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Vážení přátelé, 

dovolte nám, abychom Vás srdečně přivítali na letošním mistrovství České Republiky mládeže v rapid 

šachu do 14 let v Klatovech. Jsme velice poctěni pořádáním této vrcholné mládežnické akce a 

slibujeme, že se pokusíme uspořádat turnaj, na který budete rádi vzpomínat. Budeme se snažit, aby 

vše probíhalo bez problémů, a budeme doufat, že si odvezete jen samé příjemné zážitky. Na závěr 

bychom Vám chtěli popřát příjemný pobyt v našem městě a co nejvíce úspěchů za šachovnicí, 

v případě, že to na medaili stačit nebude, tak vězte, že již účast na této vrcholné republikové akci je 

velkým úspěchem. 

                       Pořadatelský tým 

 

Úvodní informace účastníkům 

1) Prezence – účastníci se po příjezdu do Klatov dostaví do Kulturního domu, kde v turnajovém infocentru 

obdrží děti hrající mistrovskou kategorii drobnou věcnou cenu a pak se přesunou k prezentaci do prostoru 

vedle infocentra. Zde dostanou všichni účastníci včetně doprovodu účastnický průkaz s číslem pokoje na 

ubytování a stravenky na jméno. S tímto účastnickým průkazem je pak možno se jít ubytovat, bez tohoto 

průkazu je to zbytečné. Při prezentaci zároveň budou vyřešeny nedoplatky a přeplatky, v případě časové 

tísně se finance budou řešit v sobotu odpoledne. Prezence se urychlí, když nahlásíte kód přihlášky, který si 

přečtete na nástěnce u infocentra u Vašeho jména. 
 

2) Potvrzení o zaplacení – účastníci, kteří žádali vystavit fakturu, tuto dostali mailem a na místě obdrží 

originál. Ti, kdo platili převodem na účet uvedený v propozicích, pro ty je účetním dokladem tento 

bankovní převod, kdo by však k tomu potřeboval potvrzení o příjmu částky na účet (což není účetní 

doklad), není problém toto potvrzení v sobotu odpoledne vystavit. Při prezenci žádáme tento požadavek 

uvést, abychom si příslušné potvrzení s předstihem připravili. V neděli už nebude časový prostor vydávat 

žádná potvrzení. 
 

3) Infocentrum – po celou dobu MČR bude v předsálí fungovat Infocentrum, kde se můžete dozvědět všechny 

potřebné informace týkající se doprovodného programu, jak se dostanete k příslušné ubytovně a zároveň si 

zde můžete zakoupit šachový suvenýr týkající se nejen tohoto mistrovství. Jde především o trička, 

propisky, tužky, hrnky, ručníky apod.  V infocentru Vás s úsměvem obslouží naše ochotná děvčata 
 

4) Přístup rodičů a doprovodu do hracího sálu – plně si uvědomujeme jak kontraverzním tématem tento 

bod je. Nechceme jít cestou, že hned zakážeme rodičům a doprovodu přístup do hracího sálu, protože je 

nám jasné, že by tito účastníci byli o dost zajímavého ochuzeni. Na druhou stranu musíme plně zachovat 

regulérnost turnaje. Je striktně zakázána jakákoliv komunikace mezi hráči a dalšími osobami, partie je 

pouze věc těchto hráčů a nikdo do partie nesmí zasahovat, ať se tam děje cokoliv. Jedinou výjimkou je, že si 

hráč zvednutím ruky vyžádá účast rozhodčího, pak smí rozhodčí do partie zasáhnout. Nebudeme zakazovat 

rodičům a doprovodu, aby se šli podívat na své děti, budeme však vyžadovat, aby stáli za zády svých 

svěřenců a nebude umožněno trvale u partie postávat, protože rozhodčí a jejich asistenti musí mít přehled 

o dění za šachovnicemi. Pokud by tato pravidla byla porušována, bude přístup do hracího sálu zakázán! 

Věříme ale, že k tomuto opatření nebude nutné sáhnout. Všechny hráče žádáme, aby po odehrání partie 

trávili čas mimo hrací sál. 
 

5) Písnička – jak už v Klatovech bývá zvykem, hráči jsou cca 3 minuty před partií svolávány k šachovnicím 

pomocí písničky, takže když zazní písnička (během zahájení uslyšíte jaká ), je to neklamné znamení, že 

začíná další kolo a je třeba zaujmout svá místa. 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 

PÁTEK 9.9. 

17.30 - 21.30    prezence + ubytování  
 

SOBOTA 10.9. 
 

07.30 - 08.30  snídaně  
07.30 - 08.30  prezence  
09.00 - 09.20  slavnostní zahájení  
09.30 - 10.20  1.kolo 
10.30 - 11.20  2.kolo 
11.30 - 12.20  3.kolo 
12.00 - 13.30  oběd 
13.30 - 14.20  4.kolo 
14.30 - 15.20  5.kolo 
15.30 - 16.20  6.kolo 
17.00 - 19.00  večeře  
17.00 – 21.00  kulturní, společenský a sportovní program 
 

NEDĚLE 15.9. 

 

07.30 - 08.30  snídaně  
08.30 - 09.20  7.kolo 
09.30 - 10.20  8.kolo 
10.30 - 11.20  9.kolo 
11.00 – 12.30  oběd 
12.30     slavnostní zakončení  

  

 

JÍDELNÍ LÍSTEK  

 

Pátek 9.9.2016 19:00-21:00 Večeře: 

   
Kuřecí nudličky se zeleninou, těstoviny nebo dušená rýže 

    Sobota 10.9.2016 7:30-8:30 Snídaně: 

   
Párek, pečivo, hořčice, teplý nápoj 

    
  

12:00-13:30 Oběd: 

   
Polévka: Frankfurtská 

   
Vepřový steak přírodní, dušená rýže 

    
  

17:00-19:00 Večeře: 

   
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory 

    
  

7:30-8:30 Snídaně: 

   
Obložený talíř šunka - sýr, pečivo, máslo, jogurt 

    Neděle 11.9.2016 11:00-12:30 Oběd: 

   
Polévka: Hovězí vývar s masem a nudlemi 

   
Přírodní rybí file, dušená zelenina, šťouchané brambory 
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DOPROVODNÉ AKCE 

 
FOTBAL „ČECHY vs. MORAVA“ 

V sobotu si můžete přijít zahrát fotbal od 18:00 do 20:00 na hřiště ZŠ Masarykova . 

Systém hry bude určen dle počtu přihlášených hráčů. Sraz společného odchodu na 

hřiště bude v 17:30 před vchodem do Kulturního domu. Zájemci nahlásí své jméno a 

tým, za který chtějí hrát, v infocentru do 17:00.  

 

 
PING -PONG  

V sobotu si také můžete přijít zahrát ping-pong od 18:00 do 20:00 v tělocvičně  ZŠ 

Masarykova . Pokud máte vlastní pálku, vezměte si ji s sebou, pálek k zapůjčení na 

místě máme omezený počet. Sraz společného odchodu ště bude v 17:30 před 

vchodem do Kulturního domu. 

 

 

KATAKOMBY 

V sobotu odpoledne budete moci navštívit klatovské katakomby v prodloužené 
otevírací době do 20:00. Vstupné je jednotné a to pouze 30,- Kč po předložení 
účastnického průkazu. 
 
 
ČERNÁ VĚŽ A OSTATNÍ PAMÁTKY KLATOV 

Během celého víkendu budete mít možnost navštívit vybrané památky města Klatov – Černou věž, 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Barokní lékárnu a samozřejmě Katakomby za zvýhodněné 50% 

vstupné. 

 

  

ATRAKCE 

V případě hezkého počasí budeme před Kulturním domem nabízet dětem  malé rozptýlení mezi 

partiemi. DDM Klatovy nám zapůjčilo různé atrakce, koloběžky a hry, které budou dětem během dne 

k dispozici na hraní. 

 

 
PROHLÍDKA KLATOV 

V sobotu 10.9. se pod záštitou města Klatov uskuteční bezplatná komentovaná prohlídka města. 

Průvodcovat bude Ing. Kříž od 14:00. Sraz u informačního centra města v klatovském dvorku 

(u náměstí). 

 

PROHLÍDKA KLATOV MIMO HRACÍ DOBU 

V sobotu 10.9. je zajištěna pro šachisty komentovaná prohlídka města Klatov mimo hrací dobu a to od 

17:30 – sraz na schodech před Kulturním domem (před hracími prostory). Zhruba hodinovou 

prohlídku historického centra Klatov povede Kamila Špirková. Prohlídka je pro účastníky MČR 

zdarma.  
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VÝZNAMNÉ PAMÁTKY KLATOV 

 

Do výše 81 metrů se tyčí Černá věž, dílo Antonia de Salla. Věž byla postavena v letech 1547-1557 
z tesaných kvádrů. Tato nepřehlédnutelná dominanta měla být místem, z něhož by bylo možné vidět a 
ovládat centrální město, chránit ho tak proti častým požárům i proti nepříteli. Na ochoz v pátém patře 
vede 226 schodů. Odměnou za namáhavý výstup je krásný výhled na okolí, za jasného počasí i na 
vzdálené šumavské vrchy. Majestátně působící barokní stavba jezuitského kostela Neposkvrněného 
početí Panny Marie a svatého Ignáce s bohatě zdobeným dekorativním průčelím  a interiérem 
přitahuje už na první pohled. Stavbu započal architekt Carlo Lurago v roce 1656, později se na jejích 
úpravách podílel Giovanni Domenico Orsi. Kostel je vystavěn na půdorysu latinského kříže s kupolí 
nad křížením ramen a zachovává tím tak klasickou koncepci jezuitských chrámů. Prohlídku města 
osvěží návštěva barokní lékárny „U Bílého jednorožce“. Tato unikátní expozice lékárenství mapuje 
vývoj od roku 1776 až 1966, kdy lékárna ukončila svoji činnost, svým interiérem a zařízením, z velké 
části nepostrádajícím prvky kuriozit pocházejících převážně z 18. století. Katakomby - tajemné 
podzemní prostory jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ignáce navozují pocit posvátné 
úcty. V této kostelní kryptě byli pohřbíváni členové jezuitského řádu a významné osobnosti města. 
První zemřelí byli do katakomb ukládáni ještě před dokončením stavby od počátku 70. let 17. století. 
Pohřbívání v katakombách ukončily patenty císaře Josefa II. v roce 1783, které zakazovaly pohřby 
v kostelech.  Důmyslně řešený větrací systém umožňuje udržovat optimální teplotu vhodnou pro 
konzervaci mumifikovaných těl. Chvíli klidu a velebný zážitek nabízí gotický arciděkanský kostel  
Panny Marie  situovaný v  jedné z přilehlých  uliček u náměstí. Tento 
nejstarší historický objekt ze 13. století byl několikrát přestavován a 
rozšiřován. V jeho prostorách je vystaven zázračný obraz Panny Marie 
Klatovské chovající na klíně malého Ježíše, která uzdravuje, a ke které se váže 
staletími udržovaná pověst prokazující nejen její zázračnost, ale i pravost 
lidské krve na jejím zraněném čele. Osamoceně vedle chrámu stojí Bílá věž, 
původně zvonice postavená v roce 1581. Mezi mladší architektonicky působivé stavby patří i secesní 
budova Vlastivědného muzea Dr. Hostaše, přestavovaná v letech 1905–1907. Muzeum mapuje 
zajímavou formou prostřednictvím vystavovaných exponátů jednotlivé etapy vývoje města od pravěku 
až po současnost. Severně od středu města je umístěn židovský hřbitov z 2. poloviny 19. století. 
Synagoga, upravovaná v letech 1966–1967, je v současnosti využívána pro jiné účely. Ochranu 
středověkých Klatov zajišťovaly dvojité kamenné hradby, budované při založení města. Byly vysoké 
10-12 metrů, doplněné baštami a příkopy. Nejzachovalejší část hradeb se nachází na východní straně 
města, kde stojí dvě kruhové bašty. 

Informační centrum Klatovy 

Z HISTORIE ŠACHU V KLATOVECH 

   Podle legendy jel kníže Oldřich z rodu Přemyslovců roku 1015 na obhlídku jihozápadního území 
svého knížectví. Navštívil přitom i trhovou ves Klatovy, kde byl uvítán v domě primase Radoslava 
Kurky. Když uviděl na stole vyrytou šachovnici, vyzval primase k zápasu o 2 zlaté peníze. Tolik peněz 
primas neměl a vsadil 2 poháry vína. Kníže prohrál. Prohrál i druhou partii, u které se sázka 
zdvojnásobila. Prohrál i potřetí, když se hrálo již o 8 zlatých peněz nebo 8 pohárů vína. Proto boj 
ukončil s tím, že by takto prohrál celé knížectví. Porážku však vzal sportovně, zaplatil primasovi sázku 
a navíc dal Klatovům znak, kde dominantou je šachovnice obložená písmeny WKC, což znamená 
Woldřich Kníže Český.  

V moderní době na legendu o knížeti Oldřichovi navázalo 30 Klatovanů, kteří založili 3. prosince 1921 
Klub šachistů v Klatovech. Ten byl v roce 1950 vzat pod ochranná křídla podniku Keramostroj Klatovy 
a měnil názvy na Klatovské strojírny, Spartak Klatovy, Jiskra Klatovy, TJ Klatovy, až v roce 1993 
zakotvil v Sokolu Klatovy. Za tu dobu jsme hráli na 9 místech a stěhovali se 16x.     
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Hlavním pilířem naší činnosti je péče o mládež. Té se již od roku 1975 věnuje trenér Václav Kopecký. 
Tradici máme i v pořádání větších turnajů. Turnaj O pohár města Klatov jsme pořádali v naší 
sokolovně nepřetržitě od roku 1993 a ten je od roku 1996 oficiálním přeborem ČOS. Největší počet 
účastníků byl 256 v roce 1999.  

V loňském roce 2015 jsme využili toto výročí k propagaci šachu i Klatov, protože 1000 let nemá žádná 
obec v České republice ve spojení se sportem. Uspřádali jsme řadu akcí, hlavní byl 23. OPEN turnaj O 
pohár města Klatov, který byl ozdoben přednáškou a simultánkou legendy československého a 
českého velmistra Vlastimila Horta, 2. nejúspěšnějšího našeho šachisty 20. století. 

Přeji všem účastníkům, aby se vám na turnaji líbilo, odnesli si ty 
nejlepší vzpomínky a do Klatov se i nadále rádi vraceli. Samozřejmě 
přeji i šachové úspěchy, ale ty se musí vybojovat.  

Ing. Jaromír Novák, předseda  

Šachklubu Sokol Klatovy. 

 

 

O POHÁR MĚSTA KLATOV 2017 

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční, v jubilejní 25. šachový turnaj „O pohár města Klatov 2017“, který 

se uskuteční v termínu 1.7. - 9.7.2017.  Tento turnaj patří mezi největší šachové turnaje v České 

republice s bohatou účastí hráčů z různých koutů naší republiky a ciziny s širokým zastoupením 

mládeže. Turnaj je rozdělen do dvou hlavních turnajů (A a B) se zápočtem na ELO turnaj se hraje 

švýcarským systémem na 9 kol v tempu 2 hodiny na partii + 30 sekund za každý tah. Během turnaje je 

zajištěný bohatý doprovodný program jako bleskový turnaj, turnaj v rapidu pro mládež a seniory, 

turnaj ve fotbale, ping-pongu a plážovém volejbale.  

Velmi by nás potěšilo, kdybychom v příštím roce mohli na turnaji přivítat nejen ty, kteří k nám jezdí 

pravidelně, ale samozřejmě také ty, kteří plánují na letní festival přijet poprvé. 

Každý účastník MČR mládeže v rapid šachu v Klatovech bude mít zajištěnou slevu na 

startovném v hodnotě 100,-Kč. 

Těšíme se na Vás! 
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Ukázky z knihy  
  

Hammerschmied, Historie Klatovská z roku 1699 
  

1) Pojednání o erbu města Klatov se šachovnicí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Legenda o šachovém zápase mezi Knížetem Woldřichem a primasem Klatov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výše uvedené fotokopie zapůjčilo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 
 v Klatovech, kterému Šachklub Sokol Klatovy tímto velmi děkuje.  
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Naši partneři 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Děkujeme všem našim partnerům, bez jejichž pomoci by tato akce nemohla proběhnout 


