92ZS1tbHluZS8


Třetí a čtvrté kolo Extraligy     

O prvním prosincovém víkendu měla na programu šachová nejvyšší soutěž další dvě kola. Dominanci
potvrdil hlavní favorit soutěže Nový Bor, který kráčí soutěží bez jediné zápasové prohry se skórem
23,5 bodu! V sestupových vodách se prozatím nachází oba nováčci soutěže OAZA loznice.cz a Šachy
Hošťálková. Nejúspěšnějšími hráči po úvodních čtyřech kolech s plným bodovým ziskem jsou Tamir
Nabaty hájící barvy Lysé nad Labem a Štěpán Žilka hrající za Nový Bor. 

Vlastimil Jansa oslavil 27. 11. 2022 své 80. narozeniny!      

Přejeme všechno nejlepší, a hlavně hodně zdraví. Podcast, ve kterém se dozvíte, jak probíhala jeho
šachová oslava, si můžete poslechnout zde. 

Akce Aljechin do každé knihovničky    

My-Chess nyní připravilo zajímavou akci pro milovníky šachové „klasiky“. Cílem této nabídky je dostat
co nejvíce knih týkajících se jednoho z nejlepších šachistů historie do rukou šachových nadšenců.
Proto neváhejte a zavítejte na jejich webové stránky

Diagram k zapřemýšlení z MrDodgy Invitational 2022 

Shevchenko, Kirill (UKR) – Supi, Luis Paulo (BRA), Osmifinále - 6. partie 

Dokážete najít nejlepší pokračování za bílé figury? 

http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/11/bgUSbDCqklLR1EbbMsUzHg/aHR0cHM6Ly9teS1jaGVzcy5jb20vYmxvZy9wb3N0LWRldGFpbC82OTAv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/12/VLf7_foR_loLHp8m1haMLg/aHR0cHM6Ly9jaGVzczI0LmNvbS9lbi93YXRjaC9saXZlLXRvdXJuYW1lbnRzL21yZG9kZ3ktaW52aXRhdGlvbmFsLTMtMC0yMDIyLWtub2Nrb3V0LzEvMi82
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/10/TQPGk248fhRkuyeo3zbSeA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovcG9kY2FzdC1zLXZlbG1pc3RyZW0tamFuc291Lw


Rubrika jednou větou     

• Poslední výzva: Fakturace POK do 11. 12. 2022   

• Přihlaste se do Šachliterární soutěže! 
• Databáze partií ŠSČR   2020 – 2022 
• Šachový svět opustil Martin Huba,   bývalý prezident Slovenského šachového svazu 
• Rozhovor s Petrem Piskem 
• Nad dotazy šachistů – 5. díl   
• Na MČR v blesku přihlášeno přes 370 hráčů! 
• Vyhodnocení soutěže Šdš a My-Chess – listopad   
• Oprávnění účastníci MČR juniorů a juniorek   a žádosti o divoké karty 
• Obecné propozice Přeboru škol 2022-2023   a konkurz na pořadatele republikového kola 
• Konkurz na MČR družstev mladších a starších žáků 2023   
• Počty delegátů na Konferenci ŠSČR 2023 
• MČR amatérů   ve vážném šachu, rapidu a blesku se bude hrát v Hluku 
• Scouting 4/2022 – Osvětimany 
• Losinský kapr   hlásí návrat! 
• Doškolení trenérů   proběhne také ve Frýdku-Místku! 
• Hlaste se na sobotní seminář trenérů v Klatovech 
• Setkání rychnovských mistryň s veřejností   
• Pozvánka   na hybridní mistrovství Evropy měst a obcí 
• 251. díl pořadu V šachu   
• Školení rozhodčích   R3 a seminář rozhodčích R2 a R3 
• Soutěž Šachy do škol 2022-23   
• Videa pro začátečníky (pokračování): 

10. Hodnota figur 
11. Šachová notace 
12. Základní postavení 
13. Braní, útok a krytí 

http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/38/Vv5Uz0gZLvRWtMTAPmAXlQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovdmlkZWEtMTMtZGlsLWJyYW5pLXV0b2stYS1rcnl0aS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/37/yDdSnVxAeu2VFDg8hHHmnw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovdmlkZWEtMTItZGlsLXpha2xhZG5pLXBvc3RhdmVuaS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/36/eu8Dow5yeO53mGEMldol3g/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovdmlkZWEtMTEtZGlsLXNhY2hvdmEtbm90YWNlLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/35/c17RgJsYCYy3Ld21yygjBw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovdmlkZWEtMTAtZGlsLWhvZG5vdGEtZmlndXIv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/34/JTeylRLKJ_VvEDxbuvAzyg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovc291dGV6LXNhY2h5LWRvLXNrb2wtMjAyMi0yMy8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/33/nXe-EmyyyFIi9XCXNWY28Q/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovc2tvbGVuaS1yb3pob2RjaWNoLXIzLWEtc2VtaW5hci1yb3pob2RjaWNoLXIyLWEtcjMtaHJhZGVjLWtyYWxvdmUtMTAtMTItMjAyMi8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/32/_xNd35cd438y7pesgAKzLQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovMjUxLWRpbC1wb3JhZHUtdi1zYWNodS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/31/KhH-DdUpxK7LzyXOinuF9w/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovcG96dmFua2EtbmEtaHlicmlkbmktbWlzdHJvdnN0dmktZXZyb3B5LW1lc3QtYS1vYmNpLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/30/7rrYuQ4RjUaDOVZNCKxf5w/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovc2V0a2FuaS1yeWNobm92c2t5Y2gtbWlzdHJ5bi1zLXZlcmVqbm9zdGkv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/29/-O7dmyjgL-4lrttwDxfV6w/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovaGxhc3RlLXNlLW5hLXNvYm90bmktc2VtaW5hci10cmVuZXJ1LXYta2xhdG92ZWNoLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/28/v0sf7oOsJlY1HY2yDBn4lg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovZG9za29sZW5pLXRyZW5lcnUtcHJvYmVobmUtdGFrZS12ZS1mcnlka3UtbWlzdGt1Lw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/27/wus_Ud0wTtiIjQZAcVRSjg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbG9zaW5za3kta2Fwci1obGFzaS1uYXZyYXQv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/26/pMq6XrgCuTzMUoWU8W_cYg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovc2NvdXRpbmctNC0yMDIyLW9zdmV0aW1hbnkv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/25/OYJ4Z76EGFVu2E7TFUkPfQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbWNyLWFtYXRlcnUtdmUtdmF6bmVtLXNhY2h1LXJhcGlkdS1hLWJsZXNrdS1zZS1idWRlLWhyYXQtdi1obHVrdS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/24/Tjuc8ipoquPMwcfyKb-Dew/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovcG9jdHktZGVsZWdhdHUtbmEta29uZmVyZW5jaS1zc2NyLTIwMjMv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/23/fXfVsuWzt05hrNgqlo2LAQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ova29ua3Vyei1uYS1tY3ItZHJ1enN0ZXYtbWxhZHNpY2gtYS1zdGFyc2ljaC16YWt1LTIwMjMv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/22/ethq0IC52MYeIuLt0TCGwQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovb2JlY25lLXByb3BvemljZS1wcmVib3J1LXNrb2wtMjAyMi0yMDIzLWEta29ua3Vyei1uYS1wb3JhZGF0ZWxlLXJlcHVibGlrb3ZlaG8ta29sYS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/21/Qjal0_me0AQJVfZHGKsYJA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovb3ByYXZuZW5pLXVjYXN0bmljaS1tY3ItanVuaW9ydS1hLWp1bmlvcmVrLWEtemFkb3N0aS1vLWRpdm9rZS1rYXJ0eS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/20/qApp4FgPjCKLAQGLPRu_5w/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovdnlob2Rub2Nlbmktc291dGV6ZS1zZHMtYS1teS1jaGVzcy1saXN0b3BhZC8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/19/RgyePoWDtSI03kyhix4UbQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbWNyLXYtYmxlc2t1LWJsaXppLXNlLXV6YXZlcmthLXByaWhsYXNlay8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/18/6_sSNSFaAREXQLJltuh2ug/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovbmFkLWRvdGF6eS1zYWNoaXN0dS01LWRpbC8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/17/52DIjmeGE--vpw6MRGQaQg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovcm96aG92b3Itcy1wZXRyZW0tcGlza2VtLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/16/S0fcTqmLmgyC0FmSZaNhmw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovc2FjaG92eS1zdmV0LW9wdXN0aWwtbWFydGluLWh1YmEv
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/15/gGrF8cLDl2pNW_lxKmYGdw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovZGF0YWJhemUtcGFydGlpLXNzY3ItMjAyMC0yMDIyLw
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/14/qFkZYeY2NxFMkLcx6MxDsg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovcHJpaGxhc3RlLXNlLWRvLXNhY2hsaXRlcmFybmktc291dGV6ZS8
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AU0AAATZLc4AAcpjkQYAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBjkiml1U-slc6YT16RussSgmSh8QAMobc/13/ZHK3_A5dEt29MyMaQnZohQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovcG9zbGVkbmktdnl6dmEtZmFrdHVyYWNlLXBvay1kby0xMS0xMi0yMDIyLw


A na závěr pro vás máme stručný kalendář blížících se šachových událostí:  

10. 12. 2022 28. ročník O Losinského kapra GP ČR v rapid 

10. 12. 2022 Ligy mládeže 

11. 12. 2022 1. ligy – 5. kolo 

11. 12. 2022 European Cities & Towns Chess Championship 

12.–18. 12. 2022 Vasylyshyn Memorial 

12. 12. 2022 O šachového krále BBéčka 2 

15.–18. 12. 2022 European Rapid&Blitz Chess Championships 

16.–18. 12. 2022 14. TALENT Cup 

17. 12. 2022 MČR mužů a žen v bleskovém šachu 

17. 12. 2022 26. ročník turnaje „O vánočního kapra“ 

18. 12. 2022 2. ligy – 5. kolo 

25.–30. 12. 2022 World Rapid and Blitz Championships 

26. 12. 2022 Memoriál Stanislava Vojty (39. ročník) 

27. 12. 2022 Rapid Světlá nad Sázavou součást GP ČR v rapidu 

27. 12. 2022 65. Táborská věž, memoriál JUDr. Václava Rajlicha 

6.–13. 1. 2023 Open Praha 

7.–8. 1. 2023 Extraliga – 5. kolo, Extraliga – 6. kolo 

8. 1. 2023 2. ligy – 6. kolo 

Kompletní kalendář naleznete na webu ŠSČR. 

Ať se Vám daří na šachovnici i mimo ni,

krásný prosinec Vám přeje 

Šachový svaz České republiky 

http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AVYAAFdy9WAAAcpji-wAAABeA54AAYCr2SsAm_HOAAyiHgBiqajpmnjvTcCPS8SoowhdJLjpKgAMobc/30/4r0CJ7gU0HPSy_bM63QBUQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlc3MuY3ovdnlwaXMtdnNlY2gtdWRhbG9zdGkv

