strana 3 editorial

Vážení priatelia a priateľky šachovej hry, na úvod Vám v roku 2009 úprimne želám veľa
zdravia pre celkovú pohodu, pevné nervy pri zvládaní šachových aj nešachových
prekážok a hlavne vnútorný pokoj a harmóniu, čo sú veci, ktoré nám v dnešnom
uponáhľanom svete často chýbajú.
Som rád, že poohliadnutie za slovenským šachovým rokom 2008 spravil na nasledujúcich
stranách prezident Slovenského šachového zväzu pán Karol Pekár, ako osoba
najpovolanejšia. Nosnou témou tohto čísla je Šachová olympiáda, ktorá sa konala v
Drážďanoch, ktorej museli ustúpiť niektoré rubriky. Ale verím, že si čitatelia a čitateľky
radi prečítajú aj ostatné príspevky.
Teraz to dôležité: IDEME SÚŤAŽIŤ!
Vyhlasujem dlhodobú súťaž s konečným termínom 16. 10. 2009 v kategóriách:
1.

2.

FOTKA (môžu byť digitalizované alebo
zaslané poštou, musia obsahovať presný popis
ako miesto, dátum, aktivita a mená a priezviská
nosných účastníkov)
a) známi aj neznámi
šachisti za šachovnicou
b) známi šachisti pri
nešachových aktivitách
c) historické fotky
d) šach s humorom
e) umelecká šachová fotka
ŠACHOVÁ KRESBA
(doteraz neuverejnená)

3.
4.
5.

6.
7.

ŠACHOVÝ KRESLENÝ HUMOR
(doteraz neuverejnený)
POČÍTAČOVÉ RENDERY SO
ŠACHOVOU TEMATIKOU (originály)
ŠACHOVÁ PRÓZA (doteraz neuverejnená)
a) šachové smiechoty
b) šachová história
c) eseje o šachovej hre
ŠACHOVÁ POÉZIA
(doteraz neuverejnená)
PROJEKTOVÉ ŠACHOVÉ ZÁMERY
(financovateľné a zatiaľ nefinancované z
európskych fondov, s celoslovenským záberom)

Vybrané príspevky budú priebežne uverejňované v našom
časopise. V každom ďalšom čísle budeme informovať o
počtoch súťažiacich príspevkov. V poslednom tohtoročnom
čísle budú zverejnení víťazi. Celkový cenový fond je približne
700 EUR pre každú kategóriu približne 100 EUR, v prípade
viacerých zaujímavých príspevkov sa fond mierne zvýši, v
prípade nízkeho počtu príspevkov v určitej kategórii,
napríklad menej ako šesť, alebo nevyhovujúcej kvality si
vyhradzujeme právo kategóriu nevyhodnotiť). Moja predstava
je taká, že sa ocenia maximálne tri najlepšie príspevky v každej
kategórii. Plus budeme autorom zaujímavých príspevkov
dávať kupóny na 20 % zľavu zo štartovného na tohtoročný
Czech Open v Pardubiciach!
Takže, teším sa na Vaše príspevky,
ktoré nám pošlite čo najskôr!!!
na e-mail:
huba@sachprievidza.sk
prípadne na adresu:
M. R. Štefánika 5/1, 971 01 Prievidza

Martin Huba
(šéfredaktor)
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