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Šachové problémy RD: dubnová rubrika 2018
Rokycanský deník – 31. 3. 2018
rubrika: Sport - strana: 14
Řídí: Tomáš Zach, Kařez 167, 338 08 Zbiroh e-mail: zacht@tiscali.cz Problém č. 56: Bílý táhne a
vynutí pěkné vítězství v několika tazích. Problém č. 57: Bílý má napadenou dámu a zbrkle zahrál
1. Dxc5?? Hrubé chyby soupeř využil. Jak? (Po 1. e5! měl bílý dobrou a nadějnou hru. Černý má
na výběr…

Panda s prvoligovou jistotou
Rychnovský deník – 31. 3. 2018
rubrika: Sport - Rychnovsko - strana: 11 - autor: (dr, jd)
Šachy Rychnov n. K. – Předposlední kolo prvoligové soutěže družstev v šachu rozhodlo o tom, že
Panda Rychnov nad Kněžnou bude po výhře nad Starým Městem potřetí za sebou účinkovat v
druhé nejvyšší domácí soutěži i v příští sezoně. Do druhé ligy totiž...

Polabinské béčko se rozdělilo
Pardubický deník - 31.3.2018
rubrika: Sport - Pardubicko - strana: 11 - autor: (fn)
ŠACHY Pardubicko – Plichta. Polabinské béčko si na domácích šachovnicích
rozdělilo body s Pankrácem. 1. liga, skupina západ: 2222 ŠK Polabiny B – TJ
Pankrác 4:4, Lahner, Bujnoch po 1, Votava, Hrabuša, Jedlička, Buločkin po 0,5.
Krajský přebor I: TJ Lanškroun –...

Chvilka nad šachovnicí
Vyškovský deník +4 - 31.3.2018
rubrika: Sport - strana: 14
... 14.00): Duras Královo Pole – Zikuda Turnov, Moravská Slavia – Gasco Pardubice. V 11. kole
(od 9.00 hod.) si Brnané soupere vymení. Rekli o šachu: „Pro mne je nejlepší výhrou, když není
vubec jasné, kde vlastne udelal muj souper chybu.“ (Péter Lékó) Josef Balík Casopis...

Litoměřický zlatý zápis do kroniky teplického klubu šachu
Děčínský deník +2 - 29.3.2018
rubrika: Sport - Region - strana: 13 - autor: (red)
... sobota se zapíše trojitým zlatem do kroniky Šachového klubu Teplice. Ten den se v Litoměřicích
konal Krajský přebor mládeže v rapid šachu. Žáci a žákyně bojovali o medaile, ale hlavně o 6
postupových míst na mistrovství České pouze o jedno jediné v každé věkové...

Navara na ME sahal po titulu, nakonec skončil čtrnáctý
Lidové noviny - 29.3.2018
rubrika: Sport - strana: 18 - autor: čtk
ŠACHY BATUMI Český šachista David Navara obsadil 14. místo na mistrovství Evropy. V
jedenáctikolovém turnaji v Batumi byl až do posledního hracího dne ve hře o titul, v závěrečné
partii ale prohrál s Chorvatem Ivanem Šaričem. Zatímco českou jedničku stála jediná porážk...

Na 64 polích
Vyškovský deník +5 - 29.3.2018
rubrika: Sport / Na jižní Moravě - strana: 15 - autor: (kal)
Jihlava 5:3, Šachy Hošťálková – BŠŠ Frýdek Místek B 4:4, Slavoj Český Těšín – TJ
Ostrava 6,5:1,5, Panda Rychnov nad Kněžnou – ŠK Staré Město 6:2. Pořadí: 1. Slavoj
Český Těšín 25, 2.–3. Gordic Jihlava, TŽ Třinec 21, 4. BŠŠ Frýdek-Místek B 20, 5.–6.
ŠK...

Navara skončil na ME čtrnáctý
Mladá fronta DNES - 29.3.2018
rubrika: Kraj Liberecký - strana: 15 - autor: (sed)
Šachy Šachista David Navara z mistrovského klubu 1. Novoborský ŠK obsadil 14. místo na
mistrovství Evropy. V jedenáctikolovém turnaji v gruzínském Batumi byl dokonce až do posledního
hracího dne ve hře o titul, v závěrečné partii ale prohrál s Chorvatem Šaričem. Zatímco...

Kulturní tipy na prodloužený velikonoční víkend
zatecky.denik.cz - 29.3.2018
rubrika: Kultura - strana: 00 - autor: Redakce
... svátečním velikonočním víkendu. "Pátek 30. března Hrací místnost ŠK Magic Žatec (
Stroupečská 3065): Velikonoční turnaj v bleskovém šachu Prezentace od 9 hodin, zahájení v 10
hodin. Zámek Stekník: Velikonoce 2018 na zámku Stekník Zámecké zahrady zvou k Hledání...

Šachisté získali na mládežnických MČR dvě zlata
Klatovský deník - 29.3.2018
rubrika: Sport - strana: 13
Šachy Kouty nad Desnou, Klatovy – Tomáš Hurdzan, Martin Simet (oba kategorie
H18), Lukáš Dolanský (H16), Jakub Kůsa (H14) a Jonáš Eret (Open turnaj)
reprezentovali v březnu klatovský šachový klub na mládežnických národních
šampionátech v Koutech nad Desnou. Tomáš...

Výsledkový servis
Vyškovské noviny - 29.3.2018
rubrika: Sport - strana: 28
... přebor II. třídy sk. B – sever: Slovan Ivanovice n. H – Mor. Slavia Brno D 2:6 (2402 –
2486), 435 Jan Kučera, 425 Ferdinand Pokorný. ŠACHY Krajský přebor I. třídy – 10.
kolo: Lokomotiva Brno B – GPOA Znojmo 3,5:4,5, MKS Vyškov – Garde Lipovec B 6:2,
Bystrc Oilers –...

SVITAVSKO VČERA
Svitavský deník - 28.3.2018
rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: (sme)
odpočinková zóna, která nabízí aktivní relaxaci. Kromě laviček najdou návštěvníci parčíku v
klidové zóně různé pohybové prvky, prostor pro venkovní šachy, pétanque nebo ruské kuželky.

Šachista Navara skončil na ME čtrnáctý
sport.cz - 28.3.2018
rubrika: Ostatní - strana: 00
Český šachista David Navara obsadil 14. místo na ME. V jedenáctikolovém turnaji v Batumi byl až
do posledního hracího dne ve hře o titul, v závěrečné partii ale prohrál s Chorvatem Ivanem
Šaričem. Zatímco českou jedničku stála jediná porážka na turnaji i umístění v desítce, Šarič se stal
překvapivým šampiónem.

Ilustrační snímek.

Milan Malíček, Právo
Chorvatský velmistr získal 8,5 bodu, následovalo sedm "osmibodových" soupeřů, přičemž zbylé
medailové pozice obsadili Polák Radoslaw Wojtaszek a Sana Sjugirov z Ruska.
Navara, který během turnaje oslavil 33. narozeniny, měl s bilancí pěti vítězství a pěti remíz o další
půlbod méně. Ze 14. místa alespoň bezpečně postoupil na Světový pohár 2019, na který se v
Gruzii kvalifikovalo 23 hráčů.

Ocenění učitelů
ČRo Radiožurnál - 28.3.2018
pořad: Zprávy - vysíláno: 18:00 - pořadí zprávy: 08
Jana GULDA, moderátorka -------------------- Autorka přírodovědných učebnic, vývojářka stavebnic a
nebo třeba propagátor šachů jako volitelného předmětu. To je jen část učitelů ze 40 pedagogů,
kteří převzali medaile od ministra školství v demisi Roberta Plagy za hnutí...

Ministr ocenil medailí čtyřicet pedagogů, někteří učí už půlstoletí
zpravy.iDNES.cz - 28.3.2018
rubrika: Zprávy / Domácí - strana: 00 - autor: iDNES.cz, Anna Musilová, ČTK
... medaili převzal i Josef Kovařík, učitel prvního stupně ze Vsetína, který dětem věnuje i svůj volný
čas. Pořádá pro ně například šachové kroužky i cyklistické výlety. Učitelem přitom být původně
nechtěl. „Chtěl jsem být kuchařem i požárníkem, až na vysoké...

Ministr ocenil medailí čtyřicet pedagogů, někteří učí už půlstoletí
idnes.cz - blog - 28.3.2018
strana: 00 - autor: Anna Musilová
... medaili převzal i Josef Kovařík, učitel prvního stupně ze Vsetína, který dětem věnuje i svůj volný
čas. Pořádá pro ně například šachové kroužky i cyklistické výlety. Učitelem přitom být původně
nechtěl. „Chtěl jsem být kuchařem i požárníkem, až na vysoké...

Osmiletý šachista je oporou Deska v Extralize dorostu
Týdeník Liberecko - 27.3.2018
rubrika: Sport / příběhy - strana: 21 - autor: MILOSLAV CIHLÁŘ
Václav Finěk z Liberce chodí do 1. třídy a šachy hraje rok a půl. Je čerstvým držitelem titulu mistra
republiky v kategorii do 10 let. Talent okresu Václav chodí do první třídy Základní školy Ještědská
a šachy hraje za TJ Desko Liberec. „Věnuje se šachům, které h...

POTVRZENÉ LETOŠNÍ AKCE V HRABŮVCE
Ostravský týdeník - 27.3.2018

rubrika: Hrabůvka - strana: 03
... v rámci Filmového léta (zahrada umělecké školy AVE-ART) • 8. září – běžecký závod, noční
sprint Hrabůvkou • 20. září – šachové přebory • 27. října – slavnost ke 100. výročí založení
Československa • 6. prosince – Mikulášská Barborka • 1. ledna...

Novoborský Liška skončil v České republice druhý
Mladá fronta DNES - 27.3.2018
rubrika: Kraj Liberecký - strana: 19 - autor: (hav)
Šachy Šachista 1. Novoborského ŠK Jiří Liška vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství České
republiky dorostenců do 18 let v Koutech nad Desnou. Ve společném turnaji s juniory do 20 let
skončil celkově pátý. Ziskem stříbrné medaile se Liška nominoval do reprezentace a...

Carlsena vyzve k boji o šachový trůn Caruana
isport.cz - 27.3.2018
rubrika: Sport - strana: 00
Vyzyvatelem mistra světa v šachu Magnuse Carlsena bude Američan Fabiano Caruana.
Pětadvacetiletý velmistr italského původu vyhrál Turnaj kandidátů v Berlíně a s norským
šampionem se utká o titul letos v listopadu. Na turnaji v německé metropoli se střetlo osm šachistů
každý...

Parčík pro seniory je před dokončením
svitavsky.denik.cz - 27.3.2018
rubrika: Moje Svitavsko - strana: 00 - autor: Jiří Šmeral
odpočinková zóna, která nabízí aktivní relaxaci. Kromě laviček najdou návštěvníci parčíku v
klidové zóně různé pohybové prvky, prostor pro venkovní šachy, pétanque nebo ruské kuželky."

Velikonoční turnaj ozdobí hráč z Ruska
Zlínský týden - 27.3.2018
rubrika: Sport ze Zlínska - strana: 24 - autor: (mb)
Horní Lhota – V pořadí již IV. ročník Velikonočního turnaje v šachu proběhne v sobotu v Horní
Lhotě. Turnaj je určen pro profesionální i rekreační hráče, dospělé i děti, které baví šachová hra.
Organizátoři ze šachového oddílu Horní Lhota věří, že letošní...

Zvonění před posledním kolem
Lidové noviny - 27.3.2018
rubrika: Poslední strana - strana: 20 - autor: PAVEL MATOCHA

... a prohlédněte si partie, které v Berlíně sehráli Kramnik aAronjan. I když se jim výsledkově
nedaří, předvádějí nádherné a zábavné šachy. Výjimkou nebyly ani jejich vzájemné duely, které
přibližujeme v diagramech. Souběžně s turnajem kandidátů probíhá mistrovstv...

Představitelé Moravskoslezského kraje se sešli s úspěšnými mladými sportovci
novinky.cz - 27.3.2018
rubrika: Vaše zprávy - strana: 00 - autor: Josef Zajíc
V pondělí 26. března se sešli úspěšní sportovci a medailisté z her VIII. zimní olympiády děti a
mládeže České republiky na krajském úřadě s čelnými představiteli Moravskoslezského kraje v
čele s hejtmanem Ivo Vondrákem.

Mladí sportovci se v pondělí 26.3. setkali s představiteli Moravskoslezského kraje. Na snímku
snowboardisté. FOTO: Josef Zajíc
úterý 27. března 2018, 13:59
„Nezáleží na tom kolik gólů si dal, které sis připsal, rekordy, které jsi překonal, trofeje, které jsi
získal, nezáleží ani na soupeřích, které jsi porazil. Velkého sportovce dělá jen velké srdce. A jen ti
s největším srdcem, zápalem, plným nasazením - a především láskou ke sportu, se stávají
legendami," řekla v úvodu při přivítání mladých sportovců Ivana Jírů z odboru školství krajského
úřadu.
Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky proběhly za účasti více než 1300
mladých sportovců ze 14 krajů v období od 28. ledna do 2. února v Pardubickém kraji.
Moravskoslezský kraj reprezentovalo 94 žáků. Soutěže proběhly v 11 sportech a 38 sportovních
disciplínách. Moravskoslezský kraj měl zastoupení ve všech soutěžích. Nejpočetnější skupinu
tvořili s 22 žáky a čtyřmi trenéry hokejisté. Sportovní klání bylo doplněno o soutěž v šachu a
taneční soutěži.
„V kraji se dlouhodobě snažíme vést děti a mládež k aktivnímu odpočinku. Skvělé výsledky na
olympiádách mladých povzbudí samotné sportovce a věřím, že také budou motivovat jejich

vrstevníky a rodiče. Co si budeme povídat, lidé mají tendence častěji usedat k televizi nebo
počítači než si pořádně dát do těla. Trošku toho pohybu nikomu neuškodí. Naopak, pohyb je
dokonce důležitý pro zdravý vývoj společnosti,” řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo
Vondrák.
Nejprve byli vyhodnoceni mladí hokejisté se svým trenérem Stanislavem Sztefkem. Krajský výběr
tvořili zástupci klubů AZ Havířov, HC Vítkovice, HC Ostrava-Poruba a HC Oceláři Třinec.
Mladí šachisté se se svými výkony neztratili. V soutěži získali zlatou a stříbrnou medaili.
Úspěšný byl i zástupce náročného sportovního odvětví lyžařského orientačního běhu. Výborné
výsledky podaly mladé reprezentantky Moravskoslezského kraje. V alpských disciplínách pro kraj
získaly dvě bronzové medaile. Se stříbrnou a bronzovou medailí odcházeli na krku dobře
připravení krasobruslaři. Vynikajících úspěchu dosáhlo také osm rychlobruslařů. Vybojovali dvě
stříbrné a jednu bronzovou medaili.
Celkový počet devíti medailí ve verzi tří drahých kovů, tedy zlaté, stříbrné a bronzové medaile
získali snowboardisté. Stali se tak nejúspěšnějšími reprezentanty Moravskoslezského kraje.
Žáci a žákyně z Moravskoslezského kraje získali v průběhu her VIII. zimní olympiády dětí a
mládeže celkem 4 zlaté, 11 stříbrných a 8 bronzových medailí. Celkový počet 186 olympijských
bodů znamenal 5. místo kraje v celkovém umístění.
„Pro nás je nejdůležitější ten neskutečný náboj, se kterým účastníci olympiády k přípravě na
závody přistupují. Je velmi osvěžující se s nimi osobně setkat a tímto poděkováním je podpořit k
dalšímu trénování. A nejde jen o medaile a výsledky. Vždyť prostředí, ve kterém se děti při sportu
pohybují a ve kterém platí přísná pravidla, mladé sportovce učí disciplíně, poctivosti a
zodpovědnosti,” uzavřel slavnostní setkání náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav
Folwarczny.

Tabulky
Týdeník Karvinsko - 27.3.2018
rubrika: Tabulky - strana: 18
ŠACHY I. liga dospělých, skupina Východ: Jihlava – Grygov 6:2, Frýdek-Místek B – Třinec 4:4, TJ
Ostrava – Opava 4,5:3,5, Staré Město – Kroměříž Kromě 6,5:1,5, Rychnov n. K. – Hošťálková 2:6,
Český říž Těšín – Lokomotiva Brno 5,5:2,5, Třinec – Jihlava...

NEPŘEHLÉDNĚTE! Už v úterý vychází další číslo našeho Týdeníku Liberecko
liberecky.denik.cz - 26.3.2018
rubrika: Moje Liberecko - strana: 00 - autor: Redakce
... Picek v rozhovoru pro Týdeník Liberecko Sportovní fanoušky zaujme jistě článek o Václavu
Fiňkovi z Liberce, který chodí do 1. třídy a šachy hraje rok a půl. Je čerstvým držitelem titulu mistra

republiky v kategorii do 10 let. A také na vás čeká rozhovor s koučem...

Šlágr kola vyhrála Panda
Rychnovský deník - 26.3.2018
rubrika: Sport - Rychnovsko - strana: 12 - autor: (dr)
Šachy Rychnovsko – Šachová krajská soutěž, skupina východ, pokračovala desátým
kolem. Šlágrem byl duel v Rychnově nad Kněžnou, kde domácí B-tým Pandy zdolal
rezervu Jaroměře a upevnil si vedoucí postavení v tabulce. KRAJSKÁ SOUTĚŽ 10.
kolo: Panda Rychnov nad...

EA dali svobodu umělé inteligenci. Boti v Battlefield 1 se učí sami
games.cz - 26.3.2018
rubrika: Téma - strana: 00 - autor: Patrik Hajda
... sítě jsou čím dál tím populárnější na poli her. Jednou za čas slýcháme o počítači, který to natřel
jistému mistrovi ve hře GO, v šachu a dalších. Ale pravděpodobně jste se ještě nesetkali s tím, aby
se podobná technologie použila v komplexní akční hře. O dosud...

Kuffnerové: Na začátku bohatství byl pozemek vyhraný v šachové partii
finance.iDNES.cz - 24.3.2018
rubrika: Finance / Práce a podnikání - strana: 00 - autor: MF DNES, Ivana Solaříková
... roce 1720 si v Břeclavi pronajal knížecí lichtenštejnskou palírnu a založil rodinnou
podnikatelskou tradici. Jinak byl famózním hráčem šachu a podle rodinné pověsti získal za
vyhranou partii s francouzským šlechticem od knížete parcelu v centrální části města, kde si...

Chvilka nad šachovnicí
Vyškovský deník +4 - 24.3.2018
rubrika: Sport/Na Vyškovsku - strana: 14
... preboru republiky v kategoriích 10 až 18 let, nebo jako trenéri, rodice a žáci, kterí se
do mistrovství prímo neprobojovali. Jihomoravský šach nejlépe zastupovali mladí hráci
z Lokomotivy Brno a Durasu BVK Královo Pole, kterí bodovali v kategoriích H14 (24
úc.): 1. Jakub Kusa...

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – KLATOVSKO
Klatovský deník - 24.3.2018
rubrika: Sport - strana: 14
... Plzen). U16 starší žákyne: 1. Katerina Hajžmanová (TJ Slavoj Plzen), 2. Dominika Tolarová, 3.
Natalie Cervená (obe SK Sokol Špicák). ŠACHY 2. liga, skupina A: Klatovy – Praha–Vršovice 3:5

(sestava a body Klatov: Simet 0,5, M. Eret 0,5, Eretová 0,5, Tochor 0,5, Nový 0,5,...

Kdyni ovládly šachy
5plus2 - 23.3.2018
rubrika: Domažlicko a Klatovsko - strana: 55
Už šestatřicátý ročník bleskového šachového turnaje O pohár města Kdyně se odehrál minulou
sobotu. Na startu letošního ročníku se už tradičně sešla velmi silná a vyrovnaná konkurence. Na
rozdíl od předchozích ročníků se ale žádné drama nekonalo, protože jeden z favoritů, domažlický
Martin Vašíček…

Mladičký šachista Veverka skončil na MČR devatenáctý
Mostecký deník - 23.3.2018
rubrika: Sport / Mostecko - strana: 13 - autor: (vv, vev)
Osmiletý talent z Mostu startoval mezi desetiletými hráči. Mezi 24 šachisty skončil 19. Kouty nad
Desnou – Mistrovství mládeže ČR v šachu se konalo v Koutech nad Desnou. Celkem devět kol
bylo sehráno během jednoho týdne v hotelu Dlouhé Stráně. Pořadatel Šachová škola...

Ve druhé lize poloviční veselí. Pardubice nechaly brát Hradec
Pardubický deník - 23.3.2018
rubrika: Sport - strana: 12 - autor: (fn) Zdeněk Zamastil
Šachy: Pardubicko – Těžko odpustitelná věc... A je jedno, že se jedná o šachy a ještě ke všemu ve
druhé lize. Pardubický tým totiž prohrál doma s Hradcem Králové. Radost příznivcům sportu, kde
hraje prim čtyřiašedesát polí udělaly alespoň Polabiny které ve stejné soutěži pokořily v domácím
prostředí Poličku.

2. liga, skupina D: Eurobit Pardubice – Slavia Hradec Králové B 3:5, Smutný 1, Prandstetter,
Malivánek, Hlavnička, T. Veselý po 0,5. 2222 ŠK Polabiny C – Polička 5:3, Hrabuša, Jedlička, Jar.
Mojžíš po 1, Buločkin, Bujnoch, Řezníček, M. Půlpán po 0,5.
Krajský přebor II: Polička C – Polabiny G 6:2, Stoček 1, Jiroušek, Pilná po 0,5. Hlinsko B – Rapid
Pardubice C 6,5:1,5, Cach 1, Mikulenka 0,5. Železné hory-Chvaletice – Bohemia Pardubice B 2:6,
Šilar, Roub po 1 – Horáček, Třasák, Mazura, Laušman, Mazuch, Kvapil po 1. Rapid B – Sokol
Lázně Bohdaneč 5:3, Seidl, O. Macek, M. Joukl, Svítil po 1, J. Joukl, Novotný po 0,5 – Jouza,
Svoboda po 1, Kouba, Rež 0,5. Polabiny F – Chotěboř B 3,5:4,5, M.
Mojžíš, J. Kvapil po 1, Just, Krejčí, P. Kvapil po 0,5.

Navara bojuje o Světový pohár
5plus2 - 23.3.2018
rubrika: Českolipsko - strana: 31 - autor: TOMÁŠ LÁNSKÝ
nebylo za výhru v šampionátu v souboji se sobě rovnými. Porazil nejslavnějšího šachistu naší doby
a žijící legendu Garryho Kasparova v duelu rapid šachu konaném v americkém St. Louis.

Cyklohráček startuje pátou sezónu, děti se mohou pokaždé těšit vždy na tři vozy plné
hraček

prazskypatriot.cz - 23.3.2018
rubrika: Víkendové tipy - strana: 00 - autor: red
... aby se do něj dobře dostaly i kočárky. Vůz plný her je vybaven upravenými stolky a herními
plány na Člověče, nezlob se!, dámu, šachy a další hry. Děti si tu mohou od hrajvedoucích půjčit
karetní a jiné hry. Můžou kreslit křídami na tabuli, dívat se na...

Kam za sportem?
Frýdecko-místecký a třinecký deník +5 - 23.3.2018
rubrika: Sport - strana: 13
... Petrovice (15). LEDNÍ HOKEJ: Extraliga – případný
rozhodující 7. zápas čtvrtfinále play-off: Oceláři Třinec –
Pardubice (17.20). ŠACHY: I. liga: Český Těšín – TJ Ostrava
(10). PONDILÍ 26. BOEZNA BASKETBAL: Liga mužů –
nadstavbová skupina A1: BK Opava –...

SPORTOVNÍ VÍKEND V KRÁLOVÉHRADECKÉM OKRESE
Hradecký deník - 23.3.2018
rubrika: Sport - strana: 12 - autor: (ld)
... Lhota p. L. B – Jeníkovice (16), FC HK dorostenky – souper v jed. (16 hr. Nový
HK), Trebeš ml. žáci – souper v jed. (16 UT Orl. kotlina). ŠACHY:I. liga: SlaviaHK–
Neratovice (10 Orl. kotlina). Krajský prebor: Trebechovice– Dvur Kr. (DDM), Lípa B –
Hronov (Chlum, oba 9), Slavi...

Kam za sportem ve Zlínském kraji?
kromerizsky.denik.cz +3 - 23.3.2018
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Martin Břenek
... TENIS III. liga mužů: Šarovy – KST Ostrava D (14), KST Zlín B – Poruba (14), Holešov – Opava
(14), KST Vsetín – Bolatice (14). ŠACHY Velikonoční turnaj v Horní Lhotě – 4. ročník (9-14).
TENIS Grand Prix Zlína 2018 padesátníků – 1. ročník (9.30-18). VOLEJBAL...

Zápisník Lubomíra Hotaře
zlinsky.denik.cz - 23.3.2018
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Lubomír Hotař
... Gába, Budil, Padrnos, Ševčík, Gazda – Gago, Kočica, Mikulec, Gharibyar, Knápek, Václavek,
Hefka, Karafiát, Kotek, Fryšara. ŠACHY Velikonoční turnaj v Horní Lhotě si zahraje také Denis
Vilson z Ruska Horní Lhota – Čtvrtý ročník Velikonočního šachového...

Ruskej džob
Téma - 23.3.2018
rubrika: Rozhovor - strana: 36 - autor: Josef Hympl
... která snese světová měřítka, ale zároveň tam byly provozy, kde při opakovaných kontrolách
zjistili, že tam lidé jenom spí nebo hrají šachy. Dokonce tam v areálu objevili „opuštěné“ budovy,
kde lidé prostě bydleli. * Mně přišla nejbizarnější historka se sněhovou...

ROBOTI... ... SE POHYBUJÍ JAKO LIDÉ
Forbes NEXT - 22.3.2018
rubrika: Roboti - strana: 92 - autor: ANDRÉA MORRIS
problémem proměnnosti,“ říká Abbeel. „Čím více proměnných, tím složitější problém.“ Proměnné v
šachu jsou vlastně souřadnice šachových figurek. Počet proměnných pro pohyb šachových figurek
je omezený. Mimo šachové utkání mají naše pohyby podstatně více...

Garážové kanceláře
ASB - 22.3.2018
rubrika: Interiér - strana: 46 - autor: TEREZA JANIŠOVÁ
... mohou zaměstnanci pracovat i odpočívat. Na prostorné terase, do které společenská místnost
plynule přechází, je možné zahrát si obří šachy, pokochat se výhledem na budovu Marine Building
a odpočinout si od ruchu velkoměsta. *** Sídlo společnosti LGM Místo: ...

Sazka olympijský víceboj
ČT sport - 22.3.2018
pořad: Olympijský magazín - vysíláno: 20:00 - pořadí zprávy: 01
... Liberec -------------------- Třeba po závodech, když se mi to nepovede a nejede mi to, bolej mě
nohy, tak si říkám, že nedám třeba šachy, kde se vůbec nenamáhám, ale potom si říkám, že to je
hezký. redaktorka -------------------- Mladá naděje je velkou obdivovatelkou...

Na 64 polích
Vyškovský deník +5 - 22.3.2018
rubrika: Sport - strana: 14 - autor: (kal)
KOUTY NAD DESNOU. V hotelu Dlouhé Stráně skončila mládežnická mistrovství ČR
v šachu. Uvádíme medailisty v jednotlivých kategoriích a nejlépe umístěné
Jihomoravany. Junioři a dorost (12 úč.): 1. Martin Hollan (SK OAZA Praha) 9(11), 2.
Daniel Kožůšek 8,5, 3. Josef Havelk...

NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ

Forbes NEXT - 22.3.2018
rubrika: Whoolala - strana: 76 - autor: HANA NĚMEČKOVÁ, MICHAEL MAREŠ
porazilo v šachu Kasparova. Je to spíš ukázka rychlosti počítačů, které dokážou v krátkém čase
projít hodně herních kombinací. Ale to není umělá inteligence v pravém slova smyslu, počítač jen
reaguje podle souboru pravidel a není schopný překročit svůj stín. AlphaGo...

Reklama a podnikání v právním režimu živnostenského zákona v dotazech
FINANČNÍ, DAŇOVÝ A ÚČETNÍ BULLETIN - 22.3.2018
rubrika: Živnostenské podnikání a reklama - strana: 39 - autor: JUDr. Irena Fleischmanová
... hygienické potřeby), prodej pokrmů a nápojů přes ulici, půjčování novin, časopisů, stolních
společenských her (například karty, šachy), provozování her (například kulečník, bowling). Při
provozování stravovacích služeb musí být splněny rovněž základní...

Porážka na závěr
Slovácké noviny - regionální týdeník - 21.3.2018
rubrika: Slovácko - sport - strana: 15 - autor: (JO)
Slovácko – Porážkou se rozloučil s okresním přeborem družstev v šachu Vlčnov C. Postupující do
krajské soutěže podlehl na domácích šachovnicích Starému Městu F 2:6. Dolní Němčí B porazilo
Velehrad 6,5:1,5 a skončilo druhé. V souboji o bronz podlehly Mařatice...

Kam dnes za kulturou
Strakonický deník - 21.3.2018
rubrika: Strakonicko/Jižní Čechy - strana: 03
STRAKONICE RC Beruška ŠACHY PRO DĚTI – pro začátečníky a mírně pokročilé od 6 let, od 17
hodin. Studovna ŠK Zelené otazníky: JAK HOSPODAŘIT PODAŘIT S DEŠŤOVOU VODOU – na
tuto a další otázky se pokusí odpovědět vodohospodář David Stránský, v rámci cyklu...

Kam za sportem?
karvinsky.denik.cz - 21.3.2018
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce
T. Havířov – MVIL Ostrava (I. liga mužů, 2. zápas semifinále play off, MSH) HANDBAL Sobota 24.
3. (16.00): MHK Karviná – Uničov (II. liga mužů) ŠACHY Neděle 25. 3. (10.00): Č. Těšín – TJ
Ostrava (I. liga dospělých)"

Radikál nebo pragmatik?
Haló noviny - 21.3.2018
rubrika: Literatura - Umění - kultura - strana: 13 - autor: BOHUMÍR ŠTĚDROŇ

... služeb: „V Rusku nikdy revoluce nebude, protože jediný, kdo je schopen ji zorganizovat, Lev
Davidovič Trockij, od rána do večera hraje šach ve Vídeňském centrálním šachovém klubu.“
Revoluce však proběhla ještě téhož roku a z hlediska manažerské politologie se SSSR...

Šachisté Orlové postoupili do první ligy
karvinsky.denik.cz - 21.3.2018
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce
Orlová – Vracejí se zpět. Šachisté orlovské Slavie zvítězili v 10. kole druholigové soutěže
dospělých v derby na stolech Karviné a postupují zpět do I. ligy.

Karvinský Jaroslav Sobek (vpravo) vybojoval nerozhodný výsledek s orlovským velmistrem
Alexejem Kislinskym.Foto: Oldřich Horák
Soutěž bezpečně ovládli, když před posledním kolem mají na druhou Porubu náskok čtyř bodů a
ještě neztratili ani bod.
Na opačném pólu tabulky se loučí se soutěží Dolní Benešov a na 99 procent i Olomouc. Třetí
sestupující vzejde z dvojice Frýdek C – Třinec B. Zachránil se Slovan Havířov.
ŠK Karviná – Slavia Orlová 2,5:5,5
Orlová si připsala jubilejní desáté vítězství v soutěži a za týden bude moci svůj triumf zpečetit v
domácím utkání s druhou Porubou. Otázkou je, zda budou oslavy na místě. Spekuluje se totiž o
přesunu orlovských šachů do Bohumína…
„Hosté od začátku kontrolovali průběh utkání a postupně přejímali iniciativu,“ uznal kapitán

domácích Lubomír Zimniok.
Po prohře Káni s Tomaszewskim začaly další partie končit remízami. K malému překvapení došlo
v partii Sobek – Kislinsky, kdy orlovský velmistr přepjal strunu a Sobek dosáhl vyhrané pozice.
„Bohužel v závěru partie udělal Sobek hrubou chybu a vypustil jistou výhru s renomovaným
velmistrem. Škoda, mohl si připsat hezký úspěch, i když bychom stejně prohráli. Orlové můžeme
jen pogratulovat k postupu,“ dodal Zimniok.
Domácí odehráli zápas bez zahraničních posil.
Body: Sobek, Poloch, Olšar, Gibiec a Zimniok po 0,5 – Tomaszewski, Sieber a Šrámek po 1,
Kislinsky, Mrázek, Zabystrzan, Kostka a Kuboš po 0,5.
Slovan Havířov – TŽ Třinec B 5:3
V duelu ohrožených zvládl Slovan svou úlohu skvěle a odstavil soupeře v boji o udržení. „Je třeba
uznat, že hostům chybělo několik opor,“ poznamenal férově zástupce kapitána domácích Aleš
Kubeczka.
Bojovný zápas přinesl první výsledek až po dvou a půl hodinách hry, kdy remizoval domácí
Wiewiora. Následně remizoval také Pacl.
Hodně ostrou a složitou pozici hrál Ovesný. Všechny nástrahy ale dokázal zvládnout a připsal si
důležitou výhru. Naopak Berana soupeř přehrál. „Petr bojoval a pokusil se obětovat kvalitu, na
záchranu partie to ale nestačilo,“ připustil Kubeczka.
Výborný výkon podal Polok, který na první šachovnici přehrál svého krajana Tymrakiewicze a
domácí zase vedli. Poté ve vyrovnané koncovce remizoval Kubeczka a šlo se do finiše.
V obou zbývajících partiích stáli domácí hráči lépe. Jaworskému se soupeř ubránil, ale Valenčík
dokázal převahu uplatnit k výhře a Slovan zapsal obrovsky důležitou výhru, díky které se zachránil.
Na sestupovou pozici má totiž náskok jednoho bodu a oba své soky přeskočil v tabulce. Třinec B i
Frýdek C zůstaly na deseti bodech, navíc v posledním kole hrají spolu a oba týmy dokázal Slovan
zdolat, takže může být v pohodě.
Body: Polok, Valenčík a Ovesný po 1, Jaworski, Wiewiora, Pacl a Kubeczka po 0,5 – Pilch 1,
Kvíčala, Kocián, Sikorová, Sikora a Tymrakiewicz po 0,5.
Labortech Ostrava B – Baník Havířov 4:4
Toto utkání se už hrálo ve vyloženě přátelském duchu. „Oba týmy si nemohou polepšit ani
pohoršit, takže se hrálo v klidu,“ sdělil kapitán Havířova Pavel Podlesný. Jeho tým si připsal cenný
bod a těší se na závěrečné kolo, ve kterém změří v městském derby síly se Slovanem. „To bude
bezesporu zajímavý zápas, ve kterém nebude chtít prohrát nikdo,“ usmál se Podlesný.
Body: Hladík, Šplíchal, Krajina, Kaňok, Bachořík, Didi, Trombík a Chliapas po 0,5 – Michenka,

Kičmer, Bureš, Tomeček, Podlesný, Bulava, Funiok a Baier po 0,5.
Oldřich Horák

Nejlepším sportovcům gratulovala legenda
Náchodský deník - 21.3.2018
rubrika: Sport/Náchodsko - strana: 13 - autor: MICHAL ROJŠL
... Štěpánek, T. J. Sokol Krčín (národní házená). VÝKONNOSTNÍ SPORT
JEDNOTLIVCI: Lukáš Drašnar, Šachový klub Nové Město nad Metují (šachy); Lucie
Martínková, TJ Sport pro všechny (atletika); Lukáš Patzák, Sportovní centrum Nové
Město nad Metují (badminton); Natálie...

Jak poznat talentované děti? Poznejte nadání včas a začněte ho rozvíjet!
motherclub.cz - 21.3.2018
rubrika: Výchova dětí - strana: 00 - autor: Zuzana Horáčková
... strategické uvažování, pozorovací schopnosti, paměť a přemýšlení v souvislostech. Vhodné
jsou klasické hry jako pexeso, prší, dáma, šachy, aktivity, dobble, ubongo, kamionem po Evropě,
carcassone, scrabble atd. Někdy mají talentované děti tendenci uzavírat se do svého...

Okresní přebor mládeže v šachu
REGION OPAVSKO - 20.3.2018
rubrika: Sport - strana: 19 - autor: (avi)
šachy Rekordních 36 účastníků se nedávno sešlo v klubovně Slezanu Opava na startu třetího
turnaje okresního přeboru GRAND PRIX 2017/2018 v rapid šachu mládeže. Hrálo se na sedm kol
s tempem 2x15 minut na partii. Celkovým vítězem se stal Kristián Havel z domácího oddílu...

Gladiátoři v Berlíně
Lidové noviny - 20.3.2018
rubrika: Poslední strana - strana: 22 - autor: PAVEL MATOCHA
vyprodané berlínské aréně Festsaal Kreuzberg se očekávají tři souboje v šach-boxu. V Berlíně a v
Londýně je to v posledních letech populární disciplína, ve které se dva bojovníci v ringu utkají v
šachu a v boxu. Kolo po kolu se střídají šachy a box – kdo dá...

Teplice získaly zlatou, bronzovou i plyšovou
Týdeník Směr - 20.3.2018
rubrika: Sport - strana: 21 - autor: (red)
V seriálu Grand Prix se ŠK Teplice opět dařilo. Litoměřice – Tepličtí šachisté přivezli z turnaje
mládeže v rapid šachu, který se konal v rámci seriálu Grand Prix v Litoměřicích, zlatou, bronzovou

i plyšovou medaili. U šachovnic se sešla necelá stovka hráčů z...

KAM ZA SPORTEM? Přehled soutěžních akcí
Kroměřížský týdeník - 20.3.2018
rubrika: Sport z Kroměřížska - strana: 21
... Chropyně B – Zdounky, Loukov – Holešov B (15). Kroměříž III. třída: Pravčice – Zahnašovice,
Bařice – Zborovice B (15). ŠACHY Velikonoční turnaj v Horní Lhotě – 4. ročník (9–14). NEDĚLE
25. 3. FOTBAL MSFL: Otrokovice – Hlučín (10.15). Divize: Brumov...

Nejlepším sportovcům gratulovala legenda
nachodsky.denik.cz - 20.3.2018
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Michal Rojšl
Nové Město nad Metují - Nové Město na už tradiční akci v Kině 70 ocenilo své nejúspěšnější
sportovce, kolektivy i trenéry. A oslava to byla více než povedená, o což se výraznou měrou
zasloužila moderátorská dvojice.

V Kině 70 se konalo vyhlášení nejlepších sportovců Nového Města nad Metují, kterého se v roli
hosta zúčastnila i legenda paralympijské cyklistiky Jiří Ježek.Foto: Zdeněk Mudroch
K už tradičnímu spíkrovi Aleši Žďárskému tentokrát přisedl Jiří Ježek. Žijící legenda paralympijské
cyklistiky se vloni rozloučila s profesionální kariérou, a tak mohla konečně vyslyšet odkládané
pozvání Aleše Žďárského ke spolumoderování nejlepších novoměstských sportovců.
O úvodní slovo slavnostního odpoledne se ale postaral novoměstský starosta Petr Hable, který si
mimo jiného pochvaloval, že stojí v čele sportovně zdravého města.

Ke sportu měl od útlého dětství velmi blízko i letošní host Jiří Ježek, který na sebe hned v úvodu
prozradil, že byl dítětem sportem posedlým a také to, že se sportováním začínal v dnes stále
opomíjeném Sokole. „Jsem fanouškem všech lidí, kteří sportují,“ dodal vzápětí držitel šesti
nejcennějších paralympijských medailí.
Tradiční fádnost podobných akcí se v Novém Městě daří úspěšně bořit umění a znalosti Aleše
Žďárského, který ani letos nevynechal zvídavé otázky na oceněné.
Mladou lezkyni Natálii Paarovou zkoušel z horolezecké hantýrky a skibobistku Stanislavu
Preclíkovou nechal na jejím skibobu na pódiu novoměstského kina „řezat“ oblouky jako při
závodech.
„Stále si myslím, že jsou u nás trenéři málo doceněni,“ otevřel jednu z několika kapitol
novoměstského vyhlašování Jiří Ježek. Ten měl podle svých slov štěstí nejen na trenéry, ale i na
lidi ve svém nejužším okruhu.
Host slavnostního odpoledne kromě vřelých gratulací všem oceněným také poutavě vyprávěl o
svém úspěšném sportovním životě, vzorech, ale i osobnostech, kterých si nesmírně váží.
Nejúspěšnější sportovci Nového Města nad Metují za rok 2017
VRCHOLOVÝ SPORT
JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ: Michaela Drábková, SK Nové Město nad Metují (atletika); Jiří
Sedláček, SK Nové Město nad Metují (lukostřelba); Dominik Sádlo, SK Nové Město nad Metují
(atletika). JEDNOTLIVCI – MLÁDEŽ: Tomáš Křivda, SK Nové Město nad Metují (atletika); Jan
Žaluda, SK Nové Město nad Metují (atletika); Vojtěch Libnar, SK Nové Město nad Metují (atletika);
Sára Borůvková, Sportovní centrum Nové Město nad Metují (kulturistika); Matěj Vrzáček, Plavecký
oddíl Nové Město nad Metují (plavání). TĚLESNĚ POSTIŽENÍ SPORTOVCI: Aleš Kisý, SK Nové
Město nad Metují (atletika); Radim Běleš, SK Nové Město nad Metují (atletika); Martin Zvolánek,
SK Nové Město nad Metují (atletika). KOLEKTIVY: Družstvo starších žákyň, T.J. Sokol Krčín
(národní házená); Družstvo mužů, SK Nové Město nad Metují (atletika). TRENÉŘI: David Šnajdr,
SK Nové Město nad Metují (atletika); Miroslav Duch, SK Nové Město nad Metují (atletika); Ctirad
Štěpánek, T.J. Sokol Krčín (národní házená).
VÝKONNOSTNÍ SPORT
JEDNOTLIVCI: Lukáš Drašnar, Šachový klub Nové Město nad Metují (šachy); Lucie Martínková,
TJ Sport pro všechny (atletika); Lukáš Patzák, Sportovní centrum Nové Město nad Metují
(badminton); Natálie Paarová, HOVRCH, z.s. (horolezectví); Natálie Jelínková, TC Nové Město
nad Metují (tenis); Laura Adamírová, Stepík Nové Město nad Metují, z.s. (aerobik). KOLEKTIVY:
Družstvo staršího dorostu, MFK Nové Město nad Metují, z.s. (fotbal); Družstvo mladších žáků, TJ

Spartak Nové Město nad Metují (lední hokej); Družstvo dorostenek, T.J. Sokol Krčín (národní
házená). TRENÉŘI: Vladimír Hronovský, MFK Nové Město nad Metují, z.s. (fotbal); Miloš
Červenka, T.J. Sokol Krčín (národní házená); Denisa Rückerová, Stepík Nové Město nad Metují,
z.s. (aerobik); Jan Bejr, KČT Nové Město nad Metují, (turistika); Bára Machová, TC Nové Město
nad Metují (tenis); Václav Drašnar, Sportovní centrum Nové Město nad Metují (badminton); Michal
Bureš, TJ Spartak Nové Město nad Metují (lední hokej).
SPORTOVNÍ VÝKON ROKU
Družstvo dorostu, TJ Spartak (lední hokej); Družstvo žlutého minivolejbalu, Volejbalové centrum
nad Metují (volejbal); Stanislava Preclíková (skiboby).

Přehled soutěžních akcí
Zlínský týden - 20.3.2018
rubrika: Sportování na Zlínsku - strana: 11
... 6. RZ Lešná (20,03), 19.10: městská RZ (3.51). STOLNÍ TENIS III. liga mužů:
Šarovy – KST Ostrava D (14), KST Zlín B – Poruba (14) ŠACHY Velikonoční turnaj v
Horní Lhotě – 4. ročník (9–14). TENIS Grand Prix Zlína 2018 padesátníků – 1. ročník
(9.30–18)....

Turnaj v rapidšachu na Mládežce
Znojemsko - 19.3.2018
rubrika: Sport - strana: 14 - autor: Radim Kovaliček
ŠACHY V sobotu 17. 3. uspořádal Okresní šachový svaz Znojmo ve spolupráci se šachovým
oddílem SK GPOA Znojmo a ZŠ Mládeže ve Znojmě turnaj v rapidšachu dětí a mládeže do 15 let.
Šachového klání o sedmi kolech se zúčastnilo celkem 34 hráčů a hráček. První místo se...

Kramnik stále mezi nejlepšími
Lidové noviny - 19.3.2018
rubrika: Sport - strana: 17 - autor: VOJTĚCH LHOTA
který se v Rusku těší velké oblibě. Naděje Ruska * Protože šachy, specifický sport vyžadující jak
pečlivou duševní, tak i fyzickou přípravu, jsou ruskou chloubou. „Pro nás Rusy je náramně důležité
předvést, že ve velké globální šachové partii nejsme žádní...

Poslední kolo okresního přeboru
Znojemsko - 19.3.2018
rubrika: Sport - strana: 13
ŠACHY Poslední kolo okresního přeboru se hrálo u Sapíka v Dobšicích. Bylo napínavé do
poslední minuty!!! Zde se odehrály všechny zápasy posledního kola. Nastupovali jsme s defi citem
ztráty jednoho bodu za Hrušovany. Tak se hrálo na výhru. Nám se podařilo vyhrát s Šumnou 4 ...

Pohár města Kdyně si odvezl domažlický šachista
Domažlický deník - 19.3.2018
rubrika: Domažlicko/Zpravodajství - strana: 03 - autor: (toc, job)
... konečné páté místo. Celý turnaj proběhl jako vždy v naprosté pohodě, ke které opět přispěla i
netradiční osvěžovna„U odtažného šachu“a hlavně chuť všech zúčastněných si prostě jen tak
zahrát. Za to, že tato akce mohla proběhnout, organizátoři děkují MKS...

Jednou větou, ve zkratce, pozvánky aneb Ze světa sportu v regionu
hradecky.denik.cz - 19.3.2018
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce, Petr Tomeš
Hradecko - Sportovní zpravodajství v kostce, tentokrát z těchto odvětví: hokejbal, florbal, šachy,
šipky. "HOKEJBAL Extraliga mužů – 14. kolo: HBC HK 1988 – Kovo Praha 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).
Branky a asistence HK: 18. Šimůnek (Luka), 36. Fišer (Novák, Šimek), 37. Luka (Svoboda)....

VE VÝSLEDCÍCH Z KRÁLOVÉHRADECKÉHO OKRESU
Hradecký deník - 19.3.2018
rubrika: Sport - Hradecko - strana: 12 - autor: (re)
... 2:0 na zápasy. I. liga dorostenek – skupina 4A: OrlickoTrebovsko–IBKHK2:6,IBKHK–Skutec8:2.
IBKHKje ve 12clenné tabulce ctvrtý (32 b.). ŠACHY I. liga – 9. kolo: Slavia HK – Vyšehrad 4,5:3,5
(za HK vyhráli Petr a Šolc, remizovali Roško, Jirí Nun, Petrová, P. Nemec a Novák,...

Kam v neděli 18. března 2018 za sportem? Jejej toho je, třeba liga hokeje, fotbalu...
sportovnilisty.cz - 18.3.2018
strana: 00 - autor: Petr Skála
... kolo 10:30 Plzeň - Strakonice 10:30 Karviná - Zubří Futsal První liga, čtvrtfinále play off druhý
zápas 20:00 Slavia Praha - Sparta Praha Šachy BERLÍN (Německo) - Turnaj kandidátů David
Navara bude hrát na mistrovství Evropy šachistů jako turnajová trojka (ps,...

Sportovní víkend aneb Kam v okrese vyrazit při neděli
hradecky.denik.cz - 18.3.2018
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce
... Stěžery B (15), Dohalice st. přípravka – Chlumec (16, vše nafuk. hala). SKATEPARK Hradec
Králové: Šimkovy sady pro veřejnost (12 až 20). ŠACHY Krajská soutěž: Nový Bydžov – Dvůr
Králové B (sokolovna), Lípa C – Lomnice (Chlum), Ortex HK – Valdice, Třebechovice B – Č...

Kam v neděli 18. března 2018 za sportem? Na ligu hokeje, fotbalu ...
moravskoslezskenovinky.cz +7 - 18.3.2018
rubrika: sport - strana: 00
... Plzeň - Strakonice 10:30 Karviná - Zubří Futsal První liga, čtvrtfinále play off druhý zápas 20:00
Slavia Praha - Sparta Praha Šachy BERLÍN (Německo) - Turnaj kandidátů David Navara bude hrát
na mistrovství Evropy šachistů jako turnajová trojka (ps,...

Chvilka nad šachovnicí
Vyškovský deník - 17.3.2018
rubrika: Sport/Na Vyškovsku - strana: 14
... memoriál Jedenáctý ročník Talova memoriálu se konal v Moskvě od 2. do 5. března. Nejprve
odehrálo deset velmistrů turnaj v rapid šachu, který vyhrál Viswanathan Anand (Indie – 2776) před
Šakrijarem Mamedjarovem (Ázerbájdžán – 2809) a Sergejem Karjakinem (Rusko –...

Chvilka nad šachovnicí
Břeclavský deník - 17.3.2018
rubrika: Sport/Na Břeclavsku - strana: 14
trenéry města Kuřimi za rok 2017 byl vyhlášen nejlepším trenérem pan Pavel Krupica, jehož
svěřenci loni postoupili do celostátní šachové extraligy mládeže? Řekli o šachu: „Kdo se hodlá
naučit vznešenou šachovou hru z knih, brzy pozná, že pouze zahájení a koncovky...

Základ je dobrý obsah fotografie
Kladenský deník - 17.3.2018
rubrika: Kladensko / Sport - strana: 14 - autor: JIŘÍ NAGY
hledám momentky. To lze dobře právě například u šachů, i tak je to někdy o detailech, ruka
natahující se k figurce + přimhouření oka trvá fragment vteřiny, kdy můžete trefit zajímavý záběr.
Nezávisle jsem kdysi našel fotografie Michaela Hankeho z prostředí šachů a...

Chvilka nad šachovnicí
Brněnský deník +1 - 17.3.2018
rubrika: Sport/Brno ao kolí - strana: 14
Se6 14. Je2 b5 15. Jg3 Vfd8 16. Sxg7 Kxg7 17. Dg5 Jd7 18. Jf5+ Sxf5 19.gxf5 a3 20.b3 h6 21.
Dg3 Kh7 22. Vhg1 Df6 (Pozice černého je zatím pevná, šachové motory nabízejí bílému 23. Dh4 s
výměnou měnou dam a rovnou Anand chce ale 23.h4 gxf5 24. Dh3 f4 25. Vg5!? (Černý hrozil
25......

Kam v sobotu 17. března 2018 za sportem? Třeba na fotbalové derby pražských "S"
sportovnilisty.cz - 17.3.2018
strana: 00 - autor: Petr Skála
mistrovství Evropy 15:00 Nizozemsko - ČR Rychlobruslení MONTREAL (Kanada) - Mistrovství
světa na krátké dráze MINSK (Bělorusko) - Finále Světového poháru Šachy BERLÍN (Německo) Turnaj kandidátů (ps, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)

Chvilka nad šachovnicí
Blanenský deník - 17.3.2018
rubrika: Sport/Na Blanensku - strana: 14
... Se6 14. Je2 b5 15. Jg3 Vfd8 16. Sxg7 Kxg7 17. Dg5 Jd7 18. Jf5+ Sxf5 19.gxf5 a3 20.b3 h6 21.
Dg3 Kh7 22. Vhg1 Df6 (Pozice černého je zatím pevná, šachové motory nabízejí bílému 23. Dh4 s
výměnou dam a rovnou pozici. Anand chce ale víc) 23.h4 gxf5 24. Dh3 f4 25. Vg5!? (Černý hrozil...

Tugendhatové byli úspěšní průmyslníci, které proslavila jen drahá vila
finance.iDNES.cz - 17.3.2018
rubrika: Finance / Práce a podnikání - strana: 00 - autor: 5plus2.cz, Milada Prokopová
... Kohn, která vlastnila továrnu na jemná sukna a česané zboží, a do ní vtáhl i své syny. A vedl čilý
společenský život. Hrál skvěle šachy, tenis a byl ozdobou každé sešlosti brněnské smetánky,“ říká
Lucie Valdhansová. O tom, že patřil mezi významné osobnosti...

Tandem před tabulí: ekonomka a dějepisář
Mladá fronta DNES - 17.3.2018
rubrika: Praha - strana: 16 - autor: Veronika Kratochvílová
spolupracovala v minulosti jako herečka v Divadle Na Houpačkách, je spoluautorkou učebnic pro
Člověka v tísni nebo členkou tvůrčího týmu Pohádkové šachy. Společně s Pavlem Fialou založila
iniciativu Učitelé z Marsu.

Šachy ovládnul Jiří Štoček
5plus2 - 16.3.2018
strana: 32 - autor: IVO VYMĚTALÍK
... Podmínky pro zisk titulu GM má již všechny splněné a mezi českou šachovou špičkou si už
buduje velmi pevné místo. Nejlepší šachové dovednosti z Čechů prokázal GM Jiří Štoček.
Velmistrovský turnaj označený A2 hraný deseti účastníky systémem každý s...

Kam za sportem
Vyškovský deník +5 - 16.3.2018
rubrika: Sport / Aktuálně - strana: 15
Daňka v Botanické ul. ATLETIKA: 8.45 a 11.15 Běh Lužánkami, závod v městském
parku v Brně, start před SVČ Lužánky v Lidické ul. ŠACHY: 10.00 Třetí sobota, turnaj v
rapid šachu v Brně, herna v základní škole ve Staňkově ulici. NEDĚLE LEDNÍ HOKEJ:
17.00 Kometa Brno –...

Stříbro bral Spartak, bronz družstvo mladíků Pandy
Rychnovský deník - 16.3.2018
rubrika: sport rychnovsko - strana: 12
Šachy Rychnovsko – Posledním kolem vyvrcholil Regionální přebor – A
šachových družstev. Na medailových místech skončily týmy z okresního města
– druhý Spartak Rychnov B a třetí Panda Rychnov C. Družstvo Pandy tvořili
převážně mládežníci, pro které to byla dobr...

Kam za sportem
Svitavský deník - 16.3.2018
rubrika: sport svitavsko - strana: 12 - autor: (rh)
... kilometrů: bežecký závod ze seriálu Iscarex Cup 2018 v Kunčině u Moravské Třebové (start u
fotbalového stadionu, sobota, 15:00). 6 Šachy – krajský přebor II. třídy Východ: ŠK Svitavy – TJ
Slovan Moravská Třebová. Západ: TJ Štefanydes Polička C – 2222 ŠK...

Výsledkový servis
Vyškovské noviny - 16.3.2018
rubrika: Sport - strana: 28
... Usnulová, 363 Běla Omastová. Skupina B – sever: Ivanovice n. H. – Mor. Slavia Brno G 2:6
(2447 – 2467), 449 Radek Loubal, 403 Jan Kučera. ŠACHY Vyškov. Okresní přebor mládeže do
15 let uspořádali SK Vyškov a MKS Vyškov. Nastoupilo 27 dětí. Výsledek: 1. Jan Hvozdovič (Lok...

Drašnarova partie na jednu branku
Náchodský deník - 16.3.2018
rubrika: sport náchodsko - strana: 12
NA 64 POLÍCH Náchodsko – V ligové šachové soutěži mládeže družstev se blýskl pěknou výhrou
13letý Lukáš Drašnar z Nového Města nad Metují, který hostuje za družstvo Ortex Hradec Králové.
V partii na jednu branku nebojácně přehrál svého favorizovaného soupeře....

Kam za sportem, Svitavsko, 16. – 18. března
svitavsky.denik.cz - 16.3.2018
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Radek Halva
... kilometrů: bežecký závod ze seriálu Iscarex Cup 2018 v Kunčině u Moravské Třebové (start u
fotbalového stadionu, sobota, 15:00). Šachy – krajský přebor II. třídy Východ: ŠK Svitavy – TJ
Slovan Moravská Třebová. Západ: TJ Štefanydes Polička C – 2222 ŠK...

Kdy a kam v regionu za sportem
Klatovský deník - 16.3.2018
rubrika: Sport - Klatovsko - strana: 13 - autor: (tk)
Jarní cena Krutěnic: NE 18. 3.; start soutěží: 9.00; soutěže: hobby do 90 cm, stupňovaná obtížnost
ZP, stupňovaná obtížnost do 100 cm, ZP, Z, ZL. ŠACHY Sokolovna Klatovy 2. liga: Klatovy –
PrahaVršovice (10.00). Krajský přebor II. třídy: Klatovy B – HeřNýř (10.00). ...

SPORTOVNÍ VÍKEND V KRÁLOVÉHRADECKÉM OKRESE
Hradecký deník - 16.3.2018
rubrika: sport hradecko - strana: 12 - autor: (ld)
... ml. žáci – Stěžery (14), Olympia HK st. přípravka – Stěžery B (15),
Dohalice st. přípravka – Chlumec (16 vše nafuk. hala). ŠACHY: Krajská
soutěž: Nový Bydžov – Dvůr Králové B (sokolovna), Lípa C – Lomnice
(Chlum), Ortex HK – Valdice, Třebechovice B –...

Ve výsledcích a telegraficky
Mladá fronta DNES - 16.3.2018
rubrika: Kraj Karlovarský - strana: 19
... běh na lyžích: 2 x 1. místo ČP, 1 x 2. místo ČP, 2. místo MČR - štafety, Celkově 2. místo ČP.
Petr ŠPREŇAR (2003, Šachový klub KV) šachy: MČR 2 x 2. místo. Heidi JURÁNKOVÁ (2002, Xteam BaNo Karlovy Vary) triatlon: MČR 2. místo, LODM 1. místo, Závod EP 2. místo a 4....

FRANTIŠEK NEPIL SEHRÁL NEJKRÁSNĚJŠÍ ŠACHOVOU PARTII!
Haló noviny - 15.3.2018
rubrika: Humor - strana: 14
pravidel, jakou snad nikdy nikdo nesehrál. Seděli jsme jednou u mě v kanceláři, měl jsem tam »jen
tak« rozložené šachy. Šibalsky a nejistě si je prohlížel. Aby řeč nestála, zeptal jsem se ho, zda
šachy hraje, třeba jen trochu. Pravil, že dobře ví, jak hraje jeho stoletá...

Na 64 polích
Vyškovský deník +5 - 15.3.2018
rubrika: Sport - strana: 14 - autor: (kal)
... (Jezdci Jundrov), Adam Dvořák (Lok. Brno), Stanislav Messerschmidt 5,5, 8.–9.
Pavel Kubát (oba Orel Ořechov), Kristýna Novosadová (Beskydská šach. škola) 5
bodů. ZÁKLADNÍ TURNAJ. V otevřené soutěži, kterou pořádá Lokomotiva Brno, se
zatím vystřídalo 43 šachistů Po 13....

Žíznivé Polabiny se do Oazy nedostaly
Pardubický deník - 15.3.2018
rubrika: Sport - Pardubicko - strana: 13 - autor: (fn)
Šachy: 1. liga, skupina západ: ŠK OAZA Praha – 2222 ŠK Polabiny B 5,5:2,5,
Votava 1, Půlpán, Buločkin, Bujnoch po 0,5. Krajský přebor I: Polabiny E – Ústí
nad Orl. A 5:3, Kourek, Szücs, Jiroušek, Kvapil po 1. Bělohlav, Škroch po 0,5.
Bohemia Pardubice A – Polabiny D 5:3,...

O SPOKOJENÉM OTCI 45+
Maminka - 15.3.2018
rubrika: Fejeton otce - strana: 16 - autor: SAŠA RAŠILOV, MICHAELA LÁCHOVÁ
... a trochu už i tanečně nevydrží poslouchat, když hraju na kytaru. Má žena je milující a tolerantní,
takže mě nechá vyspat, hrát šachy nebo badminton s kolegy z Národního divadla. Takže, milé
čtenářky, neváhejte a vrhněte se do náruče mužů 45 plus, teda pokud...

Kam za sportem?
karvinsky.denik.cz - 14.3.2018
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Martin Ruščin
... – T. Havířov (I. liga mužů, případný 4. zápas čtvrtfinále play off) HOKEJBAL Neděle 18. 3.
(13.00): Karviná – Opava (I. liga mužů) ŠACHY Neděle 18. 3. (10.00): Karviná – Orlová, Sn
Havířov – Třinec B (oba II. liga dospělých) BADMINTON Čtvrtek 15. 3. (9.00): KaBaL...

Mezi invencí a banalitou
A2 - 14.3.2018
rubrika: Architektura - strana: 15 - autor: HELENA DOUDOVÁ
... ovšem bez rozlišení zmíněných kategorií. Vítězem profesionální části se stal Zhan Yong s
fotografiemi nově postavené šanghajské Šachové akademie a šanghajského divadla. Ve volné
kategorii zvítězil Matt Porch, který zachytil obchůdek oděvní společnosti Prada...

Indigové děti. Jak je poznat a jak k nim přistupovat?
motherclub.cz - 14.3.2018
rubrika: Dětské aktivity - strana: 00 - autor: Zuzana Horáčková
... o hudbu, literaturu, výtvarnou činnost až po nejrůznější logické hry, které vyžadují koncentraci a
přemýslení několik tahů dopředu (šachy, go atd.). Naopak je irituje hrát hry, které jsou založené
spíše na náhodě (např. Člověče, nezlob se! nebo Prší). Sklon k...

Geniální vědec Stephen Hawking se stal součástí popkultury. Jak žil a jaký byl?
reflex.cz - 14.3.2018
rubrika: Causy - strana: 00
... přenést do své obrazotvornosti. Kdo si pamatuje školní studia matematiky, asi ví, jak je to
obtížné. Ale ne nemožné, něco jako hrát šachy bez šachovnice. Nutí to mozek k naprostému
soustředění a stoprocentnímu výkonu. Nedá se vyloučit, že se pak stává bystřejším a...

Nežádoucí svědek Markéta Brousková
Host - 14.3.2018
rubrika: Nová jména - strana: 98 - autor: Markéta Brousková
... nenapadlo zaopatřovací spolek opustit. Když pravda vítězí, není kam spěchat. Má poněkud
vulgární teta Věra hrávala za mlada závodně šachy. A proto se v létě 1947 sama od sebe pevně
přimkla k soudruhům a soudružkám. Měli totiž, jak se již tehdy snažila vysvětlit...

Osa Berlín–Moskva
Lidové noviny - 13.3.2018
rubrika: Poslední strana - strana: 20 - autor: PAVEL MATOCHA
přesně v duchu Talovy hry, která také na diváky působila mocným dojmem. Startovní pole tohoto
podniku, který kombinoval turnaj v rapid šachu a v bleskovém šachu, bylo elitní, jak si akce
nesoucí jméno bývalého mistra světa zasluhuje. Hráli: Kramnik, Ánand, Karjakin,...

O něčem jiném: Stropnického hrdinové Dubček a Beneš
denikreferendum.cz - 13.3.2018
rubrika: Domov - strana: 00 - autor: Petr Pithart
... aniž si uvědomovali, že je to jenom „jako“. Je to geniální rozhodnutí jednoho muže nebo
cynismus pro slávu jednoho prozíravého hráče šachu? Který měl vždycky pravdu? Nebo tragédie
pro duši národa na příští desítky let? 2. Ale v rozhovoru pro seznam.cz, na který Matě...

Grandhotel Ambassador přetavili do zlata nejúspěšnější sportovci
Karlovarský deník - 13.3.2018
rubrika: Sport - strana: 13 - autor: DANIEL SEIFERT
... 2. místo na mistrovství České republiky – štafety, celkové druhé místo v Českém poháru. Petr
Špreňar (2003, šachový klub KV, šachy) – 2x 2. místo mistrovství České republiky. Heidi
Juránková (2002, X-team BaNo K. Vary, triatlon) – závod Evropského poháru 2....

Volný cas
Týdeník Bruntálský Region - 13.3.2018
rubrika: Volný čas - strana: 10
... 6, tel.: 554 611 397. VOLNÝ ČAS TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM – nabízí k výpůjčce
koloběžky, trekové hole, audioprůvodce nebo šachové figurky, Hlavní náměstí 25, Po – Pá (9 –
17), So (9 – 13), Ne zavřeno. Tel.: 554 614 612, 739 548 957, info@infokrnov.cz....

Olympijský festival ve znamení XXIII. ZOH…
Moravskokrumlovské noviny - 12.3.2018
rubrika: Titulní strana - strana: 01 a 02, autor - Kateřina Jeřábková
... Tomáše Třetiny odjeli společně s žáky ZŠ Klášterní autobusem vyzkoušet si olympijské i
neolympijské sporty. Měli možnost zahrát si šachy a dámu, biliard, stolní tenis, ale hlavně bruslení
na ledové dráze a curling pod vedením profesionální hráčky. Děti měly všude...

FOTOGALERIE: Klatovy ocenily mladé sportovce
klatovsky.denik.cz +5 - 12.3.2018
rubrika: Moje Klatovsko - strana: 00 - autor: Tomáš Kanta
Klatovy – Minulý týden ve středu před 15. hodinou se velký sál klatovské radnice zaplnil mladými
sportovci, jejich trenéry a doprovodem.

Ocenění mladých sportovců na klatovské radnici 2018Foto: Deník / Kanta Tomáš
Důvodem bylo tradiční setkání představitelů města Klatovy v čele se starostou Rudolfem
Salvetrem s vybranými reprezentanty sportovních klubů z Klatov a přidružených obcí, na kterém
mladé sportovní naděje společně se svými trenéry převzaly ocenění za reprezentaci města.
Pozvání na oceňování obdrželi zástupci ze 17 sportovních klubů. Jedním z nich byl 17letý Vít
Pohanka z Kanoistického klubu Klatovy, který se v minulém roce stal s Denisem Wendlem z
Horšovského Týna juniorským mistrem světa na deblkánoi. „Ocenění pro mě znamená hodně. Moc
si vážím města Klatovy, které mě už mnoho let podporuje. Líbí se mi i tato akce, protože se zde
seznámím i s jinými sportovci,“ těšilo klatovského vodního slalomáře, který začátek roku strávil
společně se sestrami Galuškovými a jejich otcem a trenérem Vladislavem Galuškou na
soustředěních ve Spojených arabských emirátech a v Austrálii.
„Bylo to pro mě něco nového. Trénovali jsme měsíc a půl ve třicetistupňových teplotách, což jsou
pro vodní slalomáře nejlepší podmínky. V Austrálii jsem si vyzkoušel závod s nejlepšími světovými
kajakáři. Bylo pro mě ctí s nimi i trénovat. Moc jsem si to užil. Doufám, že se tato příprava projeví
na výsledcích. Cílem je dostat se letos do reprezentace v kajakářích,“ řekl nadějný junior.
Seznam oceněných sportovců:
Fotbal: TJ Start Luby: Radek Holub (trenér Jan Kafka), František Petlan (trenér František Kalista).
SK Klatovy 1898: Jan Kortán (trenér Marek Lukeš), Michal Marek (trenér Martin Lepeška).
Karate: KK Klatovy: Miroslav Šos (trenérka Petra Levá Strnadová), Radka Ouřadová (trenér Lukáš
Franc).

Basketbal: BK Klatovy: Jakub Majer (trenér Karel Aušprunk), Lucie Poláčková (trenér Ladislav
Smáha).
Stolní tenis: KST Klatovy: Andrea Hnojská (trenér Jiří Hnojský).
Kanoistika: KK Klatovy: Vít Pohanka (trenér Jiří Pohanka).
Judo: Judoclub Klatovy: Jiří Lucák (trenér Petr Kämpf).
Volejbal: SK Volejbal Klatovy: Adéla Denková (trenérka Jitka Jarošíková), Lucie Marešová (trenér
Tomáš Kozák).
Tenis: LTK Klatovy: Simona Kadlecová, Lukáš Janoušek (trenér Milan Janoušek).
Plavání: PK Klatovy: Julie Novosádová, Alena Hašková, Lucie Hořejší, Gabriela Krůsová (trenér
Ivan Šlajs).
Hokej: HC Klatovy: Matyáš Žák (trenér Radek Mužík), David Koranda (trenér Radek Krs).
Cyklistika: Cyklosport – Pitstop.cz: Jan Frühauf, Anna Mundlová (trenér Vítězslav Šklebený).
Sportovní gymnastika: Oddíl sportovní gymnastiky TJ Klatovy: Marie Měšťáková, Žaneta Malátová
(trenérka Lucie Duchoňová).
Šachy: Šachklub Sokol Klatovy: Jan a Martin Bukvajové, Anežka Nová (trenér Karel Nováček),
Tomáš Hurdzan (trenér Jan Bílek).
Atletika: Atletika Klatovy: Daniel Schwarz (trenér Jiří Hostýnek), Anežka Pourová (trenér Arnošt
Boldan).
Badminton: Zbrklý úder: Michal Koranda, Ondřej Matoušek (trenér Jan Matoušek).
Florbal: SC Klatovy: Jan Holý (trenér Jan Hořký), Patrik Hrubý (trenér Jiří Klouda).

Klatovy ocenily mladé sportovce
Klatovský deník - 12.3.2018
rubrika: Sport - strana: 13 - autor: TOMÁŠ KANTA
... Sportovní gymnastika: Oddíl sportovní gymnastiky TJ Klatovy: Marie Měšťáková,
Žaneta Malátová (trenérka Lucie Duchoňová). Šachy: Šachklub Sokol Klatovy: Jan a
Martin Bukvajové, Anežka Nová (trenér Karel Nováček), Tomáš Hurdzan (trenér Jan
Bílek). Atletika:...

Ke stříbru moc nechybělo
Dobrý den s kurýrem - 12.3.2018
rubrika: Sportovec okresu 2017 - strana: 20 - autor: (SAL)

... ATLETIKA 2 HLASŮ: 2016 FILIP JOZEFÁK ŘECKOŘÍMSKÝ ZÁPAS 3 HLASŮ: 3140 ŠÁRKA
KADLČKOVÁ JUDO 4 HLASŮ: 1711 ALEXANDR SKALSKÝ ŠACHY 5 HLASŮ: 2543 MAREK
JANŠA FOTBAL 1 HLASŮ: 188 KAROLÍNA KLIŠÍKOVÁ ATLETIKA 2 HLASŮ: 4117 ELIŠKA
MLÝNKOVÁ SOFTBAL 3...

Lidstvu to trvalo tisíc let, umělé inteligenci jen tři dny. Expert ale varuje před riziky
ct24.cz - 12.3.2018
rubrika: Věda - strana: 00 - autor: kozlik
... ani jedinou výhru. Fakta Odkdy počítače poráží člověka 1997: Program Deep Blue porazil
velmistra Garryho Kasparova v šachu. 2011: Program IBM Watson porazil světové šampiony ve
hře Jeopardy (česká verze se jmenovala Risk). 2016: Umělá inteligence AlphaGo...

Kdo vyzve šachového velmistra Carlsena? V Londýně začíná Turnaj kandidátů
irozhlas.cz - 11.3.2018
strana: 00 - autor: Lukáš Michalík
Šachista Magnus Carlsen bude v listopadu v Londýně obhajovat titul mistra světa. Kdo se proti
němu posadí na druhou stranu stolu dosud není známé. Soupeřem sedmadvacetiletého Nora se
stane vítěz Turnaje kandidátů, který začal v sobotu.

Magnus Carlsen při poslední partii o titul šachového velmistra | Foto: Reuters
„Je to dlouhý a významný turnaj. Každý hráč bude s každým soupeřem hrát celkem dvě partie,
tedy dohromady 14 partií. Jedna trvá v průměru čtyři hodiny, ale může to být už přes sedm hodin.
Hraje se jedna partie denně a je tam řada volných dní, protože hráči se na partie musí připravovat.
Je to dost náročná soutěž,“ říká pro Radiožurnál česká šachová jednička David Navara.

Novodobý formát turnaje se od roku 2014 hraje každé dva roky. Účastní se ho osm šachistů, kteří
si nominaci vybojovali v kvalifikačních turnajích a na základě postavení ve světovém žebříčku.
Úřadující šampión Carlsen je od roku 2010 světovou jedničkou žebříčku mezinárodní šachové
federace. Turnaj kandidátů vyhrál poprvé v roce 2013 a následně v roli vyzyvatele porazil v zápase
o titul mistra světa Inda Ánanda. V dalším roce světový primát proti stejnému soupeři obhájil a drží
jej dodnes.
„Je to mimořádně nadaný šachista. Je to hráč, který dělá méně chyb než ostatní. Je ve výborné
fyzické kondici, takže dokáže hrát šest hodin na velmi vysoké úrovni. Soupeři se s ním udrží čtyři
až pět a často v té šesté udělají chybu,“ hodnotí šachové kvality talentovaného Seveřana 32 letý
Navara.
Podle sázkových kanceláří je největším favoritem Turnaje kandidátů Armén Aronjan, který patří
delší dobu k absolutní světové špičce. Minulý rok se mu velmi dařilo, vyhrál například jeden z
nejsilněji obsazených turnajů šachové historie v norském Stavangeru.
Šanci má také Američan Caruana, osmý hráč světového žebříčku, který loni v prosinci vyhrál
prestižní turnaj v Londýně. Bookmakeři naopak příliš nevěří Rusovi Karjakinovi, přestože právě on
poslední ročník Turnaje Kandidátů před dvěma lety v Moskvě opanoval. Podle Navary je hledání
favorita v tomto případě obtížné.
„Na turnaji je osm velmi vyrovnaných hráčů. Není tam jasný favorit, ani outsider. Bude záležet na
kvalitě přípravy a na momentální formě. Je pravda, že Levon Aronjan měl v loňském roce skvělé
výsledky a patří mezi favority, stejně jako Fabiano Caruana. Nedovedu říct, kdo ten turnaj vyhraje,“
popisuje Navara.
Letošní Turnaj Kandidátů se koná od 10. do 28. března v německém Berlíně. Vítěz získá kromě
práva vyzvat k zápasu světového šampióna finanční bonus 95 tisíc euro, v přepočtu tedy téměř 2,5
miliónu korun.

Umělá inteligencE už předčila lidský mozek...
Nedělní Blesk - 11.3.2018
rubrika: SPECIÁL - strana: 26 - autor: Václav Suchan
kdybychom chtěli, aby podobně skvěle hrál třeba bridž nebo šachy, tak se sice dají opětovně
použít některé základní myšlenky, ale museli bychom vyřešit mnoho dalších problémů, udělat
hodně výzkumné práce, aby to dokázalo hrát také bridž a šachy.“ * Jak dlouh...

Chvilka nad šachovnicí
Vyškovský deník +4 - 10.3.2018
rubrika: Sport na Vyškovsku - strana: 14
... turnaji zvítězil mezi 210 účastníky Jan Nepomnjaščij (Rusko) 15(18) před Hikaru Nakamurou

(USA) a Andriasanem (Arménie) 14 bodů? Řekli o šachu: „Nejprve jsem se naučil od Anderssena
kombinovat, pak od Tarrasche, jak s výhodou nekombinovat.“ (Rudolf Spielmann) Hermanis…

Vývojář umělé inteligence: I člověk jede podle programu. Vymyslela ho evoluce
denik.cz - 10.3.2018
rubrika: Ekonomika - strana: 00 - autor: Šulc Stanislav
... to chceme hodnotit. Například pokud bychom hodnotili, kdo je lepší hráč starověké hry go, tak v
ní je umělá inteligence lepší. Totéž v šachu. Ale další oblasti, kde ještě budou umělé algoritmy
lepší než člověk, mě nenapadají. Tedy, kde lze spočítat 100 procent...

Geniální šachista, co si stěžoval na pronásledování sovětskou mafií. Fischer by
oslavil 75. narozeniny
irozhlas.cz - 9.3.2018
strana: 00 - autor: Lukáš Michalík
Legendární Američan Robert "Bobby" Fischer by v pátek oslavil 75. narozeniny. Patří mezi nejlepší
šachisty v historii, zároveň měl ale velice složitou povahu a ve Spojených státech se dostal do
konce do potíží se zákonem.

„Bobby Fischer je podle mého názoru je vůbec nejsilnější šachista všech dob,“ říká Radiožurnálu
bývalý československý reprezentant Vlastimil Jansa, který se s Fischerem potkával na šachových
olympiádách a jiných turnajích.
„Fischer dokázal něco, co se nikomu jinému nepovedlo. A to spojit ty analyticko-syntetické
schopnosti do rychlého rozhodnutí,“ popisuje výjimečnost Fischera Jansa.

Česko bude mít nejmladšího šachového velmistra v historii. 16letý Thai Dai Van Nguyen předstihl i
Navaru
V patnácti letech se stal ve své době nejmladším mezinárodním velmistrem. Už tehdy se
projevovalo jeho podivínství.
Na turnajích si stěžoval, že je pronásledovaný sovětskou mafií. Hráče ze Sovětského svazu pak
podezříval z toho, že si vzájemné zápasy dohadovali, aby jej poškodili. Některé turnaje zase
nedohrál kvůli sporům o výši finanční odměny.
Do šachové historie vstoupil v roce 1972, kdy v takzvaném Zápase století získal výhrou nad
Rusem Spasským titul mistra světa. Byl to jeden z nejslavnějších příběhů studené války. Zarytý
americký antikomunista se postavil soupeři ze země, kde jsou šachy národním symbolem.
Každou partii vyhrát
„Tehdy se to bralo jako boj dvou systémů. V té době sovětská šachová škola naprosto dominovala.
Sovětský svaz vyhrál pravidelně olympiády, šachy to byl jejich sport. Najednou přišel Robert
Fischer a porazil celý systém,“ připomíná český šachista a mládežnický trenér Michal Konopka.
Ten také vyjmenoval herní prvky, jimiž byl kontroverzní Američan historicky tak jedinečný.
„Bylo to pro jeho unikátní, komplexní styl, protože on hrál velice dobře jak zahájení, tak střední hru,
tak koncovky. Dělal minimálně chyb a co ho odlišovalo od ostatních hráčů, bylo to, že hrál
maximálně každou partii na výhru,“ přibližuje Konopka.
Po dvaceti letech sehrál Fischer se Spasským exhibiční odvetu v Jugoslávii, která byla tehdy kvůli
občanské válce pod mezinárodním embargem. Zápas se nakonec uskutečnil, Fischer zvítězil, ale v
USA na něj byl vydán zatykač.
Robert Fischer poté přestal hrát šachy a usadil se v Japonsku, kde byl v roce 2004 zatčen s
propadlým americkým pasem a hrozila mu deportace.
O rok později získal azyl na Islandu, kde z humanitárních důvodů získal také občanství. Zemřel v
Reykjavíku začátkem roku 2008 na selhání ledvin.

Z HISTORIE
Haló noviny - 9.3.2018
rubrika: Servis - tv programy - strana: 10
... fyzik. Nobelova cena za fyziku 1910 (nar. 23. 11. 1837) 1943 nar. Bobby FISCHER (vl. jm.
Robert James F.), americký šachista, mistr světa v šachu (zemř. 17. 1. 2008) 1983 zemř. Ulf
Svante von EULERCHELPIN, švédský lékař, neurofyziolog. Nobelova cena za lékařství a
fyziologii...

Cesta na turnaj skončila u piva
Vyškovské noviny - 9.3.2018
rubrika: Seriál/Píši nám - strana: 12 - autor: FRANTIŠEK MENDLÍK
V šedesátých letech se rozmohla ve vesnici hra v šachy. Starý kantor Hamerník, propagátor této
hry, obklopil se mládeží. Je až s podivem, kolik hochů se do hry zapojilo. Hospoda u Šmehlíků
vypadala jako šachové doupě. V jedné místnosti se hrávaly šachy i na třech...

Turečtí popeláři mají vlastní knihovnu
Právo Víkend - 9.3.2018
rubrika: ZAJÍMAVOSTI - strana: 03
... i do škol a věznic, město dokonce najalo pracovníka, jenž se o knihovnu stará. Knihovna nabízí i
posezení ve společenské místnosti a šachové stolky. „Vždy jsem chtěl mít knihovnu doma. Teď
mám knihovnu na pracovišti,“ okomentoval vše Serhat Baytemur, 32letý popelář....

Slavnosti pětilisté růže vrátí Český Krumlov do středověku
5plus2 - 9.3.2018
rubrika: Náš kraj - strana: 14 - autor: LUDMILA MLSOVÁ
... půlmiliontého návštěvníka. V červnu patří k velkému taháku Krumlova. ČESKÝ KRUMLOV /
Středověké vojenské ležení, živé šachy, historické průvody, kejklíři v ulicích i noční rytířský turnaj.
A ještě mnohem víc zažívají ve druhé půlce června...

Do Síně slávy vstoupil devadesátiletý Eduard Vítek
Valašský deník - 9.3.2018
rubrika: Valašsko - strana: 02 - autor: (mm)
... jsem si nezasloužil žádné výrazné vyznamenání. Stačí jen podat ruku, říct děkuji a hotovo,“ říká
velmi skromně Eduard Vítek. Se šachem začal, když chodil do obecné školy. Bylo mu tehdy asi
deset let. „Přišel k nám jednou soused a řekl, že mě něco naučí, ať...

Výsledkový servis
Vyškovské noviny - 9.3.2018
strana: 28
... Pokorný, 418 Zdeněk Machala. KP1 dorostu: KK Vyškov – Orel Telnice 2:2 (1176 – 1163), 398
Vendula Štrajtová, 393 Darina Kubíčková. ŠACHY Krajský přebor I. třídy – 9. kolo: Podlužan
Prušánky B – Lokomotiva Brno B 6,5:1,5, Orel Ořechov – TJ Znojmo 6:2, Veselí nad...

Servis z Hranicka a Přerovska
Hranický týden - 9.3.2018
rubrika: Servis z Hranicka - strana: 14
... Taneční večer – hraje Elvis Band – v sobotu 17. března v 19 hodin v kavárně sanatoria Moravan
Partutovice TURNAJ VE STOLNÍM TENISE A ŠACHU – v sobotu 10. března od 8 do 13 hodin v
sále obecního úřadu Paršovice DĚTSKÝ KARNEVAL – v sobotu 10. března v 15 hodin v...

ŠACHY
Domažlický deník +4 - 8.3.2018
rubrika: Sport/Plzeňský kraj - strana: 14 - autor: (ko)
Výsledky 9. kola krajského přeboru (KP) 1 a KP 3. KP 1: Košutka A – Líně A 2.5-5.5, ŠK 64 A –
Líně B 2-6, Dvorec A – Petřín A 4.5-3.5, Tachov A – Kozolupy B 4-4, Domažlice A – Kdyně A
6.51.5, Loko A – Letná A 5-3. KP 3: Košutka C – HeřNýř B 1-4, Dvorec C – Loko C 3-2, HeřNýř C
– Union 3.5-1.5,…

Šachy* zpravodajství
Benešovský deník - 8.3.2018
rubrika: Benešovsko - sport - strana: 13 - autor: (om)
Události soutěží Brodce vyhrály Regionální přebor v šachu, druhé skončilo géčko Říčan a
bronzovou pozicí podtrhla vydařenou sezonu Sázava. V krajském přeboru je dvě kola před
koncem na čele béčko Vlašimi a je blízko postupu do 2. ligy. Regionální přebor První...

Brodce vyhrály Regionální přebor v šachu
benesovsky.denik.cz - 8.3.2018
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce
... M. Horák, S. Vávra po 0,5. 1. Spartak Vlašim B 7 2 0 23 46.0 36 2. KŠ Říčany 1925 B 6 2 1 20
43.5 34 3. Příbram Baník A 6 2 1 20 39.5 26 4. Šach. města Dobrovice A 3 4 2 13 36.0 25 5.
Český lev Kolešovice A 3 3 3 12 37.0 26 6. Kostelec nad Č. lesy A 2 5 2 11 37.0 23 7. Sokol
Nymbu...

Triumf na turnaji Open Liberec obhájil Plischki
Mladá fronta DNES - 8.3.2018
rubrika: Kraj Liberecký - strana: 17 - autor: (sed)
Šachy Jasným vítězem 18. ročníku mezinárodního šachového festivalu Open Liberec se stal
stejně jako vloni německý mezinárodní mistr Sebastian Plischki, který získal osm bodů z devíti
partií. Druhé místo obsadil polský velmistr Jedynak a třetí skončil indický...

Rychnovská Panda uniká z pásma sestupu
Rychnovský deník - 8.3.2018
rubrika: Sport / Rychnovsko - strana: 13 - autor: (dr, jd)
Šachy Rychnov n. K. – Prvoligová soutěž šachových družstev pokračovala devátým kolem.
Rychnovská Panda v „záchranářském“ duelu zdolala Lokomotivu Brno. „Po debaklech s Kroměříží,
Českým Těšínem a Hošťálkovou jsme proti Brnu nastoupili téměř v...

Na 64 polích
Vyškovský deník +5 - 8.3.2018
rubrika: Sport - strana: 14 - autor: (kal)
... 3 minuty a 2 sekundy za tah. Výsledek: 1.–2. Karel Kredl, Ondřej Nepomucký (oba Moravská
Slavia) 14,5 (18), 3. Jaroslav Bureš (Beskydská šach. škola) 14, 4. Břetislav Eichler (Moravská
Slavia) 10,5, 5. Jiří Jireš (MKS Vyškov) 9, 6. František Blata (Jezdci Jundrov)...

Životní příběh Miloše Kopeckého: Herecká legenda milovala ženy a čelila depresím
extra.cz - 8.3.2018
rubrika: Celebrity - strana: 00 - autor: red
... je taková budoucnost nereálná. Rozešla se s ním pod záminkou studií na FAMU. Komunistům
řekl, aby odešli Miloš Kopecký rád hrával šachy, četl, miloval filozofii a také se zajímal o politiku.
Pan herec Miloš Kopecký, tehdy již národní umělec, se stal prvním umělcem v...

Ve výsledcích a telegraficky
Mladá fronta DNES - 8.3.2018
rubrika: Kraj Karlovarský - strana: 17
... LK Slovan Karlovy Vary) běh na lyžích: MČR 2. místo, MČR 2. místo – štafety, ČP 2 x 3. místo.
Petr ŠPREŇAR (2003, Šachový klub KV) šachy: MČR 2 x 2. místo. Filip ZÍKA (2005, Míra Racing
Team Pernink) supermoto: MČR 1. místo, G-Cup Rakousko – celkově 2. místo. David...

O tituly na šachovém mistrovství republiky budou bojovat také tři školní družstva ze
Slovácka
Slovácké noviny - regionální týdeník - 7.3.2018
rubrika: Slovácko/sport - strana: 15 - autor: (JO, ms)
Šachy Slovácko – Tři postupová místa na Mistrovství České republiky školních týmů v šachu
vybojovala družstva ze Slovácka. V krajském kole Přeboru škol v šachu uspěla ve dvou
kategoriích Základní škola Staré Město, mezi středními školami se pak radovalo...

Výsledkový servis
Týden u nás, okresní noviny - 7.3.2018
rubrika: Sport - strana: 24
... SK Líšen Brno – FPO Blansko 9:6 (4:2), branky: Soukup 3, Moudrý 2,
Josefi, Ptácek, Kusák, Grus – Blatný 3, Nemec, Beneš, Cervený. ŠACHY
Krajský prebor I. trídy – 9. kolo: Podlužan Prušánky B – Lokomotiva Brno B
6,5:1,5, Orel Orechov – TJ Znojmo 6:2, Veselí nad...

Hodnota bitcoinu klesne do deseti let na 100 dolarů, tvrdí ekonom z Harvardu
lidovky.cz - 7.3.2018
rubrika: Lidovky / Firmy a trhy - strana: 00 - autor: Lidovky.cz, Patrik Kozlík
... měnového fondu. Zajímavostí je, že je Rogoff rovněž šachový velmistr. V šestnácti skončil se
školou, aby se mohl věnovat naplno šachům. Kenneth Rogoff Regulace bude podle ekonoma
jedním z hlavních důvodů poklesu hodnoty bitcoinu. Rogoff rovněž tvrdí, že pokud...

Napínavý výlet do neznáma
Lidové noviny - 6.3.2018
rubrika: Poslední strana - strana: 20 - autor: PAVEL MATOCHA
... geocaching spojuje putování po desce s 64 černobílými políčky s výpravou do přírody S
dobrodružnou výpravou do neznámých krajin mají šachy společného víc, než si myslíte. A to nejen
přímočaře banálně, že různá zahájení jako třeba skotský gambit, dámská indick...

Zatančila si na olympiádě
Týdeník Směr - 6.3.2018
rubrika: Sport - strana: 22 - autor: ROSTISLAV KADLEC
... byly akrobatické lyžování, lední hokej, krasobruslení, snowboarding, alpské disciplíny, běžecké
disciplíny, rychlobruslení, biatlon, šachy, lyžařský orientační běh a taneční sport. Ve výpravě
Ústeckého kraje měla také Krupka své „želízko v ohni“, a to v...

Hradec Králové: Město ocenilo své sportovní naděje
parlamentnilisty.cz - 6.3.2018
strana: 00 - autor: PV
... - znak 2. místo - Olympiáda dětí a mládeže 400m - volný způsob 3. místo MČR 200n - znak
Zelba Lukáš 2009 ml. žák šachy ŠK ORTEX HK 1. místo - MČR kategorie H8 2. místo - KP kat. H8
- postup na MČR 2018 H10 1. místo - KP kat. H10 ...

VOLNÝ ČAS
Týdeník Bruntálský Region - 6.3.2018
rubrika: Volný čas - strana: 10
... 6, tel.: 554 611 397. VOLNÝ ČAS TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM – nabízí k výpůjčce
koloběžky, trekové hole, audioprůvodce nebo šachové figurky, Hlavní náměstí 25, Po – Pá (9-17),
So (9-13), Ne zavřeno. Tel. 554 614 612, 739 548 957, info@infokrnov.cz ROZHLEDNA...

Postup slaví trojlístek
Dobrý den s kurýrem - 5.3.2018
rubrika: Sport - strana: 18 - autor: (OJ)
KALEIDOSKOP Gymnázium Uherské Hradiště a dva týmy ZŠ Staré Město slaví postup do
republikového kola Přeboru škol v šachu. Vstupenku mezi nejlepší týmy si zajistily na krajském
kole ve Zlíně, kde ve třech kategoriích bojovaly vždy dvě nejlepší školy z okresních kol....

Svět, do něhož nepatřím
Týdeník Rozhlas - 5.3.2018
rubrika: Kultura - strana: 20 - autor: Jan Burian
... za rychlejšími spolužáky, a tak jsem většinou předstíral nějakou chorobu, a zatímco ostatní
závodili, četl jsem si v chatě nebo hrál šachy s ostatními marody a lenochy. Po třicítce jsem se
rozhodl, že se lyžovat naučím: chtěl jsem totiž zaimponovat své ženě, která...

ANKETA: Hlasujte pro nejúspěšnějšího sportovce Libereckého kraje 2017
ceskolipsky.denik.cz + 2 - 5.3.2018
rubrika: Moje Českolipsko - strana: 00 - autor: Miloslav Cihlář
NOVOBORSKÝ ŠK (šachy). Mužský tým mistr ČR sezony 2016/2017 (celkově osmý titul v řadě),
4. na Evropském klubovém poháru v Turecku. PK ČESKÁ LÍPA (plavání). 11. místo v semifinále
družstev v kategorii žen. TJ ZIKUDA TURNOV (volejbal). Muži 1. místo v I. lize.ŠK ZIKUDA...

lehká velká čtečka e-knih
Počítač pro každého - 5.3.2018
rubrika: Představujeme - strana: 25 - autor: Ivan Heisler
... toto zařízení několik dalších aplikací: je tu jednoduchý internetový prohlížeč, kreslicí program,
kalendář, kalkulačka, tři hry (šachy, sudoku a pasiáns) a hudební přehrávač. Užitečný je (anglický)
výkladový slovník, využít můžete i sadu slovníků...

AUBA & MICKI
Sport GÓÓÓL! - 5.3.2018

rubrika: Zaostřeno - strana: 10 - autor: Zbyněk Veselý
... v Evropě.“ Mchitarjan ovládá sedm jazyků. Mluví arménsky, francouzsky, portugalsky, rusky,
ukrajinsky, anglicky a německy. Rád čte a hraje šachy. Jeho mozek by vynikal i v Oxfordu. „Hlavně
ať vyniká v Arsenalu,“ přeje si Thierry Henry, legenda Kanonýrů. „Přiznávám, že...

Rey Koranteng: Šachy mi pomáhají nejen v práci, ale i v životě
novinky.cz - 4.3.2018
rubrika: Žena - Styl - strana: 00 - autor: Dana Braunová
Vždy korektní, usměvavý a seriózní vstupuje už řadu let Rey Koranteng prostřednictvím televizní
obrazovky do miliónů českých domácností. Jako by tam 43letý moderátor patřil odjakživa. Vnímá
vůbec ještě někdo jeho barvu pleti? Naráží na projevy rasismu?

Televizní noviny moderujete na Nově od srpna 1999. Pociťujete ještě v 19.29 trému?
Ne. Prostě do toho vplynu. Podle našeho manuálu mají moderátoři přijít do studia v 19.15, aby
měli kameramani, osvětlovači a maskérky čas na přípravu. Já obvykle chodím v 19.26, nerad
sedím někde, kde se nic neděje. Člověk zatuhne, vystydne, rozsedí se. Zpravodajství se pořád
vyvíjí, v 19.15 stejně ještě nemám všechno dopsané.
Vy si sám píšete, co budete říkat? Nejste tedy jen „mluvící hlava“?
To si lidé myslí. Samozřejmě že za každou zprávou jsou reportéři a celý tým zpravodajství, není to
tak, že si to napíšu sám. Jde o konečnou verzi.

Máte nějaké rituály?
Do všech dveří, a tedy i do studia, vstupuju pravou nohou. V saku vždycky nosím dvě tužky. Ještě
nikdy jsem je ve studiu nepotřeboval, ale co kdybych si musel udělat poznámku? A co kdyby mi
jedna nepsala?
Jak jste se vůbec do televize dostal?
Dělal jsem ve firmě, která zpracovávala pro tehdy začínající Novu grafiky počasí. Někomu přišlo
zajímavé, že jsem tmavý a mluvím česky. Že by to mohlo zaujmout, provokovat. Byl jsem tehdy
dost stydlivý, natolik, že jsem se ostýchal říct, že mám před kamerou hroznou trému.
Při prvním vysílání jsem si přišel jako ve zpomaleném filmu, byl jsem úplně mimo. Rychle se to ale
změnilo: počasí se tehdy naživo vysílalo každých 30 minut ve Snídani s Novou a pak večer před
Televizními novinami. Od pěti ráno do půl osmé večer jsem byl v permanenci, rychle jsem se
vytrénoval.
Po pěti letech jsem dostal nabídku do Televizních novin. Bylo to na omezenou dobu: nevědělo se,
zda mě lidi skousnou, zda mi to půjde. S Luckou (spolumoderátorka Lucie Borhyová - pozn. red.)
jsme oba teprve začínali. A navíc jsme byli na hlavní večerní zprávy hodně mladí: mně bylo
šestadvacet, Lucce ještě o čtyři roky míň.
Dá se tedy říct, že vaše barva pleti nebyla překážkou, ale naopak akcelerátorem vaší televizní
kariéry?
Tenkrát byla chuť zkoušet nevyzkoušené. Kvůli barvě jsem byl vždycky středem pozornosti, nijak
jsem o to nestál a v soukromí jsem se snažil spíš splynout s davem. Nikdy by mě nenapadlo, že
budu vystupovat v televizi. Ani jsem nevěřil, že tam zůstanu dlouho.
Limitovala vám někdy odlišná barva pleti život?
Naopak. Usnadňovala. Když se někdo na počátku projevil jako blbec, nebyla potřeba s ním ztrácet
čas.
Setkával jste se s projevy rasismu?
To zaleží na tom, co chápete pod pojmem rasismus. Je rasista ten, kdo nenávidí každého, kdo
vypadá jinak? Jistě, ale těch tady není mnoho. Nebo ten, který a priori nedůvěřuje nikomu, kdo
vypadá jinak, ale nakonec je ochotný ho akceptovat, pokud dodržuje pravidla. Těch je mnohem
víc.
Pak je skupina lidí, kterým je úplně jedno, jak kdo vypadá. Není velká. Minimálně od války je
Česko v podstatě monokulturní, takže nezkušenost s neznámým hraje velkou roli.
Chodíte k volbám?
Chodím, jistě.
Prožíváte to hodně? Máte vyhraněné názory?

Ne, dívám se na to jako na šachovou partii. Tam se člověk musí od emocí oprostit. A pokud jde o
ty vyhraněné názory: ve všem, téměř ve všem, jsem schopen vidět pozitiva i negativa. V politice
nejsem zastáncem jediné neomylné pravdy.
Zaskočila vás nabídka, abyste moderoval politické debaty?
Vzniklo to prozaicky: před loňskými parlamentními volbami za mnou přišel můj nadřízený a zeptal
se mě, zda bych si troufl na debatu Andreje Babiše a Lubomíra Zaorálka. Řekl jsem, že to zkusím.
Asi to nedopadlo špatně, a tak před druhým kolem prezidentských voleb přišla debata s Milošem
Zemanem.
Nemrzelo vás při ní, že před vámi neseděli dva oponenti?
Bylo to z toho důvodu komplikovanější. Kdybych byl příliš kritický k tomu, kdo je se mnou ve
studiu, mohl by vzniknout dojem, že vedu kampaň tomu druhému. To si málo lidí, kteří si možná
mysleli, že jsem měl být tvrdší, uvědomuje. Nicméně si myslím, že by si diváci Novy zasloužili
slyšet bezprostřední názory protikandidáta. Na druhou stranu to bylo pozvání, ne povolávací
rozkaz.
Každopádně mě po těch debatách potěšilo, že mi nikdo nepředhazoval, že bych někomu stranil. A
že diváci neměli pocit, že jim napovídám, co si mají myslet.
Láká vás tenhle formát?
Bude-li příležitost si to zopakovat, proč ne. Že bych v tom teď začal vidět hlavní směr své kariéry,
tak to vůbec. Jsem spokojený v Televizních novinách a vážím si dobré atmosféry a dobrých
vztahů, které tam panují. Nestává se často, aby někdo pracoval v tak úzkém kontaktu a tak dlouho
s jednou kolegyní a pořád to mezi nimi klapalo jako mně s Luckou.
Takže by vám nevadilo takhle dál pokračovat?
V tomhle povolání nikdy nevíte, co se stane zítra. Raduju se z toho, že teď to je fajn, a uvidíme, co
přijde.
Rozhodně ale nedělám stereotypní práci. Zpravodajství se neustále mění, je teď úplně jiné než v
roce 1999, kdy jsem začínal, je jiné než třeba před čtyřmi lety. Je to vlastně už úplně odlišná
disciplína, než když jsem začínal.
Všechno se do poslední minuty několikrát mění a aktualizuje. A to nemluvím o živých vstupech. Je
to, jako když se hokej hrál bez přilby v bruslích na kličku, dnes s uhlíkovými hokejkami a ve výstroji
jako do války.
Jak prožíváte trapasy při živém vysílání: vypadne zvuk, obraz, objeví se jiný vstup, než který
ohlásíte?
Vždycky říkám, že neřídíme jadernou elektrárnu. Pokud někomu nějakou nepřesnou informací
neublížíte - to by bylo vážné - tak se spíše odehrají technické chyby a ty diváky víc pobaví, než
rozezlí, vyvolají spíš škodolibou radost. Rozhodně se z toho nehroutím.

Máte-li hlásit nějakou tragédii, jaký způsob volíte?
Nejvhodnější je podle mě kamenná, nezúčastněná tvář. Diváci dobře chápou, že se stalo něco
hrozného, není třeba to umocňovat. Těžké to je v případech, kdy je člověk nějak osobně zasažen:
několikrát se mi stalo, že jsem ohlašoval smrt kamaráda. Byli to kluci piloti, které jsem znal z létání.
Jak to teď máte s létáním?
Teď spíš jen poletuju, protože máme dvouletou dceru. Létání je ale můj celoživotní koníček. Když
jsem byl malý, bydleli jsme s maminkou v činžáku, kde žil pán, který za války létal. Občas, když se
maminka zdržela v práci, mě hlídal a při té příležitosti mi vyprávěl různé příhody, lepil se mnou
plastová nebo papírová letadla. Pak jsem už začal stavět rádiem řízené modely.
O mnoho let později mě jeden kamarád, který létal, vybídl, abych nezůstával jen u modelů a
vypravil se s ním na letiště do Roudnice nad Labem. Jel jsem tam s ním a už jsem tam zůstal.
Létám na větroni. Na motorová letadla ještě pořád dokončuji licenci.
Motory vás nelákaly?
Plachtění je nejkrásnější létání, to vám potvrdí každý pilot. Ticho, romantika, napětí, jestli doletíte,
nebo ne… V motorovém letadle je rámus.
Plachtění je ovšem časově náročnější. Musíte mít kolem sebe lidi, kteří vám to letadlo pomohou
vytáhnout, zapřáhnout za vlek, pak ho uklidit. U motorového letadla přijdete na letiště, otočíte
klíčkem a letíte.
Co je bezpečnější?
Bezmotorové. Létáte vysoko, pomalu. V motorovém letadle se toho může víc rozbít. Pokud vám
neupadne křídlo nebo ocasní plocha, je u plachtění míň rizik. Já se tedy víc bojím na D1 než ve
vzduchu.
Cestujete rád?
S manželkou cestujeme relativně dost. Před Vánoci jsme jeli poprvé asi po 22 letech na dovolenou
sami bez dětí. Cítili jsme se provinile. Byli jsme v Římě, hodně jsme chodili, děti by to nebavilo.
Jak jsou staré?
Nejstarší Vanesse je 22, už má svůj život, studuje a žije v cizině, odešla tam za přítelem. Kdo ví,
zda se vrátí. Prostřední Sofii je dvanáct, nejmladší Leontýnce dva. My máme děti jednou za deset
let.
Nemáte tak trochu tři jedináčky?
Možná ano, každou jsme si užívali. Hlavní ale je, že spolu mají krásný vztah, jsou pevně spjaté.
Když se narodila Vanessa, začínali jsme, neměli jsme pořádně kde bydlet, nic jsme neměli. Byl
jsem na ni proto přísnější, pořád jsem jí říkal, že jí zadarmo nikdo nic nedá. Vyrostla z ní taky
naprosto samostatná skvělá holka.

U Sofie už to tak přísné nebylo, je tak trochu bohém, má výtvarné i hudební nadání. A Leontýnka
je mazlík celé rodiny, panenka.
Po dobu více než dvacetiletého manželství jste měli nějaké malé dítě. Nebojíte se času, kdy se už
kolem vás nebude žádné batolit?
Nebojím, protože za těch dalších deset let by mohla mít další miminko Vanessa, za dalších deset
let Sofie. Pořád bude někdo na mazlení. Mám to dobře vymyšlené! (smích)
Když se sejdeme celá rodina, je to skvělé! Manželka je ze tří dětí, přítel Vanessy taky. Velká rodina
je nádhera. Oceňuju to tím víc, že jsem jedináček, a navíc jsem vyrůstal bez táty.
V čem vám scházel nejvíc?
Chybí vám spousta informací, dovedností, postřehů. Když jsem si opravoval kolo, nevěděl jsem,
jak na to, neměl jsem se koho zeptat. Na druhou stranu jsem se musel všechno rychle učit sám.
Díky tomu si v domácnosti nebo na chalupě téměř se vším poradím - od opravy vypínače po
naštípání dříví.
Jste s ghanským otcem v kontaktu?
Jsme, přes WhatsApp (mobilní komunikační aplikace - pozn. red.). Do Ghany jsem se dosud
nevypravil. Jednak by to byl s dětmi problém, jednak mě ke Ghaně nic neváže. Narodil jsem se v
Praze, vyrůstal jsem tady, kamarády mám jen české, maminka je Češka. I když jsme v Ghaně do
mých asi dvou let bydleli, nemám k ní vztah jako k nějaké druhé domovině, ani žádné vzpomínky.
Někdy bych tam ale jet měl…
Hrajete pořád šachy?
Hraju od dětství. Můj děda byl velmi dobrý šachista, zemřel ale dřív, než jsem se narodil. Mám to
nejspíš po něm. Jeden čas jsme u nás na chalupě nedaleko Sedlčan hrávali v hospodě. Vždycky v
pátek jsme seděli v hospodě, hráli šachy a pili pivo. Což k sobě moc nejde. Nedávno jsem se
účastnil jednoho turnaje, docela to šlo, měl jsem víc vítězství než proher.
Pomohla vám znalost šachových pravidel i v profesi?
Šachy jsou geniální nadčasová hra, stačí si uvědomit, kolik století se hrají. Není lepší způsob, jak
trénovat mozek. Pomáhají vám oprostit se od emocí, které vás - v případě mé profese - svazují a
vedou k chybám. Učí rychle vyhodnotit situaci, takže tříbí schopnost analyzovat a strategicky
plánovat. I proto je kdysi hrávali králové. Pomáhají mi nejen v práci, ale i v životě. Šachy by se
podle mě měly vyučovat ve škole.
Docela často moderujete i mimo televizi.
Je to úplně jiný druh práce, protože mám přímé reakce lidí. Ty v televizi nevidím, tam jen koukám
do kamery. Považuju to za mnohem těžší disciplínu, protože moderování je celé improvizace. Pro
některé společnosti to dělám pravidelně už mnoho let.

Dovedete se i odvázat?
Nejsem typický bavič, ale humor mám rád, hlavně ten sušší anglický. Moderoval jsem třeba akci,
kde se sešlo hodně lidí se jménem Černý. Řekl jsem něco v tom smyslu, že tam jsem snad jediný,
kdo není Černý… Publikum se docela bavilo.
Hezké vzpomínky mám na loňskou charitativní akci, kde jsem vydražil jeden obraz za půl miliónu.
Vyvolávací cena byla pět tisíc. Něco podobného se podařilo i ve škole, kam chodí prostřední
dcera. Dražili tam obrázky, které děti namalovaly. Nebylo to sice zdaleka tolik peněz, ale šly do
speciálního fondu, který pomáhá rodinám, kde mají problém poslat dítě na školu v přírodě nebo na
hory. Vybralo se tolik peněz, že to bohatě stačilo, a někteří lidé byli dojati k slzám. To jsem si říkal,
že jsem pomohl udělat něco, co má smysl.

Do knihovny nejen pro čtivo
svitavsky.denik.cz - 4.3.2018
rubrika: Moje Svitavsko - strana: 00 - autor: Petr Šilar
... podmínky půjčení ředitelka knihovny Lenka Greplová. A jaké hry pro návštěvníky knihovna
připravila? Kromě klasických her, jako jsou šachy, Člověče nezlob se, různá pexesa, kostky a
puzzle, se návštěvníci mohou těšit také na moderní deskové a stolní hry. Mezi...

Vyváží cínové vojáčky do celého světa
ahaonline.cz - 4.3.2018
rubrika: Musíte vědět! - strana: 00
modely nejčastěji bitevních scén, které se mají co nejvíce přiblížit skutečnosti. Víte, že… … první
figurky, které Jiří Grégr z cínu odlil, byly šachy? Jeho manželce šachistce se totiž na dovolené v
Itálii zalíbila právě taková sada.

Sportovní víkend aneb Kam v okrese vyrazit při neděli
hradecky.denik.cz - 4.3.2018
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Petr Tomeš
... ml. a st. žáci: Třebechovice – N. Paka/Jičín (9 a 11). SKATEPARK Hradec Králové: Šimkovy
sady pro veřejnost (12 až 20). ŠACHY I. liga: Slavia HK – Vyšehrad (10 Orl. kotlina). Regionální
přebor: Slavia HK E – Hořice C (Orl. kotlina), Lipky HK – Dubenec (ZŠ...

Po tajemné vile na Florenci zbyla legenda o černém sluhovi a uťaté hlavě
prazsky.denik.cz - 4.3.2018
rubrika: Moje Praha - strana: 00 - autor: Michal Bystrov
... Už už měla oči jen pro něj, když tu jednoho večera „dostavil se v Pastovu kavárnu velekrásný
mladý muž, zahrál několikrát v šachy, spatřil spanilou paní Žofii, a jelikož se mu velice zalíbila,
velmi ochotně k ní se přichýlil, aby ji zapletl v síť své milostné...

Šachy* zpravodajství
Benešovský deník - 3.3.2018
rubrika: Benešovsko - strana: 14 - autor: (om)
2.liga V osmém kole pravdipodobni poiili vlaiimití iachisté o reálné iance na postup
do vyiií soutiže. V souboji druhého se toetím totiž na pražské Pankráci nejtisnijiím
rozdílem podlehli tamnímu béeku, eímž poiili o možnost využít zaváhání do té
doby vedoucí Dukly, která jen remizovala s…

Šachové problémy RD: březen 2018
Rokycanský deník - 3.3.2018
rubrika: Sport - strana: 14
Řídí: Tomáš Zach, Kařez 167, 338 08 Zbiroh e-mail: zacht@tiscali.cz Adolf Anderssen byl v letech
1851-57 a 1860-66 nejlepším hráčem šachu na světě. Věnoval se též šachové skladbě, tvořil ve
stylu staroněmecké školy. Ta kladla důraz na kombinační složitost, obtížnost...

Do knihovny nejen pro čtivo
Svitavský deník - 3.3.2018
rubrika: Svitavsko a okolí - strana: 03 - autor: (pš)
... podmínky půjčení ředitelka knihovny Lenka Greplová. A jaké hry pro návštěvníky knihovna
připravila? Kromě klasických her, jako jsou šachy, Člověče nezlob se, různá pexesa, kostky a
puzzle, se návštěvníci mohou těšit také na moderní deskové a stolní hry. Mezi...

Chvilka nad šachovnicí
Vyškovský deník +4 - 3.3.2018
rubrika: Sport/Na Vyškovsku - strana: 14
... Dc7 12. Jf1 0–0–0 13.g3 e5 14. Se3 Da5 15. Jd2 Vh7 16. Jc4 Dd5 (Černá dáma napadá
nekrytou bílou věž. Zatím ji bílý kryje nepřímo – šachem.) 17. Jxd6+ Dxd6 18. Da4 a6 19.0–0–0
Jd5 20. Sxa6! (Smělá oběť, ale jak se ukáže, samotná bílá dáma nematí. Do hry je třeba...

Už nejsme zábava podivínů
Magazín Víkend DNES - 3.3.2018
rubrika: Rozhovor - strana: 12 - autor: Ondřej Novotný
... do programu olympijských her. Nazrál už na to podle vás čas? Já si sport pořád spojuji s
fyzickou aktivitou, takže pro mě třeba ani šachy nebo deskové hry v tomto smyslu sportem nejsou
– a stejně to vnímám i u her. Ale pokud se díváme na olympiádu soudobou optikou, kdy...

ŠACHY
Domažlický deník - 2.3.2018
rubrika: Sport - strana: 14 - autor: (ko)
Výsledky krajského přeboru 2, 9.kolo: Tachov B – Domažlice B 4-4, Letná B – Postřekov 6-2,
Planá u M. L – Přeštice A 0.5-7.5, Loko B – Klatovy B 6-2, HeřNýř A – Dvorec B 3.5-4.5, Petřín B –
Košutka B 5-3. Region| Západní Čechy

Partutovice
Hranický týden - 2.3.2018
rubrika: Servis z Hranicka a Přerovska - strana: 15
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE A ŠACHU - v sobotu 10. března od 8 do 13 hodin v sále obecního
úřadu

Výhra Dostála na první šachovnici
Náchodský deník - 2.3.2018
rubrika: Sport/Náchodsko - strana: 13
ŠACHY Náchodsko – Z okresního derby v šachové krajské soutěži družstev přinášíme partii
hranou na první šachovnici. Pavel Dostál (Broumov, 2066) – Tomáš Prouza (Jaroměř B, 1939),
Caro-Kann: 1. e4 c6 2. Jc3 d5 3. Jf3 de 4. Je4 Jf6 5. De2 e6 6. Jf6 Df6 7. d4 h6 8. De4 Sd6...

Medailisty z olympiády mládeže překvapil na hejtmanství Jágr
boleslavsky.denik.cz +10 - 2.3.2018
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Milan Holakovský
Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018:- 12 zlatých (6 rychlobruslení, 3 snowboarding, 2
šachy, 1 krasobruslení) – druhý největší počet ze všech krajů- 8 stříbrných (4 alpské disciplíny, 2
šachy, 1 snowboarding, 1 krasobruslení)- 4 bronzové (2...

Kam za sportem, Svitavsko, 2. – 4. března
svitavsky.denik.cz - 2.3.2018
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Radek Halva
... – Sokol Borová (oba sobota, 9:00). Fotbal – přípravné utkání: TJ Svitavy – Jiskra Litomyšl
(sobota, 10:00, hř. UMT SY-Lány). Šachy – krajský přebor I. třídy Východ: ŠK DDM Litomyšl – ŠK
Ústí nad Orlicí B (neděle, 10:00). Krajská soutěž Jih: Sokol...

Kam za sportem
Vyškovský deník +5 - 2.3.2018
rubrika: Sport / Na jižní Moravě / Aktuálně - strana: 14
... BrněKrálově Poli. FLORBAL: 19.00 Hattrick Brno – Havířov, I. liga mužů, hala VUT Pod
Palackého vrchem v Technické ul. v Králově Poli. ŠACHY: 10.00 Turnaj v bleskové hře v Brně,
čajovna Utopia v Divadelní ul. NEDĚLE LEDNÍ HOKEJ: 16.20 Kometa Brno – Litvínov, extraliga,...

Nová výstava zavede do prvorepublikového Přerova
prerovsky.denik.cz - 2.3.2018
rubrika: Moje Přerovsko - strana: 00 - autor: Petra Poláková-Uvírová
... její spis, dopisy na rozloučenou pocházejí z pera Františka Drbala a Jana Hovůrky, kteří byli
popraveni za podporu parašutistů. Šachy a karty jsou pak výrobkem cukráře a legionáře Miloše
Suma, jenž byl vězněn za činnost v odboji. Procházka končí v roce 1948 a ve...

NEBEZPEČNÉ sporty
Rodina DNES - 2.3.2018
rubrika: Téma - strana: 10 - autor: IVANA ZÁBRANSKÁ
... na kamarádově kole. Nezbývá než zasáhnout a potomka alespoň obalit do ochranných
pomůcek. Pokud už se totiž na adrenalinový sport dal, na šachy přesedlá jen těžko. Čeho
neznámého se tedy bát a jak dítě ochránit? Pokud nebude jako Vojta frajeřit nebo nebude
obdivně...

Podevatenácté. Dočká se squash nového krále?
Pražský deník - 2.3.2018
rubrika: Sport - Praha - strana: 14 - autor: DAVID NEJEDLÝ
... Také Švec má mistra republiky dokonale přečteného. „Obdivuji jeho přesnost. Vlastně nedává
tvrdší údery. Sám říká, že hraje šachy na kurtu, a já s ním souhlasím.“ STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ? V
současné době však nikdo netuší, v jaké je Koukal formě. Na...

Nejúspěšnější sportovec města Karlovy Vary a okresu Karlovarska
Karlovarský deník - 2.3.2018
rubrika: Sport - strana: 13 - autor: DANIEL SEIFERT
... (2002, Xteam BaNo K. Vary, triatlon) Matyáš Bauer (2004, LK Slovan K. Vary, běh na lyžích).
Petr Špreňar (2003, šachový klub KV, šachy) Filip Zíka (2005, Míra Racing Team Pernink,
supermoto). David Widerwill (2009, motokros). Heidi Juránková (2002, X-team BaNo K....

Výsledkový servis
Vyškovské noviny - 2.3.2018
rubrika: Sport - strana: 28
... Loubal, 442 Radomír Břoušek. KP I dorostu: Mor. Slavia Brno – Vyškov 3:1 (1125 – 1028), 367
Darina Kubíčková, 343 Vendula Štrajtová. ŠACHY Krajský přebor II. třídy – skupina A: ŠK Lipůvka
– MKS Vyškov B 4:4. Konečné pořadí: 1. Boskovice 23, 2. Kuřim C 19, 3. Rudic...

SPORTOVNÍ VÍKEND V REGIONU
Hradecký deník - 2.3.2018
rubrika: Sport/Hradecko - strana: 13 - autor: (ld)
... Výroční ukázky SK Spartak HK Kamil Guzek (17 hala Třebeš). HOKEJ: Liga ml. a
st. žáci: Třebechovice – N. Paka/Jičín (9 a 11). ŠACHY: I. liga: Slavia HK – Vyšehrad
(10 Orl. kotlina). Regionální přebor: Slavia HK E – Hořice C (Orl. kotlina), Lipky HK –
Dubenec (ZŠ...

ŠACHY:
Pardubický deník - 1.3.2018
rubrika: Sport - strana: 13 - autor: (fn)
2. liga, skup. D: 2222 ŠK Polabiny C – Chotebor 6:2, Hrabuša, Bulockin, Bujnoch, Reznícek,
Ludvík po 1, Jedlicka, Machán po 0,5. Náchod – Eurobit Pardubice 4:4, Sýkora, Veselý, Novotný
po 1, Prandsttter, Hlavnicka po 0,5. Kraj. prebor II: Polabiny F – Policka C 3:5, Frgalová 1, Cerný,
Just,…

Medaile z šachu byla na dosah, Kůsa skončil čtvrtý
Karlovarské radniční listy - 1.3.2018
rubrika: Sport - strana: 29
medailovými pozicemi čtvrtý. Ve svých dvanácti letech má nevídaný zájem o šachy. Vedle rozvoje
svých šachových dovedností se také mimořádně zajímá o dění v tuzemském a světovém šachu a
cizí mu rozhodně není ani historie šachu. Jakub Kůsa je odchovancem...

Praha je centrem talentovaných šachistů
prahatv.eu - 1.3.2018
rubrika: PRAHA - strana: 00 - autor: David Wilczek
Martin Petr, tiskový mluvčí Šachového svazu. Přesto, že David hraje šachy intenzivně od 6 let,
pořád má motivaci posouvat se dál. "První turnaj jsem hrál v 7 letech. Teď je mi už téměř 33, takže
už je to docela dlouhá doba. Šachy mě nadále baví i přesto, že se ji...

Mladé olympioniky podporoval Lukáš Bauer
Karlovarské radniční listy - 1.3.2018
rubrika: Sport - strana: 29
... lyžování, lední hokej, skicross, snowboarding, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský
orientační běh, taneční soutěž a šachy. V jedenácti soutěžích se utkali mladí sportovci z celé
republiky na zimní olympiádě dětí a mládeže, kterou letos hostil...

Lesk olympijských medailí OZÁŘIL I BRNO
NEW express - 1.3.2018
rubrika: Události - strana: 33
... programů na pódiu po klidnější zábavě, mohl si v ochozech pavilonu zahrát ping-pong, zastřílet
z elektronických zbraní, zahrát šachy, vylézt na lezeckou stěnu a podobně. „Park jsme v Brně
začali stavět 15. ledna. Na obou sportovištích, tedy v Brně i v Ostravě,...

Šachisté remizovali v Kladně
Klatovský deník - 1.3.2018
rubrika: Sport - strana: 13 - autor: (tk)
Šachy Klatovy – S jedním bodem za remízu 4:4 se vrátili v neděli z Kladna z utkání 2. ligy, skupiny
A šachisté ŠK Sokol Klatovy. Ve stejný den bojovalo klatovské béčko v Plzni proti B týmu
Lokomotivy. Klatovští podlehli domácím 2:6. 2. liga, skupina A: Kladno – Sokol...)

Na 64 polích
Vyškovský deník +5 - 1.3.2018
rubrika: Sport/Na jižní Moravě - strana: 14 - autor: (kal)
... Martin Juránek (Sokol Jemnice) 5, 4.-5. Richard Nekula (TJ Znojmo), Jiří Dostál
(Galerie Závodný Mikulov) 4,5, 6.-7. Josef Komosný (Šach Pavlov), František Režný
(Slavoj Velké Pavlovice) 4 body atd. – V rapidu mládeže bojovalo 22 šachistů.
Výsledek: 1. Jakub Molík...

