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Novoborský šachista Navara vypekl legendárního Kasparova 

5plus2 - 1.9.2017 

rubrika: Liberecký kraj - strana: 39 - autor: MICHAEL HAVLEN TOMÁŠ LÁNSKÝ 

... svému vítězství. „V oboustranné časové tísni jsem nakonec objevil léčku a soupeř do ní spadl. 

Ale nepřeceňoval bych to, jde o rapid šach a v něm i ti nejlepší hráči dělají chyby,“ dodal mladý 

šachista. Kasparov: Moje forma se nevrátí stejně jako vlasy Kasparov... 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3cb681e6-7ff2-42b2-90ac-d9a589b3b283&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Už máte dost stereotypu? Prodejte dům a jeďte cestovat 

hypoindex.cz - 1.9.2017 

strana: 00 

 

... kam během dne dojedou. „Nikam nespěcháme, jedeme pomalu. Vyhýbáme se dálnicím. Na cestě 

se vzděláváme, poznáváme lidi, kraj a hrajeme šachy,“ usmívá se dvaačtyřicetiletý dobrodruh Pim 

de Vogel, otec desetiletého Viktora, osmiletého Florise a manžel Annemieke de... 

Kam zajít v příštích dnech za sportem 

Chomutovský deník - 1.9.2017 

rubrika: Sport / Chomutovsko - strana: 13 

Tatran Klášterecká Jeseň – TJ Sokol Mašťov, 17 hod., Sdružený okresní přebor – skupina Východ 

1. FC Spořice B – AFK LoKo Chomutov B, 14 hod.; ŠACHY OPEN Kadaň Osmý ročník 

šachového turnaje o pohár města Kadaně. Kulturní dům Střelnice, Kadaň. 

  

Zkusili jsme Jedi Challenges - Disney s levnými AR brýlemi předběhl všechny 

ostatní 

zive.cz - 1.9.2017 

rubrika: IFA - strana: 00 - autor: Holčík Tomáš 

 

Microsoft Hololens stojí tři tisíce dolarů, výbava 

pro Jedi Challenges desetinu, přitom v obou 

případech jde o unikátní a funkční AR řešení.  

Holografické šachy ze Starwars si budete moci 

zahrát v reálu u vás doma už letos. Lenovo na 

IFA ve spolupráci s Disney představilo sadu 

brýlí a světelného meče, se kterými se v 

několika minihrách ocitnete ve ve světě Star 

Wars. Hološachy, souboje s protivníky nebo 

strategie přehrávající útok na ledovou planetu 

Hoth. 

Fascinující na tom je z mého pohledu především to, že to Disney uvedl bez předchozích úniků a 

náznaků. Výzkumné oddělení Disney je známé svými zajímavými patenty, ale tady se jim podařilo 

předběhnout všechny ostatní výrobce, kteří se o podobné věci snaží. 

Helma pro Jedi Challenges je poloprůhledná. Do šuplíku na horní straně zasunete svůj mobilní 

telefon, jehož obraz se přes zrcadla smíchá s tím, co vidíte běžným pohledem. Mobil je přes USB 

spojený s počítačem v helmě, který přes dvojici kamer zjišťuje váš pohyb v prostoru. Pro vyšší 

přesnost je v balení i malá svítící kulička na stojánku, která pro kamery v brýlích zajišťuje pevný 

bod v prostoru pro kompenzaci chyb gyroskopických senzorů. Do reality doplněný obraz vypadá 

zřetelně a široké zorné pole dává pocit, že se nedíváte malým průhledem, což se často vytýká 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=eaad1ede-961f-4704-a923-33464946ca39&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=045a5b16-0c58-4697-9a35-36aa4a59126c&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=19311e3e-1032-4ada-a92e-33e0e69b62eb&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=19311e3e-1032-4ada-a92e-33e0e69b62eb&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://www.jedichallenges.com/


 

 

HoloLens. 

Světelný meč pak vypadá věrně jako filmová předloha, ale svítí mu jen kousek vršku. V brýlích se 

ale meči doplní celá svítící čepel, takže efekt je kompletní. 

Vyzkoušel jsem si souboje s protivníky, konkrétně proti mně nastoupil v životní velikost Kylo Ren 

z posledních Star Wars a fungovalo to. Popravdě přesnost snímání v tmavé místnosti s tmavou 

podlahou občas neodhadla správný směr, kam mířil můj meč, ale v lepších podmínkách by to mohlo 

fungovat. Obraz v AR brýlích připomínal hologramy ze starších Star Wars. Tedy záměrně trochu 

nedokonalé, s proužky, ale o to jednodušší na zpracování v obyčejném mobilním telefonu. 

Jedi Challenges se začnou prodávat ještě letos za cenu 300 euro. Vzhledem k tomu, že potřebujete 

ještě výkonný mobilní telefon (podporu má iOS nebo Android) a zatím je tam jen pár her, je ta cena 

možná vyšší. Ale věřím, že řada Star Wars fanatiků po tom skočí. 

Ačkoli výrobu a distrubuci Jedi Challenges si vzalo na starost Lenovo, všechny patenty a vývoj 

patři Disney. Proto tyto brýle zatím nepůjdou využít pro jiné řekněme civilnější využití a nový 

obsah bude vycházet spíš z toho, co nabízí Disney, než kdokoli jiný. Více na:  

Šachová rubrika: když bílý spustí lavinu... 

Rokycanský deník - 2.9.2017 

rubrika: Sport / Rokycansko - strana: 14 

 

... a skvělých hráčů, jeho nevyjímaje. V důsledku vleklé tuberkulózy mu osud 

vyměřil krátký život. Tušil konec, proto se upnul na šach a sehrál mnoho partií, též 

naslepo i korespondenčně. Šel z turnaje do turnaje a sehrál sedm zápasů, z nichž 

ve třech byl poražen.... 
 

Dny evropského dědictví otevřenou památky 

Nymburský deník - 2.9.2017 

rubrika: Nymbursko - strana: 02 

 

... hodinu) 11. – 17. září 8.30 – 17 hodin kromě so a ne, stř. pouze do 13 hodin 

buddova staré radnice 9. září 10 – 13 hodin šachové dopoledne v atriu knihovny 9. 

až 10. září 10 – 16 hodin altán Gloriet (vstup od Labe) 9. – 10. září kostel 

Povýšení... 
 

 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=24260285-45dd-4fa3-87c3-bdf8fc39a390&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=59d47f2e-b083-4c31-bd8f-9c74fa21d0de&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +4 - 2.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 14 

hrdinka úspešného filmu „Queen of Katwe“, jenž lící její šachovou kariéru a 

cestu z ugandského slumu? Rekli o šachu: „Ze zahájení se clovek ucí zahajovat 

hru, z koncovky se ucí hrát šachy.“ (Stephan Gerzadowicz) Josef Kreisinger 

Ceské slovo 1929 Mat 3. tahem.... 

 

Rychnovský šachový festival skončil úspěchem 

Rychnovský deník - 2.9.2017 

rubrika: Sport/Rychnovsko - strana: 14 - autor: (jd, dr) 

Rychnov nad Kněžnou - Devatenáctý ročník Rychnovského šachového festivalu, který byl zároveň 

mistrovstvím České republiky seniorů, je minulostí.  

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora 
Šachovým králem seniorů byl vyhlášen Jaroslav 

Sládek – AD Jičín (kategorie nad 90). 

Mistrovské tituly získali Josef Slížek – TJ Sokol 

Valašská Bystřice (nad 80 let – 12 účastníků), 

Jiří Chmelík – TJ Sokol Litvínov (nad 70 let – 

56 účastníků), Petr Mlýnek – ŠK Duras Brno 

(nad 60 let – 66 účastníků), Marian Sabol – ŠK 

Vysoké Mýto (nad 50 let – 16 účastníků). 

Vítězem turnaje jednotlivců v rapidu 

(48 účastníků) se stal Petr Malinovský z Krnova 

a z vítězství v turnaji čtyřčlenných oddílových 

družstev se radoval Global Sokolov. 

„Letošní ročník byl průlomový pro kategorii hráčů nad 80 let, se kterou v ostatních evropských 

státech nebo na ME či MS seniorů zatím vůbec nepočítají. Rychnovský šachový festival seniorů má 

nejdelší tradici turnajů seniorů v Evropě a jeho účastníci si svým způsobem koledují o zápis do 

Knihy rekordů. Do kategorie nad 80 let se přihlásilo 14 hráčů, dva se pro nemoc na poslední chvíli 

omluvili a přijelo 12 hráčů, kteří si pochvalovali Mutinův systém. Hráli každý s každým do pátého 

kola, poté došlo k vyhodnocení a pokračovali s kategorií nad 70 let. Rovněž kategorie hráčů nad 

70 let předčila všechny předchozí ročníky. Zúčastnilo se 56 hráčů (včetně těch starších), což je 

historický rekord MČR seniorů a svědčí o jedinečnosti myšlenky tuto kategorii v šachovém svazu 

mít,“ pochvaluje si ředitel festivalu Jiří Daniel a dodává: „Naopak pokles zájmu o účast byl 

v kategoriích mladších, tj. dosud hlavní pro hráče 60-69 let, které se účastnilo 66 hráčů (vloni 80!) a 

také v kategorii nad 50 let, kde bylo letos 18, zatímco vloni 24 hráčů. Celkem se zúčastnilo 

mistrovství ČR seniorů 138 hráčů z Česka, Slovenska, Polska a Ruska. Vloni to bylo 149 hráčů. 

Potěšitelná je účast a spokojenost Poláků i Slováků a jejich závazek přivézt na příští ročník ještě 

větší a silnější zastoupení těchto zemí.“ 

https://rychnovsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=czechopen-2015-sachy-figurky-bile-pce&s=45&back=3784449243-1708-38&photo=1
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6021d766-e6ed-4270-ad11-37bc81e989d6&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=628d15af-c776-4cef-b563-c04fd56fb0dc&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Festival ve výsledcích 
MČR nad 50 let: 1. Sabol (V. Mýto) 8, 2. Urban (Jičín) 6,5, 3. Kozák (Litoměřice) 6,… 

11. Hanzlík (Region Panda) 3,5. 

Nad 60 let: 1. Mlýnek (Duras Brno) 7,5, 2. Přibyl (Sokolov) 6,5, 3. Lorenc (Polička) 6,5,… 

6. Novotný (Region Panda) 6, 22. Kotyza (Spartak Rychnov) 5, 28. Jindrásek (Kostelec n. O.) 5. 

Nad 70 let: 1. Chmelík (Litvínov) 7, 2. Pojedziniec (Wroclaw) 6,5, 3. Volf (Ústí n. O.) 6,5, 

4. Zikmund (Kostelec n. O:) 6,5,… 35. Labík (Kostelec n. O.) 4, 50. Matoulek (Kostelec n. O.) 3,5 

Nad 80 let: 1. Slížek (Valašská Bystřice) 3,5, 2. Most (Nová Role) 3,5, 3. Skokan (Cheb) 3,5, 

4. Zikmund (Kostelec n. O.) 3, 5. Labík (Kostelec n. O.) 2,5 (soutěž skončila po 5 partiích). 

Rapid jednotlivců: 1. Malinovský (Krnov) 7,5, 2. Chudinovskikh (Rusko, Moskva) 7, 3.Bakalar 

(Slovensko, Žilina) 6,5, 24. Palla, 25. Ruffer, 26. Plachetka (všichni Spartak Rychnov) po 4,5. 

Rapid družstev: 1. AD Jičín, 2. Region Panda, 3. Valdštejn Cheb – 12 týmů. Region Panda 

startoval v sestavě Rudolf Mesiarik 4,5, Josef Novotný – Katenáčo 5, Jiří Daniel 7, František 

Innemann 5. 

Řešitelská soutěž: 1. Bogdan Stavarz. 

Utkání seniorů Rychnovský šachový festival – Šachový festival A. Rubinsteina v Polanici 

Zdrój 2:1. Utkání na 16 šachovnicích vyhráli rychnovští hráči nad 50 let, senioři nad 60 let a tým 

Polanice Zdrój porazil rychnovské veterány nad 70 a 80 let.   (jd, dr) 

 

Senior Lorenc získal bronz na republice 

Svitavský deník - 4.9.2017 

rubrika: sport svitavsko - strana: 12 - autor: (rh) 

 

Šachy Polička – Tradičně v závěru srpna se do Rychnova nad Kněžnou sjíždějí 

šachisté a šachistky, aby si tam na Rychnovském šachovém festivalu zahráli o 

medaile na mistrovství České republiky seniorů. Tradicí je i pravidelná a často 

úspěšná účast hráčů ze... 
 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6d68536a-15a4-4416-8906-8cf3fb29cb21&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

S Navarou na Navarov 

Lidové noviny - 5.9.2017 

rubrika: Poslední strana - strana: 20 - autor: PAVEL MATOCHA 

 

do finále, dostane se čtvrtou zářijovou sobotu na Navarov. Můžete tam jít 

na výlet s ním, nechat si podepsat jeho knihu Můj světový šach a nakonec 

si s ním i zahrát šachy v simultánce. Chcete-li vyrazit na výlet na Navarov 

s velmistrem Navarou nebo chcete-li si koupit jeho... 

 

 

Zdánlivé drobnosti dělají svět okolo nás krásnějším 

Moravský sever - 5.9.2017 

rubrika: Zprávy ze Šumperska a Jesenicka - strana: 02 - autor: Petr Krňávek 

 

Editorial Na náměstí Svobody v Jeseníku se vrátila ptačí voliéra, v Šumperku 

plánují dobrovolníci do ulic rozmístit šachové stolky, na řadě míst lidé sázejí 

aleje, opravují boží muka, obnovují studánky. Všechny tyto aktivity mají mnoho 

společného. Nejsou to... 
 

 

Hluchoslepí sportovci přijedou do Kralup nad Vltavou bojovat o medaile na 

Lormolympiádě 

Mělnický deník - 5.9.2017 

rubrika: Mělnicko/Zpravodajství - strana: 02 - autor: BARBORA WALTEROVÁ 

 

... 50 metrů, vytrvalostním a překážkovém běhu s trasérem, vrhu koulí, 

hodu oštěpem a skoku do dálky. Tradiční sedmou disciplínou je hra v 

šachy. V případě deště se Lormolympiáda přesune do tělocvičny v 

přizpůsobených disciplínách. Účastníci se mohou také těšit na... 
 

Kroužek šachů 

Strakonický deník - 6.9.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: (šram) 

 

Strakonice – V 17 hodin dojde po prázdninách k setkání dětí v šachovém 

kroužku. Schůzka proběhne v Rodinném centru Beruška a je pro děti od 6 let. 

Region| Jižní Čechy 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f9efc728-2bf7-4ade-b6cd-85e795316839&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=45384a4d-37bd-4fc9-9033-e659067f3aed&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=08e3bc4e-f7bd-4f15-9fc9-ea3d5b77c6cf&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=08e3bc4e-f7bd-4f15-9fc9-ea3d5b77c6cf&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4ad5e48f-a14c-4e27-865c-b1d4ba1457e6&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Děti si mohou vyzkoušet basket i kolovou 

Mladá fronta DNES - 6.9.2017 

rubrika: Kraj Liberecký - strana: 14 - autor: (sol)  

 

dnes od 13 do 17 hodin v areálu na Jablonecké ulici dětský náborový den do 

oddílů basketbalu, házené, volejbalu, kolové, kuželek, orientačního běhu, šachu, 

zápasu, turistiky a kanoistiky. 

 

Dny evropského dědictví otevřenou památky 

Týdeník Nymbursko - 6.9.2017 

rubrika: Nymbursko/Zpravodajství - strana: 02 - autor: (mik) 

 

... každou hodinu) 11. – 17. září 8.30 – 17 hodin kromě so a ne, stř. pouze do 13 

hodin budova staré radnice 9. září 10 – 13 hodin šachové dopoledne v atriu knihovny 

9. až 10. září 10 – 16 hodin altán Gloriet (vstup od Labe) 9. – 10. září kostel 

Povýšení  

 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 7.9.2017 

rubrika: Sport / Z regionu - strana: 15 

 

hrdinka úspěšného filmu „Queen of Katwe“, jež líčí její šachovou kariéru a cestu 

z ugandského slumu? Řekli o šachu: „Ze zahájení se člověk učí zahajovat hru, z 

koncovky se učí hrát šachy.“ (Stephan Gerzadowicz) Josef Kreisinger České 

slovo 1929 Mat 3. tahem... 
 

PŘEHLED: Kandidátky do voleb 2017 pro Pardubický kraj 

pardubice.iDNES.cz - 7.9.2017 

rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy - strana: 00 - autor: iDNES.cz 

 

... 12. Martin Kozáček, stavební projektant 13. Ivana Snítilová, živnostnice 14. Alena Stránská, 

učitelka 15. Jan Mazuch, ředitel festivalu šachu a her Czech open 16. Pavel Čížek, místostarosta 

města Svitavy 17. Miloslav Sejkora, starosta města Bystré 18. Stanislava Švarcová... 
 

 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f901487c-9539-43be-8ea1-c1bbce8bdd14&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ca4a9f4e-938d-4d7f-801b-4a9ec9038ed4&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e7dff596-2797-4c35-bdb7-bc5b7f545910&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=65652c5d-94db-41c5-b382-4bfc872480c0&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Tablety a počítače nejsou pro šachisty zakázané pomůcky 

5plus2 - 8.9.2017 

rubrika: Mostecko - strana: 02 - autor: ZUZANA MENDLOVÁ 

 

i tři měsíce. Letos se do Mostu sjede na 250 malých závodníků z celé 

republiky a ještě se k tomu musí připočítat jejich doprovod. Rapid šach je 

zrychlená verze šachu. Na předvedení své taktiky máte 20 minut, a to 

přináší samozřejmě i větší možnost chyby nebo... 

 

Navara postoupil na Světovém poháru šachistů do 3. kola 

isport.cz - 8.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 

Český šachista David Navara postoupil na 

Světovém poháru v Tbilisi do třetího kola. Na 

turnaji, kde hraje téměř kompletní šachová špička, 

je mezi 32 nejlepšími hráči. V boji o postup do 

osmifinále ho čeká ruský velmistr Alexandr 

Griščuk, devátý hráč světového žebříčku.  

 Navara v prvním kole vyhrál obě partie s 

Islanďanem Johannem Hjartarssonem. Ve druhém 

kole proti Bulharovi Ivanu Čeparinovi už došlo na tie-break, protože oba soupeři využili výhody 

bílých figur k výhrám. V rapid šachu, tedy ve zrychlené variantě královské hry, český šachista obě 

dodatečné partie vyhrál. 

Se Světovým pohárem, z něhož dva nejlepší postoupí do Turnaje kandidátů, se nečekaně brzy 

rozloučili indický exmistr světa Višvánáthán Ánand i Rus Sergej Karjakin, který loni bojoval o 

světový trůn s Norem Magnusem Carlsenem. Karjakina vyřadil jeho krajan Daniil Dubov, Ánanda 

poslal domů Kanaďan Anton Kovalyov, který je až ve druhé stovce světového žebříčku. 

Výsledkový servis 

Vyškovské noviny - 8.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 29 - autor: (ula) 

 

... opět prokázala výbornou formu Dana Hyláková (AK Drnovice), když s 

přehledem zvítězila jak ve své kategorii, tak i mezi čtyřicátnicemi. ŠACHY 

Jeseník. V hlavní skupině Open Jeseník 51 šachistů. Konečný výsledek: 1. 

Jan Miesbauer (Písek) 7,5(9), 2. Lukáš Karásek (G.... 
 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6d95d769-ed62-4250-a19a-963f390d47cd&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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V mosteckém Cascade je MČR mládeže v rapid šachu 

Mostecký deník - 9.9.2017 

rubrika: Mostecko / region - strana: 02 - autor: (edb) 

 

Most – Hotel Cascade v Mostě hostí po oba dva víkendové dny mistrovství 

České republiky v rapid šachu mládeže. Startující budou bojovat o titul v 

šesti věkových kategoriích. V sobotu se začíná v 9.30 hodin, v neděli pak v 

8.40 hodin. Slavnostní zakončení a vyhlášení... 
 

O Pohár Haló novin 

Haló noviny - 9.9.2017 

rubrika: Ze sportu - strana: 15 - autor: (koz) 

 

bez ohledu na věk, státní příslušnost, registraci, šachové tituly či výkonnost. Hrací 

systém bude stanoven podle počtu účastníků turnaje – předběžně organizátoři plánují 

Švýcarský systém, 7 kol, 2x20 minut na partii (podle pravidel FIDE pro Rapid šach). 

Hrací... 
 

NAVARA POSTUPUJE 

Haló noviny - 9.9.2017 

rubrika: Ze sportu - strana: 15 

 

vyhrál obě partie s Islanďanem Johannem Hjartarssonem. Ve druhém kole 

proti Bulharovi Ivanu Čeparinovi už došlo na tie-break po stavu 1:1. V rapid 

šachu (zrychlená varianta) český šachista obě partie vyhrál. 
 

Otto Nývlt si dal pěkný dárek k pětapadesátinám 

Náchodský deník - 9.9.2017 

rubrika: Sport/Náchodsko - strana: 11 - autor: (jč) 

 

ŠACHY Náchod – Mezinárodního turnaje v polském lázeňském městě Polanici Zdrój 

se minulý týden zúčastnili i dva regionální šachisté Otto Nývlt a Viktor Velecký. Ve 

velmistrovském openu „A“ získali oba shodně padesát procent bodů (4,5/9) a umístili 

se na 33. a... 
 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=84b4364c-e0b8-43a6-b269-843887c208da&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3f37c534-a135-450a-92c1-225a4e4b97f1&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=be7dae7b-44a2-4d5c-b7c3-0431fef30379&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=fc23c2e6-c082-431f-ae12-836c85cf3452&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +4 - 9.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 14 

 

1–0 Víte, že: Na webu Novinky.cz byl 25. srpna 2017 publikován rozhovor s 

Davidem Navarou nejen o jeho vítezství nad legendou svetového šachu 

Kasparovem? Rekli o šachu: „Všechny samozrejmé tahy vypadají pri 

analýze jako pochybné.“ (Viktor Korcnoj) Josef Cumpe Natal Mercur...  

 

 

Michal Žižlavský: Ministerstvo spravedlnosti nevytváří dobré klima pro insolvenční 

praxi 

ceska-justice.cz - 9.9.2017 

rubrika: Advokacie - strana: 00 

 

... hry. Ty můžeme rozlišit na hry a super hry. Hra má jednoduchá pravidla a většinou v ní nejde o 

nic zásadního. Golf, tenis nebo třeba šachy. Pravidla super hry nejsou naopak vůbec jednoduchá a 

podrobně je upravuje zákon. Typickou super hrou je civilní proces, insolvenční... 
 
 

V Táboře je venkovní šachovnice. Figurky vyrobili trestanci ve věznici 

ČRo - cb.cz - 10.9.2017 

rubrika: zpravodajstvi - strana: 00 - autor: Jan Kopřiva 

 

hře šachů, může se tam prostě posadit a pobýt. Šachy nám dodala stejná iniciativa, která vyrobila 

stolek,“ vysvětluje ředitelka městské knihovny Eva Měřínská.Podle ní je zajímavé zpracování 

šachových figur. Každá z nich je originál. „Jsou to šachy... 

 

Mistr světa Carlsen opouští Světový pohár, Navara zůstává ve hře 

isport.cz - 10.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 
 
David Navara | foto: chessbase.com  

Šachový mistr světa Nor Magnus Carlsen 

překvapivě vypadl ze Světového poháru v 

Tbilisi už ve třetím kole, v němž ho zdolal 

Číňan Pu Siang-č'. Český šachista David 

Navara zůstává ve hře, jeho utkání s Rusem 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6b129aa2-3828-42bd-bdd6-5dfb78fcbd3a&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c29b1018-7440-4014-92ad-81faa1bb0b54&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=00996073-d6a5-424a-a16a-3ffc2794a3d5&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Alexandrem Griščukem po dvou remízách rozhodnou pondělní partie se zkráceným časem.  

Navara se v sobotní první partii skvěle ubránil převaze devátého hráče světového žebříčku a po 

sedmdesátitahovém maratonu dovedl koncovku k remíze. V dnešní odvetě naopak nevyužil výhodu 

bílých figur a v tie-breaku ho čeká hodně těžký úkol. 

Jestliže v klasickém šachu patří Griščuk do světové desítky, pak v hrách se zkráceným časovým 

limitem je možná nejlepší na světě. V rapid šachu loni v Dauhá získal stříbro, v bleskovém šachu je 

trojnásobným mistrem světa. Navara ho dosud porazil jen jednou z devíti partií, před třemi lety na 

šachové olympiádě v norském Tromsö. 

Číňan Pu Siang-č’ je v žebříčku až na 35. místě, ještě dvě příčky za Navarou, přesto dokázal 

světovou jedničku v sobotu porazit černými figurami a v odvetě s přehledem uhrál remízu. Triumf 

ve Světovém poháru tak Carlsenovi dál schází, jeho nejlepším výsledkem zůstává třetí místo z roku 

2007. 

Velký rozruch v šachových kruzích vyvolalo vyloučení Kanaďana Antona Kovalyova. Rodák z 

Ukrajiny, který je až ve druhé stovce světového žebříčku, přišel do sálu opět v pruhovaných 

šortkách, v nichž v minulém kole senzačně porazil indického exmistra světa Višvánáthána Ánanda. 

Pořadatelé mu však tentokrát v oblečení, které neodpovídá regulím FIDE, nedovolili usednout za 

šachovnici a jeho soupeř Maxim Rodshtein z Izraele postoupil bez boje.  

Mistr světa Carlsen překvapivě vypadl ze Světového poháru, Navara zůstává ve hře 

lidovky.cz - 10.9.2017 

rubrika: Lidovky / Ostatní sporty - strana: 00 - autor: ČTK 

 
Zklamaný šachista Magnus Carlsen. | foto: Reuters  

TBILISI Šachový mistr světa Nor Magnus 

Carlsen překvapivě vypadl ze Světového poháru 

v Tbilisi už ve třetím kole, v němž ho porazil 

Číňan Pu Siang-č’. Český šachista David Navara 

zůstává ve hře, jeho utkání s Rusem Alexandrem 

Griščukem po dvou remízách rozhodnou 

pondělní partie se zkráceným časem.  

Navara se v sobotní první partii skvěle ubránil 

převaze devátého hráče světového žebříčku a po sedmdesátitahovém maratonu dovedl koncovku k 

remíze. V dnešní odvetě naopak nevyužil výhodu bílých figur a v tie-breaku ho čeká hodně těžký 

úkol. 

Jestliže v klasickém šachu patří Griščuk do světové desítky, pak v hrách se zkráceným časovým 

limitem je možná nejlepší na světě. V rapid šachu loni v Dauhá získal stříbro, v bleskovém šachu je 

trojnásobným mistrem světa. Navara ho dosud porazil jen jednou z devíti partií, před třemi lety na 

https://sport.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln-sport-ostatni&foto1=LAR67ad28_MJK456_CHESS_NEWYORK_1201_11.JPG
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šachové olympiádě v norském Tromsö. 

Číňan Pu Siang-č’ je v žebříčku až na 35. místě, ještě dvě příčky za Navarou, přesto dokázal 

světovou jedničku v sobotu porazit černými figurami a v odvetě s přehledem uhrál remízu. Triumf 

ve Světovém poháru tak Carlsenovi dál schází, jeho nejlepším výsledkem zůstává třetí místo z roku 

2007. 

Velký rozruch v šachových kruzích vyvolalo vyloučení Kanaďana Antona Kovalyova. Rodák z 

Ukrajiny, který je až ve druhé stovce světového žebříčku, přišel do sálu opět v pruhovaných 

šortkách, v nichž v minulém kole senzačně porazil indického exmistra světa Višvánáthána Ánanda. 

Pořadatelé mu však tentokrát v oblečení, které neodpovídá regulím FIDE, nedovolili usednout za 

šachovnici a jeho soupeř Maxim Rodshtein z Izraele postoupil bez boje. 

Mistr světa Carlsen opouští šachový Světový pohár, Navara zůstává ve hře 

sport.iDNES.cz - 10.9.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: iDNES.cz, ČTK 

 

klasickém šachu patří Griščuk do světové desítky, pak v hrách se zkráceným časovým limitem je 

možná nejlepší na světě. V rapid šachu loni v Dauhá získal stříbro, v bleskovém šachu je 

trojnásobným mistrem světa. Navara ho dosud porazil jen jednou z devíti partií... 
 

ŠACHY 

Metro - 11.9.2017 

rubrika: Praha - strana: 03 - autor: MET 

 

Tip na dnešní den Na šachových stolcích na Řezáčově náměstí a v parku 

Tusarova se dnes uskuteční Šachový turnaj Prahy 7. Vítězové z Holešovic a 

Letné opět dostanou příležitost utkat se o trofej šachového krále sedmé městské 

části, který se zároveň stane kmotrem nové mapy Art District 7. Turnaj… 
 

Novinky na Kyselce: Přijďte si zaposilovat nebo zahrát šachy 

e-teplicko.cz - 11.9.2017 

rubrika: Teplice - strana: 00 - autor: (ika) 

 

vybrán tak, aby zapadal do přírodního prostředí,” uvedla místostarostka Veronika Horová. V lesíku 

pod minigolfem se objevily dva šachové stolky se sedátky. Kdo si bude chtít šachy zahrát, musí si 

ale donést vlastní figurky. Třetí novinkou je venkovní posilovna na... 
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Navara vzdoroval vicemistrovi světa v rapid šachu, ale prohrál 

isport.cz - 11.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 

 
Šachista David Navara | foto: Michal Klíma, 

MAFRA  

Český šachista David Navara prohrál ve 

třetím kole Světového poháru v Tbilisi s 

devátým hráčem světového žebříčku Rusem 

Alexandrem Griščukem a do osmifinále 

nepostoupil. O jeho vyřazení rozhodla po pěti 

remízách až šestá partie v rapid šachu, v němž 

je jeho přemožitel vicemistrem světa.  

O víkendu si oba soupeři připsali po remíze v klasickém šachu, a tak je v pondělí čekal tie-break v 

podobě zrychlené varianty, v níž má každý na své tahy jen 25 minut. A Navara měl hned v první 

partii nečekaně blízko k vítězství. Po soupeřově hrubé chybě ve 22. tahu měl dámu proti dvěma 

lehkým figurám, počítačové analýzy ho pasovaly do role vítěze, ale v časové tísni optimální cestu 

nenašel. 

Griščuk dokázal, že je mistrem hry pod tlakem, a ze všech nástrah se vyvlékl, i když mu na 

hodinách zbývaly jen vteřiny. Opakovala se tak situace ze čtvrtfinále Světového poháru v roce 

2011, kdy Navara proti stejnému soupeři také promarnil jasnou výhru. I další partie skončila 

remízou, a tak se začínalo znovu, tentokrát už jen s desetiminutovým limitem. Až v šesté partii se 

favorizovaný Griščuk bílými figurami prosadil. 

Pole vyřazených favoritů rozšířil ruský exmistr světa Vladimir Kramnik, jehož porazil jeho 

dlouholetý souputník Ukrajinec Vasil Ivančuk. Z hráčů první světové desítky vypadli i Američané 

Hikaru Nakamura a Fabiano Caruana.  

 

 

Navara byl blízko senzaci, nakonec ale s vicemistrem světa v rapid šachu prohrál 

lidovky.cz - 11.9.2017 

rubrika: Lidovky / Ostatní sporty - strana: 00 - autor: ČTK 

 

do osmifinále nepostoupil. O jeho vyřazení rozhodla po pěti remízách až šestá partie v rapid šachu, 

v němž je jeho přemožitel vicemistrem světa. O víkendu si oba soupeři připsali po remíze v 

klasickém šachu, a tak je dnes čekal tie-break v podobě zrychlené varianty, v... 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e32e13ec-5b2c-40f9-ba32-b97227d4eaf6&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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Navara vzdoroval vicemistrovi světa v rapid šachu, ale nakonec prohrál 

sport.iDNES.cz - 11.9.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: ČTK 

 

do osmifinále nepostoupil. O jeho vyřazení rozhodla po pěti remízách až šestá partie v rapid šachu, 

v němž je jeho přemožitel vicemistrem světa. O víkendu si oba soupeři připsali po remíze v 

klasickém šachu, a tak je v pondělí čekal tie-break v podobě zrychlené... 

 

Následujte mistry ČR 

Klatovský deník - 11.9.2017 

rubrika: Sport - Klatovsko - strana: 15 - autor: (tk) 

 

Šachy Klatovy – V letošním roce vyhráli po 10 letech mladí šachisté Šachklubu 

Sokol Klatovy mládežnickou extraligu a stali se mistry ČR. V jejich stopách se 

mohou vydat i vaše děti, protože ŠK Sokol Klatovy nabízí pro zájemce o šachy 

v novém školním roce několik... 
 

Šortky vs. mikiny 

Lidové noviny - 11.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 16 - autor: ONDŘEJ KOPŘIVA 

 

Světového poháru v šachu: mistr světa Magnus Carlsen prohrál už ve třetím kole s 

Číňanem Pu Siang-č' a kanadský šachista Anton Kovalyov naštvaně odjel z dějiště 

turnaje v gruzínském Tbilisi přesto, že byl stále ve hře. Důvod? Kovalyov byl 

pořadatelem a prezidentem... 
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Navara vzdoroval vicemistrovi světa, na postup nedosáhl 

tyden.cz - 11.9.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: ČTK 

 

 

Český šachista David Navara prohrál ve 

třetím kole Světového poháru v Tbilisi s 

devátým hráčem světového žebříčku Rusem 

Alexandrem Griščukem a do osmifinále 

nepostoupil. O jeho vyřazení rozhodla po 

pěti remízách až šestá partie v rapid šachu, v 

němž je jeho přemožitel vicemistrem světa. 

 

O víkendu si oba soupeři připsali po remíze 

v klasickém šachu, a tak je čekal tie-break v 

podobě zrychlené varianty, v níž má každý na své tahy jen 25 minut. A Navara měl hned v první 

partii nečekaně blízko k vítězství. Po soupeřově hrubé chybě ve 22. tahu měl dámu proti dvěma 

lehkým figurám, počítačové analýzy ho pasovaly do role vítěze, ale v časové tísni optimální cestu 

nenašel. 

Griščuk dokázal, že je mistrem hry pod tlakem, a ze všech nástrah se vyvlékl, i když mu na 

hodinách zbývaly jen vteřiny. Opakovala se tak situace ze čtvrtfinále Světového poháru v roce 

2011, kdy Navara proti stejnému soupeři také promarnil jasnou výhru. I další partie skončila 

remízou, a tak se začínalo znovu, tentokrát už jen s desetiminutovým limitem. Až v šesté partii se 

favorizovaný Griščuk bílými figurami prosadil. 

Pole vyřazených favoritů rozšířil ruský exmistr světa Vladimir Kramnik, jehož porazil jeho 

dlouholetý souputník Ukrajinec Vasil Ivančuk. Z hráčů první světové desítky vypadli i Američané 

Hikaru Nakamura a Fabiano Caruana. 

 

Knihovna pořídila pro děti nový hrací stolek. Nezůstane jen u něj 

Českolipský deník - 11.9.2017 

rubrika: Českolipsko - strana: 02 - autor: (ph) 

 

Cvikov – Speciální hrací stolek na šachy nebo Člověče, nezlob se nakoupila 

Městská knihovna ve Cvikově díky dotaci od společnosti SVS. Kromě toho 

se knihovna chystá doplnit fond o další logické, deskové i zábavné hry. 

„Věříme, že rozšířením nabídky potěšíme... 

 

 

 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7d61ffa2-901c-485e-b8f7-886d2b70b2bf&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7c4c2f3c-d48a-412d-b2f3-7daf6d551ee4&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachový skandál. Kovalyovovi nadávali do cikánů kvůli šortkám, odjel ze SP 

lidovky.cz - 11.9.2017 

rubrika: Lidovky / Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Lidovky.cz, Ondřej Kopřiva 

 

PRAHA Vyřazení mistra světa Magnuse Carlsena už ve 

třetím kole šachového Světového poháru v Tbilisi 

zastínila lehce bizarní aféra kolem Kanaďana Antona 

Kovalyova. Ten turnaj dobrovolně opustil na protest proti 

urážkám, kterými jej počastoval pořadatel za to, že 

Kovalyev přišel k utkání v šortkách.  

Pětadvacetiletý šachový velmistr Anton Kovalyov se 

chystal k partii třetího kola Světového poháru v 

gruzínském Tbilisi proti Izraelci Maximu Rodhsteinovi, k 

šachovnici ale nakonec usedl jen druhý jmenovaný. 

Kovalyova totiž na chodbě zastavil vrchní rozhodčí turnaje a upozornil jej na nevhodné oblečení - 

Kanaďan s ukrajinskými kořeny totiž měl na sobě hnědobílé pruhované šortky. Situace se vyostřila, 

když se k rozhovoru obou mužů nachomýtl jeden z pořadatelů a současně prezident Evropské 

šachové unie Zurab Azmaiparashvili.  

O tom, co se dělo potom, existují dvě verze. Azmaiparashvili tvrdí, že Kanaďana pouze upozornil 

na porušení dress codu mezinárodní šachové federace FIDE, kde je poněkud vágně popsána 

povinnost „vhodného vzezření šachistů“, a požádal jej, aby se šel na hotel převléknout. Podle svých 

slov ještě Kovalyova upozornil na to, že v opačném případě bude muset rozhodčí napsat zprávu na 

FIDE a šachistovi hrozí finanční postih. 

Samotný hráč ale popsal celou situaci jinak: „Pak přišel Zurab, byl velmi agresivní, křičel na mě a 

použil rasistickou nadávku „cikáne“. K tomu několikrát opakoval, že mě FIDE potrestá,“ napsal 

Kanaďan na svůj facebook. Kovalyov se podle svých slov dál hájil, že v těchto šortkách mohl 

nastoupit jak ke dvěma předchozím utkání na tomto turnaji v Tbilisi, tak na předešlém ročníku 

Světového poháru. „To mi je jedno, jak jsi hrál před tím, teď jsem tady organizátor já,“ měl říct 

Azmaiparashvili Kovalyovovi nasupeně. 

„V ten moment jsem se hodně naštval, ale nechtěl jsem udělat nic stupidního. Zeptal jsem se ho, 

proč je na mě tak zlý, a on odpověděl: ‚Protože jsi cikán‘,“ stojí v Kovalyovově prohlášení. Zurab 

Azmaiparashvili po incidentu kontroval, že přirovnání k „gypsies“ použil ve významu, že Kovalyov 

vypadal jako šašek. „Není v tom nic 

rasistického,“ ujišťoval funkcionář.  

Faktem je, že namísto převlečení do 

schůdnějších dlouhých kalhot a návratu 

do turnajové budovy se Anton Kovalyov 

odhlásil z hotelu a vzal si taxík směr 

letiště. Maxim Rodhstein tak do další 

fáze SP v Tbilisi postoupil bez boje. 

Kovalyov se přitom v předchozím kole 

postaral o jedno z největších překvapení 

turnaje, když vyřadil vysoce 

favorizovaného exmistra světa 

Višvánáthána Ánanda z Indie. 
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Jak to tedy bylo s použitím slova „cikán“? 

 

Celý incident, který ve zpravodajství například amerického deníku Washington Post zastínil 

vyřazení světové jedničky a mistra světa Magnuse Carlsena, mohl ale mít i drsnější dohru. „Jen si to 

představte, utkání má co chvíli začít a já jsem šikanován pořadateli, je mi vyhrožováno, že budu 

potrestán FIDE, křičí na mě a rasisticky urážejí. Co byste dělali v mé situaci? Myslím, že hodně lidí 

by tu osobu praštilo do obličeje, nebo jí aspoň vynadalo. Já se rozhodl odejít,“ napsal Kovalyov už z 

domova. 

A důvod, proč kanadský šachista nasadil na tuto velevýznamnou akci ne příliš formální šortky? 

„Prostě jsem v poslední době přibral a moje kalhoty mi jsou malé,“ vysvětlil Kovalyov. 

 

výsledky, fakta 

Sport - 11.9.2017 

rubrika: Snowboarding - strana: 28 

... třem jezdcům týmu Buggyra. Vršeckého na stupních vítězů doplnili 

Adam Lacko a Martin Kolomý, jenž se jinak věnuje dálkovým rallye. 

ŠACHY MISTR SVĚTA MAGNUS CARLSEN z Norska překvapivě 

vypadl ze Světového poháru v Tbilisi už ve třetím kole, v němž ho 

porazil Číňan... 

 

Šachy ovládnou muzeum 

Týdeník okresu Nový Jičín - 12.9.2017 

rubrika: Region - strana: 07 - autor: (ann) 

 

... expozice Šachohrátky, artefakty Pavla Klose aneb Vzpomínky na minulost, 

přítomnost a budoucnost. Výstava se zaměřuje na dokonalost šachové hry, 

nekonečnost variací a rozmanitost hracího pole. Pavel Klos při své tvorbě používá 

dřevo, kresby i hudební odkazy, o čemž... 

 

 

Šachová zahradní slavnost 

ČRo - regina.cz - 12.9.2017 

rubrika: tipy - strana: 00 - autor: Jana Kudláčková 

Kotlasce. Můžete si poslechnout příběh ručně vyráběných šachových figurek, písničky zahraje 

dvorní harmonikář Bohumila Hrabala a vy si budete moci zahrát šachy. V úterý 12. září od 18 hodin 

v Komunitním centru Kotlaska v Libni. 
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výsledky, fakta 

Sport - 12.9.2017 

rubrika: Vodní slalom - strana: 15 

... mistrovství světa nevrátí. V továrním týmu Yamaha italskou legendu za dva 

týdny nahradí nizozemský jezdec superbiků Michael van der Mark. ŠACHY David 

Navara prohrál ve třetím kole Světového poháru v Tbilisi s devátým hráčem 

světového žebříčku Rusem Alexandrem... 

Horolezectví nebo jóga pro děti? 

Plzeňský deník - 14.9.2017 

rubrika: Region - strana: 02 - autor: ANDREA PÁNKOVÁ 

... je o kroužky pro maminky s dětmi. Plzeň – Zatímco ještě před několika 

lety patřily k oblíbeným zájmovým kroužkům keramika nebo šachy, dnes 

rodiče vyhledávají spíše pohybové aktivity, děti však láká také adrenalin. 

Spektrum zájmových kroužků pro děti se... 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 14.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 

že na webu Novinky.cz byl 25. srpna publikován velmi zajímavý rozhovor s 

Davidem Navarou nejen o jeho vítezství nad legendou svetového šachu 

Kasparovem? Rekli o šachu: „Všechny samozrejmé tahy vypadají pri analýze jako 

pochybné.“ (Viktor Korcnoj) Josef Cumpe Natal Mercury... 
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Sibyla Řezníčková se stala šachovou mistryní České republiky 

tachovsky.denik.cz - 15.9.2017 

rubrika: Moje Tachovsko - strana: 00 - autor: Jiří Kohout 

Tachov – Mladá členka tachovského 

šachového oddílu Sibyla Řezníčková 

o víkendu vyhrála Mistrovství České 

republiky v rapid šachu v kategorii dívek do 

10 let. 

 

V těžké konkurenci nejlepších šachistek 

vybojovala sedm bodů z devíti. Sibyla hrála 

s velkou chutí a soupeřky předčila zejména 

v útoku. Rapid partie se hrají s časovým 

limitem 20 minut plus 10 vteřin za každý 

provedený tah. Trenéři Aleš Jakl a Václav 

Truksa se budou těšit na další úspěchy 

tachovské naděje, zejména na listopadovém 

Mistrovství Čech D10 (2 x 1,5 hod na partii) 

v Harrachově a na Mistrovství ČR D10 v roce 2018. 

Vedle Sibyly jsou dalšími velkými talenty tachovského šachu Barbora Nováková (r. 2006), Jan 

Váňa (r. 2010) a David Kratochvíl (r. 2007). Sibyla s Barborou budou od září jezdit na šachové 

lekce k mezinárodnímu mistru Josefu Juřkovi. 

 

 

Židovští majitelé domů v roce 1937 a jejich osudy v období šoa 

Hranický týden - 15.9.2017 

rubrika: Historie - strana: 27 - autor: VÁCLAV BEDNÁŘ 

... nacismu. Špičkový klavírista, který stál u kolébky prvních hranických 

jazzových skupin, vynikající hráč i funkcionář tenisu, šachu a bridže a 

především zanícený organizátor Rohovnického odboru Českého 

sportovního klubu Hranice. Jeho zásluhou byl box v... 
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Nejmenší šachy světa 

Magazín Víkend DNES - 16.9.2017 

rubrika: Pel mel - strana: 31 

ZE SVĚTA rEkordů Oficiálně jsou to podle Guinnessovy knihy „pouze“ 

nejmenší šachy na planetě, ale dost možná bude tahle sada z dílny 

kalifornského umělce Ary Ghazaryana patřit i k nejdražším. Šachovnice o 

rozměrech 15,3 x 15,3mm (což je mimochodem méně než průměr... 

Cibulka desátý v republice 

Náchodský deník - 16.9.2017 

rubrika: Sport/Náchodsko - strana: 14 - autor: (jč)  

... Josef Cibulka z České Metuje hrající za šachový oddíl TJ Hronov. v Mostě 

se zúčastnil Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu do 14 let. V 

silné konkurenci proti favorizovaným soupeřům získal celkem 5,5 bodu z 

devíti partií a skončil na pěkném desátém... 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +3 - 16.9.2017 

rubrika: Sport - Na Vyškovsku - strana: 14 

Vxd1 Dxe4 0–1 Výhra s legendou světového šachu potěší i brněnského 

velmistra! Víte, že: David Navara po napínavém tiebreaku po 5 remízách prohrál 

rozhodující 6. partii s Alexandrem Griščukem a ze Světového poháru se ctí 

odešel s odměnou 12.800 USD? Řekli o šachu:... 

 

Ve čtvrtfinále SP šachistů vítězili favorité 

isport.cz - 17.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 

Ve čtvrtfinále Světového poháru šachistů v Tbilisi vítězili favorité a turnaj, který byl dosud hodně 

bohatý na překvapení, už žádné další nepřinesl. V semifinále se utkají Francouz Maxime Vachier-

Lagrave s Arménem Levonem Aronjanem, kteří zároveň bojují o pozici světové dvojky za Norem 

Magnusem Carlsenem. Druhou dvojici tvoří Američan Wesley So, momentálně osmý hráč 

žebříčku, a Číňan Ting Li-žen, který je až třináctý, ale výhra by ho posunula do první desítky. 

 

Tři ze čtyř čtvrtfinálových zápasů přinesly rozhodnutí už po dvou partiích v klasickém šachu. 

Největší pozornost vzbudila partie Vasila Ivančuka s Aronjanem, v níž ukrajinský velmistr nad 10. 
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tahem přemýšlel 42 minut a nakonec zvolil tah, který jeho soupeř po utkání označil za 

sebevražedný. 

 

Do tie-breaku dospěli po dvou remízách jen Vachier-Lagrave a Rus Pjotr Svidler, který Světový 

pohár v roce 2011 vyhrál a před dvěma lety byl ve finále. To už nezopakuje, protože v rapid šachu i 

přes výhodu bílých figur s Francouzem prohrál. 

 

Postup do finále bude zároveň vstupenkou do Turnaje kandidátů, v němž se bude v březnu v Berlíně 

hrát o práva vyzvat mistra světa Carlsena.  

 

 

Šachohrátky rozehrají v muzeu 

Novojičínský deník - 18.9.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 

vernisáží od 17 hodin bude ve výstavním sále muzea v Bílovci zahájena 

výstava Šachohrátky. Ukáže dekorační artefakty autora Pavla Klose a vše 

okolo šachové hry. Výstava v muzeu potrvá do 15. října. 

výročí 

T+T Technika a trh - 18.9.2017 

rubrika: Výročí - strana: 06 

... Napsal knihy o metoskopii a astrologii a působil jako dvorní astrolog 

Joachima I. von Brandenburg. Patřil také mezi vášnivé hráče šachu. Paul 

Ehrenfest (18. ledna 1880-25. září 1933) Paul Ehrenfest byl rakouský fyzik a 

matematik. Od roku 1899 studoval ve Vídeňské... 

Šachové nedáš–dostaneš 

Lidové noviny - 19.9.2017 

rubrika: Poslední strana - strana: 20 - autor: PAVEL MATOCHA 

Navary Můj světový šach, a dále budeme pokračovat k soutoku s Jizerou 

pod Spálov. Pod Spálovem si můžete nejen prohlédnout vodní elektrárnu, 

jejíž budovu projektoval architekt kubistického stylu Emil Králíček, ale v hotelu Pod Spálovem si 

dát i oběd a zahrát si s velmistrem... 

Vzájemně výhodná spolupráce generací 

Haló noviny - 19.9.2017 
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rubrika: Píšete nám/Z regionů - strana: 11 - autor: Miroslav MARŠÁLEK 

Pionýrská skupina Jince ve spolupráci s dalšími příznivci i v letošním roce uspořádala šachové 

Letní miniturnaje. Byly určeny především pro děti, ale organizátoři rádi uvítali i příslušníky starší 

generace, od nichž se toho mohou děti hodně naučit. V šachách to... 

 

Šachistka Dorota Veverková útočila na mistrovské kovy 

Táborský deník - 20.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 16 - autor: (paš) 

... Tábor přibyl v minulých dnech další cenný úspěch. Ze severočeského Mostu, 

kde se konalo mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu, ho k Jordánu 

přivezla Dorota Veverková. Talentovaná svěřenkyně Aloise Bartoše už na 

republikových šampionátech nejednou... 

Doping pro duševní práci 

Lidové noviny - 20.9.2017 

rubrika: Medicína &amp; Věda - strana: 16 - autor: JAROSLAV PETR 

německo-švédské studie neznepokojily jen psychiatry. Jasně ukázaly, že v 

šachu a dalších podobných hrách lze dopovat. A nejde jen o podezření. Lieb a 

jeho spolupracovníci oslovili prostřednictvím anonymního internetového 

dotazníku členy Německé šachové federace. Každý... 

Česko je Mekka deskových her a hlavolamů. Češi jsou velmi chytří a hraví, 

vysvětluje odborník 

magazin.aktualne.cz - 20.9.2017 

rubrika: Magazín - strana: 00 - autor: Zuzana Hronová 

... provedení a distributoři dovážejí novinky měsíc po jejich zrození. Kromě toho se tu konají 

nejrůznější světové šampionáty od šachů přes Rubikovu kostku po piškvorky. "Fungující Kluby 

deskových her s asi deseti tisíci členy a velmi chytré české publikum... 

Šachistka Dorota Veverková byla na MČR v Mostě krok od bronzu 

taborsky.denik.cz - 21.9.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Pavel Šácha 

rapid šachu, ho k Jordánu přivezla Dorota Veverková. Talentovaná svěřenkyně Aloise Bartoše už 

na republikových šampionátech nejednou vybojovala medailové úspěchy. Pro letošní mistrovské 

klání přestoupila do starší věkové kategorie dívek do 10 let. V konkurenci 25... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a499570b-e20c-44a7-8623-26a412023ca0&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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Šachisté nabírají 

Klatovský deník - 21.9.2017 

rubrika: Sport / Klatovsko - strana: 14 - autor: (tk) 

Klatovy - ŠK Sokol Klatovy nabízí pro zájemce o šachy v novém školním roce 

kroužky od úrovně začátečníků po pokročilé, a to ve věku od 5 do 16 let. 

Termíny kroužků: úterý a čtvrtek 16 - 17 h, začátečníci, 5 - 8 let (i pro děti z 

MŠ); čtvrtek 17 - 18.30 h, mírně... 

Šachisté Valdštejn Cheb se chystají na novou sezonu 

Chebský deník +2 - 21.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 16 - autor: JAROSLAV PILÍK 

Cheb – Šachové přípravy na novou sezonu Karlovarského 

kraje jsou v plném proudu. Přes nepříjemnosti s dalším 

stěhováním klubu do nového působiště stihli ještě řadu 

šachových podniků. Mezi nejdůležitější jistě patří již 

tradiční devítidenní mistrovství... 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 21.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 - autor: (Cumpe) 

... remízách prohrál rozhodující šestou partii s Alexandrem Griščukem a ze Světového poháru se ctí 

odešel s odměnou 12 800 USD? Řekli o šachu: „Mým prvním cílem nebylo vyhrát partii, nýbrž 

obětovat figuru.“ (Wilhelm Steinitz) Josef Vojtěchovský Časopis českých... 

ŠACHY 

Náchodský deník - 23.9.2017 

rubrika: Sport / Náchodsko - strana: 14 - autor: (jč)  

 

Spravedlivá remíza v derby Náchodsko – Na prahu nové sezony se vrátíme o rok 

zpět a připomeneme si jednu partii z okresního derby, které se hrálo v prvním 

kole loňského ročníku krajského přeboru družstev. Po vyrovnaném průběhu 

nakonec skončila spravedlivou remízou. Ivo Peroutka (Broumov) –… 
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Šachové soutěže znají los 

Náchodský deník - 23.9.2017 

rubrika: Sport / Náchodsko - strana: 14 - autor: (jč) 

 

Na 64 polích Česká Skalice – Na konferenci krajského šachového svazu, která se konala v České 

Skalici, byly mimo jiného rozlosovány mistrovské soutěže šachových družstev. Krajský přebor 

osmičlenných družstev: 1 Náchod B, 2 Třebechovice, 3 Lípa B, 4 Jaroměř, 5 Slavia Hradec Králové 

C, 6 Lázně… 

 

 

 

 

Šachy: Nová sezona je „nalajnovaná“  

Svitavský deník - 23.9.2017 

rubrika: Sport / Svitavsko - strana: 14 - autor: (rh) 

 

Svitavsko – Co nevidět budou rozehrány šachové soutěže družstev s 

početným zastoupením svitavského regionu. O to nejvyšší v podobě 

druhé ligy se postará Štefanydes Polička a v kraji bude hrát dalších 

deset týmů. 2. liga skupina D (zahájení 15. října): Polička.... 

 

Útok bouřliváků a novinářů 

Lidové noviny - 26.9.2017 

rubrika: Poslední strana - strana: 20 - autor: PAVEL MATOCHA 

 

ohněm s velmistrem Navarou při křtu jeho knihy Můj světový šach Byl jste 

někdy ženatý? ptali se na sklonku života šachisty a malíře Henriho Groba. 

„Prakticky pořád,“ odpověděl švýcarský bouřlivák. Nepoučitelný Grob byl 

ženatý devětkrát. ŠACHY Sériový... 

 

 

Muzeum za téměř milion eur už roste 

Horizont - 26.9.2017 

strana: 03 - autor: (SED)  

 

... Na muzeum naváže v druhém poschodí společenská místnost se 

zázemím, kterou využijí hlavně spolky pro svou činnost, mohou se tu 

konat šachové turnaje, besedy, výroční schůze myslivců, rybářů, hasičů. 

I když obec plánovala jinou podobu střechy a šířku budovy,... 
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ŠACHISTA BRAVANSKÝ SE FAVORITŮ NEZALEKL 

Týdeník okresu Nový Jičín - 26.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 29 - autor: (dtb) 

 

Foto popis| NADĚJE BÍLOVECKÉHO SPARTAKU SE 

UKÁZALA NA MČR V RAPID ŠACHU. Desetiletý Lukáš 

Bravanský (zcela vlevo) z šachového klubu TJ Spartak Bílovec se 

před nedávnem zúčastnil mistrovství ČR v rapid šachu neboli 

zrychleném šachu, které hostil Most. Bílovecký mladík... 
 

Liberec hostil celostátní kolo šachových turnajů. Titul Mistr ČR v bleskovém šachu a 

Pohár ČR v rapid šachu patří družstvu z Turnova 

kraj-lbc.cz - 27.9.2017 

strana: 00 - autor: Mgr Fulková Andrea 

 

Celkem 264 nadějných šachistů z celé 

republiky se zúčastnilo dvou vrcholových 

šachových turnajů „Pohár ČR v rapid šachu 

čtyřčlenných družstev 2017“ a „Mistrovství 

ČR v bleskovém šachu čtyřčlenných 

družstev“, které se konaly o víkendu v Liberci 

pod záštitou krajského náměstka Petra Tulpy. 

Poháru v rapid šachu, který proběhl v sobotu 

23. září, se zúčastnilo 160 šachistů ve čtyřiceti 

družstvech a po urputných vyrovnaných bojích 

se stalo bez jediné prohry celkovým vítězem 

družstvo ŠK ZIKUDA Turnov „A“ a získalo tak Pohár ČR 2017. Družstvo hrálo ve složení P. 

Jaracz, P. Šimáček, J. Vykouk, L. Vlasák. Na dalších místech dohrála družstva Bohemians Praha 

„A“ a ŠK OAZA Praha. 

Neděle 24. září patřila „Mistrovství ČR v bleskovém šachu čtyřčlenných družstev“ s účastí 26 

čtyřčlenných družstev. Titul MISTR  ČR 2017 získalo po odehraných patnácti kolech se ziskem 49 

bodů opět družstvo ŠK ZIKUDA Turnov „A“ v sestavě P. Jaracz, J. Vykouk, P. Šimáček, L. 

Vlasák. Další místa obsadila družstva Polabiny Pardubice a QCC České Budějovice. 

Akce pořádal z pověření šachového svazu ČR turnovský šachový klub, oba turnaje byly na velmi 

dobré sportovní i  společenské  úrovni a konaly se ve velice příjemném prostředí CENTRA 

BABYLON v Liberci. Družstvo z Turnova přijeli podpořit i starosta města Turnov Tomáš Hocke a 

místostarostka Jana Svobodová. 

„Byl jsem příjemně překvapen, kdo všechno zasedl za šachovnice. Vedle zkušených šachistů na 

turnajích byli i mladí hráči středoškolského věku a vedli si velmi dobře. Každý hráč měl pouhé tři 

minuty k tomu, aby soupeře zatlačil do defenzivy a partii vyhrál. Kdo si nezkusil v takovém času 

uhrát slušně několik tahů, neví, jak je to těžké. Proto velmi oceňuji bystrou hlavu a úsudek všech 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=27cb5ed8-a88f-4d51-a616-debfddc4e5d3&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d881ed6a-358c-4ad8-b688-c475d49c4588&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d881ed6a-358c-4ad8-b688-c475d49c4588&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

hráčů v tak inteligentní hře jako jsou šachy. Rovněž děkuji organizátorům za dobře připravenou 

akci, jen více takových,“ zhodnotil po osobní účasti na nedělním turnaji náměstek hejtmana Petr 

Tulpa. 

 

Šachový kroužek 

Kutnohorský deník - 27.9.2017 

rubrika: Kutnohorsko / Zpravodajství - strana: 02 - autor: (dk) 

 

Kutná Hora – Michal Smrkovský z Domů dětí a mládeže Dominik Kutná Hora 

se snaží obnovit tradici šachového kroužku. Ti, co rádi hrají šachy, se mohou 

zúčastnit schůzky šachového kroužku, která je naplánována na dnešní den od 

14 hodin. Stále jsou volná místa. 

 

Vítězem Světového poháru šachistů je Armén Aronjan 

isport.cz - 27.9.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 

 

Vítězem Světového poháru šachistů v Tbilisi se stal Armén Levon Aronjan. Jeho finálový soupeř 

Číňan Ting Li-žen dlouho vzdoroval, po čtyřech remízách v klasickém šachu ale prohrál obě dnešní 

partie v rapid šachu se zkráceným časovým limitem. 

 

Čtyřiatřicetiletý Aronjan zopakoval triumf z prvního ročníku Světového poháru v roce 2005. Po 

turnaji se posune na druhé místo žebříčku FIDE a odveze si šek na 120 tisíc dolarů, tedy více než 

dva a půl milionu korun. Oba finalisté se kvalifikovali do březnového osmičlenného Turnaje 

kandidátů, v němž v Berlíně půjde o právo vyzvat mistra světa Nora Magnuse Carlsena. 

 

Většina favoritů opouštěla turnaj už v úvodních kolech. Největším překvapením bylo vyřazení 

Carlsena, jehož poslal domů už ve třetím kole Číňan Pu Siang-č', hráč ze čtvrté desítky žebříčku. 

Ani Aronjana nezastihl turnaj v optimální formě. Už ve druhém kole měl namále s nejlepší ženskou 

šachistkou Chou I-fan z Číny, v dalším hned dvakrát prohrál s Rusem Maximem Matlakovem a 

postoupil až v dodatečné sedmé partii v bleskovém šachu. 

 

Ve finále byl Armén výrazně aktivnějším hráčem, zvláště pokud hrál černými figurami. Ve druhé 

partii v klasickém šachu byl podle počítačových analýz v jasně vyhrané pozici, ale v časové tísni 

optimální řešení nenašel a po 75 tazích se musel spokojit s dělením bodu. Ting Li-žen je sice v 

žebříčku FIDE až na 13. místě, ale úspěšně se bránil. Až dnes kapituloval v obou partiích rapid 

šachu s limitem 25 minut. 

 

 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=31e7ce9f-0e51-49d6-a9b0-acd58ef90e4c&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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Máte doma malého génia? Tyto znaky to prozradí 

zpravy.tiscali.cz - 27.9.2017 

rubrika: Zprávy / Magazín - strana: 00 - autor: Marek Přibil 

 

největší úspěchy patří zisk titulu mistra republiky v klasickém šachu a účast v reprezentačním týmu 

na šachové olympiádě v Baku. Když ve svých třinácti vystupoval v pořadu Uvolněte se prosím, 

zeptal se ho moderátor Jan Kraus, kam to chce v šachu dotáhnout. Vojta mu... 
 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 27.9.2017 

rubrika: Sport/Z regionu - strana: 15 

 

... bílý kun je ztracen) 27... Vg8 28. Dxf5+ Vg6 29. Ke1 h5? (Po správném 29... 

Kg7 30. Dd7+ Kh8 31. Dd8+ Kh7 32. Dd7+ Vg7 33. Df5+ Kh8 34. Dc8+ Vg8 

šachy koncí a cerný vítezí) 30. Kd1? (Prohrává definitivne. Po 30. Vd1 není 

videt výhru, ovšem v casové tísni by mel bílý problémy)... 

 

Firmy chtějí „ajťačky“ 

Computer - 27.9.2017 

rubrika: Trendy &amp; Technologie - strana: 24 - autor: Jan Spěšný 

... měla celá NASA v roce 1969, či dvakrát vyšší výpočetní kapacitu, než která v 

podobě Deep Blue v roce 1997 porazila Garryho Kasparova v šachu. Řadu věcí, 

které by dříve dělala celá IT oddělení, dnes běžně ve firmách zvládnou mileniálové 

sami, ato i proto, že jsou... 

 

 

KRÁTCE: Válka vypukne na Lipině 

kutnohorsky.denik.cz - 28.9.2017 

rubrika: Moje Kutnohorsko - strana: 00 - autor: Diana Kovandová 

... Kutná Hora - Michal Smrkovský z Domů dětí a mládeže Dominik Kutná Hora se snaží obnovit 

tradici šachového kroužku. Ti, co rádi hrají šachy, se mohou zúčastnit schůzky šachového kroužku, 

která je naplánována na dnešní den od 14 hodin. Stále jsou volná místa. Vydají... 
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Titul Mistr ČR v bleskovém šachu patří družstvu z Turnova 

genusplus.cz - 29.9.2017 

rubrika: Semilsko - strana: 00 - autor: LK/Andrea Fulková 

Ve dnech 23. a 24. září 2017 

proběhly v Centru Babylon v Liberci 

dvě vrcholové šachové akce, 

pořádané z pověření šachového 

svazu ČR turnovským šachovým 

klubem.  

V sobotu se konal „ Pohár ČR v 

rapid šachu čtyřčlenných družstev 

2017“ za účasti 160 šachistů ve 40 

družstvech z celé České republiky. 

Po urputných vyrovnaných bojích se 

stalo celkovým vítězem družstvo ŠK 

ZIKUDA Turnov „A“ bez jediné prohry a získalo tak „Pohár ČR 2017“. Družstvo hrálo ve složení 

P. Jaracz, P. Šimáček, J. Vykouk, L. Vlasák. Na dalších místech skončila družstva Bohemians Praha 

„A“ a ŠK OAZA Praha. 

V neděli 24. září 2017 se hrálo „ Mistrovství ČR v bleskovém šachu čtyřčlenných družstev. Do 

mistrovských bojů se nominovalo 26 čtyřčlenných družstev a po odehraných 15 kolech bylo 

nejlepší opět družstvo „ ŠK ZIKUDA Turnov A“ v sestavě P.Jaracz, J. Vykouk, P. Šimáček, l. 

Vlasák a ziskem 49 bodů vybojovalo 

titul „MISTR ČR 2017“. Další místa 

obsadila družstva Polabiny Pardubice a 

QCC České Budějovice. 

Oba turnaje byly na velmi dobré 

sportovní i společenské úrovni ve velice 

příjemném prostředí Centra Babylon. 

Záštitu nad akcemi převzal náměstek 

hejtmana Libereckého kraje Mgr. Petr 

Tulpa, který také zahajoval nedělní 

boje. Velice milá a pozitivní byla i přítomnost starosty Turnova Ing. Tomáše Hockeho a 

místostarostky Mgr. Jany Svobodové, kteří přijeli družstvo Turnova povzbudit. 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9cae8c12-0456-4b97-a577-ee755ba163e6&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

 

Šachista Aronjan si plní sen. Triumf ve Světovém poháru potvrdí ‚bleskovou‘ 

svatbou 

lidovky.cz - 29.9.2017 

rubrika: Lidovky / Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Lidovky.cz, Antonín Vavrda 

PRAHA/TBILISI Podruhé v kariéře ovládl Armén 

Levon Aronjan šachový Světový pohár. A v 

pětatřiceti letech se přiblížil snu, kterým je zápas o 

titul mistra světa s Norem Magnusem Carlsenem.  

Z Gruzie si Levon Aronjan za vítězství v šachovém 

Světovém poháru odveze šek na 120 tisíc dolarů. 

Především ale vědomí, že se mu povedlo potvrdit 

skvělou formu, jíž v roce 2017 oplývá. 

V srpnu ovládl pětatřicetiletý velmistr turnaj v rapidu a bleskových partiích v americkém St. Louis, 

kterého se zúčastnil také Čech David Navara (Aronjana v bleskovce dokonce porazil). Už v dubnu 

pak opanoval Grenke Chess Classic v německém Karlsruhe a v červnu Norway Chess v norském 

Stavangeru. 

„Je to pro mě opravdu velmi speciální okamžik. Jako sen,“ usmíval se Aronjan s vítěznou trofejí 

poté, co ve finále v Tbilisi zdolal nepříjemného Číňana Ting Li-žena. 

Nerozhodila jej soupeřova pevná obrana ani hluk ze stavby ve vedlejší budově, kvůli které musel 

během jedné z partií dokonce opustit místnost se šachovnicí. 

V rozhodující šesté partii v rapidu (zrychlený šach) mu vyšla past, do které čínský protivník spadl. 
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Smutnit ale nemusí ani světová jedenáctka živého žebříčku. 

Oba finalisté Světového poháru, který Aronjan jako první v historii – od zavedení vyřazovacího 

systému – vyhrál podruhé, se kvalifikovali do „Kandidátského turnaje“, ze kterého vzejde vyzývatel 

úřadujícímu mistru světa Magnusi Carlsenovi z Norska. 

Ten na rozdíl od Arména, nové světové dvojky, zrovna exkluzivní formou neoplývá. Vždyť v 

gruzínské metropoli se pakoval z turnaje už ve 3. kole, když nestačil na Číňana Pu Siang-č’a. Ten 

byl před turnajem na světovém žebříčku ve čtvrté desítce. 

Přesto se o svůj trůn obávat ještě nemusí. Bitva o titul mistra světa se uskuteční až v posledním 

čtvrtletí roku 2018. 

„Gratuluji ti k vítězství ve Světovém poháru. Ale hlavní událost roku tě teprve čeká,“ vzkázal přes 

Twitter svému rivalovi Rus Sergej Karjakin. Ten je třetím známým jménem pro zmíněný 

Kandidátský turnaj, který se uskuteční od 10. do 28. března. 

Zbylá pětice bude známa do konce roku. Dva šachisté se do něj dostanou zásluhou pořadí na 

světovém žebříčku, dva skrze Grand Prix 2017, jehož poslední turnaj se uskuteční ve druhé 

polovině listopadu na Mallorce, poslední pak dostane divokou kartu. 

„Už se moc těším. Moc děkuji všem za podporu, bez své rodiny bych to nedokázal. Jsem požehnán, 

že mám kolem sebe takové lidi. A také děkuji svému finálovému soupeři, hodně jsem se toho od něj 

naučil,“ řekl Aronjan, kterého čeká v sobotu svatba.  

„Příprava na veselku bude podobné bleskové partii. Ale zvládneme to,“ dodal s úsměvem a 

pohledem namířeným na svoji vyvolenou, o které již nyní mluví jako o své ženě. 

Dodá mu rodinná pohoda sílu k tomu, aby příští rok v březnu udělal další krok k naplnění svého snu 

- zápasu o světový titul? 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník - 30.9.2017 

rubrika: Sport / Na VYškovsku / Aktuálně - strana: 14 

šachistů v Uruguyai byli z šestice našich nejlepší 6. Thai Dai Van Nguyen 7,5 v H 14 

a 16. Nela Pýchová se 6 body v G 18?. Řekli o šachu: „Nejneúprosnějším pravidlem v 

šachu jsou výjimky." (Savielly Tartakower) Bohumil Semerád Prázdniny 1910 Mat 3. 

Tahem 

 

 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147561/140968_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147482/140888_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=153770/147070_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=151240/144727_0_
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3dd437b8-e9b6-43ee-828d-379e06041877&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Chcete dát do školy dítě mladší tří let? Šance je větší, přicházejí slabší ročníky 

patriotmagazin.cz - 30.9.2017 

strana: 00 - autor: ČTK 

... a poptávka po místech pro mladší děti dále poroste,“ uvedla mluvčí radnice Lucie Balcarová. 

Zajímavostí mateřských škol je projekt Šachy do škol, kde se děti učí této královské hře. Mateřské 

školy ale dětem nabízí třeba i saunování nebo bruslení. Letos měst... 

Chvilka nad šachovnicí 

Břeclavský deník +3 - 30.9.2017 

rubrika: Sport / Na Břeclavsku / Aktuálně - strana: 14 

šachistů v Uruguayi byli z šestice našich nejlepší 6. Thai Dai Van Nguyen 7,5 v H 

14 a 16. Nela Pýchová se 6 body v G 18? Řekli o šachu: „Nejneúprosnějším 

pravidlem v šachu jsou výjimky." (Savielly Tartakower) Bohumil Semerád 

Prázdniny 1910 Mat 3. Tahem Řešení z minul... 
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