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Sportovní víkend aneb Kam v okrese vyrazit při neděli 

hradecky.denik.cz - 1.10.2017 

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

Hradecko - Deník přináší čtenářům přehled sportovních událostí, které se v hradeckém okrese 

konají v neděli 1. října. 

Basketbal 

Liga junioři U19: Sokol PP HK (9). I. liga muži: Královští sokoli – Prostějov (17 obojí hala 

Třebeš). VČ přebor st. minižáci U13: Sokol HK B – Josefov (8 a 9.45 hala Eliščino nábř.). 

Florbal 

FbC HK jun. – Znojmo (12 hala Třebeš), IBK HK II. liga ženy (8 až 17), IBK HK juniorky (17 až 

20.30 obojí Předměřice). 

Fotbal 

ČFL: Převýšov – Jirny (10.15). Česká liga dorost U19 a U17: FC HK B – Ml. Boleslav B (10 a 

12.15 hř. Bavlna). Česká liga dorost U19 a U17: Olympia HK – Ústí n. L. (10 a 12.15). Česká 

liga žáci U13 a U12: FC HK – V. Mýto (10 hř. Háječek). Česká divize žáci U15 a U14: N. 

Bydžov – Jablonec (10 a 11.45). I. liga st. a ml. žákyně: FC HK – Pardubice (13.30 a 15.30 hř. 

Nový HK). I. A třída: Roudnice – Dobruška, Kratonohy B – Nový HK (obojí 16.30). Krajská 

soutěž dorost: Skřivany – Babí/V. Poříčí (10), Předměřice – Třebechovice (14.30). OP ml. žáci: N. 

Bydžov C – Nepolisy (13.30 hř. Hlušice). OP st. přípravka: Nepolisy – Kunčice (10 a 11), Lhota 

p. L./Roudnice – Dobřenice (13.30 a 14.30 hř. Lhota p. L.). OP ml. přípravka: hř. Třebechovice 

(9) – účast: Třebechovice A a B, FC HK dívky, Vysoká; hř. Třebeš (9) – účast: Třebeš C, Třebeš 

dívky, Slavia HK, M. Lhota; hř. Kunčice (10) – účast: Kratonohy/ Olympia HK, Kunčice, Stěžery 

A a B; hř. Libčany (10) – účast: Urbanice, Libčany, Myštěves, Dohalice; hř. Háječek (14.30) – 

účast: FC HK C a D, Prasek, N. Bydžov B. 

Hokej 

Tipsport extraliga: Mountfield HK – Ml. Boleslav (17). 

Skatepark 

Hradec Králové: Šimkovy sady (12 až 20). 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9e9543c8-2012-4238-8a14-575ccf45e7b3&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Stolní tenis 

III. liga muži: DTJ HK C – Holice (10 U Labe). 

Šachy 

8. ročník mezinárodního festivalu Open Hradec 2017 bude v hotelu Černigov rozehrán úvodním 

kolem v 16 hodin. Hraje se do neděle 8. října. 

Zdroj: https://hradecky.denik.cz/ostatni_region/sportovni-vikend-aneb-kam-v-okrese-vyrazit-pri-

nedeli-20171001.html 

Čertovy obrázky a královská hra 

Vesmír - 2.10.2017 

rubrika: Jazykový koutek - strana: 64 - autor: Zdeňka Opavská 

 

vyjadřování i jiná společenská hra, a to šachy neboli královská hra. Soupeření lidí v 

životě je připodobňováno k šachové partii, včetně její taktiky a strategie. Pokud člověk 

svého soupeře velmi vážně ohrožuje a znemožňuje mu něco vykonat, drží ho něčím 

v... 
 

Ludvíček slavil 80 bleskem 

Dobrý den s kurýrem - 2.10.2017 

rubrika: Sport - strana: 25 - autor: (CEH, OJ) 

 

Kičmer a P. Koutný. Ještě než šachisté rozehráli první partie, pogratulovali k 80. 

narozeninám Josefu Ludvíčkovi, nestorovi boršického šachu. „Celý svůj život 

zasvětil šachu a hlavně práci s mládeží. V okrese není šachista, který by jeho 

jméno neznal,“ smekl... 
 

Rozhovor s Jiřím Danielem 

ČRo Hradec Králové - 2.10.2017 

pořad: Host ve studiu - vysíláno: 08:35 - pořadí zprávy: 01 

 

řekněte, proč právě ty šachy vás tenkrát před těmi lety tak jakoby vzaly a chytly za to srdce? Jiří 

DANIEL -------------------- No, tak děkuju za otázku, šachy jsou krásný. Je potřeba vidět ty šachy 

jako určitou filozofii. Jako někdo má třeba sklon k nějakýmu... 
 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6ff08e23-f175-4515-a427-a0206c887d31&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=89999613-57c3-46f6-98e7-0aa80206d9b3&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=de02ff6e-9a40-4797-acf9-8fb2c1b46db4&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Statistika 9. kola HET ligy 

Sport - 2.10.2017 

rubrika: Fotbal - strana: 04 

 

... 7 velmi dobrý 8 výborný 9 excelentní 10 mimořádně vynikající Stupnice hodnocení fanoušků: 1 

je tady někdo?! 2 mrtvý stadion 3 turnaj v šachu 4 unaveni pivem 5 tichá podpora 6 ...jen když kape 

7 rockový fesťák 8 bengáááááál 9 jako v Argentině 10 peklo na zemi PLZEŇ 2... 
 

Už 50 let učí děti šachy. Člověk i v životě musí občas něco obětovat, buď střelce 

nebo dámu 

ČRo - hradec.cz - 3.10.2017 

rubrika: navstivilinas - strana: 00 - autor: Jakub Schmidt 

 

jmenuje Panda, říkám to správně?Ano, správně.Řekněte mi, proč právě šachy vás před těmi lety 

vzaly a chytly za srdce?Šachy jsou krásné. Je potřeba vidět je jako určitou filozofii. Jako někdo má 

třeba sklon k nějakému náboženství, tak i ty šachy dokáží v... 
 

Špičkový šachista umí poznat v každém okamžiku partie to nejdůležitější, říká česká 

jednička 

ČRo - radiozurnal.cz - 3.10.2017 

rubrika: host - strana: 00 - autor: Alžběta Švarcová 

 

sto několikahodinových šachových partií. V rozhovoru s Lucií Výbornou o sobě říká, že je spíše 

chaotický a nesystematický, na šachy si přesto čas najde. „Mám tu výhodu, že mě šachy velmi 

baví,” přiznává česká šachová jednička David Navara. Celý... 
 

Zlato na úvod 

Týdeník Směr - 3.10.2017 

rubrika: Sport - strana: 27 - autor: (red) 

 

... což se nakonec podařilo. Áčko nastoupilo v sestavě: Radek Škuthan, Jan Václavík, 

Tomáš Frontz a Lada Semová. Během sedmi kol v rapid šachu odcházeli od zápasů 

šestkrát jako jasní vítězové, jednou jim chyběl půlbod k remíze. Stříbro získal Děčín, 

třetí skončily... 
 

 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=496f43b8-52ad-41b3-be48-21bab47d23ed&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a0337058-4d9f-4ff7-8136-542efc6de84a&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a0337058-4d9f-4ff7-8136-542efc6de84a&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6bbfe926-211f-439b-99fb-339ca238b638&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6bbfe926-211f-439b-99fb-339ca238b638&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=11114551-f1ad-42b3-8fb4-43393fcf24e2&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Dopady pěstního souboje 

Lidové noviny - 3.10.2017 

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

 

Li-žen a favorizovaný arménský velmistr ukázal, že je lepším šachistou. 

ŠACHY Ve čtyřech vážných partiích Číňan dokázal udržet remízu, byť ve 

dvou z nich byl na pokraji propasti prohry. Spadl do ní až v tie-breaku v rapid 

šachu, kde již Arménovu tlaku nedovedl... 

 

 

Rozhovor s šachovým velmistrem Davidem Navarou 

ČRo Radiožurnál - 3.10.2017 

pořad: Host Lucie Výborné - vysíláno: 09:05 - pořadí zprávy: 01 

 

-------------------- Jana Studená: "Šachy jsou jistě vážná věc a mě by ale zajímalo, jestli víte, kdo 

zaznamenal první out v dějinách šachů?" David NAVARA, šachový velmistr -------------------- Byl 

to Jára Cimrman. A jinak já jsem někdy i žertoval, že se mi podařil druh... 
 

Čtení knih přináší výhody. Budete lépe spát a zlepšíte si paměť 

ona.iDNES.cz - 4.10.2017 

rubrika: OnaDnes.cz / Zdraví - strana: 00 - autor: pro iDNES.cz, Marcela Svobodová 

 

... ukázala, že čtení může zpomalit kognitivní pokles o 32 %. Jiná studie zase odhalila, že trénování 

mozku, ať už čtením knih, hraním šachů, nebo luštěním křížovek, snižuje až 2,5krát riziko rozvoje 

Alzheimerovy choroby. Při čtení totiž nejen přijímáme nové... 
 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 5.10.2017 

rubrika: Sport/Z regionu - strana: 15 

 

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 Řešení z... 
 

 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ee143df2-6c5f-442f-8d0e-a196221d866e&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9b1748d3-3021-40b5-883a-a4c5c27cb094&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=07a96c46-7d4e-485f-9d0d-e9ac2e3159c8&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a3b2e2bb-3fdc-4ee4-a12e-3a6a40571d47&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Turnaj v bleskovém šachu se konal ve Stráži 

Českolipský deník - 6.10.2017 

rubrika: Sport/Českolipsko - strana: 13 - autor: Jan Malec 

 

... p. R. – Čtyři desítky šachistů z široka daleka se sjelo do Stráže pod Ralskem, aby 

se zúčastnili již 23. ročníku turnaje v bleskovém šachu. Turnaj byl zároveň i 

krajským přeborem, a tak členové Šachového svazu Libereckého kraje usilovali i o 

titul. Pochopitelně o titul... 
 

Na Kotlasku se dá zajít i na šachy 

Naše Praha 8 - 6.10.2017 

strana: 03 - autor: Oskar Kuptík 

 

... místa vznikla komunitní zahrada a komunitní centrum, místo pro relaxaci, 

sídlo společnosti Rubikon a nakonec si sem můžete zajít na šachy. Libeň – „Byl 

to zanedbaný objekt, kdysi tu bývalo i agitační středisko, poslední léta byl 

opuštěný, dokonce tu zasahovala... 

 

 

Jubilant Ludvíček viděl druhé místo šachistů Vlčnova 

Slovácké noviny - regionální týdeník - 6.10.2017 

rubrika: Sport ze Slovácka - strana: 30 - autor: (JO, ms) 

 

který celý život zasvětil šachu a hlavně práci s mládeží v Boršicích. „V okrese není šachista, 

který by jeho jméno neznal. Patří mu velké poděkování za to, co všechno pro šachy udělal. Do 

dalších let mu přejeme hodně zdraví,“ nechal se slyšet předseda... 
 

 

 

 

Šachové okno Tomáše Zacha 

Rokycanský deník - 7.10.2017 

rubrika: Sport - Rokycansko - strana: 14 

 

... Dd6 26. Vxe5! Dxe5 27. Ve1 1:0. Na jediné 27... Dd6 rozhodne 28. Dd4+ se 

ztrátou věže. Řešení č. 44: 1. Jf7+ Kh7 2. Vxh6+!! gxh6+ (kontra šach) 3. Jg5++!! 

(kontra dvojšach) Kh8 4. Vh7#. Hráno v partii Juříček versus Hošek, Zlín, 2011.  
 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=032558bf-3239-40f4-96d0-a4d5f55f04f0&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a0a1ad87-46c7-4123-a61e-43d9c28b7daa&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d229a21c-8ee3-43f9-a2af-696d1ad47510&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=48473a7b-206a-4663-a029-e23f85d4874d&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachy jako posilovna. Hodiny u šachovnice jsou velmi vyčerpávající, vysvětlují 

velmistři 

irozhlas.cz - 7.10.2017 

strana: 00 - autor: Luboš Vedral Zdroj 

Elitní šachista Vladimir Kramnik si myslí, šachové partie se dají srovnat s náročným cvičením. 

Alespoň co se týče spotřebované energie. I když šachisté většinu času prosedí za stolem, stojí je 

zápasy spoustu nejen psychických i fyzických sil. 

 

Český šachista David Navara | Foto: Luboš 
Vedral | Zdroj: Český rozhlas  

„Někdy se hrají i dvojkola a to se 

může stát, že strávím za šachovnicí 

deset hodin denně,“ popisuje pro 

Radiožurnál jeden z příkladů 

přípravy a herního vytížení během 

turnajů velmistr David Navara. 

 

Šachy se tak dají se přirovnat svým způsobem k jiným a často hodně odlišným závodním činnostem 

„Momentálně jsou šachy jako každý jiný sport. V určitou chvíli je už docela obtížné hrát - zvlášť po 

čtyřicítce. I když se zdá, že šachy jako karty, které můžete hrát do devadesáti. Ale šachy jsou velmi 

náročné na energii,“ říká elitní šachista Vladimir Kramnik. 

„Dám vám jednoduchý příklad: Když třeba někdo řeší ne úplně těžké matematické úlohy čtyři 

hodiny v kuse, tak vás může ubezpečit, že pak bude vyčerpaný jako z posilovny," vysvětloval 

bývalý mistr světa v interview s brazilskou nezávislou filmařkou Clarou Cavourovou. 

Ruský hráč má za sebou nespočet náročných soubojů na nejvyšší úrovni „Pamatuji si, jak jsem hrál 

v roce 2000 o titul mistra světa proti Garry Kasparovovi. Během souboje, který trval tří týdny. Hráli 

jsme šestnáct partií každý druhý den, tak mám pocit, že jsem shodil 10 kilo. Bez toho abych držel 

dietu nebo něco podobného. Spotřebuje to hodně energie. Když máte stres a hrajete velmi dlouhé 

partie, tak taky ztrácíte váhu," přibližuje ruský hráč. 

Není nutné být pořád u šachovnice 

Šachista zažívá velké vypětí, a často také stres. Jeho koncentrace na partii je maximální, i když se 

nemusí soustředit po celou dobu. 

„Třeba když partie trvá 4 hodiny, tak hráč musí být přítomen, když mu běží čas a je na tahu, ale 

https://www.irozhlas.cz/fotogalerie/5991355?fid=6242584
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=aa80525a-ae56-451d-a089-14c1b2c47e25&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=aa80525a-ae56-451d-a089-14c1b2c47e25&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

když je řada na soupeři, může si třeba odskočit, nebo se projít po hracím sále,“ dokazuje aktuálně 

nejlepší český šachista David Navara, že si hráč při souboji umí alespoň trochu odpočinout. 

Odpočinek je pro šachisty důležitý především ve chvílích, kdy velké turnaje nebo zápasy nehrají. 

„Relaxace je individuální. Podle příkladu těch úspěšných bych řekl, že je dobré věnovat se 

nějakému fyzickému sportu. Běhu, plavání nebo tenisu. Je dobré také umět relaxovat tak, že 

vypnete mozek a načerpáte síly,“ popisuje šachový velmistr David Navara. 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +5 - 7.10.2017 

rubrika: Sport - strana: 14 

 

Davida Navary Muj svetový šach volne navazuje na knihu Muj šachový svet? 

Obsahuje nejzajímavejší Navarovy souboje (trináct partií a dva fragmenty) z let 

2012 až 2016, které sehrál proti hrácum ze svetové špicky. Vydala Pražská 

šachová spolecnost. Kniha stojí 390 Kc. Rekli o... 
 

Sportovní víkend aneb Kam v okrese vyrazit při sobotě 

hradecky.denik.cz - 7.10.2017 

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

 

... HK (9 a 11). Pozemní hokej Extraliga muži: Slavia HK – Rakovník (16.30). Skatepark Hradec 

Králové: Šimkovy sady (So 11 až 21, Ne 12 až 20). Šachy Hradec Králové: 8. ročník 

mezinárodního festivalu Open HK 2017 pokračuje v hotelu Černigov až do neděle (So od 10 h., Ne 

od 9... 
 

Umělcova vášeň pro šach 

Lidové noviny - 10.10.2017 

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

 

Francii na olympiádě * Hrál šachy i s Alexandrem Aljechinem ŠACHY 

Všiml jsem si vaší vášně pro šachy, oslovil Pierre Cabanne proslulého 

francouzského umělce Marcela Duchampa. „Není to nic vážného, ale něco 

takového existuje,“ replikoval Duchamp a zdůraznil, že se... 
 

 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=20dea3ea-4e1c-46d6-9059-1358955466b3&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9d5affcb-4a13-4ed6-9eac-caf661b9b5ea&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=690f91be-332a-4238-8219-6ecadf82cceb&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Turnaj v bleskovém šachu se konal ve Stráži 

ceskolipsky.denik.cz - 10.10.2017 

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

Stráž pod Ralskem - Čtyři desítky šachistů 

z široka daleka se sjelo do Stráže pod 

Ralskem, aby se zúčastnili již 23. ročníku 

turnaje v bleskovém šachu. 

Čtyři desítky šachistů z široka daleka se sjelo 

do Stráže pod Ralskem, aby se zúčastnili již 

23. ročníku turnaje v bleskovém šachu. Foto: 

archiv 

Turnaj byl zároveň i krajským přeborem, a tak 

členové Šachového svazu Libereckého kraje 

usilovali i o titul. Pochopitelně o titul reálně 

usilovalo jen několik nejvýše nasazených, ale 

to nikomu nevadilo, neboť všichni přijeli především zahrát si oblíbený strážský turnaj a zasoutěžit 

o ceny věnované městem Stráž pod Ralskem a dalšími sponzory. 

Pozici nasazené jedničky obhájil systémem start cíl Zdenek Maršálek (ŠK Zikuda Turnov) 

s náskokem 3 bodů před oddílovým kolegou Vladimírem Vltavským. O půl bodu méně získalo 

dalších pět hráčů, které pomocné hodnocení srovnalo do pořadí Jiří Liška (1. Novoborský ŠK), 

Ondřej Pražák (TJ Jiskra Tanvald), Zdeněk Joukl (TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou), Michal 

Babička (SK Děčín) a Aleksandra Czarniecka (UKS Sp3 Bogatynia). 

Kategorie do 15 let byla dramaticky vyrovnaná i v boji o prvenství, které překvapivě získala 

Aleksandra Czarniecka. Nasazená jednička Marek Sýkora (Desko Liberec) zůstal těsně stříbrný. 

Ještě vyrovnanější byla přetahovaná o „bronz“, který nakonec těsně uhájil Jan Macháček (TJ 

Bižuterie Jablonec nad Nisou) před dvojicí pronásledovatelů. 

V seniorské kategorii Zdeněk Joukl (na snímku vpravo) napodobil celkového vítěze, když zlato 

získal s přesvědčivým náskokem. Mezi druhým až pátým již muselo rozhodnout pomocné 

hodnocení, které se přiklonilo k pořadí Zdeněk Janda (SK Děčín), Jaroslav Kučera (ŠK Slavia 

Liberec), Miloslav Řičánek (TJ UD Hamr) a Evžen Blaháček (TJ Lokomotiva Liberec). 

Pochopitelně i letos se za šachovnicí střetli nejmladší s nejstarším, letos 82letý Evžen Blaháček 

svého o 72 let mladšího soka pokořil. 

 

 

https://ceskolipsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=sachy-turnaj-bleskovy-sach-straz-sport-17&back=2419127556-313-7&photo=1
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3fb4935a-b1cc-428e-8d2f-c8957502ae09&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91547&idc=4926353&ids=1804&idp=88061&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2Fprodukty%2Fhelios-fenix%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91595&idc=4926353&ids=14859&idp=88159&url=http%3A%2F%2Fwww.divadlojablonec.cz%2Fprogram
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92014&idc=4926353&ids=6229&idp=88846&url=http%3A%2F%2Fwww.highsky.cz


 

 

 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 12.10.2017 

rubrika: Sport/Na jižní Moravě - strana: 14 - autor: (kal) 

 

Univerzita Brno C. První kolo je na pořadu od 20. října. VNOROVY. Memoriál F. 

Křížka a M. Grabce v rapid šachu sehrálo 54 šachistů. Výsledek: 1. Vojtěch Zwardoň 

8,5(9), 2. Jaroslav Bureš (oba Beskydská šach. škola) 7, 3.–6. Josef Mudrák (Slavia 

Kroměříž), Jozef... 

 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 12.10.2017 

rubrika: Sport/Z regionu - strana: 15 

 

Davida Navary Muj svetový šach volne navazuje na knihu Muj šachový svet? 

Obsahuje nejzajímavejší Navarovy souboje (trináct partií a dva fragmenty) z let 2012 

až 2016, které sehrál proti hrácum ze svetové špicky. Vydala Pražská šachová 

spolecnost. Kniha stojí 390 Kc. Rekli o... 

 

 

 

Šachový vlak opět vyjíždí. Propojí cestování a turnaj 

Pražský deník - 13.10.2017 

rubrika: Servis - strana: 14 - autor: (vp) 

 

13. mistrem světa šachové historie a absolutní světovou legendou,“ říká 

předseda Pražské šachové společnosti Pavel Matocha. „Velice mne těší, že náš 

společný projekt s Pražskou šachovou společností úspěšně pokračuje již 

sedmým rokem. Minulé roky... 
 

 

 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a132fd71-ec3b-41b1-896e-5dd04a223786&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c588e686-639c-4bab-9fed-06c16f6dc244&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5731f067-9671-45e3-a953-f5b18b78aeb4&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachový vlak se po roce opět vydává na pětidenní cestu 

sport.iDNES.cz - 13.10.2017 

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

V mezinárodním turnaji Šachový 

vlak se v minulosti utkali i legendární 

český velmistr Vlastimil Hort s 

australským velmistrem Ianem 

Rogersem | foto: praguechess.cz  

Již 7. ročník mezinárodního 

šachového turnaje ve vlaku začíná v 

pátek 13. října. Během pětidenního 

turnaje šachisté pojedou po trase 

Praha – Olomouc – Trenčín – 

Bratislava – Lednice – Praha.  

Celosvětově unikátní projekt Pražské šachové společnosti a Českých drah, který propojuje 

cestování po železnici s mezinárodním šachovým turnajem, láká do České republiky šachisty z 

celého světa. Letos se přihlásilo 84 hráčů z 16 zemí celého světa. 

„Vyjíždíme v pátek třináctého, ale na rozdíl od většinové populace považují šachisté třináctku za 

šťastné číslo. 13. dubna se totiž narodil Garri Kasparov, který se stal 13. mistrem světa šachové 

historie a absolutní světovou legendou,“ říká předseda Pražské šachové společnosti Pavel Matocha. 

„Velice mne těší, že náš společný projekt s Pražskou šachovou společností úspěšně pokračuje již 

sedmým rokem. Minulé roky prokázaly, že královská hra šachy na železnici jednoznačně patří a že 

tento unikátní projekt láká k návštěvě naší země šachisty z celého světa,“ říká předseda 

představenstva a generální ředitel Českých drah Pavel Krtek.  

Více informací o Šachovém vlaku je k dispozici na webu praguechess.cz. 

 

Šachista Jan Horák pokořil metu ELO 2000 

Rychnovský deník - 14.10.2017 

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

 

ŠACHY Rychnov n. K. – Talentovaný šachista JAN HORÁK z 

Regionu Panda (na snímku) strávil víkend jako host v dresu TJ 

Štefanydes Polička v Lanškrouně, který hostil čtvrté kolo I. ligy 

dorostu. Pokračoval tím v úspěšné šňůře táhnoucí se od léta a 

výsledek, tedy... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b4715355-518b-469b-9ee1-22a5565b1a1d&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0d0170cd-3cca-4902-a0cb-3d47ca7e1403&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Švanda si zahrál na mládežnickém šachovém šampionátu 

svitavsky.denik.cz - 14.10.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Radek Halva 

Polička – Šachový klub TJ Štefanydes Polička měl svého zástupce na mistrovství světa hráčů do 14, 

16 a 18 let, které se konalo v uruguayské metropoli Montevideu. Zásluhou svého životního úspěchu 

v podobě titulu mistra České republiky byl členem reprezentačního družstva Ondřej Švanda. 

U světové šachovnice. Ondřej Švanda získal v 

jedenácti partiích 6,5 bodu a umístil se ve třetí 

desítce pořadí. Foto: Radek Švanda 

Mladý poličský šachista byl ve startovní listině 

turnaje čtrnáctiletých nasazen na 26. místě podle 

mezinárodního systému hodnocení. „K tomu bych 

rád poznamenal, že jihoameričtí hráči nasazení za 

ním měli kvalitu vyšší, než ukazuje hodnocení, 

protože se neúčastní mnoha mezinárodních 

turnajů,“ uvedl otec českého reprezentanta Radek 

Švanda. 

 

Ondřejovi se v turnaji sice zpočátku příliš nedařilo, ale poté se rozehrál a skončil na pěkném 

23. místě. 

 

„Hrálo se na jedenáct kol, sedmkrát bylo jedno kolo za den, ve dvou dnech se odehrála dvě kola. 

Vzhledem k průměrné době jedné partie v těchto kategoriích, která je čtyři hodiny, to byl opravdu 

náročný turnaj. Těžká byla také příprava na partie, což obnášelo až dvě hodiny denně,“ popisuje 

Radek Švanda. 

 

Turnaj se konal v několika sálech hotelu Sheraton, který se nacházel asi deset minut chůze od místa 

ubytování české výpravy a současně několik desítek metrů od břehů Tichého oceánu. 

 

„Nebylo příliš času se věnovat pamětihodnostem města, za zmínku však stojí návštěva fotbalového 

stadionu Estadio Centenario. Náklady na účast na mistrovství světa byly značné, proto děkuji městu 

Polička a všem, kteří nám finančně pomohli. Věřím, že tento Ondrův úspěch podnítí větší zájem 

o šachy v Poličce a přiláká nové adepty i do šachového kroužku,“ uzavřel Radek Švanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://svitavsky.denik.cz/galerie/mistrovstvi-sveta-sachistu.html?photo=1&back=4279062576-1753-39
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a3f5d4bf-b462-4c00-89f9-8c54d929122f&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91556&idc=4909398&ids=282&idp=88104&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91433&idc=4909398&ids=14834&idp=87909&url=http%3A%2F%2Fwww.ceps.cz%2FCZE%2FMedia%2FStranky%2FFAQ.aspx
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91547&idc=4909398&ids=1804&idp=88061&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2Fprodukty%2Fhelios-fenix%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink


 

 

Vítězná partie kosteleckého Martina Kuru 

Náchodský deník - 14.10.2017 

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

 

ŠACHY Hradec Králové – V rámci mezinárodního seriálu šachových turnajů Czech 

tour se konal minulý týden open v Hradci Králové. Mezi více než osmi desítkami 

účastníků se zástupci náchodského okresu umístili po devíti kolech takto: 42. Michel 

(Hronov); 43. Kuru a 45... 
 

VE VÝSLEDCÍCH 

Hradecký deník - 14.10.2017 

rubrika: Sport - strana: 14 

 

... HK – d´Arts Obedovice 10:9. Prebor: SPŠ Stracov – Brutální 

Nikita HK 5:13, Vikingové Neznášov – Darts Stehlík Nový Bydžov 

8:10. ŠACHY 8. rocník mezinárodního festivalu Open Hradec–

hlavní turnaj: 1. Geller (Rusko) 8,5 bodu, 2. – 4. Grela, Swicarz 

(oba Polsko),... 
 

Šachista Jan Horák pokořil metu ELO 2000 

rychnovsky.denik.cz - 15.10.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Leoš Dragúň, Redakce 

Rychnov nad Kněžnou - Talentovaný šachista Jan Horák z Regionu Panda strávil víkend jako host 

v dresu TJ Štefanydes Polička v Lanškrouně, který hostil čtvrté kolo I. ligy dorostu. 

Jan Horák.Foto: archiv 

Pokračoval tím v úspěšné šňůře 

táhnoucí se od léta a výsledek, tedy 

čtyři výhry ve čtyřech kolech, výrazně 

pomohl jeho týmu ke třem vítězstvím 

a jedné remíze v soutěži družstev. 

„Navíc se Honza musel popasovat 

s rolí kapitána na první šachovnici, 

kdy zastoupil i lídra týmu. Patřičnou 

odměnou je kromě výsledku i přípis 

dalších 32 ELO bodů na listině 

mezinárodní šachové federace, kde 

nyní figuruje s ELO 2006. Potvrdilo to 

úspěšnou spolupráci mladého šachisty 

https://rychnovsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=jan-horak-sachy-sachista-region-panda-rychnov-nknez-tjstefanydes-policka151017-rk&back=1377581924-1708-38&photo=1
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=df75faed-52f1-421d-90ca-f8f9dab4236f&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e5687f00-ed24-4697-8af3-801096cec65e&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8001abe1-07fa-4ca7-893d-24147b7282be&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

s trenérem Petrem Kačírkem, který ho posouvá dál nejen výukou, ale i motivací k samostudiu. Bez 

zajímavosti není ani úspěšné vystoupení Pepy Cibulky (TJ Hronov) hrajícího za ŠŠPM Lipky 

Hradec Králové ve stejné soutěži na třetí šachovnici, který třikrát vyhrál a jednou remizoval. Vždyť 

je pro letošek lídrem rychnovské Pandy v krajském přeboru žákovských družstev. Oba chlapci jsou 

zářivým příkladem toho, že mohou dosahovat svých cílů i bez toho, že by přestupovali do 

„velkých“ oddílů, které se rády chlubí cizím peřím jako tomu v mnoha případech rychnovských 

talentů v nedávné minulosti bylo. Sportovní středisko mládeže Regionu Panda podporované 

z grantu Královéhradeckého kraje a Města Rychnov má v šestnáctiletém Honzovi Horákovi dalšího 

odchovance pro svůj prvoligový tým,“ sdělil Jiří Daniel, předseda spolku Region Panda.    

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

Děčínský deník - 16.10.2017 

rubrika: Sport/Děčínsko - strana: 12 

 

FOTBAL - okresní přebor, 7. kolo Mikuláťovice - D. Habartice 3:4 (2:1) B: Šach, 

Linhart, Novák OE Lekner 2, K. Horvát, P. Horvát. R: Sabo. ŽK: 1:3. Diváci: 80. 

Malťovice - Jiřetín 2:5 (2:2) B: Schmidt, Janda OE Materna 2, Zadina, Kessler, 

Bužík. R: Hrubý. ŽK: 3:1. ČK: Pácha (J)... 
 

Statistika 10. kola HET ligy 

Sport - 16.10.2017 

rubrika: Fotbal - strana: 08 

 

... 7 velmi dobrý 8 výborný 9 excelentní 10 mimořádně vynikající Stupnice hodnocení 

fanoušků: 1 je tady někdo?! 2 mrtvý stadion 3 turnaj v šachu 4 unaveni pivem 5 tichá 

podpora 6 ...jen když kape 7 rockový fesťák 8 bengáááááál 9 jako v Argentině 10 

peklo na zemi SPARTA 0... 
 

 

Kam za kulturou? 

strakonicky.denik.cz - 18.10.2017 

rubrika: Kultura - strana: 00 - autor: Jana Štroblová 

 

Strakonice - Přinášíme vám tipy pro volný čas. "DNES (18. října) STRAKONICE RC Beruška 

ŠACHY PRO DĚTI – od 6 let, pro začátečníky a mírně pokročilé, Od 17 hodin. Rytířský sál 

KONCERT JIŘÍHO SCHMITZERA – od 19 hodin. Společenský sál ŠK ZELENÉ OTAZNÍKY –... 
 

 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=bc538970-5151-4ee3-8c12-d26c9389dc95&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e1872bba-01f1-42a6-af28-615f86e923d7&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=316398ff-6e39-446e-8cc1-9a1462f37041&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Čosenský šach 

Haló noviny - 19.10.2017 

rubrika: Názory/Polemika - strana: 05 - autor: Zbyšek KUPSKÝ 

 

jich v čosenském šachu dvacet a jsou seřazeny do tří řad místo do dvou. V první 

řadě je devět pěšců, v prostřední řadě dvě figury, připomínající naše věže, v zadní 

řadě uprostřed stojí král a po každé jeho straně ‚zlaťák‘, ‚stříbrňák‘, ‚jezdec... 
 

Šachy 

Pardubický deník - 19.10.2017 

rubrika: Sport/Pardubicko - strana: 13 

 

2. liga, skup. D: 2222 ŠK Polabiny C – Slavia HK B 4,5:3,5, Bujnoch, Jar. Mojžíš, 

M. Půlpán, J. Cach po 1, Macháň 0,5. Krajský př. II, západ: Žel. hory Chvaletice – 

Polabiny G 3,5:4,5, Šilar, J. Tyč, M. Tyč po 1, Roub 0,5 – Cach, P. Stoček, M. 

Stoček, Šulcová po 1, Pilná 0,5. H. Městec – Rapid… 
 

 

Kam dnes a zítra za zábavou 

Českobudějovický deník - 19.10.2017 

rubrika: Českobudějovicko - strana: 02 

 

... dirigent Vojtěch Spurný 19 Café Klub Slavie J. A. R. – Tour k novému albu 

Eskalace Dobra 20 POŘADY JVK, Na Sadech 27, dětské odd. Šachové 

odpoledne 14 Jihočeské muzeum Včelařství ve starověku/ přednáška Marie 

Šotolové 16 Týn nad Vltavou Městské muzeum... 
 

ŠACHY 

Plzeňský deník - 20.10.2017 

rubrika: Sport/Plzeňsko - strana: 13 - autor: (ko) 

 

Krajský přebor 2: Dvorec B – Domažlice B 7:1, Klatovy B – Košutka 

B 7:1, Přeštice A – Petřín B 5.5:2.5, Postřekov – Heřnýř A 4:4, 

Tachov B – Loko B 5.5:2.5, Letná B – Planá u M. L. 6:2. Regionální 

přebor 1 A: ŠK 64 E – Dvorec D 0:5, Přeštice B – Letná C 5:0, Č. 

Poříčí A – Domažlice C 5:0. … 
 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c9e898ed-a3cb-40d6-9179-3715a2d28d6f&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=1deb5408-3e65-4514-9a54-e576b14dbc71&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e1b3094a-c1d0-4d17-b93b-0f7239a1117a&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=71e5337c-e118-4294-a737-d1e731b61733&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Okresní kluby vyprodukovaly i republikové medailisty 

Benešovský deník - 20.10.2017 

rubrika: Benešovsko - strana: 13 - autor: PAVEL ŠIMÁČEK 

 

Naplnit kroužky šachisty není problém. Benešovsko – Šachy neboli šach (z 

perského šáh, panovník) jsou desková hra pro dva hráče, v soutěžní podobě 

jsou považovaná i za odvětví sportu. Moderní forma vznikla v 15. století v 

jižní Evropě úpravou perské šachové... 
 

 

kam za sportem 

Vyškovské noviny - 20.10.2017 

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

 

... A 2:4, o 3 místo: Moravské Prusy A – Opatovice 4:2. Další pořadí: 5. 

Holubice B, 6. Slavkov, 7. Ponětovice, 8. Bučovice, 9. Ježkovice. ŠACHY 

Krajský přebor II. třídy, 1. kolo – skupina A: MKS Vyškov B – Boskovice 

0,5:7,5, Tišnov – Lipůvka 4:4, Blansko – Sloup... 
 

 

Kam za sportem 

Vyškovský deník +5 - 20.10.2017 

rubrika: sport na jižní moravě - strana: 14 

 

... Žabinští Vlci Brno – UherskéHradište,halavNeužiloveul. v Bohunicích, 20.00 

Amor Vyškov – Baník Ostrava, hala v Purkynove ul., II. liga. ŠACHY: 10.00 

Tretí sobota, turnaj v bleskové hre v Brne, herna v areálu ZŠ ve Stankove ul. 

NEDELE FOTBAL: 14.30 Breclav – Tasovice, divize... 
 

Šachisté vstoupili do nové sezony 

Rychnovský deník - 21.10.2017 

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

 

ŠACHY Rychnovsko - Úvodním kolem odstartovala Krajská 

soutěž - skupina východ šachových družstev. Rychnovský okres 

má v této soutěži čtyřnásobné zastoupení. Regionálnímu 

kvartetu se v prvním kole celkem dařilo, když Dobruška, Panda 

Rychnov a Kostelec nad Orlicí... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e1d99789-bcca-45a2-bb1e-767166882e49&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b8e6bbd4-0540-4b9a-a0fe-9056c36c0565&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=fe268ab8-9a9a-4826-9873-952ebe7a371a&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3d9fdc15-2e28-4d7d-847e-1600f18a0af7&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Obě vítězné druholigové partie 

Náchodský deník - 21.10.2017 

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

 

ŠACHY Náchodsko - Z druholigové soutěže šachových družstev přinášíme 

obě vítězné partie náchodských hráčů ze třetí a čtvrté šachovnice. Ondřej 

Švanda (Polička, 2040) - Petr Čechura (Náchod, 2172), Sicilská: 1. e4 c5 2. Jc3 

a6 3. f4 b5 4. Jf3 Sb7 5. d3 e6 6. De2... 
 

 

Šachový vlak 

Respekt - 23.10.2017 

rubrika: Jeden den - strana: 65 - autor: Pavel Matocha 

 

... Steinitz, za první šachovnicí sedí ukrajinský mistr Roman Chajeckij. Procházím soupravou, jejíž 

vozy jsou pojmenované po mistrech světa šachové historie, a intuitivně odhaduji, zda jsme všichni. 

Šachový vlak 2017 vyjíždí na svoji poslední letošní etapu. Zbývají.. 
 

Romantika na kolejích 

Lidové noviny - 24.10.2017 

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

 

pro souš, vodu a vzduch. ŠACHY Šachový vlak krásu cesty po kolejích 

kombinuje ještě s krásou královské hry. Minulý týden se vrátil již ze své 

sedmé cesty – letos jel po trase Praha–Olomouc–Trenčín–Bratislava–

Lednice–Praha a na jeho palubě se opět konal turnaj ... 
 

 

šach vlak mat 

Nový prostor - 25.10.2017 

rubrika: Téma - strana: 14 - autor: Michaela Rozšafná 

 

vlaku. Předseda Pražské šachové společnosti Pavel Matocha je bývalý 

novinář, vystudovaný sociolog a nyní především promotér v šachovém světě. 

Před čtrnácti roky založil Pražskou šachovou společnost 

(www.praguechess.cz), která vydává šachovou literaturu a organizuj... 
 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=bb90e681-8984-4abc-a994-5c69ce58fa6c&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4998311e-bfa0-4d5d-8530-4b3c6fc9477b&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5b8b5a87-b0ed-486f-8c1f-4d177e215675&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d3b56890-5d93-4ed5-81ed-2d14fe73154f&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachy 

Náchodský deník - 27.10.2017 

rubrika: Sport - strana: 13 - autor: (jč) 

 

Vítězné partie mladíků Drašnara s Cibulkou Náchodsko – První říjnový víkend byly 

zahájeny ligové šachové soutěže družstev mládeže. Z náchodského okresu hostují v 

týmech Hradce Králové nadějní žáci Lukáš Drašnar (Nové Město nad Metují) a Josef 

Cibulka... 
 

 

 

 

Mistrovství Evropy družstev v šachu právě začíná na Krétěza účasti 40 týmů 

sportovnilisty.cz - 27.10.2017 

strana: 00 - autor: Petr Skála 

 
 

David Navara 

Česká družstva mužů i žen v pátek 27. října 

2017 odletěla na Krétu, kde začíná šachové 

Mistrovství Evropy družstev. Muži, které na 

první šachovnici vede David Navara, jsou 

mezi 40 družstvy nasazení na 11. místě, 

české ženské družstvo je nasazené 16. z 32 

týmů. V obou kategoriích jsou hlavními 

favority družstva Ruska.  

 

"Naše mužstvo koncem srpna absolvovalo přípravné soustředění a doufám, že se nám podaří 

vynaložené úsilí proměnit v body. Konkurence je silná, ale v dobré formě můžeme hrát s kýmkoliv!“ 

napsal před odletem David Navara.  

 

Kromě něj jsou v sestavě českého týmu ještě Viktor Láznička, Zbyněk Hráček, Jiří Štoček a 

Vojtěch Plát. Nehrajícím kapitánem je Vlastimil Jansa. Ženy odletěly v sestavě Joanna Worek, 

Kristýna Havlíková, Karolína Olšarová, Tereza Rodshtein, Kristýna Novosadová (a kapitán Petr 

Hába).  

 

"Naše ambice jsou kolem desátého místa, ale hlavně chceme hrát dobré šachy a výsledek potom 

přijde," napsala Kristýna Havlíková.  

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=650b6d24-e30c-49f9-bce3-493a44d8afae&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a66718fd-b90e-4010-b2ab-853c6f427283&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Na Mistrovství Evropy se každý den od 14 hodin SEČ hraje jedna partie, s výjimkou 2. listopadu 

2017, kdy mají účastníci volný den. Mistry Evropy budeme znát večer 6. listopadu 2017. Průběžné 

výsledky je možné sledovat zde, oficiální stránky najdete na www.euroteams2017.com. 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +5 - 27.10.2017 

rubrika: Sport / Na jižní Moravě - strana: 14 

 

práci Počítačový šach? Po cenném historickém přehledu zmíněného tématu od 18. století 

do dneška zaujme především druhá část práce, ve které autor vypracoval velmi 

zajímavou analýzu šachového myšlení člověka v porovnání s počítačem a na základě 

této analýzy... 

 

 

Bramborová medaile šachistům 

5plus2 - 27.10.2017 

strana: 31 - autor: RADIM BORŮVKA 

 

V šachové „Lize mistrů“ hrané v tureckém Kemeru skončili 

Novoborští čtvrtí. V konkurenci 36 dalších světových klubů jde 

o výborný výsledek. NOVÝ BOR / Šachisté Nového Boru 

uspěli na Evropském klubovém poháru. Čtvrtým místem 

navázali na svá předchozí... 

 

Tipy na víkend: památky za korunu či zdarma 

Mladá fronta DNES - 27.10.2017 

rubrika: Střední Čechy - strana: 14 - autor: (buš) 

 

... šachovou partií. Návštěvníci se mohou v sobotu od 16 hodin těšit na 

partii s legendárním šachovým velmistrem Janem Smejkalem. 

Tradičním šachům bude od 15.30 hodin předcházet pietní akt u hrobu 

T. G. Masaryka. (dap) Oslava na vrcholu Příznivci turistiky mohou 

spojit oslavy... 
 

Kam za sportem 

Naše Znojemsko - 30.10.2017 

rubrika: Sport - strana: 29 

 

... 09.50, 12.30 KK Brno – Modrí Sloni YMCA Znojmo, extraliga. 

BASKETBAL: 10.00 TJ Znojmo – BK Velké Mezirící, Oblastní prebor II. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0e3e7a53-d618-4e4a-9b9e-3cb5f1e96255&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6491bb8e-d7f7-4a3a-a586-0832c0da6342&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d1156b78-243e-492d-891c-695ab83e38f7&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6be28966-2e7f-40f9-9e27-c88ad4206c78&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

trídy. ŠACHY: 9.00 TJ Znojmo B – ŠK Kurim B, krajský prebor II. trídy. KULECNÍK: 10.00 

Billiard Club Sokol Znojmo – K. P. K. Vyškov B, krajský... 
 

Šachový turnaj 

Moravský sever - 31.10.2017 

rubrika: Sport - strana: 32 

 

NENECHTE SI UJÍT Mohelnice Open 2017, otevřený přebor Olomouckého kraje 

v rapid šachu se koná v sobotu 4. listopadu od devíti hodin v mohelnickém 

kulturním centru. Prezentace hráčů proběhne v čase 8.00–8.50 hodin. 
 

 

Uragán Navara na Krétě 

Lidové noviny - 31.10.2017 

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

 

... postupu Kf6, f5 a Jxf7 s následným pochodem pěšců do dámy nemá obrany, a proto se nyní 

vzdal. 1–0 JOBAVA–NAVARA ME družstev 2017 ŠACHY Velmistři rozehráli nepříliš 

frekventovanou variantu sicilské obrany, ve které se český reprezentant orientoval výrazně lépe a... 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ad767613-1c69-4106-bec5-03cacf673a4e&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ef77c292-adf6-4244-b8ca-ec7f5f9c69e9&index=articles_cze_2017q4_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=

