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Chvilka nad šachovnicí  

Vyškovský deník +4 - 30.6.2018 
 
rubrika: Sport - Na Vyškovsku - strana: 14 
 
bodu f6. Černý se vzdal. 1–0 Víte, že v roce 1996 superpočítač DeepBlue porazil v 
zápase mistra světa v šachu Garriho Kasparova. Od té doby prošly počítačové 
šachy bouřlivým vývojem a šachové programy či „motory“ dnes hravě porazí nejlepší 
šachisty světa.... 

 

Suverénní titul pro Olgu Sikorovou 

chess.cz - 30.6.2018 
 
strana: 00 
 
Mistryní České republiky v šachu pro rok 2018 se stala velmistryně Olga Sikorová. O tom, že je 
titul ve správných rukou, svědčí průběh celého turnaje. Přestože se ve všech partiích urputně 
bojovalo a každé kolo končívalo až po 21. hodině, tak vítězka vyhrála systémem... 
 

Šachy: O pohár města Klatov  

Klatovský deník - 29.6.2018 
 
rubrika: Sport - Klatovsko a region - strana: 14 - autor: (mfu, rba) 
 
Klatovy – Kulturní dům v Klatovech se stane od zítřka až do neděle 8. července dějištěm 
26. ročníku šachového turnaje O pohár města Klatov. Organizátoři čekají rekordní hráčskou účast, 
neboť aktuálně evidují již 240 přihlášek. 
 

 
 

Hrát se budou tradičně dva devítikolové turnaje A, B, oba se zápočtem na FIDE ELO. V hlavním 
turnaji A bude nasazenou jedničkou mezinárodní mistr (IM) Marcin Krzyzanowski z Polska. 
Obsazení turnaje je letos silnější než obvykle a letos jako druhý nasazený nechybí ani jeho 
mnohonásobný vítěz mezinárodní velmistr (GM) Petr Neuman ze šachového klubu Dopravní 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=95e8cda3-37a0-46f0-9d9a-b704eeb8e747&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=74aa7b90-e7ca-4fe0-a294-0ab2e351338a&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d4de2e54-e346-498c-a6f8-50d437340e50&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

podnik Praha. Po odhlášení ukrajinského šachisty Omelji bude nasazenou trojkou Xu Xianliang 
z německého SG Porz. 

„Těší nás rok od roku rostoucí zastoupení talentované mládeže. Ve startovní listině se nachází 
několik letošních mládežnických přeborníků republiky, např. Jakub Kůsa v kategorii H14 nebo 
Tomáš Hurdzan v kategorii H18. V turnaji B Sophia cupu se představí mimo jiné česká vycházející 
hvězda a čerstvý přeborník České republiky do 10 let, osmiletý Václav Finěk,“ řekl Deníku Milan 
Fürbacher z pořadatelského sboru. 

Domácí oddíl ŠK Sokol Klatovy vyšle do turnaje A osm hráčů. Reprezentovat ho budou Filip 
Šimůnek, Lukáš Dolanský, Martin Simet, Matouš Eret, Tomáš Hurdzan, Jakub Kůsa, Miroslav 
Kubát a Josef Kántor. 

Začátky jednotlivých kol budou v obou turnajích denně od 16 hodin s výjimkou pátku 6. července 
se začátkem od 14 hodin a neděle 8. července, kdy závěrečné hrací kolo začne již v 9 hodin. 

Šachisté rozehrají turnaj O pohár města Klatov  

Mladá fronta DNES - 29.6.2018 
 
rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 15 - autor: (es) 
 
Klatovy tradičně nabízí i řadu doprovodných akcí. Hned v neděli se uskuteční turnaj v rapid šachu 
(open, senioři, mládež), kdy má každý hráč patnáct minut na partii. Na programu jsou také turnaje 
v bleskovém šachu, stolním tenisu, volejbalu či malé kopané. 
 

Nominace na šachovou olympiádu v Batumi 

chess.cz - 28.6.2018 
 
strana: 00 
 
našeho šachu je Van Nguyen. Svědčí o tom nedávno získaný titul GM a neustále se zvyšující 
kvalita jeho hry. Již letos patřil kvalitou k těm nejvážnějším kandidátům olympijského výběru, jeho 
nominace byla již velice reálnou možností … – Vlastovi Babulovi se... 
  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=92202e06-bfb2-4362-b365-b8b9ddcad466&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 28.6.2018 
 
rubrika: sport na jižní moravě - strana: 14 - autor: (kal)  
 
... (Agentura 64 Grygov) 2,5, Magdalena Miturová (Slavoj Český Těšín), Joanna 
Worek (Joly Lysá nad Labem), Natálie Kaňáková (Beskydská šach. škola) 2, Martina 
Kořenová (OAZA Praha), Jana Zpěváková (Staré Město), Nela Pýchová (Moravská 
Slavia) 1,5 a Karin Němcová (OAZA... 

 

 

MLADÍ A TALENTOVANÍ  

Hospodářské noviny - 28.6.2018 
 
rubrika: Panorama - strana: 12 - autor: Adéla Skoupá a Šárka Mrázová  
 
... Společně si procházejí dřívější taktiky soupeřky a snaží se připravit na její hru. I 
když si Natálie občas posteskne, že jí šachy vyplňují většinu volného času a oproti 
svým vrstevníkům má trochu jiný režim, nikdy prý svého rozhodnutí pustit se do sportu... 
 
 

Mladí a talentovaní: Čeští středoškoláci dokázali předčit nejen své učitele, ale 

zabodovat i ve světě 

iHNed.cz - 28.6.2018 

 

strana: 00 - autor: Adéla Skoupá, Šárka Mrázová 

 

... jako útočný než poziční. "Baví mě akce, nerada jen potahuji s figurkami," říká Natálie. I když si 

Natálie občas posteskne, že jí šachy vyplňují většinu volného času a oproti svým vrstevníkům má 

trochu jiný režim, nikdy prý svého rozhodnutí pustit se do sportu... 

Prázdniny bez šachů? Neumím si to představit  

Týdeník Mostecko - 27.6.2018 
 
rubrika: Sport Mostecka - strana: 24 - autor: VÁCLAV VEVERKA  
 
Abu Dhabi. Tábor je pro šachisty. Taky budu u babiček a pak na turnaji v Abu Dhabi. * Takže si od 
šachů neodpočineš ani o prázdninách? Ne, to si ani neumím představit. * Tvojí hlavní doménou 
jsou šachy, ale máš rád i jiné sporty? Mám rád taky fotbal, florbal a jezdí... 

 

Nejmladší Panďáci startovali na MČR družstev  

Rychnovský týden - 27.6.2018 
 
rubrika: Sport - strana: 22 - autor: (re)  
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ŠACHY V severočeském Varnsdorfu se konalo mistrovství ČR družstev mladších žáků. Po po 
roční odmlce se ho zúčastnila také Šachová škola Panda Rychnov. Královéhradecký kraj letos na 
varnsdorfském Biskupském gymnáziu reprezentovaly dva týmy – omlazená Panda Rychnov (na... 

 

Druhý nejmladší velmistr všech dob  

chess.cz - 27.6.2018 
 
strana: 00 
 
A je to tu! Praggnanandhaa Rameshbabu získal poslední velmistrovskou normu a stal se tak 
druhým nejmladším velmistrem v historii šachu. Stalo se tak na 4. Gredine Openu v Ortisei 
v Jižním Tyrolsku v severní Itálii. Turnaj sice vyhrál chorvatský GM Ivan Šarič ziskem 7,5/9 bodů, 
teprve 12letému Indovi, jehož horší pomocné hodnocení odsunulo „až“ na celkové druhé místo, to 
nemuselo být ale pranic líto, protože jeho hlavním cílem byla právě poslední velmistrovská norma. 
A tu se mu získat podařilo. 
 

 

Turnaj v Ortisei byl velmi slušně obsazen. Startovní listina čítala 81 hráčů z 21 zemí a plných 42 

z nich se pyšnilo některým z šachových titulů, což znamená ideální turnaj pro lov norem. 

Praggnanandhaa hrál proti pěti velmistrům, jednomu mezinárodnímu mistru, dvěma mistrům FIDE 

a pouze jednou se za šachovnicí potkal s netitulovaným hráčem. Žádnou partii za celý turnaj 

neprohrál. Nasbíral tedy stejný počet bodů jako celkový vítěz a ve věku 12 let, 10 měsíců a 13 dní 

se stal velmistrem, čímž se navěky zapsal do šachové historie. Držitelem rekordu „nejmladšího 

velmistra“ je prozatím stále GM Sergej Karjakin, který si titul uhrál ve věku 12 let a 7 měsíců. 

S novopečeným mladičkým velmistrem měl tu čest si nedávno zahrát i český velmistr Martin Petr a 

i on dílem přispěl k Indovu rychlému postupu. Druhou velmistrovskou normu Praggnanandhaa totiž 

získal na uzavřeném velmistrovském turnaji Fischerově memoriálu v dubnu letošního roku, kde si 

Martin Petr také zahrál. Český velmistr vyzkoušel talentovaného mladíka v Královském gambitu. 

Ten si však nekomplikoval život snahou udržet obětovaného pěšce a hned jej vrátil na d5. Ze 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4a08e9ab-efd1-4f74-852c-84819550ee8c&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

zahájení tak vyšel černými s rovnou hrou a již po 18. 

tahu se soupeři shodli na remíze. 

Pragganandhaa Rameshbabu se nově zařadí do tabulky 

na druhé místo a odsune tak Ruslana Ponomajrova 

z první desítky. Pro úplnost ještě nutno dodat, že svou 

první GM-normu si Ind uhrál na mistrovství světa 

juniorů v roce 2017. 

Indický supertalent se do světových šachových 

statistik nesmazatelně zapsal již dříve. Ve věku 

pouhých 10 let, 10 měsíců a 19 dní se tento šachový kouzelník totiž stal mezinárodním mistrem – 

nejmladším v historii. Pro zajímavost, Inda najdete i na startovní listině letošního pardubického 

Czech Openu! http://www.czechopen.net/cz/novinky/stav-prihlasek/#A 

Článek publikován 27. 6. 2018 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na 

hlavní stránce.  

Rychlé filipínské kombinace 

Lidové noviny - 26.6.2018 
 
rubrika: Poslední strana - strana: 20 - autor: PAVEL MATOCHA  
 
Wesley So kraluje v rapid šachu a po Lovani a Paříži vede v Grand Chess Tour 
Jako filipínský boxer Manny Pacquiao kraloval mezi provazy, další filipínský 
sportovec začíná vládnout rapid šachu. Velmistr Wesley So, který sice nyní již 
reprezentuje USA, ale narodil se, vyrůsta... 
 

OPEN HODONICE 2018 

Naše Znojemsko - 25.6.2018  
 
rubrika: Sport - strana: 24 
 
... z toho bylo 33 dětí, které hrály ve skupině B. Ve skupině A zvítězil Josef Kratochvíl z Loko Brno 
před Jaroslavem Burešem z Beskydské Šachové školy Z. S. Třetí místo vybojoval Ladislav 
Urbanec z Loko Brno. Nejlepší hráč okresu Zdeněk Kavan skončil na pátém místě. Ve... 
 

Šachovým králem hradu Lipnice se stal Roman Vincze ze ŠK Jiskra Havlíčkův Brod  

vysocina-news.cz - 24.6.2018 
 
strana: 00 - autor: Václav Paulík 
 
Šachisté TJ Jiskra Havlíčkův Brod uspořádali ve spolupráci se ZŠ Lipnice nad Sázavou v sobotu 
23. června na hradě Lipnice šachový turnaj O šachového krále hradu Lipnice. Do prostorného sálu 
hradu si královskou hru přijelo zahrát devadesát pět zájemců z dvaceti tří šachových oddílů.  

http://www.czechopen.net/cz/novinky/stav-prihlasek/#A
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=32d0dca0-4442-4c9e-954d-777d9345e008&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
Přijeli šachisté mimo jiné z Prahy, Kolína, Počátek, Třebíče a Kolešovic různých věkových 
kategorií od nejmladšího 4,5letého Pavla Brože ze ŠK Světlá nad Sázavou až po 77letého 
Jaroslava Horáka z Gambitu Jihlava. Hrálo se devět kol tempem 15 minut na partii pro každého 
hráče, jeden turnaj,vyhodnoceny čtyři kategorie. 

Kategorie A – 19 účastníků s ELO LOK nad 1500, Kategorie B – 13 účastníků do ELO LOK 1500 

a neregistrovaní zájemci, Kategorie C – 32 dětí, ročník narození 2008 a mladší, Kategorie D -31 

mládež ročník narození 2002 až 2007. Cílem turnaje, propagace šachové hry mezi širokou 

veřejností, s využitím zajímavých míst, turnaj na hradu Lipnice naplnil.  

Boje na šachovnicích nesmlouvavé, urputné od první do poslední partie, ale zcela ve sportovním 

duchu, bez jediného protestu, na čemž měli zásluhu jak hráči, tak tým pořadatelů. Příprava hracích 

podmínek, vybavení stoly, židlemi, zabezpečení věcných cen pro všechny účastníky, včetně 

hezkých pamětních medailí nebyl jednoduchý úkol. Podařilo se ve spolupráci se ZŠ v Lipnici nad 

Sázavou zabezpečit stoly a židle a umístit do sálu, bez toho by nebylo možné turnaj uskutečnit.  

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a organizaci turnaje podíleli, zabezpečili. Ředitelce 

turnaje Lucii Fenclové, Karlu Brodinovi, Jiřímu Havlovi, Denise 

Němcové, Marii Satrapové, Marii Paulíkové, Renatě Koumarové, 

Zdeňkovi Ježkovi, taktéž i kastelánovi hradu Lipnice a panu Václavu 

Adamcovi, který atmosféru turnaje zachytil na fotografiích. (umístěny ve 

fotogalerii ŠK Jiskra). Turnaj se objeví také v pořadu ČT4  Sport V Šachu.  

Výsledky turnaje  

Absolutní vítěz : Roman Vincze z Jiskry Havlíčkův Brod s 8,0 body, 

druhé místo dorostenec Tomáš Zelený ze ŠK Caissa Třebíč – 7,5 bodu o pořadí na třetím místě 

rozhodlo pomocné hodnocení ve prospěch Jaroslava Janáčka ze ŠK Mahrla Praha.  

Tituly Šachového krále hradu Lipnice v jednotlivých kategoriích  

Kategorie A 

1. Roman Vincze z Jiskry Havlíčkův Brod 

2. Tomáš Zelený – Caissa Třebíč 

3. Jaroslav Janáček – ŠK Mahrla Praha  

Kategorie B 

1. Milan Chvojka – ŠO Sokol Krucemburk 

2. Jaroslav Melichar – Jiskra Havlíčkův Brod 

3. Tomáš Blažek – ŠK Sokol Oudoleň  

Kategorie C mládež 

1. Robert Jun – ŠK Chotěboř 

2. Michal Švadlenka 



 

 

3. Dominik Švadlenka (oba TJ Kobylisy)  

Kategorie D mládež 

1. Ondřej Zelený – ŠK Caissa Třebíč 

2. Jan Vyhnálek – Spartak Pelhřimov 

3. Viola Ruby Pejřimovská – TJ Chotěboř  

Nejmladší účastníci Pavel Brož ze ŠK Světlá nad Sázavou a Lenka Zvolánková ze ŠO Sokol 

Oudoleň a nejstarší účastník Jaroslav Horák obdrželi věcnou cenu. Všichni účastníci PAMĚTNÍ 

MEDAILI a věcnou cenu. Pamětní medailí byli oceněni i všichni organizátoři.  

Turnaj podpořili svými výrobky do cenového fondu turnaje: AMYLON, a.s. Havlíčkův Brod, 

EFKO, s.r.o Nové Veselí, Měšťanský pivovar Rebel Havlíčkův Brod, OSS ČUS Havlíčkův Brod, 

KNIŽNÍ KLUB, CANDY Plus, a. s., SABE – Jihlava a Šachový svaz ČR.  

Chvilka nad šachovnicí  

Vyškovský deník +3 - 23.6.2018 

 

rubrika: Sport/Na Vyškovsku - strana: 14  

 

... týmů? Jihomoravané byli nejúspěšnější v kategorii 6.–9. třída: 4. Gymnázium 

Brno tř. kpt Jaroše, 5. ZŠ Kuřim Tyršova. Řekli o šachu: „Šachy jsou, podobně jako 

láska, nakažlivé v každém věku.“ (Salo Flohr) Cornelis Goldschmeding 

Probleemblad 1963 Mat 3. tahem... 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=7a81b54e-3257-4fc9-b08d-bc52cda461eb&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Zahrají si gigantické šachy  

5plus2 - 22.6.2018  
 
rubrika: Benešovsko - strana: 03 - autor: (buš) 
 
KRÁTCE KONOPIŠTĚ / Největší turnaj v zahradním šachu pořádá ŠACHklub Tábor u hotelu Nová 
Myslivna na Konopišti o víkendu. Dvoudenní turnaj odehraje 32 družstev na 16 gigantických 
šachovnicích. Doprovodnou akcí bude otevření výstavy kreslířů Tapír. 

 

Na Konopišti se utkají v šachu  

Benešovský deník - 22.6.2018 
 
rubrika: Benešovsko/Zpravodajství - strana: 02 - autor: (jvr) 
 
Konopiště – Největší turnaj v zahradním šachu v České republice odstartuje dnes na 
Konopišti. Šestnáct zahradních šachovnic čeká na souboje tříčlenných družstev. 
Není při tom nutné, aby všichni jejich členové ovládali strategickou hru. Šachistouby 
měl být... 

 

Šachy jsou školou do života, říká trenér šachového klubu 

zlinsky.denik.cz +1 - 22.6.2018 
 
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 
 
Rošáda, remíza, šach mat nebo dvojitý úder. Pro někoho slova bez významu, pro Josefa Tomka 
denní chleba. Tento pětasedmdesátiletý muž je trenérem v malenovickém šachovém klubu a také 
na Základní škole Zlín-Malenovice. 
 

 

Šachy hraje od mládí a v současnosti předává své zkušenosti mladším generacím. „Šachy mají 
obrovský přínos pro život. Jednak pomáhají dětem získat plán do života, ale jsou prospěšné 
i v matematice a dalších školních předmětech,“ myslí si Josef Tomek, který trénuje děti už devátým 
rokem. 

Nevýhody u tohoto sportu nevidí. „Potřebujeme, aby žáci měli radost ze hry a aby je to bavilo,“ 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=187ca028-389c-4709-8e25-a73dc6c66a5d&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=04adf183-09b9-4ce6-8752-181d00b5f305&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e1514ba6-bf5d-4da8-898d-8e8bcefda317&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

komentuje zápal svých svěřenců. Jeho práce se ale netýká pouze komunikace s dětmi. 

„Často musím pracovat i s rodiči, abych je usměrnil a přiměl je, aby děti k šachům vedli,“ vysvětluje 
pozitivně naladěný trenér. Ne vždy je totiž jednoduché mládež u tohoto koníčku udržet. 

„Malenovickou školu navštěvují spíše nadanější děti, které mají často více zájmů,“ vysvětluje 
Tomek, proč klub přichází o starší hráče. Je potřeba, aby děti doma trénovaly a řešily diagramy, 
ale na to nemají kvůli jiným zálibám čas. Josef Tomek vidí rozhodování pod stresem nebo tvoření 
plánu hry, které jsou součástí každé šachové partie, jako přínosné nejenom pro budoucí studium. 
 
Sám hraje šachy téměř šedesát let a za tu dobu prošel mnoha šachovými kluby. Jako rodák ze 
Šumic u Uherského Brodu se šachy začínal právě tam. „Dokonce na vojně jsme založili šachový 
klub. Tehdy nás trénoval Vratislav Hora,“ vzpomíná. Od 80. let si dával šachovou pauzu. Až v roce 
2009 se přidal ke klubu v Malenovicích, kde s dětmi sbírá úspěchy. „Probojovali jsme se až do 
první mládežnické ligy,“ hodnotí s úsměvem. (dam) 

Autor: Dagmar Matulíková 

V Klatovech atakují hráčský rekord 

Mladá fronta DNES - 22.6.2018 
 
rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 15 - autor: (red)  
 
Šachy V pořadí 26. ročník šachového turnaje O pohár města Klatov, který se koná 
od 30. června do 8. července, atakuje rekord v počtu účastníků. Ten činí 257 hráčů, 
aktuálně se stav přihlášených šachistů na letošní ročník přehoupl přes 240. Další 
dlouho... 

 

U šachovnice nejste hned génius. Ale hra umí bavit  

5plus2 +1 - 22.6.2018 
 
rubrika: Zlínský kraj - strana: 55 - autor: (cyr)  
 
Podle něj může hrát šachy každý, ale musí cvičit a vydržet. „Do klubu mě přivedl 
starší bratr, který toho už dávno nechal. Lidé musejí věnovat šachovnici čas, samo 
jim do klína nic nespadne. Musejí soupeřit se silnějšími a tak se zlepšovat,“ říká 
Roubalík.... 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=23e736a8-0c7c-4c03-8cc5-4e4fa24c14df&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a941b12c-dd98-4d66-b42c-1849f7dcd7e1&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Stela Archlebová si v Polsku zlepšila osobní elo  

Náchodský deník - 22.6.2018 
 
rubrika: Sport - strana: 14 
 
ŠACHY Náchodsko – Uplynulou sobotu se mladá šachistka TJ Hronov Stela Archlebová 
zúčastnila šachového turnaje mládeže v polském městě Swiebodnice. Mezi místními 
nadějemi si vedla velmi dobře, z třiadvaceti účastníků do 13 let byla nasazena jako 18. v 
pořadí, po sedm... 
 

V Pelhřimově se po páté bojovalo o obřího pěšce  

vysocina-news.cz - 22.6.2018 
 
strana: 00 - autor: Drahomíra Kaňková 
 
Po páté pořádal Šachový oddíl TJ Spartak Pelhřimov šachový turnaj v rapid šachu pro všechny 
příznivce této královské hry v rámci festivalu Pelhřimov – město rekordů a na zakončení šachové 
sezóny 2017-2018.   
 

 
 
Turnaj se konal tradičně na VOŠ a Střední škole hotelové Pelhřimov v sobotu 9. června a 
zúčastnilo se ho celkem 78 hráčů a hráček nejenom z kraje Vysočina. Hrálo se o obřího pěšce z 
koláčů, jehož sponzorem byla společnost Domácí jídelna, s. r. o., na devět kol, tempem 15 min. 
pro každého hráče a ač bylo velmi teplé počasí, nikdo neodstoupil a všichni vydrželi hrát až do 
konce. Hrál se jeden společný turnaj a první tři v celkovém pořadí obdrželi poháry, první tři nejlepší 
z Pelhřimova plakety a dále bylo vyhodnocování podle kategorií dle propozic – 1.-3. místo obdrželi 
medaile a diplomy a každý hráč účastnickou medaili, cenu, tašku s dárky a výborný 
tvarohovomakový koláč z Pelhřimovského pěšce. 

Kategorie ELO nad 1500 
1 9 Zelený Tomáš CZE 1746 ŠK Caissa Třebíč z.s. 7,5 40,5 52,0 43,00 
2 3 Peltan Zdeněk CZE 1949 TJ Spartak Pelhřimov 7,0 43,5 56,0 43,00 
3 2 Pavlíček Robert CZE 1962 TJ Jiskra Humpolec 7,0 43,0 53,5 39,50  

Kategorie ELO do 1500 
1 32 Jaroš Jan CZE 1271 TJ SpartakPelhřimov 6,0 41,0 51,5 31,00 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ebfb26c3-0a12-41f5-a19f-1e5045774130&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d7325521-d4bc-4b35-af13-d878f5efb61e&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

2 21 Havelka Vladislav CZE 1453 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 6,0 37,5 48,0 28,75, 
3 73 Veřtát Jakub CZE 1000 Kamenice nad Lipou 5,5 37,0 47,0 25,75  

Kategorie H16 
1 69 Pavlíček Matěj CZE 1000 ZŠ Kamenice nad Lipou 6,0 36,5 47,5 30,50 
2 27 Kaňka Lukáš CZE 1316 TJ Spartak Pelhřimov 6,0 36,5 46,0 27,00 
3 22 Zeman Lukáš CZE 1451 TJ Spartak Vlašim 5,5 37,5 47,5 26,50  

Kategorie H14 
1 24 Ecler Matěj CZE 1383 TJ Spartak Pelhřimov 6,0 37,0 46,0 29,50 
2 14 Zelený Ondřej CZE 1559 ŠK Caissa Třebíč z.s. 5,5 37,0 46,5 25,00 
3 20 Vyhnálek Jan CZE 1485 TJ Spartak Pelhřimov 4,5 36,0 46,5 19,00  

Kategorie D14 
1 49 Brabencová Aneta CZE 1018 TJ Jiskra Humpolec 4,0 32,0 41,0 16,00 
2 62 Kaňková Nikola CZE 1000 TJ Spartak Pelhřimov 4,0 31,0 39,5 16,0 
3 61 Kasalová Nikola CZE 1000 TJ Spartak Pelhřimov 4,0 26,5 33,5 10,50  

Kategorie H12 
1 25 Zedníček Filip CZE 1378 Gambit Jihlava 5,0 37,0 46,5 23,00 
2 28 Edr Michal CZE 1308 TJ Spartak Pelhřimov 5,0 32,0 41,5 19,75 
3 42 Kocman Patrik CZE 1095 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 5,0 28,0 37,5 16,50  

Kategorie D12 
1 46 Vodičková Tereza CZE 1042 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3,5 27,0 36,0 9,75 
2 64 Kostková Kateřina CZE 1000 ŠK Světlá nad Sázavou 3,5 25,5 32,0 9,75  

Kategorie H10 
1 23 Jun Robert CZE 1397 TJ CHS Chotěboř 5,5 29,5 38,5 21,25 
2 47 Vondra Filip CZE 1036 Gambit Jihlava 5,0 30,5 40,0 19,00 
3 63 Kolman Martin CZE 1000 TJ Spartak Pelhřimov 5,0 30,5 39,5 19,00  

Kategorie H08 
1 38 Jun Rostislav CZE 1109 TJ CHS Chotěboř 4,5 35,5 45,0 19,50 
2 52 Brož Pavel CZE 1000 ŠK Světlá nad Sázavou 3,5 18,0 24,0 7,50 
3 67 Makovec Filip CZE 1000 Humpolec 3,0 24,5 31,0 6,50  

Důkazem, že turnaj byl pro všechny věkové kategorie, bylo udělení diplomu a ceny pro nejstaršího 
účastníka a tím byl domácí hráč Jiří Jiroušek (77 let), pro nejmladšího účastníka – a tím byl pětiletý 
Brož Pavel ze ŠK Světlá nad /Sázavou a pro nejmladší hráčku – mladou dvanáctiletou Terezu 
Vodičkovou z TJ Jiskra HB. 
Bojovalo se do samého konce, hodně rozhodovaly pomocné body a až v posledním kole se 
rozhodlo o vítězi celého turnaje a tím se stal se 7,5 b Tomáš Zelený ŠK Caissa Třebíč, druhé 
místo získal hráč TJ Spartak Pelhřimov Zdeněk Peltan se 7 b, o půl pomocného bodu méně 
vybojoval také se 7 b třetí místo obhájce loňského vítězství Robert Pavlíček TJ Jiskra Humpolec, 7 
b uhrál, ale s menším pomocným ohodnocením i hráč TJ Sokol Tábor Alois Bartoš a byla to 
bramborová medaile. 
Nejlepším hráčem TJ Spartak Pelhřimov byl Zdeněk Peltán a získal zároveň zlatou plaketu za 
nejlepšího hráče domácího oddílu, stříbrnou plaketu obdržel se 6 b a celkové 9. místo Jan Jaroš a 



 

 

se stejným bodovým hodnocením s umístěním na 12. místě Pavel Slavík bronzovou plaketu.  

Šachy jsou školou do života, říká trenér šachového klubu  

Kroměřížský deník +3 - 21.6.2018 
 
rubrika: Kroměřížsko - strana: 03 - autor: (dam)  
 
stresem nebo tvoření plánu hry, které jsou součástí každé šachové partie, jako přínosné nejenom 
pro budoucí studium. Sám hraje šachy téměř šedesát let a za tu dobu prošel mnoha šachovými 
kluby. Jako rodák ze Šumic u Uherského Brodu se šachy začínal právě tam.... 

 

KRÁTCE: šachové klání na Konopišti, koncerty či dětské besídky 

benesovsky.denik.cz +1 - 21.6.2018 
 
rubrika: Moje Benešovsko - strana: 00 - autor: Jana Vrtišková 
 
Na Konopišti se utkají v šachu 
 
Konopiště – Největší turnaj v zahradním šachu v České republice startuje v pátek na Konopišti. 
Šestnáct zahradních šachovnic čeká na souboje tříčlenných družstev. Není při tom nutné, aby 
všichni jejich členové ovládali strategickou hru. Šachistou by měl být minimálně jeden člen 
přihlášeného družstva, zbytek týmu může obsluhovat šachové hodiny nebo nosit občerstvení. 
Pořadatelé se pokusí o rekord v počtu účastníků zahradního šachového turnaje. Akce potrvá do 
neděle, volný čas mezi partiemi mohou zájemci využít procházkou na zámek nebo kolem 
konopišťského rybníka. (jvr) 

 

 
Totéž vyšlo v: 

kutnohorsky.denik.cz - 21.6.2018 
 
strana: 00 
 
Vstupné na akci činí sto korun, pořadatelé upozorňují, že je vhodná pro osoby starší patnácti let. 
(jvr) Na Konopišti se utkají v šachuKonopiště – Největší turnaj v zahradním šachu v České 
republice startuje v pátek na Konopišti. Šestnáct zahradních šachovnic... 
 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=84c5d9a0-74db-4155-9653-657bd2351c03&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b32acaef-bc23-4725-b9c6-4f6c3f66452b&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Pražská šachová společnost zorganizovala opravdový šachový svátek  

praha1.cz +1 - 21.6.2018 
 
strana: 00 

Celkem čtrnáct šachovnic čekalo v Michnově paláci na účastníky nedělní simultánky s druhým 
nejlepším indickým šachistou, velmistrem Harikrishnou Pentalou, která uzavřela letošní ročník ČEZ 
CHESS TROPHY. Skvělý a sympatický Pentala se v rámci tohoto šachového festivalu utkal ve 
dvanácti partiích s českým velmistrem Davidem Navarou. 

 

„Po třech dnech vzájemného souboje vedl David Navara 5:4, poslední tři dramatické partie ale 
patřily indickému velmistrovi, jenž tak celkově zvítězil 7:5,“ popsal drama Pavel Matocha, předseda 
Pražské šachové společnosti. 

A nutno dodat, že Pražská šachová společnost tradičně zorganizovala opravdový šachový svátek, 
který potěšil šachisty u figurek i šachové diváky. „Gratuluji pořadatelům ke skvělé akci, kterou jsem 
velmi rád podpořil, a děkuji všem šachistům, kteří svými výkony oslavili krásu této královské hry,“ 
ocenil starosta Prahy 1 a vášnivý šachista Oldřich Lomecký. 

Zatímco úvodní bleskový turnaj na střeše Lucerny nezastihl Pentalu v nejlepší formě, když po 
jedenácté partii skončil na jedenáctém místě a kdy se tento šachista z jižní Indie podle svých slov 
obtížně vyrovnávat s horkem, zejména závěr festivalu už patřil jemu, když obrátil vývoj hlavního 
zápasu a zcela ovládl i nedělní simultánku. „Velmistr se mile usmíval a nemilosrdně zařezával 
jednoho soupeře za druhým,“ okomentovali výstižně na svých facebookových stránkách 
pořadatelé. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=85d94750-216e-40b8-8323-1cb91de5d40c&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Prohrát s tímto vynikajícím a sympatickým borcem ale nebyla žádná ostuda. Jak na začátku 
prozradil Pavel Matocha, všichni účastníci simultánky si mohli užít kromě souboje s Harikrishnou 
Pentalou i hru s nádhernými originálními českými klubovkami ze sbírky zapáleného sběratele Petra 
Krále. Autorem prvního tvaru těchto šachových figurek byl ve druhé polovině devatenáctého století 
velký propagátor šachů Bohuslav Schnirch. Od té doby se s českými klubovkami hrála řada 
významných utkání. 

Více informací: www.praguechess.cz. 

Čelákovice podporují mladé sportovce. Jejich disciplínu byste ale na první pokus 

neuhádli  

seznamzpravy.cz +1 - 21.6.2018 
 
rubrika: Ráno na gauči, Stalo se - strana: 00 - autor: Kamila Bejlková 
 
Reportér Radek Hrdina navštívil Čelákovice, kde se děti věnují šachům. Po městě mají rozmístěno 
několik hracích stolků, starosta chce totiž mladé nadšence podporovat. Vedoucí šachového oddílu 
Čelákovice Robert Kubíček rostoucí popularitu šachů u dětí potvrzuje... 

Reportér Radek Hrdina navštívil Čelákovice, kde se děti věnují šachům. Po městě mají rozmístěno 
několik hracích stolků, starosta chce totiž mladé nadšence podporovat. 

Článek 

Vedoucí šachového oddílu Čelákovice Robert Kubíček rostoucí popularitu šachů u dětí 
potvrzuje: „Když jsem před pěti lety přišel, tak bylo v kroužku šest sedm dětí. Když jsem potom 
kroužek převzal, tak jsme začali nabírat a teď máme zhruba 37 aktivních členů, což je docela 
hodně.“ Vždy, když to podmínky, především počasí, dovolí, hrají děti venku u betonových 
šachovnic. „Tyhle šachovnice jsme dávali asi před čtyřmi lety. Rok nato jsme zase stavěli 
pingpongové stoly, které jsou také úspěšné,“ říká Josef Pátek, starosta města Čelákovice. 
Pochvaluje si, že taková investice nebyla zbytečná a děti opravdu „vytáhne“ jít si hrát ven. 

  

http://www.praguechess.cz/
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2a2b9962-89d7-448d-b976-60bbcf3cf749&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2a2b9962-89d7-448d-b976-60bbcf3cf749&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Na 64 polích  

Vyškovský deník +5 - 21.6.2018  
 
rubrika: Sport - strana: 14 - autor: (kal) 
 
Kubátová (ŠK Kuřim), Jakub Hladký (Lok. Brno), Daniel Švagr (Šachy Zastávka) 3 
body atd. Hodonice. Memoriál Rostislava Obrdlíka. Turnaj dospělých absolvovalo 50 
šachistů. Výsledek: 1.–2. Josef Kratochvíl (Lok. Brno), Jaroslav Bureš (Beskydská 
šach. škola) 7 (9), 3.–5.... 
 

FOTO  

Právo - 21.6.2018 
 
rubrika: Střední a Východní Morava - strana: 16 - autor: (alf) 
 
Foto popis| REPUBLIKOVÉ ŠACHY. Téměř čtyři stovky dětí z 84 týmů se až do středy účastnilo 
finálového turnaje Mistrovství České republiky školních týmů v šachu. Jednotlivé partie odehráli 
šachisté v reprezentativních prostorách Kongresového centra ve Zlíně. 

 

FOTO DNE: Šachový kroužek se rozloučil se školním rokem  

utnohorský deník - 21.6.2018 
 
rubrika: Kutnohorsko/Zpravodajství - strana: 02 
 
... ukončují svou letošní činnost. Nejinak tomu je u šachového kroužku, který nabízí Dům dětí a 
mládeže Dominik v Kutné Hoře. Základy šachové hry tam vyučuje Vladislav Buňka. V letošním 
roce kroužek navštěvovalo sedm dětí – Anežka Buňková, Anna Julie Dolejší,... 

 

Školní šach mat  

Kroměřížský deník +1 - 20.6.2018 
 
rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: (dam)  
 
Mistrovství ČR školních družstev v šachu se koná od včerejška v Kongresovém centru Č ve Zlíně. 
V rámci turnaje, kterého se účastní přes 450 šachistů, měli zájemci možnost vyzkoušet si 
šachovou simultánku. To znamená, že špičkový hráč má rozehrané jednotlivé... 

 

Král, kůň nebo střelec ve Zlíně. Mladí šachisté bojují o mistrovské 

tituly  

Metro - 20.6.2018 
 
rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: MAFRA 
 
... se v krásných a reprezentativních prostorách Kongresového centra Zlín potřetí koná mistrovství 
České republiky školních družstev v šachu. Čtyřčlenné týmy bojují ve třech kategoriích, a to 1. až 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=03b0c467-c0e2-4ea1-8b01-113b8e99e1e9&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=08dd1c57-3aaa-4184-954f-98e44c07fa2d&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=54119678-be0a-4057-9ab9-a6fb31765fac&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=54119678-be0a-4057-9ab9-a6fb31765fac&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

5. třída základní školy, 6. až 9. třída (a odpovídající ročníky... 

 

Geniální hubený šachista? To je mýtus, je přesvědčen mistr  

Mladá fronta DNES - 20.6.2018 
 
rubrika: Kraj Zlínský - strana: 17 - autor: Zuzana Cyroňová 
 
jiný než mezinárodní mistr v šachu Cyril Ponížil, který se střídá se svým kolegou Jakubem 
Roubalíkem. Včerejší venkovní simultánní partie, která se konala ve Zlíně v prostoru mezi 
Kongresovým a Univerzitním centrem, byla součástí Mistrovství republiky školních... 
 

MČR škol zná své vítěze  

chess.cz - 20.6.2018 
 
strana: 00 - autor: Gymnázia Plzeň Mikulášského, Jonáš Eret 
 
Na finálový turnaj Mistrovství České republiky školních týmů v šachu přijelo celkem 84 družstev a 
380 dětí. Hrálo se v reprezentativních prostorách Kongresového centra ve Zlíně ve třech 
kategoriích – 1. až 5. třída ZŠ, 6. až 9. třída ZŠ a střední školy. Turnaj... 

Na finálový turnaj Mistrovství České republiky školních týmů v šachu přijelo celkem 84 družstev a 
380 dětí. Hrálo se v reprezentativních prostorách Kongresového centra ve Zlíně ve třech 
kategoriích – 1. až 5. třída ZŠ, 6. až 9. třída ZŠ a střední školy. Turnaj byl vyvrcholením 
celoročního projektu MČR škol, postupovaly do něj nejlepší týmy okresních a následně krajských 
kol. 

 

V kategorii nejmladších dětí prvního stupně základních škol zvítězilo družstvo ZŠ P. Bezruče 
Frýdek-Místek, které obhájilo loňské zlato. Po velmi dramatickém závěru skončili na stříbrných 
medailích žáci ZŠ Zlín – Malenovice. Celou soutěží procházeli bez porážky, ale nezdar 
v posledním kole je odsunul z první příčky. 

Mezi družstvy druhého stupně se radovala 6. ZŠ Frýdek-Místek, která byla v loňském roce 
stříbrná. Druzí skončili mladí šachisté z 5. ZŠ Frýdek-Místek, takže můžeme říct, že tradiční líheň 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=594cb48d-863c-4bd0-b595-1f0885c12a9a&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e74692ab-e69d-4f78-b03d-c0775ff342ab&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

šachových talentů Beskydská šachová škola Frýdek-Místek potvrdila v kategoriích základních škol 
své kvality. Nejlepším hráčem vítězného týmu byl Matyáš Paseka, který porazil všechny své 
soupeře! 

Kategorii středních škol vyhrálo metodou start-cíl družstvo Gymnázia Plzeň, které neztratilo ani 
jeden zápas a předstihlo první nasazené družstvo Frýdku-Místku. Každý z členů vítězného týmu 
dostal od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nabídku stipendia ve výši 40 000 Kč, pokud bude na 
univerzitě studovat. 

Na první šachovnici tým Gymnázia Plzeň (Mikulášského náměstí) reprezentoval Jonáš Eret, který 
nasbíral 7 bodů z 9 partií. 

Stránky pořadatelů: www.sachzlin.cz 

Podrobné výsledky najdete na odkazech: 1. – 5. třída, 6. – 9. třída, střední školy. 

Na YouTube si můžete prohlédnout stream z prvního i druhého soutěžního dne. 

Článek publikován 20. 6. 2018 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, TOP Aktuality 
na hlavní stránce.  

Turnaj přiláká nadšence do zahradního šachu  

Benešovský týden - 19.6.2018 
 
rubrika: život na benešovsku - strana: 03 - autor: (cul)  
 
největší turnaj v zahradním šachu v České republice, se uskuteční o víkendu od pátku 
22. června do neděle 24. června na zámku v Konopišti. Vítáni jsou všichni nadšenci 
šachu, kteří jsou schopni sestavit tříčlenná družstva. Ale pozor, není nutné, aby 
všichni... 

 

Kryštof Křížek je vítězem letošní STAMAT ligy  

Benešovský týden - 19.6.2018 
 
rubrika: sport z regionu - strana: 21 - autor: PATRIK PÝCHA 
 
Kamila Steinová z Šachové školy STAMAT a na 25. pozici Olivia Sophia Day z 
Unichessu. V kategorii určené pro začínající hráče bez výkonnostních tříd byl 
nejlepší Denis Šmejkal z Kobylis, který vystoupal až na 9. příčku. Jednadvacáté 
místo zajistilo stříbro Alexanderu... 

 

  

http://www.sachzlin.cz/
http://chess-results.com/tnr361371.aspx?lan=5&art=0
http://chess-results.com/tnr361372.aspx?lan=5&art=0
http://chess-results.com/tnr361373.aspx?lan=5&art=0
https://www.youtube.com/watch?v=iWTGQRN2lLk
https://www.youtube.com/watch?v=CfZ0xILKy-E
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=9280055c-bfe9-4791-b7d2-eb93c99fedf5&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=60ae0825-e90d-4e1e-acd2-be8e54231fe4&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

OBRAZEM: Šachový kroužek se rozloučil se školním rokem  

kutnohorsky.denik.cz +1 - 19.6.2018 
 
rubrika: Moje Kutnohorsko - strana: 00 - autor: Marie Michaleová 
 
... ukončují svou letošní činnost. Nejinak tomu je u šachového kroužku, který nabízí 
Dům dětí a mládeže Dominik v Kutné Hoře. Základy šachové hry tam vyučuje 
Vladislav Buňka. "V letošním roce kroužek navštěvovalo sedm dětí - Anežka 
Buňková, Anna Julie Dolejší,... 
 
Kutná Hora - Konec školního roku se pomalu blíží, a tak zájmové kroužky napříč všemi 
organizacemi pomalu ukončují svou letošní činnost. Nejinak tomu je u šachového kroužku, který 
nabízí Dům dětí a mládeže Dominik v Kutné Hoře. Základy šachové hry tam vyučuje Vladislav 
Buňka.  
 

 
 
V letošním roce kroužek navštěvovalo sedm dětí - Anežka Buňková, Anna Julie Dolejší, Martin 
Capoušek, Matouš Vaško, Filip Šmejkal, Ondřej Sýs a Vojtěch Nykodým. Děti se s vedoucím 
v Dominiku scházely jednou týdně. Všichni už se těší, až se znovu sejdou po prázdninové pauze. 

 

ZLÍNSKO DNES  

Zlínský deník - 19.6.2018 

 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 

 

500 ŠACHOVÝCH NADĚJÍ. Dnes oficiálním zahájením začíná ve Zlíně Mistrovství 

ČR školních týmů v šachu (mladší a starší žáci a středoškoláci). Celkem do Zlína 

přijelo na 500 dětí a mladých lidí. Hrát se bude dnes od 9 do 14 hodin v Kongresovém 

centru. Tzv.... 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2b16fc0b-8f94-4294-a38a-173177ce7734&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f782f01e-8e0b-4e26-8383-127a692224cc&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Na podzim opět vyjede Šachový vlak  

Pražský deník - 19.6.2018 
 
rubrika: Tipy deníku - strana: 12 
 
Krakov – Hradec Králové – Praha. Tento unikátní projekt Pražské šachové 
společnosti a Českých drah nemá jinde ve světě ani v historii obdoby. 
Šachisté, mezi nimiž jsou jak velmistři, tak i naprostí amatéři, kteří si jinak zahrají šachy jen doma s 
dětmi, hrají... 

 

Cupek už putovní pohár vracet nemusí  

Týdeník Frýdecko-Místecko - 19.6.2018 
 
rubrika: Sport - strana: 23 - autor: (pk) 
 
Měsíc červen je v mostecké sokolovně vymezen příznivcům královské hry, šachům. I letos 
se zde konal tradiční šachový turnaj Mostecká věž, který byl počtvrté za sebou vybrán do 
seriálu turnajů Grand Prix České republiky v rapid šachu. Že turnaj získává mezi... 
 
 
 

Lipnice hostí další šachový turnaj  

vysocina-news.cz - 19.6.2018 
 
strana: 00 - autor: Václav Paulík 
 
... devět kol, tempem 15 minut pro každého hráče na partii. Všichni účastníci turnaje obdrží 
pamětní medaili. Hrát se bude tempem rapid šachu 15 minut pro hráče, švýcarským systémem na 
devět kol,“ přiblížila ředitelka turnaje Lucie Fenclová. Prezence turnaje je od 8.15... 

Šachový turnaj O šachového krále hradu Lipnice pořádá pro veřejnost v sobotu 23. června na 
hradu Lipnice ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Jedná se o turnaj pro všechny kategorie, vyhodnoceny 
budou hráči s ELO LOK do 1500 a hráči s vyšším ELO.  

 
„Hrát se bude devět kol, tempem 15 minut pro každého hráče na partii. Všichni účastníci turnaje 
obdrží pamětní medaili. Hrát se bude tempem rapid šachu 15 minut pro hráče, švýcarským 
systémem na devět kol,“ přiblížila ředitelka turnaje Lucie Fenclová.  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0a817b24-043d-4922-ad7f-eba4268b6d09&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b18628ba-902f-4a4f-90d5-bb68f24cd8fe&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a7cc956a-feb5-4283-87a3-5607be097f22&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Prezence turnaje je od 8.15 do 9.00,  v 9.15 začíná vlastní turnaj a v 15.00 je plánované vyhlášení 
výsledků. 
Startovné: Dospělí Kč 50 Kč, mládež do 18 let (1999 a mladší) Kč 20 Kč.  

Šachová slavnost na Kampě  

Lidové noviny - 19.6.2018 
 
rubrika: Poslední strana - strana: 20 - autor: PAVEL MATOCHA 
 
ČEZ Chess Trophy 2018 vyhrál indický velmistr Pentala Harikrišna, když porazil Davida Navaru 
7:5 ŠACHY Šachy pocházejí z Indie a klasické české šachové figurky od sochaře Bohuslava 
Schnircha. Obojí se minulý týden krásně potkalo v Praze na Kampě při šachovém... 

 

ME mládeže v rapidu a bleskovém šachu  

chess.cz - 18.6.2018 
 
strana: 00 
 
Ve dnech 31. 7. – 5. 8. se v rumunském Oradeu uskuteční ME mládeže v rapidu a bleskovém 
šachu. Šampionát se hraje nedaleko maďarských hranic a přibližně 600 km od Brna. Uzávěrka 
přihlášek byla 4.  
 

Grand Prix v šachu dětí zná svého vítěze  

Znojemsko - 18.6.2018 
 
rubrika: Sport - strana: 16 - autor: OŠS Znojmo 
 
ŠACHY V sobotu 16. 6. proběhlo poslední kolo turnajového seriálu v šachu Grand Prix dětí a 
mládeže znojemského okresu. Finále se hrálo v Hodonicích na tradičním memoriálu Rostislava 
Obrdlíka. Pohár vítěze získal Jakub Molík(GPOA Znojmo) s celkovým počtem 43,5bodu,... 
zkouším své vlastní štěstí, pokus... 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=7dccea22-b340-4985-a429-f6a68d29b1bd&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4eb28a1e-57b5-40bb-85cb-4dbf9d337e1d&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=eb14d7d9-43d8-49da-8b5a-c1b1b213e0ab&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachové problémy Rokycanského deníku 

Rokycanský deník - 5.5.2018 

rubrika: Sport - strana: 14 

... francouzská a irská krev. Irský předek se původně psal Murphy. Paulův otec, strýc a dědeček z 

matčiny strany náruživě hráli šachy. Mimořádně nadaný chlapec, jemuž nebylo ještě 13 let, se r. 

1850 utkal na tři partie s Johannem Jacobem Löwenthalem, maďarským... 

19. ročník memoriálu Rudolfa Hrubce v bleskové hře v šachu  

bernartice.cz - 18.6.2018 
 
strana: 00 
 
19. ročník memoriálu Škpt. parašutisty Rudolfa Hrubce v bleskové hře v šachu se v sokolovně v 
Bernarticích konal 10. 6. 2018. Výsledky jsou v příloze, něco fotek ve fotoalbu zde. 

 

Michnův palác hostil šachový festival  

prahatv.eu - 18.6.2018 
 
strana: 00 - autor: Jaroslav Šetlík 
 
nabídl šachový festival ČEZ CHESS TROPHY. Letošní, už 16. ročník na území Prahy 1 
lákal také zápasem české šachové jedničky Davida Navary s druhým nejlepším šachistou 
Indie. Bleskové turnaje, šachové přednášky a výstavy, ale především také zápas 2.... 
 
Michnův palác patřil poslední týden šachistům. Nejen výstavu, přednášky, ale i bleskové 
turnaje nabídl šachový festival ČEZ CHESS TROPHY. Letošní, už 16. ročník na území 
Prahy 1 lákal také zápasem české šachové jedničky Davida Navary s druhým nejlepším 
šachistou Indie. 

Bleskové turnaje, šachové přednášky a výstavy, ale především také zápas 2. nejlepšího 
šachisty Indie s českou šachovou špičkou Davidem Navarou. To všechno nabídl letošní 
ročník festivalu ČEZ Chess Trophy, který se konal v Praze 1 a jehož zakončení bylo ve 
znamení tzv. simultánky.  

"Simultánka je jedinečná příležitost pro amatérské hráče, aby si zahráli s velmistrem. 
Někdy velmistr najednou čelí většímu počtu amatérů a přechází od šachovnice k 
šachovnici, proto v těch simultánkách mají i amatéři šanci uhrát remízu, nebo někdy 
dokonce i vítězství," řekl Pavel Matocha, předseda Pražské šachové společnosti. 

Simultánka se hrála s klubovými figurkami, jejichž autorem je propagátor šachu Bohuslav 
Schnirch. Figurky zapůjčil sběratel Petr Král a k vidění byly v rámci výstavy, která ČZ 
Chess Trophy provázela. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=59d34d0f-4447-42b4-a5ac-de7879e39d10&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8786b537-a432-40d2-a1f4-915ceb5459ee&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b7307c18-aef4-49ca-afd4-770d594ed57f&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

"Mám zhruba 40 souprav od největších po nejmenší. Od závodních historických až po 
dětské," řekl Petr Král, sběratel šachových figurek. 

Organizátoři hodnotí letošní ročník šachového festivalu jako úspěšný, a to i přes počáteční 
problémy.  

"Letos byl fantastický ročník, který sice začal těžce, protože jsme se pár dnů před 
začátkem dozvěděli o vážném zranění čínského velmistra Dinga Lirena, který měl být 
hlavní hvězdou. Pak už nebyly žádné problémy. Nádherné byly partie, vlastní zápas 
nejlepšího českého šachisty Davida Navary s druhým největším indickým velmistrem 
Pentalou Harikrishnou," řekl Pavel Matocha.  

Další ročník šachového festivalu ČEZ Chess trophy plánují jeho organizátoři na červen 
příštího roku, a tak si i vy můžete zkusit zahrát s opravdovými šachovými špičkami. 

 

Open Hodonice 2018  

Znojemsko - 18.6.2018 
 
rubrika: Sport - strana: 13 
 
Beskydské šachové školy. Třetí místo obsadil Urbanec Ladislav z Loko Brno. Nejlepší hráč okresu 
Zdeněk Kavan skončil na pátém místě. Náš nejlepší bývalý hráč Petr Korger na 24. místě. Nejlepší 
hráčkou byla Schirmbeck Stepanka a nejlepší hráč do 18 let Nekvasil... 

 

Chvilka nad šachovnicí  

Vyškovský deník +4 - 16.6.2018 
 
rubrika: sport na vyškovsku - strana: 14 
 
vynuceny) 21.f4 Dd7 22. Vf3 Vf7 23. Vh3+ Vh7 24. Sf6+ Jxf6 25. Dxf6+ Kg8 26. 
Vcc3 Vg7 27. Vcg3 Záverecná exekuce byla perfektní. 1–0 Rekli o šachu: „Šachy, to 
je z 99 procent taktika.“ (Richard Teichmann) Nicolo Belli Loyd Memorial 1913 Mat 
4. tahem Rešení z minulé hlídky: 1.... 

 

MČR škol ve Zlíně s YouTube přenosem  

chess.cz - 16.6.2018 
 
strana: 00 

V úterý 19. a ve středu 20. června se v krásných a reprezentativních prostorách Kongresového 
centra Zlín potřetí uskuteční Mistrovství ČR školních družstev v šachu 2018. Čtyřčlenné týmy 
budou bojovat ve třech kategoriích, a to: 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f10bc41b-6e81-4342-9a06-2f533eeeed8c&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=16eeec89-57c6-4b5b-9b56-8b34bc855d52&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4c76b66b-72d5-4f9b-a17c-affc9d3dd95c&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

a) 1. až 5. třída ZŠ 

b) 6. až 9. třída ZŠ (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) 

c) střední školy 

Patronát nad turnajem převzali: 

Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje 

prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati 

Mgr. Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje 

f 

Až do roku 2015 se konala finálová kola jednotlivých kategorií na oddělených místech, teprve před 
2 lety se díky dostatečně velkému prostoru Kongresového centra podařilo Šachovému klubu Zlín 
uspořádat všechny turnaje najednou – což ocení zejména ty školy, které mají družstva ve více 
kategoriích. 

Online přenos průběhu partií na šachovnicích je dnes již poměrně obvyklou součástí podobných 
akcí. Ve Zlíně však pořadatelé zašli mnohem dále, když po oba dny snímá hrací sál množství 
kamer, a takto vzniklý videozáznam je okamžitě streamován online na internet – na YouTube si 
můžete prohlédnout stream z prvního soutěžního dne i z druhého dne. Stream zajišťuje společnost 
VF Studio.CZ. 

Než letošní přebor začne, můžete si prohlédnout stream z ročníku předchozího. 

 Do finále se postupovalo z okresních, a následně krajských kol. Postoupily vždy dva týmy z kraje 
a pole startujících doplňují týmy, které obdrží divokou kartu od Šachového svazu České republiky 
nebo pořadatelů. V letošním roce se přihlásilo po 30 družstvech v kategoriích základních škol. Do 
soutěže středních škol je přihlášeno 26 týmů. Celkem se zúčastní cca 450 šachistů a asi 250 



 

 

trenérů, učitelů a rodičů.  

Hrát se bude hracím tempem 2 x 20 minut na partie s bonifikací 5 vteřin za provedený tah. 
Vítězové budou dekorováni po 9 kolech, přičemž se mohou těšit nejen na hodnotné společenské a 
deskové hry od společnost MINDOK a dalších sponzorů – všichni členové vítězného týmu 
kategorie středních škol získají od spolupořádající Univerzity Tomáše Bati roční stipendium v 
hodnotě 50.000,- Kč/rok. 

 

V rámci doprovodného programu proběhne mimo jiné i simultánka s IM Cyrilem Ponížilem a 
Jakubem Roubalíkem. V rámci nešachového programu je nachystán výlet do vyhlášené ZOO 
Lešná – Zlín či exkurze do proslulého 21. mrakodrapu, kde se zájemci budou moci svézt i známým 
Baťovým výtahem, který zakladateli obuvnického impéria sloužil jako pojízdná kancelář.  

Závěrem již jen doplníme vítěze roku 2017: 

1. – 5. třída ZŠ Frýdek- Místek, P. Bezruče 
2. – 9. třída Gymnázium Jírovcova České Budějovice 

Střední školy         Gymnázium P. Bezruče Frýdek – Místek  

Z účastníků ze zlínského regionu byla nejúspěšnější ZŠ Zlín-Malenovice, tř. Svobody, která v 
nejmladší kategorii obhajuje bronzové medaile. 

Více informací o účastnících, průběžné výsledky i výsledky předchozích ročníků naleznete na 
webu pořadatelů. 

Článek publikován 16. 6. 2018 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce.  

  



 

 

Růžičková byla mezi ženami šestá  

Náchodský deník - 4.5.2018 

rubrika: Sport - strana: 12 - autor: (jč)  

ŠACHY Náchodsko – Krajská soutěž žákovských šachových družstev byla 

dohrána o minulém víkendu. V prvním finále se umístil tým TJ Náchod A (v sestavě 

Budař, Dědek, Schön, Špaček, náhr. Čelka, Bubeníček) na celkovém šestém 

místě, Jiskra Jaroměř B (Holda,... 

Mladí šachisté se v Polsku neztratili  

nachodsky.denik.cz +1 - 15.6.2018 
 
rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 
 
Náchodsko – Otevřené mistrovství polského letoviska Szczawno Zdrój (poblíž Walbrzychu) v rapid 
šachu se hrálo společně pro dospělé a mládež na devět kol za účasti 47 hráčů. 
 

 

Do nedalekého Polska se vypravili také dva mladí zástupci ze šachového oddílu TJ Hronov. 

Martin Vajsar získal pět bodů a obsadil 18. místo, Stela Archlebová získala o bod méně a skončila 
na 28. místě. Zároveň byli vyhodnoceni ve svých věkových kategoriích. Stela Archlebová skončila 
na sedmém místě do 10 let a Martin Vajsar obsadil třetí místo do 14 let. 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0caf5a17-3297-4ab8-973f-6ec95077e509&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=78d7e6f7-788f-4b86-b3e6-c2aae7f7c8f3&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

V Broumově vyhrál Kowalczuk  

Náchodský deník +1 - 15.6.2018 
 
rubrika: Sport / Náchodsko - strana: 14 - autor: (jč) 
 
Broumov - Jubilejní desátý ročník bleskového turnaje jednotlivců, Broumovský gambit, se hrál 
poprvé v rekonstruovaných prostorách známého podniku Střelnice, za tradičního pořadatelství 
šachového oddílu TJ Slovan Broumov. 
 

 

Turnaj se konal v rámci česko-polské spolupráce pod patronací města Broumova. Prezentoval se 
rekordní počet hráčů – celkem 75, mj. přijela početná výprava z polské Svídnice.  

Obě kategorie se hrály souběžně, jejich pořadí po 7. kolech. 

Dospělí a junioři (25 účastníků): 1. Kowalczuk (Swidnica) 6,5; 2. Štěpán (Broumov – Slávia HK) 6; 
3. Szydelko M. (Radków) 5; 4. – 8. Fuchs (Dvůr Králové), Přibyl (Broumov – Praha), Šroll 
(Studnice), Turek (Swidnica) a Peroutka (Broumov) po 4,5; 9. – 10. Vágner a Dusbaba (oba TJ 
Náchod) po 4; 11. – 15. Lesk M. (Studnice), Bažant (Broumov – 88 let!), Burdilák (TJ Náchod), 
Szydelko K. (Radków) a Pilarski (Swidnica) po 3,5 bodu atd. 

Mládež (50 účastníků): 1. Perek 7; 2. Piesczoch (oba Swidnica) 6; 3. Čelka (Náchod) 5,5; 4. – 
11. Janiak, Molag (oba Swidnica), Jaroszuk (Radków), Bubeníček (Náchod), Kwiatkowska 
(Swidnica), Řezníček (Hronov), Marduta (Radków) a Kaczmarzyk (Swidnica) po 5; … 16. Štěpán 
ml. (Broumov), 20. Schön (Náchod); 22. Šmejdová K. a 23. Dědek (oba Náchod) po 4 bodech atd. 
(jč) 

Autor: Redakce  

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c39f6889-5b97-4e7d-81fb-b3b04e6e2a5b&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

ŠACHY NA PĚŠÍ ZÓNĚ.  

Právo - 14.6.2018 
 
rubrika: Jižní Morava - Vysočina - strana: 10 - autor: (miv)  
 
Foto autor| Foto PRÁVO – Milan Vojtek Foto popis| Připomenout svou zálibu a případně i oslovit 
nové zájemce. To bylo smyslem akce, která se uskutečnila včera na pěší zóně u břeclavského 
gymnázia. Místní šachisté z TJ Tatran Poštorná přizvali svého kamaráda a rodáka, šachového 
mistra Petra Piska.… 

 

Začal šachový svátek ČEZ CHESS TROPHY  

praha1.cz +1 - 14.6.2018 
 
strana: 00 
 
šachistou Davidem Navarou na 12 partií v rapid šachu je jeho hlavním tahákem. Svátek šachu se 
koná v Michnově paláci do neděle 17. června, kdy festival uzavře simultánka Harikrishny Pentaly. 
Souboj obou šachistů končí o den dříve. „Všechny milovníky šachu srdečně... 

 

Panda s pohárem ze Zaječic!  

Rychnovský deník - 14.6.2018 
 
rubrika: Sport - strana: 13 - autor: (dr, pk) 
 
Rychnov nad Kněžnou - Mladí rychnovští šachisté se prosadili na 56. ročníku renomovaného 
turnaje. 
 
Již po šestapadesáté se uskutečnil největší šachový turnaj mládeže „Šachové Zaječice“. Letošního 
ročníku, který se odehrál v budově chrudimského Muzea, se zúčastnil rekordní počet více než 
900 hráčů a doprovodu!  

Rychnovští se účastní této významné soutěže v posledních desítkách let pravidelně. Trenér Jiří 
Daniel pamatuje dokonce druhý ročník jako hráč Jiskry Skuteč. V letech 1998 a 1999 Panda 
vyhrála a stala se tak mistrem ČR žákovských družstev (Vaculík, Mach 2x, Červinka 2x, Bernášek, 
Zatloukal 2x, Karasz, Podzimek, Štolbová 2x – trenér Daniel)!  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=03b5b36c-35b4-4937-b9a2-541bb6c9013d&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=925e41fa-682c-411c-a0e1-1d1892174203&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5b7efdf6-4881-4ee3-831e-a1604fe25516&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Mistrovství ČR družstev žáků v šachu 

„V této sezoně s výchovou mládeže pomáhal v Pandě Martin Buločkin a z pozice trenéra dal 
příležitost starším žákům výrazně zlepšit jejich vizitku. Vloni skončilo družstvo na 51. místě ze 
63 účastníků, letos na 20. místě ze 70 družstev,“ radoval se Jiří Daniel. 

Výsledky Pandy: Rychnov – Střední Polabí 6:0, – Polička 2:4, – Chotěboř 6:0, – Frýdek-Místek B 
½:5½, Buštěhrad 4½:1½, – Liberec B ½:5½, – Kuřim 1½:4½, – Zlín 4½:1½, – Lipky Hradec 3:3. Na 
úspěchu se výrazně podílel host Josef Cibulka z Hronova na 1. šachovnici, jenž získal 7½ bodu 
9 partií. Tým velmi posílil příchod Vladimíra Martyniuka z Boskovic (6½/9), možná více se čekalo 
od Pavla Kačírka (2/6), přísnější měřítko snese Václav Till (3/6), velmi dobrý výkon podal Marek 
Nosál (5/6), teprve 11letý Pavel Kumpošt potřebuje přidat na samostatné práci (4/9), se staršími 
dívkami držela krok letos 10letá Elen Hetfleischová (5½/9). Tým vedli Martin Buločkin, Jiří Daniel a 
Pavel Kumpošt st. Jako trenér pomáhá týmu ještě Petr Kačírek a Jan Horníček. 

Konečné pořadí: 1. BŠS Frýdek Místek A 27 bodů, 2. Loko Brno 21, 3. Vlašim 20, 4. Polabiny 19, 
5. Říčany 19, 6. Wroclaw,… 20. Panda Rychnov 16 bodů. 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 14.6.2018 
 
rubrika: Sport / Na jižní Moravě - strana: 14 - autor: (kal)  
 
... (Joanna Worek 4-7, Natálie Kaňáková 2-6, Nela Pýchová 2-5, Jana Zpěváková 2-5, Sofie 
Přibylová 0,5-5). Zdá se, že neúspěchy české šachové reprezentace se stávají bohužel pravidlem. 
Reakce funkcionářů Šachopravidlem. vého svazu ČR bývají spíše alibistické.... 
 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=96c7e157-2d18-4624-a945-b1888f92f023&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

ÚSTUP, PÁNOVÉ! ŽENOU SE ŽENY 

Instinkt - 14.6.2018 
 
rubrika: Společnost - téma - strana: 16 - autor: Filip Saiver 
 
odlišnost lze lehce vysvětlit jinou fyzickou dispozicí, ale pak jsou tu šachy. Hra na 
pomezí sportu a umění a také hra, při níž nezáleží na svalech či na váze náčiní, 
šachovou figurku uzdvihne i batole. Teoreticky by měly šachy mazat veškeré handicapy mezi 
pohlavími,... 

 

Šachista Veverka neztratil ani bod a vybojoval šampionát 

mostecky.denik.cz +1 - 13.6.2018 

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

Most – Před pár dny proběhl v Chomutově krajský přebor mládeže v šachu. Jedná se o vrcholnou 

akci v rámci Ústeckého kraje s možností postupu na mistrovství mládeže Čech pro kategorie 12 – 

16 let hraných v Harrachově a kategorie 8-10 let se budou hrát v listopadu právě v Mostě v hotelu 

Cascade. 

 

Talentovaný mostecký hráč Vladimír Veverka si ziskem 10 bodů z možných 10-ti zajistil postup i do 
starší kategorie do 12 let. Podzim bude tedy pro Vládíka nabitý. 

„Ani teď nás nečeká volno, protože jako hostující hráč posílí team z Teplic a o víkendu odjíždí do 
Vansdorfu na MČR družstev mladších žáků, následně hned v pondělí doplní svou 4. ZŠ Most na 
MČR školních družstev hrané v Zlíně,“ vysvětlil otec mladého šachisty Václav Veverka. 

Autor: Redakce  

Totéž vyšlo v: 

Chomutovský deník +2 - 14.6.2018 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8b7c1116-04bb-4904-8676-4da0e21d2b39&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f6ab12b2-3d88-4034-9504-6567b8d54fd2&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
rubrika: Sport - strana: 13 - autor: (vev)  
 
Most – Před pár dny proběhl v Chomutově krajský přebor mládeže v šachu. Jedná se o vrcholnou 
akci v rámci Ústeckého kraje s možností postupu na mistrovství mládeže Čech pro kategorie 12 až 
16 let hraných v Harrachově a kategorie 8 až 10 let se budou hrát v listopadu... 
 

Šachisté poprvé hráli na střeše Lucerny 

prahatv.eu - 13.6.2018 
 
strana: 00 - autor: Jaroslav Šetlík 

Bleskovým turnajem na střeše paláce Lucerna začal šachový festival ČEZ Chess Trophy 2018, 
který se už pošestnácté konal v Praze 1. Hlavní částí celého turnaje je zápas mezi nejlepším 
českým šachistou Davidem Navarou a indickou dvojkou Pentalou Harikrishnou. 

100 šachistů přišlo na bleskový turnaj u příležitosti zahájení šachového festivalu Čez Chess 
Trophy. Ten se letos konal už 16. rokem v Praze 1 a oproti amatérskému hraní doma se hráči 
museli řídit jasnými pravidly a především předepsaným časovým limitem hry. 

"To co tady dnes vidíme, tak to je bleskový turnaj, kdy má hráč na celou partii pouze 3 minuty + 2 
vteřiny za každý provedený tah, aby ta partie byla spravedlivá, aby obě strany mohly přemýšlet 
stejně dlouhou dobu, protože čím déle přemýšlíte, tím máte samozřejmě větší výhodu," řekl Pavel 
Matocha, předseda Pražské šachové společnosti.  

Bleskový turnaj vyhrál nejlepší český šachista David Navara, podle jeho slov ale měl více štěstí, 
než rozumu.  

"V tom bleskovém turnaji jsem vyhrál díky tomu, že jsem měl největší štěstí. S Viktorem jsem 
udělal hrubou chybu, on se zamyslel a překročil čas," řekl David Navara, šachista.  

Zdaleka to ale není jediné prvenství, kterým se tento český šachový velmistr může chlubit.  

"První místo na druhé šachovnici na šachové olympiádě 2012. Zní to složitě, ale v celé soutěži 
jsem měl druhý nejlepší výsledek a hrála tam i většina hráčů světové špičky," řekl David Navara.  

I na Čez Chess Trophy na Davida čeká nelehký soupeř.  

"Vždy zveme do Prahy nějakého hráče ze světové špičky, aby hrál proti nejlepšímu českému 
šachistovi Davidu Navarovi. Našli jsme výborného soupeře a to je druhý nejlepší hráč Indie 
Pentala Harikrishna," řekl Pavel Matocha.  

A jak se Davidovi bude dařit se můžete přijít podívat i vy. Šachový festival Čez Chess Trophy 
probíhá v Michnově paláci na Kampě až do 17. června.  

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b9f63a06-eb1d-41c7-b1a4-9fee4b9dfc73&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachisté hráli už popáté o Pelhřimovského pěšce 

mupe.cz - 13.6.2018 
 
strana: 00 - autor: Tomáš Zelený Šk Caissa, Zdeněk Peltan Tj Spartak, Robert Pavlíček Tj Jiskra 
 
... Pelhřimov ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a střední školou hotelovou Pelhřimov totiž 
pořádal již pátý ročník turnaje v rapid šachu „O pelhřimovského pěšce“, kterého se zúčastnilo 78 
hráčů všech věkových kategorií od 5 až po téměř 80 let. Turnaj, ve... 
 

 
 
Během uplynulého víkendu si v rámci festivalu Pelhřimov - město rekordů přišli na své i šachisté. 
Šachový oddíl TJ Spartak Pelhřimov ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a střední školou 
hotelovou Pelhřimov totiž pořádal již pátý ročník turnaje v rapid šachu „O pelhřimovského pěšce“, 
kterého se zúčastnilo 78 hráčů všech věkových kategorií od 5 až po téměř 80 let. 
  
Turnaj, ve kterém se tentokrát hrálo o obřího pěšce od Domácí jídelny Pelhřimov s. r. o., zahájil 
místostarosta města Pelhřimova Ladislav Med. Ten poděkoval organizátorům v čele s Drahomírou 
Kaňkovou za přípravu turnaje, všem přítomným za účast a popřál šachistům klidné tahy a radost 
ze hry. Samotný turnaj pak probíhal v příjemné atmosféře a kromě příjemného sportovního klání 
mohli aktéři využít i možnost občerstvení, dětský koutek, zdravotní monitoring VZP a další 
zpestření. Vítězové nakonec obdrželi poháry a ceny, ale s prázdnou neodcházel nikdo z hráčů – 
všichni dostali pamětní medaili.  

Z VÝSLEDKŮ: 

1. Tomáš Zelený (ŠK Caissa Třebíč), 2. Zdeněk Peltan (TJ Spartak Pelhřimov), 3. Robert 
Pavlíček (TJ Jiskra Humpolec) 

Zodpovídá: Bc. Andrea Unterfrancová 
Vytvořeno / změněno: 13.6.2018 / 13.6.2018 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ba93b064-7d36-486a-85d4-8273f20b9b3b&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Další medaile pro šachovou Vlašim 

jiskra-benesov.cz - 13.6.2018 
 
strana: 00 

Úspěšné medailové období vlašimské šachové mládeže nekončí. To se potvrdilo během prvního 
červnového víkendu na Mistrovství České republiky šestičlenných družstev starších žáků v 
Chrudimi, kde Vlašim v konkurenci 70 týmů obsadila krásné třetí místo a získala tak už své šesté 
medaile z této akce! Turnaj se hrál jako 56. ročník „Šachových Zaječic“ a celého festivalu se 
zúčastnilo 604 hráčů, po započítání trenérů, rodičů a dalších členů nehrajícího doprovodu se tak 
počet účastníků vyšplhal až k rekordní tisícovce. To je úctyhodný počet a pořadatelé v čele se 
zakladatelem podniku Jaroslavem Hájkem si zaslouží velkou pochvalu za skvělou organizaci.  

Úspěch družstva TJ Spartak Vlašim A se nerodil lehce. Zápasy byly vesměs vyrovnané, nakonec 
to ale vyšlo a s bilancí 6-2-1 dokráčeli reprezentanti Podblanicka na bronzový stupínek. Lepší byly 
jen vítězný Frýdek-Místek a druhá Lokomotiva Brno. Sestavu vlašimského áčka tvořili Jakub Vojta, 
Jakub Voříšek, Vojtěch Dudek, Vlastimil Babula (host ze Starého Města), Kryštof Křížek a Kamila 
Steinová. Největším tahounem byl dvanáctiletý Jakub Vojta, jenž na první šachovnici uhrál 
skvělých 7,5 bodu. Kubovi se poslední dobou hodně daří, nedávno obsadil 2. místo na MČR 
jednotlivců a začátkem června se stal nejmladším kandidátem mistra v historii vlašimského oddílu. 

 

V hlavním turnaji hrály také dva rezervní vlašimské týmy, tvořené zejména hráči z početné 
základny v Pravoníně. Béčko (Petra Píšová, Lukáš Zeman, František Jelínek, Štěpán Filip, Filip 
Kůra, Jan Veselý) skončilo na solidní 23. příčce, céčko (Jakub Moulík, Filip Vopálka, Vojtěch 
Vopálka, Barbora Slavíková, Adam Slavík, Michal Kubec, Kateřina Mrázková) skončilo 62., tam šlo 
ale především o sbírání zkušeností. 

Své zástupce měl benešovský region také v tradičním pretižním doprovodném turnaji dvojic do 9 
let. Zde skvěle zahráli členové Šachové školy STAMAT Michael Stein s Jáchymem Slánským, 
když mezi 54 dvojicemi skončili na čtvrtém místě a jen půl bodu jim chybělo k medailím! Oba kluci 
bydlí v Bystřici a navštěvují šachový kroužek při ZŠ Jiráskova v Benešově. Další dvojice z 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=01783763-4d7f-47f0-8561-1350d57721d4&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Benešovska se umístily takto: 22. Vlašim A (Daniel Zeman, Tomáš Zeman), 37. Vlašim B (Michal 
Škaryd, Eliška Škarydová), 47. Vlašim C (Adéla Janoušová, Tereza Slavíková), 49. Sázava 
(Jolana Štědrová, Kateřina Říhová). Sourozenci Zemanovi mohou hrát v této kategorii ještě příští 
rok, tak se možná dočkáme útoku na nejvyšší příčky. 

V turnaji jednotlivců vlašimský Jiří Zeman 53. místem potvrdil papírové předpoklady. Podrobnější 
informace o akci zájemci najdou na internetových stránkách www.sachyvlasim.cz.    

Grand Prix ČR v rapid šachu 

chess.cz - 12.6.2018 
 
strana: 00 
 
11. ročník Grand Prix ČR v rapid šachu jednotlivců skončil 10. 6. 2018 posledním turnajem v Praze 
( 2. ročník Memoriálu Věry Menčíkové ). V období od 2. 9. 2017 do 10. 6. 2018 bylo v rámci seriálu 
odehráno 10 turnajů na různých místech České republiky, kterých se dohromad... 

11. ročník Grand Prix ČR v rapid šachu jednotlivců skončil 10. 6. 2018 posledním turnajem v Praze 
(2. ročník Memoriálu Věry Menčíkové). V období od 2. 9. 2017 do 10. 6. 2018 bylo v rámci seriálu 
odehráno 10 turnajů na různých místech České republiky, kterých se dohromady zúčastnilo 788 
šachistů a šachistek. Každý turnaj byl bodován stejným systémem (vítěz turnaje získal 115 bodů 
do seriálu, druhý 95 bodů, třetí 80, atd.), přičemž každému hráči a hráčce se do konečného pořadí 
započítalo 6 nejlepších výsledků. 

Celou sérii dlouho vedl vítěz ročníku 2016/2017 IM Vojtěch Zwardoň, který v 5 turnajích získal 454 
bodů. Až v pomyslném finále celé Grand Prix si IM Zwardoň vybral slabší chvilku. V turnaji 
Mostecká věž 2018 (Mosty u Jablunkova) skončil 13. a dal tak šanci svému pronásledovateli, 
kterým byl GM Vladimír Sergeev. Ten skončil v Mostech na pátém místě a druhý den jednoznačně 
vyhrál poslední turnaj seriálu v Praze. GM Sergeev díky této výhře získal v 5 turnajích celkem 455 
bodů a o jeden bod tak překonal IM Zwardoně! Celkově třetí skončil GM Neuman (300 bodů ze 3 
turnajů), čtvrtý byl nejlepší senior IM Přibyl (231 bodů z 5 turnajů) a páté místo získal FM Burdalev 
(215 bodů ze 4 turnajů). Nejlepší ženou celé Grand Prix se stala WFM Hana Kubíková a 
nejúspěšnějším juniorem byl Josef Růžička. 

Celkové pořadí GP v rapid šachu jednotlivců 2017/2018 

Článek publikován 12. 6. 2018 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce.  

Třinečtí školáci hráli šachy O pohár starostky města 

Týdeník Frýdecko-Místecko - 12.6.2018 
 
rubrika: Třinecko - strana: 03 - autor: (red)  
 
Třinec – Šest desítek dětí třineckých základních škol změřilo síly v šachovém turnaji O pohár 
starostky města, který uspořádala Třinecká šachová škola společně s městem Třincem. Z vítězství 
a putovního poháru se radovala ZŠ Oldřichovice, druzí skončili žáci ZŠ Koperníkova a třetí místo v 
turnaji… 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=176a6915-f79f-44c8-9113-49a96fe7c713&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=52d6155c-c6c4-456c-a0ff-38f2d9f21150&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

 

Šachoví velmistři mají dostaveníčko na střeše Lucerny a na Kampě 

sport.iDNES.cz +1 - 12.6.2018 

 

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

 

Bleskovým turnajem na střeše paláce Lucerna začne v úterý šachový festival ČEZ CHESS 

TROPHY 2018, jehož hlavním bodem je zápas na dvanáct partií mezi nejlepším českým šachistou 

Davidem Navarou a indickou dvojkou Pentalou Harikrishnou.  
 

 

S výjimkou bleskového turnaje, kterého se zúčastní sto šachistů včetně několika velmistrů, 

proběhne celý festival od 13. do 17. června na jeho tradičním místě, v Michnově paláci v Praze na 

Kampě. Program každý den začíná od 15 hodin. 

„Diváci se mohou těšit nejen na atraktivní partie velmistrů Davida Navary a Pentaly Harikrishny, 

které bude pro diváky na Kampě komentovat a vysvětlovat vemistr Robert Cvek, ale také na 

zajímavé šachové přednášky a výstavu o sochaři a šachistovi Bohuslavu Schnirchovi a jím 

navržených šachových figurách,“ říká předseda Pražské šachové společnosti Pavel Matocha. 

Podrobné informace o festivalu najdete na webu praguechess.cz. 

Memoriál Věry Menčíkové 

chess.cz - 11.6.2018 
 
strana: 00 - autor: Jiří Hájek 

V neděli 11. června se uskutečnil v prostorách Muzea městské hromadné dopravy v Praze 
Střešovicích druhý ročník memoriálu Věry Menčíkové, první ženské mistryně světa v šachu. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=596f9331-4b60-4322-9fc0-707e9a0e6356&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=6a9d0f86-8cb7-40b5-9613-4bc748f7eb2e&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Pořadatelem turnaje byl domácí klub ŠK Dopravní podnik Praha. 104 zúčastněným hráčům a 11 
hráčkám bylo nezbytné uvolnit místo, dopravní prostředky tak ustoupily šachistům a šachistkám – 
přesto po dobu turnaje bylo k vidění hned několik vystavených tramvají, které se vešly společně se 
šachovnicemi pod jednu střechu. Turnaj byl velmi kvalitně obsazen. Hráli 2 velmistři,  7 hráčů IM, 8 
FM, 1 hráčka WGM a 2 WFM. Cizinců se příliš mnoho nezúčastnilo, ale zásadně promluvili do 
závěrečného pořadí (1 GER, 1 ITA, 1 RUS, 3 SVK,  1 UKR). Hrálo se tempem 12 min + 3 sekundy 
za každý provedený tah. Celkem se sehrálo devět kol, přičemž to je dohromady za celý turnaj 513 
partií. Z nich 180 proběhlo nejen v muzeu, ale rovnou i světem na online šachovnicích. Což 
zejména pro nás netitulované hráče bylo příjemným zpestřením a motivací se probojovat 
až  k těmto prvním dvaceti šachovnicím. Pro VIP sekci bylo rovněž připraveno občerstvení. 

Prostředí bylo neopakovatelné a jedinečné, když stoly stály mezi kolejemi, jen počasí bylo příliš 
slunečné. Průběh turnaje dohnal zpoždění na začátku a startovní pole se pozvolna členilo. Hráčů 
se stoprocentním bodovým ziskem postupně ubývalo. Teprve po šestém kole zůstal jen jeden – 
GM Vladimir Sergeev z Ukrajiny, který po tomto kole odskočil pronásledovatelům. Do konce 
turnaje dokráčel k vítězství s luxusním bodovým ziskem 8,5 z 9 partií! Tím měl i nadstandardní 
náskok 1,5 bodu před dalším cizincem IM Sebastianem Plischkim. Třetí místo obsadil již český 
hráč FM Jiří Gregor a na dalších místech se umístili GM Petr Neuman a IM Jakub Pulpán, všichni 
jmenovaní uhráli shodně 7 bodů. Mezi ženami potvrdila roli favoritky nejvýše nasazená WGM 
Eliška Richtrová. Na druhém místě skončila Miroslava Čejková a třetí příčku obsadila Jana 
Eretová. Celkové pořadí je k dispozici zde. 

Jiří Hájek 

Článek publikován 11. 6. 2018 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce.  
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Ve střešovické vozovně se koná šachový turnaj 

prazskypatriot.cz +1 - 10.6.2018 
 
rubrika: Víkendové tipy - strana: 00 
 
... primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové a v rámci oslav 95. výročí založení šachového 
klubu 2. ročník otevřeného turnaje v rapid šachu Memoriál Věry Menčíkové. Memoriál se uskuteční 
dnes v Muzeu Městské hromadné dopravy v Praze ve vozovně Střešovice. V 9:45... 
 
Šachový klub Dopravní podnik Praha, z. s. ve spolupráci se spolkem Chess Academy Club, z. s. 
pořádá pod záštitou primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové a v rámci oslav 95. výročí 
založení šachového klubu 2. ročník otevřeného turnaje v rapid šachu Memoriál Věry Menčíkové. 
Memoriál se uskuteční dnes v Muzeu Městské hromadné dopravy v Praze ve vozovně Střešovice. 
V 9:45 proběhne slavnostní zahájení a od 17:00 vyhlášení výsledků. Akce je přístupná veřejnosti. 
 

Šachisté v Bernarticích uctili památku parašutisty Rudolfa Hrubce 

jcted.cz - 10.6.2018 
 
strana: 00 
 
BERNARTICE – Už podevatenácté se dnes uskutečnil v bernartické sokolovně oblíbený Memoriál 

parašutisty štábního kapitána Rudolfa Hrubce v bleskovém šachu. Turnaj proběhl potřetí také jako 

Krajský pohár mládeže, původně začínal jako mládežnický pro kategorie mladších a starších žáků, 

ale posléze o něj začali projevovat zájem i starší šachisté. V současnosti se ho tedy účastní 

každoročně přes tři desítky hráčů v kategoriích mladší žáci (první až pátá třída základní školy), 

starší žáci (šestá až devátá třída ZŠ), dorostenci (studenti SŠ a SOU) a dospělí. Ke spokojenosti 

organizátorů letošní účast, zejména v kategorii mládeže, ještě překročila tu loňskou a dorazili třeba 

i šachisté z Prahy. Hlavním rozhodčím byl Robert Petrák z Prahy-Smíchova, na mládežnické 

zápasy dohlížel Jaroslav Odehnal z Tábora a rozhodčím na počítači byl Jaroslav Alexa z Bechyně. 

Ředitelem a hlavním organizátorem turnaje je Miloslav Hrubant. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8d19aafd-c331-4762-b7a8-b03a44c85d1b&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=21506f51-4932-4614-a56d-feea067b7c65&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Osmasedmdesátiletý rodák z Bernartic Miloslav Hrubant, stále aktivní hráč v Šachovém spolku 
Bechyně, který vedl osm let také šachový kroužek dětí v Bernarticích, tímto Memoriálem už takřka 
dvě desítky let připomíná památku parašutisty Hrubce, který bojoval s režimem o svobodu naší 
země a nakonec padl za vlast po nárazu letadla do horského masívu 11. září 1944 v severní Itálii. 

Sezona šachistů probíhá zhruba od října do konce dubna a bernartický turnaj je takovým 
zpestřením na její závěr před letní přestávkou. Konečné výsledky letošního ročníku a další 
zajímavosti přineseme ve středečním vydání Milevských novin. 

Autor: Pavel Pubal  

O víkendu 

Havlíčkobrodský deník - 9.6.2018 
 
rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: (sad) 
 
Havlíčkobrodsko Jít si zahrát šachy nebo na pouť? Havlíčkobrodsko – Mladí šachisté se utkají již 
dnes v Chotěboři. V kulturním domě Junior se koná v pořadí již 35. ročník open turnaje v rapid 
šachu pod názvem O putovní pohár. Turnaj začíná v 9 hodin ráno.... 
 

Chvilka nad šachovnicí 

Břeclavský deník +4 - 9.6.2018 
 
rubrika: sport na břeclavsku - strana: 14  
 
... CHESS TROPHY 2018, který odstartuje na Kampe 13.6., nahradí Ding Lirena 
druhý nejlepší šachista Indie, velmistr Pentala Harikrishna? Rekli o šachu: „Pred 
koncovkou stvorili bohové strední hru.“ (Siegbert Tarrasch) John Brown Chess 
Strategy 1865 Mat 4. tahem Rešení z minulé... 
 

56. šachové Zaječice zase rekordní  

Chrudimský deník - 8.6.2018 
 
rubrika: Sport/Chrudimsko - strana: 13 - autor: Jaroslav Hájek 
 
stejného vítěze a jednotlivce vyhrál Kilián Slovák Chrudim – O 
minulém víkendu se podruhé za sebou v Chrudimi hrály tři šachové turnaje jako součást 
mládežnického šachového festivalu 56. šachové Zaječice. Největší mládežnický turnaj u nás Je to 
největší... 
 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0a6ec1a8-8a71-4ddb-9021-5e46e12e37a0&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=9e9ce553-11dd-41fb-af42-dc24335bcba1&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Přihlaste se na Gambit Broumov 

Náchodský deník - 8.6.2018 
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ŠACHY Broumov – Desátý ročník otevřeného turnaje v bleskovém šachu Gambit 
Broumov se koná zítra v Kreslírně broumovského kláštera. Prezentace je od 8.30 do 
9 hodin. Turnaj se bude hrát ve dvou kategoriích A – do 15 let a B – hlavní 
kategorie. Startovné se vybírat... 
 

Hlavním hostem ČEZ Chess Trophy bude Pentala Harikrishna 

praha.eu - 8.6.2018 
 
strana: 00 
 
„Svou každoroční účast na tomto festivalu považuju nejen za dobrou propagaci šachu, ale také za 
vzácnou příležitost zahrát si s mimořádně silnými soupeři a soupeřkami,“ říká třiatřicetiletý David 
Navara, který se šachy začal z učebnic učit už v šesti letech... 

Chcete vidět, jak hrají šachy světoví velmistři? Pak si nenechte ujít festival ČEZ Chess Trophy 
2018, který se v Praze koná od 12. do 17. června. 

Šachový festival, který pořádá Pražská šachová společnost, každoročně probíhá v Michnově 
paláci na Kampě. A každoročně se na něm náš nejlepší hráč David Navara utká s nějakým hráčem 
světové špičky. 

„Svou každoroční účast na tomto festivalu považuju nejen za dobrou propagaci šachu, ale také za 
vzácnou příležitost zahrát si s mimořádně silnými soupeři a soupeřkami,“ říká třiatřicetiletý David 
Navara, který se šachy začal z učebnic učit už v šesti letech, o dva roky později vyhrál ve své 
kategorii mistrovství České republiky. 

Navara hrál i s legendárním Karpovem 

Prvním Navarovým soupeřem v pražských zápasech, které se pořádají od roku 2003, byl 
švýcarský šachový velmistr ruské národnosti Viktor Korčnoj (1931 – 2016), jenž byl díky svému 
nekompromisními stylu boje přezdíván Viktor Hrozný. Tehdy Korčnoj s Navarou na Kampě prohrál. 

V následujících letech David Navara vyzval třeba legendu světového šachu Anatolije Karpova, s 
nímž remizoval, v rámci festivalu ČEZ Chess Trophy hrál i s čínskou velmistryní Hou Yifan či 
nejlepším americkým hráčem Hikaru Nakamurou. Jeho posledním soupeřem byl v loňském 
ročníku ukrajinský hráč a mistr světa Vasil Ivančuk. 

Ding Liren se zranil. Místo něj přijede Pentala Harikrishna 

Letos měl proti Navarovi usednout čtvrtý nejlepší hráč světového žebříčku a poslední olympijský 
vítěz Ding Liren. Tenhle „čínský ďábel“, jak je nazýván, měl však před pár dny nehodu na kole, při 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c5900ebb-ebbd-48d0-98ca-920f672a5829&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=6e9c731a-1721-4e0e-ac4d-9760ff15e270&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

které si zlomil kyčel a musel být operován. Hned na to oficiálně oznámil, že bude muset několik 
týdnů zůstat na lůžku. 

Organizátoři ČEZ Chess Trophy však Navarovi narychlo sehnali jiného protivníka – druhého 
nejlepšího hráče Indie, velmistra Pentalu Harikrishnu. „Jsme rádi, že jsme i ve velké časové tísni 
pro českou jedničku našli silného a atraktivního soupeře. Dokonce se nám podařilo udržet původní 
plán, aby letos byl hlavní host festivalu z Asie - v minulých letech tu byli reprezentanti postsovětské 
země, USA i střední Evropy, nyní tedy byla řada na dynamicky se rozvíjející Asii," uvedl ředitel 
festivalu Pavel Matocha. 

Otevřený turnaj v bleskovém šachu 

Letošní šachový festival bude 12. června od 15:00 hodin zahájen na pozoruhodném místě – na 
střeše paláce Lucerna. A to otevřeným turnajem v bleskovém šachu, kterého se může za startovné 
300 Kč zúčastnit každý, kdo se stihne přihlásit na mailu: prazska.sachova@gmail.com. A tak si i 
šachoví amatéři můžou dát partičku třeba se samotným Davidem Navarou či velmistrem Pentalou 
Harikrishnou. 

Hlavním bodem festivalu však bude souboj Davida Navary a Pentaly Harikrishny na dvanáct partií 
v rapid šachu. Zápas můžete sledovat přímo v Michnově paláci a to i s vysvětlujícími komentáři k 
jednotlivým partiím od zkušeného velmistra Roberta Cveka. Co myslíte, kdo letos tohle šachové 
klání vyhraje? 

Další medaile pro šachovou Vlašim, z republiky přivezla bronz 

benesovsky.denik.cz +1 - 8.6.2018 
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Vlašim – Úspěšné medailové období vlašimské šachové mládeže nekončí. To se potvrdilo během 
prvního červnového víkendu na Mistrovství České republiky šestičlenných družstev starších žáků 
v Chrudimi, kde Vlašim v konkurenci sedmdesáti týmů obsadila krásné třetí místo a získala tak už 
své šesté medaile z této akce! 
 

 
 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=57ba420d-058d-4581-8d5f-4935aab5dd2d&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Turnaj se hrál jako 56. ročník „Šachových Zaječic“ a zúčastnilo se ho 604 hráčů- Po započítání 
trenérů, rodičů a dalších členů nehrajícího doprovodu se tak počet účastníků vyšplhal až k rekordní 
tisícovce. „Úctyhodný počet a pořadatelé v čele se zakladatelem podniku Jaroslavem Hájkem si 
zaslouží velkou pochvalu za skvělou organizaci,“ chválil vlašimský trenér Ondřej Matějovský. 
 
Úspěch Spartaku Vlašim se nerodil lehce. Zápasy byly vesměs vyrovnané, nakonec to ale vyšlo a 
s bilancí 6-2-1 dokráčeli reprezentanti Podblanicka na bronzový stupínek. Lepší byly jen vítězný 
Frýdek-Místek a druhá Lokomotiva Brno. 
 
Sestavu vlašimského áčka tvořili Jakub Vojta, Jakub Voříšek, Vojtěch Dudek, Vlastimil Babula 
(host ze Starého Města), Kryštof Křížek a Kamila Steinová. Největším tahounem byl dvanáctiletý 
Jakub Vojta, jenž na první šachovnici uhrál skvělých 7,5 bodu. „Kubovi se poslední dobou hodně 
daří, nedávno byl druhý na mistrovství republiky jednotlivců a začátkem června se stal nejmladším 
kandidátem mistra v historii vlašimského oddílu,“ pochválil mladíka Matějovský. 
 
V hlavním turnaji hrály také dva rezervní vlašimské týmy, tvořené zejména hráči z početné 
základny v Pravoníně. Béčko (Petra Píšová, Lukáš Zeman, František Jelínek, Štěpán Filip, Filip 
Kůra, Jan Veselý) skončilo na solidní 23. příčce, céčko (Jakub Moulík, Filip Vopálka, Vojtěch 
Vopálka, Barbora Slavíková, Adam Slavík, Michal Kubec, Kateřina Mrázková) skončilo 62., tam šlo 
ale především o sbírání zkušeností. 
 
Své zástupce měl benešovský region také v tradičním prestižním doprovodném turnaji dvojic do 
9 let. Zde skvěle zahráli členové Šachové školy STAMAT Michael Stein s Jáchymem Slánským, 
když mezi 54 dvojicemi skončili na čtvrtém místě a jen půl bodu jim chybělo k medailím! Oba kluci 
bydlí v Bystřici a navštěvují šachový kroužek při ZŠ Jiráskova v Benešově.  
 
Další dvojice z Benešovska se umístily takto: 22. Vlašim A (Daniel Zeman, Tomáš Zeman), 
37. Vlašim B (Michal Škaryd, Eliška Škarydová), 47. Vlašim C (Adéla Janoušová, Tereza 
Slavíková), 49. Sázava (Jolana Štědrová, Kateřina Říhová). „Sourozenci Zemanovi mohou hrát 
v této kategorii ještě příští rok, tak se možná dočkáme útoku na nejvyšší příčky,“ myslí si 
Matějovský. 
 
Totéž vyšlo na: 
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Vlašim – Úspěšné medailové období vlašimské šachové mládeže nekončí. To se potvrdilo během 
prvního červnového víkendu na Mistrovství České republiky šestičlenných družstev starších žáků v 
Chrudimi, kde Vlašim v konkurenci sedmdesáti týmů obsadila krásné... 
 

  



 

 

Karel Brožka, rapid mistr Evropy  

Chrudimský deník - 7.6.2018 
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Chrudimi na mistrovství EU v šachu Ružomberok – Na konci května se ve slovenském 
Ružomberoku uskutečnilo Mistrovství Evropské unie mládeže v rapid a bleskovém šachu v pěti 
věkových kategoriích za celkové účasti 224 hráčů ze šesti zemí. V kategorii do 10 let v rapid... 
 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 7.6.2018 
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PRAHA. V posledním 10. kole skončily všechny tři partie nominačního turnaje o 
účast na šachové olympiádě v Gruzii nerozhodně. Konečné pořadí: 1. Jiří Štoček 
(Výstaviště Lysá nad Labem) 7 (10), 2. Peter Michalík (Unichess) 6, 3. Jan Krejčí 
(Výstaviště Lysá nad... 
 

FOTO 

Právo - 7.6.2018 
 
rubrika: Trhy &amp; ekonomika - strana: 19 - autor: (rei) 
 
Foto popis| ROBOT HRAJE ŠACHY s návštěvníkem technologického veletrhu Computex v 
tchajwanské Tchaj-peji. Veletrh je největší svého druhu v Asii, u více než 5000 stánků se na něm 
letos prezentuje 16 tisíc firem. Akce trvá celý týden. 
 

Šachové Zaječice letos rekordní! 

chrudimskenoviny.cz +1 - 6.6.2018 
 
rubrika: Sport - strana: 00 - autor: red 

Chrudim – Stále početnější účast má již tradiční šachový turnaj šachové Zaječice, jehož 56. ročník 
se konal o víkendu v Chrudimi. Turnaj, který už v loňském roce hlásil rekord v počtu účastníků a 
jež byl letos opět překonán, se odehrál v reprezentativních prostorách chrudimského muzea. 
Záštitu nad událostí, kterou finančně podpořil Pardubický kraj, převzal radní pro školství Bohumil 
Bernášek (ČSSD). 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d0bf5929-e69e-4883-ac74-64fd292a9a87&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
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Na 56. šachových Zaječicích se bojovalo ve třech turnajích, a to na Mistrovství České republiky 
družstev starších žáků v rapid šachu pod názvem Omega plus OPEN, dále na METOS Chrudim 
Open, tedy v turnaji hráčů a hráček do 10 let, a v turnaji jednotlivců DS Brno OPEN. 

„Šachový turnaj mládeže, pořádaný zaječickým oddílem, si za 56 let své existence vydobyl velké 
renomé. Svědčí o tom i letošní rekordní počet účastníků. Turnajem ve své době prošlo mnoho 
našich dnešních špičkových šachistů, kteří na něj stále rádi vzpomínají. Pořadatelům turnaje v čele 
s panem Jaroslavem Hájkem patří velké uznání a díky za skvělou propagaci našeho regionu,“ řekl 
radní Bohumil Bernášek. 

Na letošní šachové Zaječice zamířilo přes 900 účastníků, z řad hráčů i doprovodu. „Tento ročník 
byl z hlediska účasti opravdu rekordní. Průběh turnaje si všichni chválili a už nyní se těšíme na 
příští rok,“  podotkl pořadatel Jaroslav Hájek. 

Omega plus OPEN 

Mistrovství České republiky družstev starších žáků v rapid šachu ovládli hráči BŠŠ Frýdek-Místek, 
kteří mají již 14 titulů Mistr ČR. Stříbrné medaile putují do Brna, šachový klub Lokomotiva si tak 
vyrovnala své nejlepší umístění. Ani bronz Vlašimi není překvapením, protože za posledních 9 let 
má nejhorší umístění na 5. místě. Celkem v tomto turnaji startovalo 70 družstev, o 7 více než loni. 

METOS Chrudim OPEN 

Nejlepší hráče a hráčky do 10 let přivezl také BŠŠ Frýdek-Místek, druhé místo brala dvojice TJ 
Kobylisy Praha a na třetím stupni skončila Panda Rychnov nad Kněžnou. Celkem hrálo 54 dvojic, 
o 3 více než loni. 

DS Brno OPEN 

V turnaji jednotlivců zvítězil Kilián Slovák z TJ Kobylisy Praha. Druhý skončil Aleš Jedlička z 2222 
ŠK Polabiny Pardubice, třetí místo odnesl Petr Svačina z TJ Praha-Pankrác. V DS Brno OPEN 
bojovalo 60 hráčů a hráček, tedy o 10 více jak loni. 



 

 

Obří šachy lidé hrají díky dobrému nápadu 

Chomutovské noviny - 6.6.2018 
 
rubrika: Rozhovor - strana: 09 
 
Zahrát si šachy přímo pod širým nebem a ještě na obří hrací ploše měli možnost lidé na šachovém 
turnaji, kterým město slavnostně otevřelo nově zrekonstruovanou velkou venkovní šachovnici v 
městském parku u fontány. S nápadem na obnovu šachovnice přišla obyvatelka... 
 

Šachy versus sochy! Galerie plastik hostila krajský přebor 

rychnovsky.denik.cz +1 - 6.6.2018 
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Královéhradecko, Hořice - Šachy vs. sochy stálo na plakátě, který lákal na zajímavou akci, 
konanou v sobotu v hořické Galerii plastik. Uskutečnil se zde Krajský přebor v bleskovém šachu 
družstev. 
 

 

Jindy tiché výstavní prostory, navštěvované turisty a milovníky umění, výrazně ožily. Jediné, co se 
příliš nezměnilo, bylo ticho. Šachy jsou, jak známo, starou deskovou hrou pro dva hráče, jejich 
soutěžní podoba je dnes považována za sportovní odvětví. Hra vyžaduje klid a soustředění. Tím 
se šachisté od návštěvníků galerie takřka neliší. 

A jak vůbec došlo k tomu, že se turnaj konal na tak netradičním místě? Mohou za to Jana 
Cermanová z Galerie plastik a Jakub Šafařík, předseda sportovně technické komise 
Královéhradeckého šachového svazu. „Několik let se turnaj v Hořicích nekonal, a tak jsme se 
rozhodli sem toto klání vrátit a vybrali jsme místo sice nezvyklé, ale podle mého soudu víc než 
vhodné. V průběhu doby se u šachů dostala do popředí jejich sportovní stránka, ale nemělo by se 
zapomínat ani na jejich estetickou kvalitu. Zkrátka šachy a umění k sobě jdou velmi dobře“, říká 
Jakub Šafařík. A nezbývá než mu dát za pravdu. Vždyť jen samotné šachové figury mohou být 
uměleckým dílem.  

S prostředím byli spokojeni i hráči. Přijelo přibližně 40 účastníků v osmi družstvech, byl mezi nimi 
i současně 10. nejlepší hráč Tomáš Kraus a vedle mladých a talentovaných šachistů také několik 
FIDE mistrů. Dívky byly ve výrazné menšině, zúčastnily se pouze dvě, zato několikanásobné 
mistryně republiky ve svých kategoriích. Bojovalo se zde o postupová místa na republikové 
mistrovství. Díky podílu města a hořických firem měli hráči k dispozici vedle atraktivního prostředí 
i nápoje k osvěžení a drobné občerstvení. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=7343c492-12a0-4de2-bbd8-e5f1658ff9ec&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=9e9057dd-a2a8-4d71-b6c8-4a76af775778&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

„Rádi bychom zde uspořádali i další ročník krajského přeboru,“ potvrdil za organizátory Jakub 
Šafařík. A tak se zdá, že šachisté nebyli v hořické Galerii plastik na Gothardě naposledy.   (jiv) 
 

Totéž vyšlo na/v: 
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než vhodné. V průběhu doby se u šachů dostala do popředí jejich sportovní stránka, ale nemělo by 
se zapomínat ani na jejich estetickou kvalitu. Zkrátka šachy a umění k sobě jdou velmi dobře“, říká 
Jakub Šafařík. A nezbývá než mu dát za pravdu. Vždyť jen samotné... 
 
Jičínský deník - 6.6.2018 
 
rubrika: Jičínsko - strana: 03 - autor: (jiv) 
 
Hořice – Jindy tiché výstavní prostory výrazně ožily, ale ticho zůstalo. Šachy jsou, jak známo, 
starou deskovou hrou pro dva hráče, jejich soutěžní podoba je dnes považována za sportovní 
odvětví. S atraktivním prostředím bylo spokojeno i čtyřicet účastníků v osmi... 
 
nymbursky.denik.cz - 3.6.2018 
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než vhodné. V průběhu doby se u šachů dostala do popředí jejich sportovní stránka, ale nemělo by 
se zapomínat ani na jejich estetickou kvalitu. Zkrátka šachy a umění k sobě jdou velmi dobře“, říká 
Jakub Šafařík. A nezbývá než mu dát za pravdu. Vždyť jen samotné... 
 
 

Rekordní 56. šachové Zaječice slovem hlavního rozhodčího 

Týdeník Chrudimsko - 6.6.2018 
 
rubrika: Sport - strana: 21 - autor: re) 
 

ŠACHY Do Chrudimi se sjelo na 56. šachové Zaječice rekordních 900 mladých 

hráčů a jejich doprovodů. Hlavní rozhodčí Miroslav Hurta festival zhodnotil: „Do tří turnajů se 

přihlásilo 124 týmů, což znamenalo 604 mladých hráčů. Zvládnout zpracování tak velkého 

objemu... 
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Šachy v Hustopečích táhnou 

Břeclavský deník - 5.6.2018 
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Hustopeče – S končícím školním rokem si malí šachisté v Hustopečích užili poslední květnový 
den. Na společném šachovém turnaji se utkali v prostorách apoštolské církve v Kollárově ulici. Pod 
hustopečským centrem volného času šachový zájmový kroužek funguje již čtyři roky. Hráčská 
základna se… 
 

56. šachové Zaječice, závěrečná zpráva 

chess.cz - 5.6.2018 
 
strana: 00 

O víkendu 2. 6. – 3. 6. 2017 se v Chrudimi hrály tři turnaje. Ten nejdůležitější, Mistrovství České 
republiky družstev starších žáků v rapid šachu, pod názvem Omega plus OPEN. Podrobnosti 
najdete na chess-results. 

Omega plus OPEN 

Zlaté medaile získali hráči BŠŠ Frýdek-Místek, po roční přestávce kdy zvítězilo jejich B družstvo, 
celkem mají již 15 titulů. Letošní výkon byl parádní, soupeři neměli šanci, 27 bodů = 100%. 
Stříbrné medaile putují do Brna, Lokomotiva si vyrovnala své nejlepší umístění. Bronz Vlašimi je 
zasloužený, vždyť za posledních 9 let mají nejhorší umístění na 5. místě. Zatímco umístění 
Polabin a Říčan na 4. a 5. místě překvapením není, 8. místo pro Nový Bor se nečekalo. Nejlepší 
ze zahraniční byla Polská družina z Wroclawi na 6. místě. Celá řada dalších týmů má výborné 
hráče a byla pro medailisty těžkým soupeřem. Podrobnosti na výše uvedeném odkaze, zjistíte tam 
také, jak uspěli jednotliví hráči a hráčky. První tři týmy obdržely pohár a 8 medailí, všechna 
družstva diplom. Letos poprvé jsme měli tolik cen, že drobnosti se dostaly na všechny přítomné 
hráče i vedoucí. Startovalo 70 družstev, o 7 více než loni, opět rekord v počtu družstev. Poháry a 
medaile předal předseda Komise mládeže ŠSČR Ing. Zdeněk Fiala. 

METOS Chrudim OPEN 

Nejlepší hráče a hráčky do 10 let přivezl také BŠŠ Frýdek-Místek, druhé místo pak pro dvojici TJ 
Kobylisy Praha a na třetím stupínku skončila Panda Rychnov nad Kněžnou. Přijelo hodně 
nadějných hráčů a hráček, ještě o nich uslyšíme. Hrálo 54 dvojic, o 3 více než loni, všichni hráči a 
hráčky dostali věcnou cenu a u druhého kola navíc dárkového pěšce. Věnoval: Jan Daňhel, 
Gambit Masters E-shop se šachovými dárky a potřebami. Ceny předala Gabriela Králová. 

DS Brno OPEN 

Pohár a 1.500,-Kč si odvezl první nasazený Kilián Slovák z TJ Kobylisy Praha. Druhý skončil a 
1.200,-Kč tak získal Aleš Jedlička z 2222 ŠK Polabiny Pardubice a rovných 1.000,-Kč si za třetí 
místo odnesl Petr Svačina z TJ Praha-Pankrác. Peněžité ceny (celkem 7.200,-Kč), v tomto stále 
oblíbenějším turnaji, si odvezlo prvních 8 hráčů celkového pořadí, nejlepší žena Tereza Novotná 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c8303602-c2e6-476f-9d23-66a044b5d07c&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
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z Poděbrad, nejlepší senior Rudolf Hlaváč z TJ Olympie Hroznětín a nejlepší v kategoriích podle 
ELA. Kamil Khadash (pod 2000), Ondřej Cach (pod 1700) a Zdeněk Voříšek (pod 1400). Bojovalo 
60 hráčů a hráček, o 10 více jak loni. 

Hodnocení turnaje 

Tým pořadatelů doznal řadu změn. Poprvé turnaj pořádaly dva oddíly a ředitelem se stal předseda 
TJ ŠO Chrudim Doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof. h. c. Jaroslav Hájek byl výkonným 
ředitelem a měl k ruce šikovného Bohuslava Kokeše, který udělal hodně potřebné práce před 
turnajem a řídil ubytování. Při turnaji chtěl také hrát a tak pozval podpůrný tým, Ing. Jana Volková 
a Jaromír Krys. Zálohové faktury, finance i konečné faktury si hlídal Josef Šustr, předseda TJ 
Sokol Zaječice. Jiří Hájek měl na starosti věcné ceny, Robert Hlaváček šachový materiál. 

V týmu rozhodčích zůstal FA Mgr. Miroslav Hurta (jasná jednička), OMEGA plus OPEN na hlavním 
sále řídili Pavel Němec, Zbigniew Niemiec z Wroclawi a Ing. Zdeněk Fiala. METOS Chrudim 
OPEN řídili RNDr. Jaromír Krys spolu s Bohumilem Němcem, pomáhal Zbyněk Hába. 

Zahájení turnaje obstarala Katka Vlasáková, čistě zazpívala hymnu. Poté ředitel představil hosty 
na pódiu a první dostal slovo starosta Chrudimi Mgr. Petr Řezníček, který všechny hosty (přes 900 
osob) přivítal a vyslovil přesvědčení, že se jim v Muzeu i v Chrudimi bude líbit. Poté dostal slovo 
ing. František Mihulka, místostarosta Zaječic a ředitel SPŠS v Chrudimi. Paní Ilona Králová 
(METOS Chrudim) byla ozdobou na pódiu, rovněž všechny pozdravila. 

K překvapení některých přítomných se na pódiu objevilo 15 cyklistů v bílých dresech, všichni přijeli 
(již popáté) až z Moravského krasu a Brna pozdravit náš turnaj. Jejich „žlutý trikot“ ing. Vlastimil 
Chládek všem připomněl, jak jsou šachy krásná hra. Překvapil i nás, když věnoval šest poukazů po 
1.000,-Kč do nového Bowling centra v Brně. Losovalo se o ně na večerním setkání s vedoucími 
zahraničních výprav. Pojedou: Plzeň A, Plzeň B, Kuřim a Vlašim, Kamil Khadash a Miroslav Hurta. 

Přihlášená družstva přijela včas (opět narostl počet, v Muzeu jsme využili všechny prostory, 
maxima bylo dosaženo) a tak jsme turnaj dvojic přesunuli do Spolkového domu. Mirek Hurta již 
v 9,25 měl vše v počítači a losoval první kolo. Dařilo se po oba dva dny, časový plán byl 
dodržován. Pořadatelé spolu s panem Jiřím Kadeřávkem (ředitel Chrudimské besedy) a Ludovítem 
Grmanem připravili hrací sály, po turnaji zase všechno pěkně uklidili. 

Děkujeme vedoucím družstev – byli milí, nebyl žádný protest, paráda. Hluk na sále se nám 
částečně dařilo eliminovat, prvních 10 týmů mělo pro hru ideální podmínky a krásný reprezentační 
salonek. V průběhu soboty turnaj navštívil ing. Bohumil Bernášek, člen Rady Pardubického kraje 
s manželkou. Moc nám pomohl, věnoval hodnotné ceny (stejně tak PaedDr. Jan Mazuch, AVE 
kontakt Pardubice), proto také celková hodnota věcných cen přesáhla 40.000,-Kč. V posledním 
týdnu bylo dost odhlášek družstev, dvojic i stravy, ale neuplatnili jsme storno poplatky a vše vrátili. 

Budeme rádi za ohlasy k letošnímu festivalu i fotografie, budeme je do této zprávy přidávat. Finální 
pošleme KM ŠSČR za týden. Pro 57. šachové Zaječice, které se budou hrát zřejmě 1. – 2. 6. 2019 
uvažujeme o dalším omlazení týmu pořadatelů, ozvučení Spolkového domu a také o stanech za 
budovou Muzea. Časem dopracujeme pořadí oddílů za posledních 10 let a objeví se na stránkách 
http://zajecice.chesspce.cz/ 

V Chrudimi 5. 6. 2018 

http://zajecice.chesspce.cz/


 

 

Vladimír Němec a Jaroslav Hájek. 

Článek publikován 5. 6. 2018 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce.  

56. šachové Zaječice nabídly tři turnaje. Opět posunuly rekord v počtu účastníků 
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CHRUDIM - Stále početnější účast má již tradiční šachový turnaj šachové Zaječice, jehož 56. 

ročník se konal o víkendu v Chrudimi. Turnaj, který už v loňském roce hlásil rekord v počtu 

účastníků a jež byl letos opět překonán, se odehrál v reprezentativních prostorách chrudimského 

muzea. Záštitu nad událostí, kterou finančně podpořil Pardubický kraj, převzal radní pro školství 

Bohumil Bernášek. 

 

Na 56. šachových Zaječicích se bojovalo ve třech turnajích, a to na Mistrovství České republiky 
družstev starších žáků v rapid šachu pod názvem Omega plus OPEN, dále na METOS Chrudim 
Open, tedy v turnaji hráčů a hráček do 10 let, a v turnaji jednotlivců DS Brno OPEN. 
 
"Šachový turnaj mládeže, pořádaný zaječickým oddílem, si za 56 let své existence vydobyl velké 
renomé. Svědčí o tom i letošní rekordní počet účastníků. Turnajem ve své době prošlo mnoho 
našich dnešních špičkových šachistů, kteří na něj stále rádi vzpomínají. Pořadatelům turnaje v čele 
s panem Jaroslavem Hájkem patří velké uznání a díky za skvělou propagaci našeho regionu," řekl 
radní Bohumil Bernášek. 
 
Na letošní šachové Zaječice zamířilo přes 900 účastníků, z řad hráčů i doprovodu. "Tento ročník 
byl z hlediska účasti opravdu rekordní. Průběh turnaje si všichni chválili a už nyní se těšíme na 
příští rok," podotkl pořadatel Jaroslav Hájek. 
 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5d053d1d-145b-49a3-addf-8b710bfb9f9c&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 
Omega plus OPEN 
Mistrovství České republiky družstev starších žáků v rapid šachu ovládli hráči BŠŠ Frýdek-Místek, 
kteří mají již 14 titulů Mistr ČR. Stříbrné medaile putují do Brna, šachový klub Lokomotiva si tak 
vyrovnala své nejlepší umístění. Ani bronz Vlašimi není překvapením, protože za posledních 9 let 
má nejhorší umístění na 5. místě. Celkem v tomto turnaji startovalo 70 družstev, o 7 více než loni. 
 
METOS Chrudim OPEN 
Nejlepší hráče a hráčky do 10 let přivezl také BŠŠ Frýdek-Místek, druhé místo brala dvojice TJ 
Kobylisy Praha a na třetím stupni skončila Panda Rychnov nad Kněžnou. Celkem hrálo 54 dvojic, 
o 3 více než loni. 
 
DS Brno OPEN 
V turnaji jednotlivců zvítězil Kilián Slovák z TJ Kobylisy Praha. Druhý skončil Aleš Jedlička z 2222 
ŠK Polabiny Pardubice, třetí místo odnesl Petr Svačina z TJ Praha-Pankrác. V DS Brno OPEN 
bojovalo 60 hráčů a hráček, tedy o 10 více jak loni. 
 
Autor: Pardubický kraj 

Totéž vyšlo na: 
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CHRUDIM - Stále početnější účast má již tradiční šachový turnaj šachové Zaječice, jehož 56. 
ročník se konal o víkendu v Chrudimi. Turnaj, který už v loňském roce hlásil rekord v počtu 
účastníků a jež byl letos opět překonán, se odehrál v reprezentativních... 
 

  



 

 

Šachisté si zahrají na Mostecké věži 

Týdeník Frýdecko-Místecko - 5.6.2018 
 
rubrika: Sport - strana: 24 - autor: (red) 
 
Jablunkova – Šachový oddíl TJ Sokol Mosty u Jablunkova pořádá v sobotu 9. června 
již 17. ročník turnaje v rapid šachu – Mostecká věž. I v letošním roce je turnaj 
součástí Grand Prix ČR v rapid šachu. Hrát se bude 9 kol švýcarským systémem 2x 
15 minut v kategoriích... 
 
 

Strahov strach neovládl 

Lidové noviny - 5.6.2018 
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Nominační turnaj pro olympijský výběr potvrdil formu Jiřího Štočka a uvadání Vlastimila Babuly 
ŠACHY České šachové reprezentaci se v posledních letech daří na vrcholných akcích stejně jako 
českým fotbalistům, obě pravidelně zůstávají za očekáváními a na... 
 

„Šachujeme“ i na ZŠ Mareše! 

Znojemsko - 4.6.2018  
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ŠACHY Ve čtvrtek 31. 5. proběhl na ZŠ JUDr. Josefa Mareše Sportovní den, projekt UNESCO, do 
kterého se tato škola zapojila a kde se také objevil náš šachový klub GPOA. Žáci druhého stupně 
si mohli na našem stanovišti vyzkoušet jak hrát šachy. Mohli si zahrát se svými... 
 

Ukrajinský šachový mistr poměří své síly s nevidomými hráči dámy 

nasepraha10.cz +1 - 4.6.2018 
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prostorách Základní školy pro zrakově postižené na Náměstí Míru a mezi účastníky bude i 
světoznámý mistr v rapid šachu Vasil Ivanchuk, který již v minulém roce předvedl simultánní hru 
šachů s více než 60 soupeři. Šachový génius tentokrát poměří své síly v... 

 

Kdo pojede primátorskou tramvají? 
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... v Praze ve vozovně Střešovice. Memoriál je zařazený do Grand Prix Šachového svazu ČR, 
hraje se jako Přebor Prahy jednotlivců v rapid šachu a je závěrečným turnajem seriálu Velké ceny 
ŠK DP Praha. Připomíná naši první mistryni světa Věru Menčíkovou, která získala... 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=66a8a996-404f-4f87-a5a6-ed0b06a3db1e&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8cbaf140-ff82-42d8-9f65-9eb695e93559&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8713c0a8-ec8f-4dcd-83b6-afa9c045f792&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=9a73235f-7f82-4f9d-91cd-8b26714416ce&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d214533b-39fc-41b2-b48f-dedce15404e4&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Memoriál Věry Menčíkové se uskuteční 10. června 2018 pod záštitou primátorky hlavního města 
Prahy Adriany Krňáčové a za podpory Dopravního podniku – generálního partnera šachového 
klubu DP Praha. Hraje se v Muzeu Městské hromadné dopravy v Praze ve vozovně Střešovice. 

 

Memoriál je zařazený do Grand Prix Šachového svazu ČR, hraje se jako Přebor Prahy jednotlivců 
v rapid šachu a je závěrečným turnajem seriálu Velké ceny ŠK DP Praha. Připomíná naši první 
mistryni světa Věru Menčíkovou, která získala titul Mistra ÚJČŠ podle stejných pravidel jako muži. 
Byla první šachistkou v historii, která se úspěšně mohla účastnit mužských soutěží. 

Za vzpomínkou na bývalou československou reprezentantku je také podpora hráček. Vždyť žen za 
šachovnicí je jako šafránu a obvykle pro ně bývá maximálně jedna cena. Celkový cenový fond 
Memoriálu ve výši 31.000 Kč je stejným dílem rozdělen pro muže i ženy. 
V turnaji jsou vypsány také další finanční ceny – hráči pražských oddílů mohou získat 5.000 Kč a 
Šachový klub DP Praha rozdělí hráčům 21. ročníku Velké ceny 10.000 Kč. 

Dosud se přihlásilo 101 hráčů, z nichž má 22 mezinárodní titul – 2 GM, 1 WGM, 8 IM, 1 WIM, 8 
FM, 2 WFM. Vše nasvědčuje tomu, že druhý ročník Memoriálu Věry Menčíkové bude nejlépe 
obsazeným turnajem celého seriálu Grand Prix ŠSČR v rapid šachu. S ohledem na sílu 
startovního pole bude prvních dvacet šachovnic přenášeno on-line na internetu a pro hráče 
přihlášené v řádném termínu byl zajištěn materiál. Pořadatelé srdečně zvou k účasti i návštěvě! 

Za pořadatele: Růžena Přibylová 

  

http://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/06/Tramvaj.jpg


 

 

Jiří Štoček vítězem nominačního turnaje 

chess.cz - 4.6.2018 
 
strana: 00 

Nominační turnaj pro Šachovou olympiádu proběhl na pražském Strahově ve dnech 25. 5. – 3. 6. 
2018 za účasti 6 silných velmistrů, kteří hráli každý s každým dvoukolově. Hlavní motivací v turnaji 
bylo jedno místo v týmu pro letošní Šachovou olympiádu, kterou měl zajištěnou vítěz tohoto 
turnaje. Tři členové našeho týmu již byli určeni před turnajem – velmistři David Navara, Viktor 
Láznička a Zbyněk Hráček. Čtvrtý člen vzešel z turnaje a pátý člen reprezentačního týmu bude 
vybrán kapitánem Vlastimilem Jansou. 

O vítězi Nominačního turnaje v podstatě rozhodla první polovina turnaje, ve které Jiří Štoček získal 
výborným výkonem 4,5 bodu z 5 možných a tento náskok již uhájil. V deseti kolech získal celkem 7 
bodů. Druhé místo obsadil Peter Michalík ziskem 6 bodů a třetí skončil Jan Krejčí s 5,5 body. 
Mladý Thai Dai Van Nguyen získal v těžké konkurenci 4,5 bodu, což stačilo na 4. místo. Na pátém 
místě skončil Vojtěch Plát (4 body) a šestý byl Vlastimil Babula (3 body). Turnaj byl přenášen 
online a taktéž byl komentován na YouTube kanále Robert a Petr šachy velmistrem Štěpánem 
Žilkou (prvních 5 kol) a následně mezinárodním mistrem Petrem Piskem a jeho hosty. 

Babula – Štoček, Nominační turnaj 

Černý zakončil partii 1. kola po 35… Vc2+! 36. Vd2 Vxb2 37. Vxc8 Vxc8 38. Vxb2 a přišel 
rozhodující tah 38… Vc2+, po kterém se bílý vzdal.  

S vedoucím reprezentačního úseku IM Michalem Konopkou jsme nominační turnaj probrali v 
krátkém rozhovoru.  

Jak byste ohodnotil výsledky a úroveň nominačního turnaje? 

Podle mého názoru hráči skončili tak, jak si zasloužili. Gratuluji Jiřímu Štočkovi k jeho triumfu, 
vyhrál způsobem start – cíl a předvedl nejlepší šachy. Jeho dvě úvodní výhry černými kameny 
znamenaly velmi významný krok k celkovému prvenství. Také zcela zaslouženě druhé místo 
obsadil Peter Michalík, který hrál obsažné partie a jistě ho mrzí některé nevyužité šance – mohl 
Jirku Štočka víc prohnat. Na třetím místě také zcela po právu Honza Krejčí, odehrál kvalitní turnaj, 
ale ti dva před ním byli prostě lepší.  Pro Thai Dai Vana Nguyena byl turnaj výbornou školou. 
Úspěšně přežil svou klinickou smrt, když se mu nepodařilo udržet rovnou koncovku s Jirkou 
Štočkem a hned další kolo propásl šance ve střední hře s Peterem Michalíkem.  Dostal se do 
prohrané věžovky a reálně hrozil pád na mínus tři. Van se ale zachránil, další kolo porazil Vojtu 
Pláta a zakončil soutěž se ctí. Pro Vojtu Pláta byla právě tato partie bílými s Vanem hodně 
důležitá. I když měl během celé soutěže problémy se zahájením, vynalézavou hrou se držel na 
50% a zdálo se, že by ještě mohl promluvit do pořadí na předních místech. Závěr ale nezvládl. 
Vlasta Babula zcela vyhořel v první polovině soutěže – nic se mu nevedlo, i když se na turnaj jistě 
zodpovědně připravoval. Ve druhé polovině se zaměřil především na to, aby průšvih nebyl ještě 
větší. Jak znám Vlastu, každý nepovedený turnaj ho motivuje k další práci. V poslední době sice 
má nakročeno i k trenérské činnosti, ale domnívám se, že ani jako hráč ještě neřekl poslední slovo. 

S celkovou úrovní turnaje můžeme být spokojeni – hráči bojovali, vyzkoušeli si těžký desetikolový 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=bc6fa681-7e0e-4ea2-95fd-2b64749b695f&index=articles_cze_2018q2_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

turnaj proti náročným soupeřům. Sofijská pravidla sehrály pozitivní roli. 

Jak to nyní bude s nominací na olympiádu v Batumi? 

K jistým účastníkům Davidu Navarovi, Viktoru Lázničkovi a Zbyňku Hráčkovi se připojil Jiří Štoček. 
Zbývá pátý člen týmu, kterého musíme nahlásit nejpozději do 23. července 2018, tedy dva měsíce 
před startem olympiády. Velmi pravděpodobně bude ale vybrán dříve, po poradě s kapitánem týmu 
Vlastimilem Jansou jsme se shodli, že k tomu dojde na přelomu června a července. 

Jak hodnotíte organizaci nominačního turnaje? 

Jistě se dají do budoucna některé věci zlepšit. Turnaj ale nakonec proběhl zdárně i díky obětavé 
rozhodčí slečně Prokopové a podpoře sekretariátu Šachového svazu, sídlícího ve stejné budově. 
Zajímavostí byla anticheatingová kontrola před 8.kolem, kterou provedla rozhodčí, a antidopingová 
kontrola po 9.kole. Turnaj navštívili dva komisaři z Antidopingového výboru ČR a otestovali celkem 
4 hráče. Výsledky budou známy přibližně za tři týdny. 

Na olympiádě budou startovat nejen muži, ale i ženy. Jak to vypadá s jejich nominací?  

Jak jsem hovořil s kapitánem ženské reprezentace Petrem Hábou, některá jména už má 
jasná.  Především se ale čeká na výsledek MČR v Českých Budějovicích (21. – 29. června), po 
něm bude jasněji. 

Červnové šachové okénko Rokycanského deníku 

Rokycanský deník - 2.6.2018 
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Řídí: Tomáš Zach, Kařez 167, 338 08 Zbiroh e-mail: zacht@tiscali.cz Pokračování 

ze soboty 5. května: Dvacetiletý Morphy vyhrál s přehledem v r. 1857 turnaj 16 

nejlepších amerických hráčů v New Yorku, když druhého L. Paulsena předstihl o 4 

body a stal se mistrem USA. V r. 1858 zavítal do… 

 

Chvilka nad šachovnicí 
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brnenské týmy Královopolskou, Univerzitu i Lokomotivu. V praktickém šachu se 
probojoval v roce 1972 do finále mistrovství republiky, polofinálové turnaje 
odehrál petkrát. Krome toho získal titul mistr sportu v korespondencním šachu za 
vítezství v preboru republiky 1973/74. Casto... 
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Finěk vyhrál rapid šach  

Liberecký deník - 1.6.2018 
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partie několik hodin, v rapid šachu většinou méně než hodinu a v bleskovém šachu obvykle méně 
než deset minut. Na MEU v rapid šachu měl každý hráč na partii 20 minut a po každém tahu dostal 
jako bonus dalších 10 vteřin, zatímco v bleskovém šachu měl každý hráč... 
 

Malí šachisté ovládli prostory apoštolské církve 

hustopece.cz - 1.6.2018 
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Ukončení ve stylu velkolepé párty. I tak by se dal nazvat poslední kroužek hustopečských 

malých šachistů. S pomalu končícím školním rokem se rozloučili ve čtvrtek 31. května na 

společném šachovém turnaji, na který byli kromě hráčů pozvaní i všichni rodiče a sourozenci. Kluci 

a holky se utkali v posledním předprázdninovém boji o vítězství, rodinní příslušníci povzbuzovali. 

Celé setkání se neslo ve velmi příjemné neformální atmosféře, ke které přispělo i zázemí apoštolské 

církve v Kollárově ulici.  

 

 
 

Šachový zájmový kroužek funguje pod hustopečským centrem volného času již čtvrtým rokem. 

Role vedoucího se ujal Luboš Kuchynka, který má bohaté zkušenosti. Především jeho zásluhou se 

hráčská základna rozrostla z původních deseti na současných třicet čtyři aktivních dětí. „Když jsme 

začínali, tak byla jedna skupina. V tomto školním roce jsme již měli tři a děti byly rozděleny na 

začátečníky a ty pokročilejší,“ doplnil vývoj Kuchynka.  

 

V této sezóně mělo premiéru i žákovské družstvo ŠK Agrotec Hustopeče C, které s pěti vítězstvími 

z deseti obsadilo šesté místo z jedenáctičlenného pole.  

O tom, že šachy v Hustopečích táhnou, turnaj opravdu přesvědčil. Dorazily téměř všechny děti, 

zápal pro hru byl z jejích tváří čitelný a ostatní hosté fandili nebo si jen tak povídali v přátelské 

atmosféře. „Určitě se do kroužku přihlásím i příští rok, moc mě to tu baví,“ prohlásil rozhodně hráč 

Jakub Vykydal. 
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