Výbor pro oslavu Roku Věry Menčíkové – Stevensonové pod záštitou ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D.

Vážení přátelé královské hry,
v roce 2016 proběhnou oslavy 110. výročí narození první mistryně světa Věry Menčíkové,
která do svého sňatku s čestným sekretářem Britské šachové federace R. Stevensonem v r. 1937
reprezentovala Československo, díky čemuž byla vyhlášena českou šachistkou 20. století.
Rádi bychom její osobnost přiblížili především novým generacím. V plánu je vydání knihy o
životě Věry Menčíkové, uspořádání slavnostního galavečera, a v neposlední řadě propojení oslav se
šachovým životem v ČR. Byli bychom velmi rádi, kdybyste se k oslavám roku Věry Menčíkové připojili.
Výbor pro oslavu „Roku Věry Menčíkové – Stevensonové“ (RVMS) nabízí pro Vaše turnaje
s účastí žen či dívek předání Pamětních listů k výročí narození Věry Menčíkové – Stevensonové
vítězkám mezi ženami/dívkami. Pamětní listy budou podepsány paní ministryní, která nad oslavami
převzala záštitu. Vše, co potřebujeme, je adresa pro doručení listů, jejich počet, název a termín
Vašeho turnaje.
Jinou vhodnou aktivitou je uspořádání simultánky s některou z našich současných či minulých
reprezentantek - pomohli bychom ji zajistit a uhradili její odměnu. Výbor plánuje, že v každém kraji
by podpořil jednu simultánku, v případě zájmu o takovou akci proto neváhejte. Potřebujeme návrh
termínu a místa akce.
Aby nezůstalo připomenutí Věry Menčíkové pouze v úzkých šachových kruzích, potřebujeme
co největší publicitu, a to ne jen z výše naznačených akcí. Regionální tisk je šachovým zprávám
poměrně příznivě nakloněn. Připomenout lze např. účast V. Menčíkové na turnajích v Karlových
Varech (1929), Mnichově Hradišti (1933) či Poděbradech (1936). Možná se něco dalšího dosud
neznámého najde i ve Vaší klubové kronice, stále sbíráme podklady pro knihu.
Pokud byste měli zájem jakkoliv se do oslav zapojit, budeme velmi rádi, pokud kontaktujete
ing. K Ladomerskou na adrese k.ladomerska@seznam.cz příp. telefonu 777 765 070.

S přátelským pozdravem, přáním pohodového prožití Vánoc a PF 2016
Viktor Novotný
předseda Šachového svazu ČR
člen výboru pro oslavu Roku Věry Menčíkové – Stevensonové

V Novém Boru, 15. prosince 2015

