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Deník

ČTENÁŘI – SOBĚ!

středa 5. září 2007

turnovsky@denik.cz

Čtenáři sobě! Napište nám do Deníku svůj názor na aktuální dění v Pojizeří nebo pošlete veselou momentku ze svého okolí,
kterou jste náhodně nebo cíleně zachytili. Přijímáme také vaše náměty na reportáže. Každý zveřejněný příspěvek většího
objemu v novinách honorujeme. Za otištěný text vyplatíme jeho autorovi padesát korun a fotografii odměníme sto korunami.
Staňte se reportéry Turnovského a semilského deníku. Tato strana vychází každý den.

Kontakty
Turnovský a semilský deník
ul. Sobotecká 455
511 01 Turnov
web
http://turnovsky.denik.cz
http://semilsky.denik.cz
e–mail
turnovsky@denik.cz
semilsky@denik.cz
SMS
736 30 40 30
Struktura SMS
REP 0514 XX text zprávy
MMS
605 44 77 44
Struktura MMS
Do předmětu zprávy doplňte REP 0514 XX
XX – je číslo tématu nebo
kategorie, podle které je
nutné SMS řadit.
Seznam témat naleznete
každý den na této stránce.
Cena SMS/MMS je běžná
do sítě T–Mobile dle vašeho tarifu.
Zprávy pište bez diakritiky.
Děkujeme.

30. výročí libštátského šachu

Témata
Pošlete nám
SMS, MMS, dopis,
e–mail nebo fotografii na následující
témata:

V říjnu roku 1976 Jiří Farský,
kterému tehdy bylo 28 let, založil spolu s několika nadšenci v
Bělé nedaleko Libštátu šachový kroužek, jehož sponzorem
se stalo zemědělské družstvo
JZD Družba Libštát. O rok
později, někdy na podzim v roce 1977, se členové šachového
kroužku v Bělé rozhodli přestěhovat šachovou činnost do
Libštátu a založit tam šachový
klub.
Na základě rozhodnutí učiněného v roce 1977 byl založen
Šachový klub Libštát, jenž měl
svoje první sídlo v bývalé
knihovně Kulturního domu v
Libštátě. Zde v roce 1978 čtrnáct mužů sehrálo první oddílový přebor, jehož vítězem a
prvním přeborníkem Libštátu
se stal František Svatý ze
Svojku.
V letech 1980–95 měla šachová hra v Libštátě nejširší
společenskou
popularitu.
Tehdy se počet šachistů v
Libštátě rozrostl až na 36 aktivních členů. Někteří z nich se

Téma 01: Odpadky
v ulicích a nepořádek
Povalují se ve Vašem okolí odpadky?
Téma 02: Můj mazlíček
Kočka, pes, morče,
ale taky sklípkan,
leguán, nosál nebo
škorpion. S čím se
mazlíte vy?
Téma 03: Staré časy
Máte ve Vašem rodinném albu zajímavou momentku z
dob dávno minulých?
Téma 04: Moje fotokuriozita
Podařil se Vám neobvyklý záběr?

starali, aby se šachová hra v
Libštátě neuzavírala pouze a
jenom do své užší odborné šachové podoby. Šachový klub v
Libštátě byl pořadatelem šachových plesů, organizátorem
vlastivědných zájezdů a podílel se spolu s některými jinými
organizacemi v Libštátě na pořádání kulturních akcí, které
měly širší společenský význam.
Hlavní činnost se zaměřovala na práci s mládeží. O tu se
nejvíce staral zakladatel oddílu Jiří Farský, jenž měl obětavé spolupracovníky v Jiřím
Otmarovi a Ladislavu Ďurinovi. V letech 1979 – 1994 prošlo
šachovou školou vedenou v
Libštátě Jiřím Farským celkem 200 dětí z Libštátu a jeho
okolí. Předseda JZD Družba
Libštát pan Miloslav Dolenský, jenž se nejvíce zasloužil o
finanční zabezpečení činnosti
libštátského šachového oddílu, umožnil libštátským dětem, aby se pod vedením shora
uvedených obětavých šacho-

vých funkcionářů zúčastňovaly mládežnických šachových
turnajů pořádaných v celé
tehdejší Československé republice.
Zásluhou Jiřího Farského
se v Libštátě pořádaly čtyřikrát i žákovské turnaje zařazené do Velké ceny Československa žákovských družstev.
V každém z nich soutěžilo celkem 150 dětí, které prošly
libštátskou školou Jiřího Farského. Nyní se soutěžnímu šachu věnují Milan Dolenský,
Petr Špinka, Jan Šimůnek, Jiří
Pospíšil a Jiří Otmar mladší.
Ti v posledních třech letech
vytvořili spolu s Milanem Jakubů a Leošem Maryškem ze
Semil a Janem Šlechtou z Liberce, kterého rovněž získal
pro libštátský šach Jiří Farský, z libštátského šachového
oddílu jeden z šachově nejsilnějších celků Libereckého
kraje.
Ve třech posledních uplynulých šachových sezónách se
Šachový klub Libštát stal stá-

lým účastníkem Krajského
přeboru Libereckého kraje v
praktickém šachu, což je nejvyšší šachová soutěž v rámci
Libereckého kraje, v níž každoročně soutěží o titul přeborníka Libereckého kraje a o postup do druhé ligy dvanáct výkonnostně nejlepších družstev
Libereckého kraje.
V prvním ročníku svého
působení v této nejvyšší soutěži se ŠK Libštát umístil na
osmém místě, ve druhém ročníku již na šestém a ve třetím
ročníku v sezóně 2006–2007 dokonce na pátém místě!
Největší zásluhu na dobrém
fungování ŠK Libštát má nyní
Petr Špinka, který v roce 2006
převzal na svá bedra hlavní tíhu organizační práce, bez které by existence libštátského
šachového oddílu v soutěžích
řízených Šachovým svazem
Libereckého kraje nebyla
možná.

František Novák, Lomnice nad Popelkou

PIŠTE NÁM SVÉ NÁZORY A ZKUŠENOSTI Z POJIZEŘÍ
Upozorněte na zajímavosti. Zúčastněte se tvorby této stránky jako čtenáři – reportéři.
Těšíme se na vaše příspěvky, rádi je zveřejníme!

Téma 05: Recept
Máte tajný recept
po babičce?

Vydělejte si

ZAPARKOVAL U ZAHRÁDEK
INZERCE

ZAHRADA
ČECH

(u)směj se
Manželka: „Už vím, co bych
chtěla k narozeninám. Přeju si
ten nový mobil!“
Manžel: „A nemůžeš si přát
něco splnitelnějšího?“
Manželka: „Tak stačilo by mi,
kdybys tolik nechlastal!!!!“
Manžel: „Chceš k němu i nabíječku?“

31. ročník zahradnického veletrhu

Manžel si myslí, že jeho manželka má milence, a tak nečekaně vtrhne domů a v ložnici
zařve: „Hóóóřííí!“
Ze skříně se ozve: „Nábytek,
zachraňte nábytek...!!!“
Kuba Košek

V pondělí v podvečerních hodinách si jeden unavený řidič zaparkoval přímo před zahrádkami našich sousedů. Že se v Příšovicích stávají často nehody, to už víme, ale většina nehod se odehrává
na křižovatce u zastávky ČD. Nejeden řidič by o tom mohl vypravovat. A také chodci, kteří přecházejí od vlaku do svých domovů v „králíkárnách,“ jak něžně nazval náš domov kdysi Václav Havel. Ale na rovné cestě z ničeho nic takhle natvrdo zaparkovat, to už trochu bolí. A o bolesti při
dvou autonehodách, které jsem docela zázrakem přežil, bych mohl vypravovat. Rozbité přední
sklo svědčí o tom, že unavený řidič pravděpodobně neměl pás. Na co také, že? Foto: Ladislav Gombár

14. 9. – 22. 9. 07
výstaviště Zahrada Čech,
Litoměřice

Přispívejte na webu
Do sekce čtenář – reportér můžete přispívat také prostřednictvím webových stránek Turnovského a semilského deníku na internetové adrese:

14. – 21. 9. od 9 do 18 hod, 22. 9. od 9 do 17 hod.
Vstupné: dospělí 60 Kč, důchodci, studenti 30 Kč, děti 20 Kč

Posílejte přáníčka
Má někdo z vašich blízkých svátek, narozeniny, slaví životní jubileum nebo se mu narodil vytoužený potomek? Popřejte mu! Posílejte svá přání pomocí sms, webu nebo na e–mail:

www.zahrada.cech.cz

1000074049_A

turnovsky.denik.cz
Vaše články, fotografie, přání a vtipy tak budou zveřejněny také
na stránkách Turnovského a semilského deníku

turnovsky@denik.cz
semilsky@denik.cz

