
Kateřina Němcová změnila federaci - USA 

 
Vážení šachoví přátelé, 
 
ráda bych se chtěla vyjádřit k tomu, že jsem zaměnila českou šachovou 

federaci za federaci USA. 
  
Po nelehkém více než půlročním přemýšlení a po projednání se svými 

blízkými a trenérem, jsem se rozhodla z důvodu časových a studijních, 
ukončit reprezentaci ČR na dobu mého pobytu v USA (předpoklad minimálně 
4 roky) a startovat pod vlajkou USA. Tímto krokem vidím zlepšení nutných 
podmínek pro můj šachový růst. Také zde vidím zvýšení turnajových a 
dalších možností právě pod americkou federací. Plně se nyní věnuji studiu a 
šachovému rozvoji. Kvůli studiu v Americe přicházím o soustředění české 
reprezentace. Dále si nemohu dovolit startovat na mnoha turnajích v ČR i 
Evropě. Převážně to je kvůli striktní americké univerzitní docházce, na 
kterou je zde kladen maximální důraz. Rovněž není v silách Šachového 
Svazu ČR uhradit nebo přispět na mé přelety mezi USA a Evropou. 
  

Žádost o změnu federace se mi vůbec nepsala lehce a měla jsem 
smíšené pocity z toho, že šachově opouštím českou federaci. Myslím však, že 
se jedná o nezbytně nutnou věc, která je k mému šachovému prospěchu a v 
budoucnu snad ku prospěchu i Šachového Svazu ČR. 

  
V mém případě se nejedná o finance, o podřízení se marketingovému 

trhu, o útěk, o lukrativní nabídku US federace, ani o přetahování federací či 
změnu občanství. 

  
Letos jsem ukončila druhý rok studia na americké univerzitě 

v Brownsvillu a ještě další roky tam budu, dá-li Bůh, studovat. Změnu 
federace považuji za logický a rozumný krok. 

  
Tímto krokem neplánuji změnu občanství ani jiné závažné změny v mém 

životě. Pocházím z české rodiny, moji předci bojovali a nasazovali život za 
Českou republiku jako legionáři a já v tomto nebudu nic měnit. 

  
Ráda bych na závěr poděkovala svému klubu Beskydské Šachové Škole 

Frýdek-Místek a hlavně Šachovému Svazu ČR za pochopení a vstřícný postoj 
k mé žádosti. Dále děkuji přátelům a těm co mi fandí a podporují mne. 
 
 
  
       S pozdravem a přáním všeho dobrého, 
 

                                                                       Kateřina Němcová 
 
 
 
 

V Brownswillu, Texasu dne 13. června 2013 


