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Doplněný seznam oprávněných účastníků MČR v rapid šachu mládeže 

chess.cz - 30.7.2018 

strana: 00 

Komise mládeže doplňuje seznam oprávněných účastníků MČR v rapid šachu (Žďár n.S. 8.-9.9.) o 

hráče, kterým byly uděleny divoké karty. Neobsazeno zůstává druhé místo z Prahy v kategorii 

D14. Pokud Praha nenahlásí postupující do 10.srpna, v souladu s rozpisem soutěže... 

Komise mládeže doplňuje seznam oprávněných účastníků MČR v rapid šachu (Žďár n.S. 8.-9.9.) o 

hráče, kterým byly uděleny divoké karty. Neobsazeno zůstává druhé místo z Prahy v kategorii 

D14. Pokud Praha nenahlásí postupující do 10.srpna, v souladu s rozpisem soutěže rozhodne o 

obsazení tohoto místa komise mládeže ŠSČR. 

Článek publikován 30. 7. 2018 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce. 

Movsesian změnil historii festivalu 

Pardubický deník +3 - 30.7.2018 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 

SPORT V KRAJI Pardubice – Tučný zápis do dějin mezinárodního festivalu šachu 

a her Czech Open učinil Sergei Movsesian. Arménský hráč jako první v historii 

ovládl potřetí velmistrovský turnaj na této akci. K celkovému prvenství nakročil už v 

předposledním kole, když... 

Czech Open: arménský šachista Movsesjan má rekordní třetí triumf 

OSTATNÍ SPORTY 

Až dosud se Armén Sergej Movsesjan o pozici historicky nejúspěšnějšího hráče velmistrovského 

turnaje na pardubickém festivalu šachu a her dělil se třemi dalšími borci: Čechem Vlastimilem 

Babulou, Rusem Antonem Korobovem a Němcem Liviu-Dieterem Nisipeanu. Všichni měli dvě 

vítězství. Od soboty je však Movsesjan na čele seznamu šampionů osamocený - k titulům z let 

1995 a 2016 totiž přidal rekordní třetí. 

„Vážím si toho nejen ze šachového hlediska,“ uvedl 39letý Movsesjan, nasazený coby trojka. „Pro 

mě je každý turnaj v Pardubicích specifický, považuju je pořád za domovské město a mám tu asi 

větší motivaci než jiní hráči,“ doplnil. 

Při své „jízdě“ velmistrovským kláním s názvem Pardubice Open posbíral 7,5 bodu z devíti 

možných, což se žádnému jinému šachistovi nepoštěstilo. O jeho vítězství proto nemohlo být 

pochyb. 

„Turnaj se pro mě vyvíjel dobře hned od začátku, sedly mi i barvy figur proti konkrétním soupeřům. 

Průběh byl ještě pohodovější, než jsem očekával a doufal. Je to velice příjemné,“ radoval se 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=cbfb9d13-e9a2-44d2-86bd-f20e8ef0328b&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=870bca85-20fb-408b-b089-6a6474e9a3c4&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Movsesjan, jenž na Czech Open už předtím skončil druhý v rapid šachu. 

Stříbro v hlavním turnaji bral Polák Lukasz Jarmula, který s Movsesjanem v posledním kole 

remizoval, bronz pak připadl Němci Christopheru Noemovi. 

Do elitní dvacítky nepronikl žádný z Čechů. V první padesátce jich je však pět: Thai Dai Van 

Nguyen (24.), Vojtěch Zwardoň (27.), Jiří Štoček (32.), Pavel Šimáček (34.) a Jakub Půlpán (40.). 

„Se svým výkonem jsem celkem spokojený, získal jsem 6,5 bodu. Být nejlepším Čechem turnaje je 

slušný výkon,“ pochvaloval si teprve 16letý velmistr Nguyen. 

Autor: Luděk Votava 

Saúdský vítěz olympiády se v Praze odmítl postavit vedle Izraelce 

ČRo Plus - 30.7.2018 

pořad: Názory a argumenty - vysíláno: 18:10 - pořadí zprávy: 05 

navštívila. V poslední době se také mluví o tom, že sedmiletá izraelská šampionka v šachu nebude 

moci přijet na soutěž do Tuniska, izraelští hráči ostatně byli vyšachováni i z loňské soutěže v 

bleskovém a rapid šachu v Saúdské Arábii. Saúdská Arábie je země ve... 

Úspěchy znojemských tenistů na turnajích 

Znojemsko - 30.7.2018 

rubrika: Sport - strana: 13 - autor: -TK 

Foto popis| ODEŠEL JAROSLAV SPILKA V šachu, tak jak v životě nepřicházejí jen samé pozitivní 

zprávy. Tahle je bohužel jedna z těch smutných. V minulých dnech nás navždy opustil ve věku 97 

let nestor znojemských šachistů a dlouholetý hráč šachového klubu TJ Znojmo pan... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 30.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 

Zenkl Karel - Zenklová Lucie (Toyota Corolla) -3:25,1, 10. Vlček Marek - Plachý Tomáš (Mitsubishi 

Lancer Evo IX) -3:31,8. Šachy a hry CZECH OPEN 2018, Mezinárodní festival šachu a her v 

Pardubicích, 29. ročník: Pardubice Open, velmistrovský turnaj, závěrečné 9. kolo,... 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=3ff962f6-a293-40f6-86ac-e65b4ed07c83&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=cf32d0d0-8c3e-4e38-afe8-95ed7652d963&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=aba59a06-c1cc-40e9-aa23-ec96252a01cc&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Movsesjan ovládl šachový festival, ostatní Češi zklamali 

tyden.cz +1 - 29.7.2018 

rubrika: Ostatní - strana: 00 - autor: ČTK 

V hlavním velmistrovském turnaji letošního 29. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech 

Open v Pardubicích zvítězil Sergej Movsesjan. Arménský šachista jej vyhrál jako jediný již potřetí. 

Předtím se mu to povedlo v letech 1995 a 2016, řekl ČTK ředitel festivalu Ja... 

 

V hlavním velmistrovském turnaji letošního 29. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech 

Open v Pardubicích zvítězil Sergej Movsesjan. Arménský šachista jej vyhrál jako jediný již potřetí. 

Předtím se mu to povedlo v letech 1995 a 2016, řekl ČTK ředitel festivalu Jan Mazuch. 

"Překvapení to zase tak není, Sergej Movsesjan Czech Open už dvakrát vyhrál a byl třetí 

nasazený hráč. Rozdíly mezi prvním, druhým a třetím byly minimální. Trochu mne zklamal 

výsledek českých hráčů," uvedl Mazuch. 

Atmosféra v hale se během hraní dala krájet.  Mezi tyto turnaje patřilo i klání družstev, kterého se 

zúčastnil i jediný ryze ženský výběr Letuška (na snímku týmová jednička Adéla Nytrová).  Hlavních 

šachových turnajů se zúčastnilo zhruba 1100 hráčů z 50 zemí. Celkem do Pardubic přijelo na 4000 

účastníků.  

Na druhém místě skončil Polák Lukasz Jarmula. Vítězstvím nad maďarským hráčem Adamem 

Kozakem se dostal německý šachista Christopher Noe ze 13. místa až na bronzovou pozici. 

Prvním českým hráčem v konečném pořadí je na 24. místě šestnáctiletý velmistr Thai Dai Van 

Nguyen. Nejmladší velmistr v historii českého šachu se stal nejlepším Čechem na turnaji. První 

nasazený Nizozemec Jorden Van Foreest obsadil desátou příčku. 

Hlavních šachových turnajů se zúčastnilo zhruba 1100 hráčů z 50 zemí. Celkem do Pardubic 

přijelo na 4000 účastníků. Soutěžilo se také v bridži, go, scrabblu, Zatre, backgammonu, dámě, 

piškvorkách a řadě dalších her. Letošní novinkou byla kyrgyzská národní hra Ordo, která se hraje 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=36a190bc-e001-4063-b4da-3957cbf8d00f&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

se zvířecími kostmi ve venkovních prostorech, nebo Hospodský kvíz. 

Výhru na Czech Open slaví potřetí Movsesjan, blýskl se i dvanáctiletý velmistr z 

Indie 

ceskatelevize.cz - 29.7.2018 

strana: 00 

... mistr Kumar Jena Rakesh, který skončil na 22. pozici. Svůj talent a potenciál potvrdila největší 

vycházející hvěda světového šachu, dvanáctiletý Ind Praggnanandhaa, který prošel celým kláním 

bez porážky a se ziskem 6,5 bodu obsadil 25. místo. P o loňském... 

V Pardubicích skončil 29. ročník tradičního šachového Czech Open. Vítězem se stal arménský 

hráč Sergej Movsesjan, který jako první šachista v historii dosáhl na třetí vítezství na tomto turnaji. 

Nejlepším Čechem byl na 24. místě šestnáctiletý velmistr Thai Dai Van Nguyen. Do Pardubic 

podruhé dorazil také druhý nejmladší velmistr všech dob, dvanáctiletý Ind Praggnanandhaa.

 

V závěrečném devátém kole velmistrovského turnaje Pardubice Open skončily souboje na prvních 

dvou šachovnicích remízou, a tak se vítězem letošního ročníku stal Sergej Movsesjan. Tomu totiž 

v partii proti Lukaszi Jarmulovi stačila pouze remíza, což si pohlídal. Stal se historicky prvním 

hráčem, jenž vyhrál hlavní turnaj Czech Openu třikrát. 

Arménskému velmistrovi se to povedlo v letech 1995, 2016 a v letošním ročníku 2018. Lukaszi 

Jarmulovi pomohla remíza ke splnění si velmistrovské normy, navíc získal stříbrnou medaili. 

Vítězstvím nad maďarským Adamem Kozakem se katapultoval německý Christopher Noe ze 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=eeb518c0-3440-49dc-84a5-138d0e5d50f3&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=eeb518c0-3440-49dc-84a5-138d0e5d50f3&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

třináctého místa až na bronzovou pozici. 

V Pardubicích se představil i dvanáctiletý velmistr z Indie  

Přestože je velký nápor mladých hráčů, do první dvacítky se nedostal ani jeden šachista do 

osmnácti let. Nejlepším hráčem do osmnácti let se stal indický mezinárodní mistr Kumar Jena 

Rakesh, který skončil na 22. pozici. Svůj talent a potenciál potvrdila největší vycházející hvěda 

světového šachu, dvanáctiletý Ind Praggnanandhaa, který prošel celým kláním bez porážky a se 

ziskem 6,5 bodu obsadil 25. místo. 

Po loňském vítězství velmistra Krejčího se nakonec českým zástupcům nevedlo příliš dobře. 

Prvním českým hráčem v konečném pořadí je na 24. místě šestnáctiletý velmistr Thai Dai Van 

Nguyen. Nejmladší velmistr v historii českého šachu se stal nejlepším Čechem na turnaji 

Pardubice Open i díky tomu, že se Jiřímu Štočkovi nepodařilo porazit izraelského mezinárodního 

mistra Johnatana Bakalchuka. Velmi dobrým výkonem se prezentoval domácí mezinárodní mistr 

Jakub Půlpán, jenž získal 6 bodů, což stačilo na konečné 40. místo. 

Sergej Movsesjan potřetí vyhrál A-turnaj Czech Openu 

chess.cz - 29.7.2018 

strana: 00 

29. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open 2018 je u konce, v sobotu se odehrály 

poslední partie. Remízou v posledním kole rozhodl o svém vítězství v hlavním velmistrovském 

turnaji Pardubice Open Sergej Movsesjan, jenž jako první vyhrál tento turnaj potřetí (v... 

29. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open 2018 je u konce, v sobotu se odehrály 

poslední partie. Remízou v posledním kole rozhodl o svém vítězství v hlavním velmistrovském 

turnaji Pardubice Open Sergej Movsesjan, jenž jako první vyhrál tento turnaj potřetí (v letech 1995, 

2016 a 2018). Motorgas Open suverénně ovládla ruská velmistryně Elmira Mirzoeva, jež v devíti 

kolech ztratila pouze půl bodu. V Gasco Open se nakonec z vítězství radoval díky lepšímu 

pomocnému hodnocení Sergei Polich. Ze čtyř hlavních turnajů dva ovládly ženy, svůj náskok 

uhájila v turnaji Dostihový spolek Open Batkhishiga Udval. Již nyní je znám termín jubilejního 30. 

ročníku festivalu, ten se uskuteční od 11. do 28. července 2019. 

V závěrečném devátém kole velmistrovského turnaje Pardubice Open skončily souboje na prvních 

dvou šachovnicích remízou, a tak se vítězem letošního ročníku stal Sergej Movsesjan. Tomu totiž 

v partii proti Lukaszi Jarmulovi stačila pouze remíza, což si pohlídal. Stal se historicky prvním 

hráčem, jenž vyhrál hlavní turnaj Czech Openu třikrát. Lukaszi Jarmulovi pomohla remíza ke 

splnění si velmistrovské normy, navíc získal stříbrnou medaili. Vítězstvím nad maďarským 

Adamem Kozakem se katapultoval německý Christopher Noe ze třináctého místa až na bronzovou 

pozici. Přestože je velký nápor mladých hráčů, do první dvacítky se nedostal ani jeden šachista do 

osmnácti let. Nejlepším hráčem do osmnácti let se stal indický mezinárodní mistr Kumar Jena 

Rakesh, který skončil na 22. pozici. Svůj talent a potenciál potvrdila největší vycházející hvěda 

světového šachu, dvanáctiletý Ind Praggnanandhaa, který prošel celým kláním bez porážky a se 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4fce5358-0d8a-481b-86fb-90040c8f3a2c&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

ziskem 6,5 bodu obsadil 25. místo. 

Po loňském vítězství velmistra Krejčího se nakonec českým zástupcům nevedlo příliš dobře. 

Prvním českým hráčem v konečném pořadí je na 24. místě šestnáctiletý velmistr Thai Dai Van 

Nguyen. Nejmladší velmistr v historii českého šachu se stal nejlepším Čechem na turnaji 

Pardubice Open i díky tomu, že se Jiřímu Štočkovi (32.) posledním kole nepodařilo porazit 

izraelského mezinárodního mistra Johnatana Bakalchuka. Velmi dobrým výkonem se prezentoval 

domácí mezinárodní mistr Jakub Půlpán, jenž získal 6 bodů, což stačilo na konečné 40. místo. V 

posledním kole vyhrál i první nasazený Jorden Van Foreest, který potvrdil své kvality a obsadil 

solidní desátou příčku. Nejlepší ženou turnaje byla skvěle 

hrající až 129. nasazená Nurgyul Salimova, ta skončila na 29. příčce a zároveň splnila normu 

mezinárodního mistra. Celkem bylo ve velmistrovském turnaji splněno čtrnáct norem – tři 

velmistrovské normy, pět norem mezinárodního mistra a šest norem mezinárodní mistryně. 

V turnaji Motorgas Open suverénně dokráčela až do vítězného konce ruská velmistryně Elmira 

Mirzoeva s fantastickým výsledkem 8,5 bodu z 9 kol. Poslední kolo vyhrála i přesto, že ji stačila 

pouze remíza. Nekompromisně porazila FM Mohsena Gabra, kterému to ovšem nemuselo příliš 

vadit, jelikož i přes porážku udržel díky vynikajícímu pomocnému hodnocení třetí místo. Druhou 

pozici obsadil se ziskem osmi bodů Ukrajinec Aleksei Aliferenko. Nejlepším Čechem turnaje se stal 

devátý Aleš Novák z pořádajícího klubu ŠK Bohemia Pardubice. 

Smolným koncem skončil pro Marii Lysenko turnaj Gasco Open, remíza v posledním kole s 

Dejanem Dimitrovem ji odsunula díky horšímu pomocnému hodnocení z prvního místa až na 

nepopulární bramborovou pozici. Hned čtyřice hráčů získala 7,5 bodu, o vítězi tak muselo 

rozhodovat lepší pomocné hodnocení. Díky němu se z vítězství radoval Sergei Polich, za ním 

skončil Dejan Dimitrov a na třetí pozici se umístil Alexandr Igumnov. Nejlepším českým šachistou 

se se sedmi body stal Jan Slavík. 

Mongolská hráčka Batkhishig Udval se dostala do čela Dostihový spolek Open v předposledním 

kole, na prvním místě se s půlbodovým náskokem udržela vítězstvím nad Pavlem Starenkyienkem. 

Na druhém místě skončil Ukrajinec Myhaylo Zhukovskyi, bronzovou medaili bral Rus Igor Igumnov. 

Až na šestém místě skončil mladý Kazach Lars Khaidarov, jenž vyhrál prvních sedm partií, ale 

poslední dvě nezvládl. Nejlepším Čechem se stal na jedenácté pozici se ziskem sedmi bodů Pavel 

Buk ze Sokolu Buštěhrad. 

V sobotu se hrál také tématický turnaj Perník Janoš Open, zúčastnilo se ho 35 hráčů z 8 zemí. O 

vítězství se dělila pětice hráčů, díky lepšímu pomocnému hodnocení skončil na nejvyšší příčce 

mezinárodní mistr Emil Mirzoev. Těsně pod stupni vítězů zůstal na čtvrtém místě Ondřej Kořínek. 

Ve VIP turnaji, který nesl název Paramo Cup, se z vítězství radoval Rus Sergej Bystrov, jenž se 

Czech Openu zúčastnil za ruský šachový časopis 64. Druhý skončil Rudolf Diblík a třetí místo 

obsadil Michal Vávra z advokátní kanceláře Bulinský, Vávra & Partners, která sponzoruje Czech 

Open. 



 

 

Adam Joska, tiskový mluvčí Czech Open 2018 

Na kompletní výsledky se můžete podívat na webu turnaje www.czechopen.net. 

Závěrečná reportáž na webu Seznam Zprávy: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hokejovy-

stanek-se-promenil-v-sachovy-raj-pardubickou-arenu-zaplnili-na-czech-openu-hraci-z-celeho-

sveta-52835 

Velká cena Tábora v šachu startuje v Palcátu už zítra 

Táborský deník - 28.7.2018 

rubrika: táborsko jižní čechy - strana: 02 - autor: (mik) 

Tábor – V neděli od 15.45 hodin se otevřou brány letošního ročníku 

mezinárodního šachového turnaje Velká cena Tábora. Tento významný sportovní 

podnik letos zapíše do své historie čtrnáctou kapitolu a příznivci královské hry se mají znovu na co 

těšit. Aktuálně zveřejněná startovní listina… 

V Palcátu v neděli startuje mezinárodní Velká cena Tábora v šachu 

taborsky.denik.cz +1 - 28.7.2018 

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

Tábor – V neděli od 15.45 hodin se otevřou brány letošního ročníku mezinárodního šachového 

turnaje Velká cena Tábora. "Tento významný sportovní podnik letos zapíše do své historie 

čtrnáctou kapitolu a příznivci královské hry se mají znovu na co těšit. Aktuálně zveřejněná startovní 

listina… 

Tábor – V neděli od 15.45 hodin se otevřou brány letošního ročníku mezinárodního šachového 

turnaje Velká cena Tábora. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b3970dfd-1f2f-4d7d-ab3f-489d332c5a2f&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=3306b335-fc51-431d-95a1-ddca40337f7e&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Tento významný sportovní podnik letos zapíše do své historie čtrnáctou kapitolu a příznivci 

královské hry se mají znovu na co těšit. 

Aktuálně zveřejněná startovní listina turnaje čítá 98 jmen. V sítích organizátorů neuvízl žádný hráč 

s velmistrovským titulem, i tak ale bude o kvalitu šachových klání postaráno. Mezi pěticí nejvýše 

nasazených hráčů jsou čtyři mezinárodní mistři včetně legendy táborského turnaje Olafa Heinzela 

z německého Erfurtu. Současnou jedničkou turnaje je Radoslav Doležal z Prahy-Pankrác právě 

před německým šachistou. Následuje Josef Přibyl z Dopravních podniků Praha, nejžhavější 

domácí želízko Milan Borkovec, jenž loni uzavíral elitní desítku, a Viktor Volodin z Ruska. 

Vedle již avizovaných Německa a Ruska mají na turnaji své zástupce také Nizozemí, 

Lucembursko, Polsko a poprvé i Belgie. 

V sále hotelu Palcát se bude v nadcházejícím týdnu bojovat nejen o nejvyšší turnajové mety a s 

nimi spojené finanční odměny, ale tradičně také o tituly přeborníků Jihočeského kraje. V tomto 

směru patří k ústředním favoritům právě hráči pořádajícího Sokola Tábor Milan Borkovec a Matyáš 

Zeman, který ve startovní listině figuruje na 6. příčce. 

  



 

 

Movsesjan má na dosah třetí titul z festivalu 

Mladá fronta DNES - 28.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 19 - autor: (vot) 

Šachy a hry Pokud v dnešním závěrečném 9. kole nepředvede osudové zaváhání, 

vyhraje arménský velmistr Sergej Movsesjan potřetí v kariéře hlavní turnaj Pardubice 

Open na místním festivalu šachu a her. Hráč, který jinak nastupuje v české extralize za 

družstvo...  

Festival šachu a her vrcholí Pardubický svátek hráčů z celého světa míří do finiše 

Mladá fronta DNES - 27.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 13 

... jedna z největších akcí v regionu. Pardubice v minulých dnech přivítaly 

tisícovky hráčů z celého světa, které zamířily na festival šachu a her Czech Open. Velkou část 

programu si tradičně zabrali šachisté, ale konaly se také například turnaje v piškvorkách nebo... 

Hokejový stánek se proměnil v šachový ráj. Pardubickou arénu zaplnili na Czech 

Openu hráči z celého světa 

seznamzpravy.cz +1 - 27.7.2018 

rubrika: Sport, Stalo se - strana: 00 - autor: Jakub Burian 

... mimo jiné také milovníci křížovek, bridže, piškvorek, dámy, mankalových her nebo třeba 

hospodského kvízu. Prim ale hrají jednoznačně šachy a úplným vrcholem je pak velmistrovský 

turnaj Pardubice Open. Devítikolovým zápolením těch nejlepších šachistů celý turnaj v... 

V Pardubicích finišuje 29. ročník největšího festivalu šachu a her na světě Czech Open. Tradiční 

akce přilákala na východ Čech přes čtyři tisíce účastníků. 

Pardubická aréna je známá jednou z nejlepších atmosfér v českém hokejovém prostředí. V 

průběhu července však stadion, který pojme přes 10 tisíc diváků, utichne a plocha namísto ostrým 

hokejovým hochům patří účastníkům festivalu Czech Open. Největší festival šachu a her na světě 

se na východě Čech koná už po devětadvacáté a láká účastníky z celého světa. 

Právě prostředí multifunkční arény je jedním z důvodů, proč se účastníci festivalu do Pardubic 

každoročně vrací. „Počítáme, že celkový počet účastníků přesáhne čtyři tisíce, což odpovídá 

číslům z posledních ročníků. Jsme rádi, že se k nám hráči vrací, a to z celého světa. Letos zde 

máme zástupce takřka padesáti zemí,“ říká ředitel festivalu Jan Mazuch. 

Na mezinárodní festival se každoročně sjíždějí hráči všech generací. Během necelých tří týdnů 

přijde řada na několik desítek her a disciplín. Na své si v Pardubicích přijdou mimo jiné také 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=43c234b2-da2e-4ded-bbac-54bec9d7382e&index=articles_cze_2018q3_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=5cfdc9e5-e94a-4dbf-a0ff-d3b7120439eb&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

milovníci křížovek, bridže, piškvorek, dámy, mankalových her nebo třeba hospodského kvízu. 

Prim ale hrají jednoznačně šachy a úplným vrcholem je pak velmistrovský turnaj Pardubice Open. 

Devítikolovým zápolením těch nejlepších šachistů celý turnaj v neděli vyvrcholí. Nejblíže k výhře 

má zatím třetí nasazený Sergej Movsesjan z Arménie. 

Příští rok zakončí festival Czech Open třetí desetiletí své existence a dá se očekávat, že i tentokrát 

přiláká davy hráčů i fanoušků. 

Dnešní nabídka 

Pardubický deník +8 - 27.7.2018 

rubrika: Sport / Publicistika a servis - strana: 14 

ŠACHY: Pardubice Open – 8. kolo velmistrovského turnaje (15.00), Motorgas Open – 8. kolo 

ratingového turnaje pro hráče s ELO do 2300 bodů (15.00), Gasco Open – 8. kolo ratingového 

turnaje pro hráče s ELO do 2100 (15.00), Dostihový spolek Open – 8. kolo ratingového turnaje 

pro... 

Šachisté z Gymnázia na Mistrovství ČR 

Hranický týden - 27.7.2018 

rubrika: U nás doma - strana: 09 

P o roční přestávce se družstvo šachistů z hranického gymnázia probojovalo opět 

na Mistrovství České republiky školních družstev v šachu. Aktivní hráči, kteří v 

sezoně působí jako konkurenti v šachových oddílech Sokol Skalička a Sokol 

Hranice, spojili své síly a v... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 27.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 

proběhne dnes od 16 hodin na Resselově náměstí v Chrudimi. Samotná rallye pak 

startuje první etapou v sobotu v 9 hodin ráno. Šachy a hry CZECH OPEN 2018, 

Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 29. ročník: Pardubice Open, 

velmistrovský turnaj, 7. kolo, výsledky na... 
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Ostré indické koření. Šéfkuchařem je ale Izraelec 

orlicky.denik.cz +1 - 26.7.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

... druhé poloviny. Velmistrovský turnaj, který se stejně jako jeho předchůdci stal hlavním tahákem 

29. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her v Pardubicích, psal páté kolo z devíti. V něm 

poprvé poznal pachuť prohry Vojtěch Zwardoň. V přímém souboji o vedoucí... 

 

Do druhé poloviny. Velmistrovský turnaj, který se stejně jako jeho předchůdci stal hlavním tahákem 

29. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her v Pardubicích, psal páté kolo z devíti. 

V něm poprvé poznal pachuť prohry Vojtěch Zwardoň. V přímém souboji o vedoucí příčku ho 

porazil izraelský velmistr Nitzan Steinberg. Českému mezinárodnímu mistrovi se nepovedlo 

zahájení partie a byl za to tvrdě potrestán. 

Steinberg tak zůstává jediným hráčem s plným počtem bodů. Vedoucí pozici hájil včera proti 

Sergei Movsesianovi, jenž má o půl bodu méně. Tento arménský hráč se silnou vazbou na 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=be6d6c7e-c652-4902-abed-82641d4bbe67&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Pardubice sehrál svůj part výtečně a německý šachista Franz Braeuer se mu musel jen uklonit… 

Ve výborných výkonech pokračoval rovněž Ind Stany, který po dlouhém boji zrealizoval výhodu 

pěšce a porazil druhého nasazeného Davida Paravyana. Tím ale indická expanze do první desítky 

neskončila. O další překvapení se postaral Bharathakoti Harsha, jenž přesvědčivě porazil 

zkušeného ruského velmistra Viacheslava Zakhartsova. 

Souboj českých hráčů mezi pátým nasazeným Jiřím Štočkem a mezinárodním mistrem Tomášem 

Krausem rozhodla zkušenost českého reprezentanta. Štoček se tak dotáhl zpět do hry o celkové 

prvenství. Čtyři body má z českých hráčů kromě Vojtěcha Zwardoně a Jiřího Štočka také velmistr 

Pavel Šimáček. Naproti tomu v pátém dějství padl Vlastimil Babula. Dvojnásobný vítěz Czech 

Open nevyužil velmi nadějnou pozici ze zahájení a podlehl velmistru Kirillu Bryzgalinovi. 

Z východočeských šachistů jsou na 99. příčce Martin Petr a mezi 100. a 150. místem kvarteto 

Martin Červený, Jiří Nun, Aleš Jedlička a Jakub Půlpán. 

Ve velmistrovském turnaji začíná jít pomalu do tuhého. V šestém kole může o dalším vývoji 

napovědět souboj na první šachovnici, kde se střetne Movsesian se Steinberg. 

Pořadí: 1. Steinberg (Izr.) 5 b., 2. Movsesian (Arm.), 3. Stany (Ind.), 4. Harsha (Ind.) vš. 4,5 b., 5. 

Zwardoň, 6. Van Foreest (Niz.), 7. Drozdowski (Pol.), 8. Yagupov (Rus.), 9. Deepan (Ind.), 10. 

Debashis (Ind.) vš. 4 body. 

Čtvrteční nabídka 

ŠACHY: Pardubice Open – 7. kolo velmistrovského turnaje (15.00), Motorgas Open – 7. kolo 

ratingového turnaje pro hráče s ELO do 2300 bodů (15.00), Gasco Open – 7. kolo ratingového 

turnaje pro hráče s ELO do 2100 (15.00), Dostihový spolek Open – 7. kolo ratingového turnaje pro 

hráče s ELO do 1700. Auto In Open – 3. díl seriálu bleskových turnajů (10.00). Týnka Open – 

Raindropchess (9.30). 

(Všechny turnaje se hrají v ČSOB Pojišťovna ARENA Pardubice.) 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 26.7.2018 

rubrika: Sport / Aktuálně - strana: 15 - autor: (kal) 

PARDUBICE. Otevřené mistrovství ČR v rapid šachu absolvovalo v pardubické aréně 

148 hráčů. Výsledek: 1. Vitalij Bernadskij (Ukrajina) 7,5(9), 2.7. Sergej Movsesjan 

(Arménie), Philipp Schlosser (Německo), Bharathakoti Harsha (Indie), Jiří Štoček (ČR), 

Emil Mirzojev (Ukrajina),... 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=069ee54c-4975-4f3c-aa2d-c6e694f74ad4&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 26.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 19 

by měl mít nejvyšší cíle a i s tím do klubu jdu. Věřím, že budeme hrát o přední příčky," 

dodal 24letý futsalista. (vot) Šachy a hry CZECH OPEN 2018, Mezinárodní festival šachu 

a her v Pardubicích, 29. ročník: Pardubice Open, velmistrovský turnaj, 6. kolo, výsledky...  

V Pardubicích se nachází světové centrum velmistrů 

Týdeník Chrudimsko +1 - 25.7.2018 

rubrika: Sport - strana: 22 - autor: (zz) 

ŠACHY Koncentrace velmistrů. Ta největší na světě je momentálně v Pardubicích. V 

krajském městě se koná mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Jeho hlavním 

tahákem je velmistrovský turnaj v královské hře s názvem Pardubice Open. Jedná se o 

devítikolové klání.... 

Školení trenérů 1. tříd – FTVS UK 

chess.cz - 25.7.2018 

strana: 00 

na emailových kontaktech výše. Výuka se skládá z části FTVS a šachové části. Učební plán 

najdete zde, podrobnější rozpis šachové části už je také ke stažení. Termíny FTVS části pro 1. 

ročník už jsou známy ( zde ), termíny odborné šachové části jsou k... 

Předseda 

Antonín Ambrož, email: antonambroz@seznam.cz, tel. 602 439 458 

Člen 

Jiří Tůma, email: tumis7@centrum.cz, tel. 775 362 333 

Člen 

Ing. Jiří Havlíček, email: jiri.havlicek@chess.cz, tel. 775 142 262 

Člen 

Martin Beil, email: martinbeil64@gmail.com, tel. 775 956 183 

Člen 
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Ondřej Matějovský, email: ondrej.matejovsky@centrum.cz, tel. 603 447 834 

Statut Trenérské komise 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 25.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 

Šachy a hry CZECH OPEN 2018, Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 

29. ročník: Pardubice Open, velmistrovský turnaj, 5. kolo, výsledky na prvních 10 

šachovnicích: Steinberg (Izr.) - Zwardoň 1:0, Deepan (Ind.) -Van Foreest 0,5:0,5, Stany (Ind.) - 

Paravjan (Rus.) konec... 

Šachisté Bakova po skončení soutěží družstev nezaháleli 

bakovnj.cz - 25.7.2018 

strana: 00 

... Hulín ( http://chess-results.com/tnr351740.aspx?lan=5&art=4 ), nato se vydali do Prahy na 

Smíchovský soudek 4členných družstev v bleskovém šachu a potvrdili nasazení 11. místem z 35. ( 

http://chess-results.com/tnr355505.aspx?lan=5 ), pak hráli rapid O Rohozecký soudek – čtvrtý... 

 

Nejdříve se Jiří Kadeřábek zúčastnil Otevřeného přeboru královéhradeckého šachového svazu 

(KHŠS), hraného v Jánských Lázních, kde jako sedmý nasazený skončil stříbrný! (Podrobnosti na 

http://chess-results.com/tnr341452.aspx?lan=5&art=1&rd=8). Pak ve Stráži pod Ralskem na 

Rapidu byl čtvrtý Pavel Mudra a šestý Petr Hulín (http://chess-

results.com/tnr351740.aspx?lan=5&art=4), nato se vydali do Prahy na Smíchovský soudek 

4členných družstev v bleskovém šachu a potvrdili nasazení 11. místem z 35. (http://chess-

results.com/tnr355505.aspx?lan=5), pak hráli rapid O Rohozecký soudek – čtvrtý Hulín, pátý 

Mudra (http://chess-results.com/tnr359497.aspx?lan=5). 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ae77201e-cef9-4e26-8091-b189319ad03e&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
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Na začátku prázdnin proběhla jejich hlavní letní akce Open Klatovy, zúčastnil se ho rekordní počet 

bakovských šachistů – 9! Zavítali do nového penzionu Kalista, asi 9 km od Klatov a na zápasy 

jsme se dopravovali převážně na kole. Ubytování výborné, podmínky pro šachovou přípravu 

ideální, velká spokojenost (i když na výsledcích, krom mladíků, to znát nebylo). Turnaj A hrál Jirka 

Kadeřábek, Petr Hulín, Martin Richter a Honza Paldus, B - Pavel Švejdar, Zdeněk Malík a poprvé i 

3 mláďata Jakub Beran, Péťa Švejdar, Šimon Šťastný http://chess-results.com/tnr345538.aspx). 

Ostrá hra v nátuře 

Lidové noviny - 24.7.2018 

rubrika: Poslední strana - strana: 18 - autor: PAVEL MATOCHA 

Jenže v posledních letech je všechno jinak. Vladimir Kramnik změnil styl, 

začal hrát mnohem aktivněji, jeho šachy určitě více baví diváky, jenže on s tím novým stylem 

prohrává a prohrává. ŠACHY Na jaře na turnaji kandidátů se snažil hrát na výhru nejvíc partií z... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 24.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 

3, Ujec 3, Štěpánek 2, D. Pánek, Ferčák. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - SK Líšeň 2:4 

(0:1). Branky Ústí: Souček, Jankele. Šachy a hry CZECH OPEN 2018, 

Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 29. ročník: Pardubice Open, velmistrovský turnaj, 

4. kolo, výsledky na... 

Největší favorité i zázračné dítě ještě nemuseli pokládat svého krále 

orlicky.denik.cz +1 - 23.7.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

talent, šestnáctiletý Thai Dai Van Nguyen, který je nejmladším velmistrem v historii českého šachu. 

Na hlavní turnaj přicestovala do Pardubic očekávaná spousta talentovaných hráčů. Největší nadějí 

světového šachu je indický velmistr a 17. nasazený Praggnanandhaa, s... 
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Zlatý hřeb odzátkován… Pardubice Open, kterého se letos účastní 309 hráčů z celkem 38 zemí 

světa, mezi nimi je 43 velmistrů a také 66 mezinárodních mistrů. 

Startovní pole velmistrovského turnaje je velmi vyrovnané, na celkové vítězství může pomýšlet až 

třicítka hráčů. Prvním nasazeným je NIzozemec Jorden Van Foreest s ratingem 2640, následuje 

ho David Paravyan. Na startovní listině se jako třetí nachází v Pardubicích známý Sergei 

Movsesian. Čtvrtý nasazený Vitaliy Bernadskiy bude na letošním ročníku Czech Openu útočit na 

třetí prvenství. Za ním se nachází nejlépe nasazený český hráč, kterým je reprezentant Jiří Štoček. 

Mezi favority patří i největší český talent, šestnáctiletý Thai Dai Van Nguyen, který je nejmladším 

velmistrem v historii českého šachu. Na hlavní turnaj přicestovala do Pardubic očekávaná spousta 

talentovaných hráčů. Největší nadějí světového šachu je indický velmistr a 17. nasazený 

Praggnanandhaa, s ratingem 2529. 

Mezi překvapení úvodního kola turnaje Pardubice Open patří remíza talentované ruské 

mládežnické reprezentantky Aleksandry Maltsevskayaové (164.) s turnajovou desítkou velmistrem 

Vojtěchem Plátem. Bylo to ale jediné zaváhání hráče z top ten. 

To druhé dějství pro favority už tak úspěšné nebylo. David Paravyan (2.) remizoval s 

mezinárodním mistrem Davidem Půlpánem z pardubických Polabin. Jiří Štoček (5.) si zase rozdělili 



 

 

bod s ukrajinským mezinárodním mistrem Romanem Khaetskym. Dělbou skončila také partie Thai 

Dai Van Nguyena s Viktorem Skliarovem. Další „super silní“ hráči ovšem nezaváhali. Stoprocentní 

bilanci po dvou kolech mají Jorden Van Foreest, Sergei Movsesian i Vitaliy Bernadskiy. Plným 

očtem bodů se mohou pochlubit rovněž třináctiletý Praggnanandhaa a dvojnásobný vítěz hlavního 

turnaje Czech Open velmistr Vlastimil Babula. 

Kromě velmistrovského turnaje se hrají v ČSOB Pojišťovna ARENĚ také tři ratingové turnaje pro 

hráče s různou hodnotou ELO. 

Pardubice zaplavili šachoví velmistři 

Pardubický deník +3 - 23.7.2018 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 

Bernadskiy zvládli úvodní dvě kola s bravurou. Stejně tak i třináctiletý Praggnanandhaa. 

Zázračné dítě z Indie je označováno za největší naději světového šachu. ...11 

Czech Open: Movsesjan má na kontě třetí bod 

Mladá fronta DNES - 23.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 - autor: (vot) 

PARDUBICE Nejprestižnější turnaj pardubického festivalu šachu a her, velmistrovský 

Pardubice Open, má po včerejšku za sebou tři kola z celkových devíti. Suverénním 

způsobem si v něm zatím počíná dvojnásobný vítěz, v Česku zdomácnělý Armén Sergej 

Movsesjan. Hráč...  
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Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 23.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 

SK Borová) 32,94, 2. Bártová Nikola (Kuba 3, JK Markéty Bártové) 33,43, 3. 

Štěpánková Ema (Leny Gold K, Apolenka) 34,12. Šachy a hry CZECH OPEN 

2018, Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 29. ročník: Pardubice Open, 

velmistrovský turnaj, 1. kolo, výsledky na...  

Bernadskiy se před turnajem velmistrů naladil v rapidu 

kutnohorsky.denik.cz - 22.7.2018 

strana: 00 

... Open. Jedním z favoritů je Vitaliy Bernadskiy. Ukrajinský šachista zatím v 

Pardubicích řádí jako černá ruka. Nejdříve ovládl Fischerovy šachy a pak ukořistil 

prvenství v ostře sledovaném turnaji v rapidu. dnes 16:57 První vrchol festivalu v 

individuálních disciplínách... 

Pardubice – Kurzy na něj klesají a preference rostou… Včera zahájil velmistrovský 

turnaj 29. ročníku Czech Open. Jedním z favoritů je Vitaliy Bernadskiy. Ukrajinský 

šachista zatím v Pardubicích řádí jako černá ruka. Nejdříve ovládl Fischerovy 

šachy a pak ukořistil prvenství v ostře sledovaném turnaji v rapidu. 

 

První vrchol festivalu v individuálních disciplínách přilákal celkem 29 velmistrů a dvě velmistryně. 

Velmi silně obsazené klání nabídlo strhující podívanou. O vítězi se rozhodlo v osmém kole v 

souboji mezi Sergejem Movsesjanem a Vitaliyem Bernadskiym. Pardubákům známý arménský 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=77c406ff-c033-4da0-b8b1-69a99ea64a17&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8d384596-06ab-400f-bb22-6528094e12fe&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

velmistr podlehl druhému nasazenému Bernadskiymu a v konečném výsledku si tak prohodili 

pořadí oproti startovní listině. 

„Rapid je mou oblíbenou disciplínou. Nejprve jsem prohrál remízovou pozici s Davidem 

Paravyanem. Nicméně proti Sergeji Movsesjanovi jsem hrál tvořivě, s touto vítěznou partií jsem 

velice spokojený,“ hodnotí Vitaliy Bernadskiy. 

„Naposledy jsem byl na Czech Open před osmi lety, když mi bylo čtrnáct let, ale to jsem hrál 

špatně. Zatím mohu být nadmíru spokojený. Ve Fischerových šachách jsem ale nestihl první kolo, 

protože jsem do Pardubic přijel pozdě. Nakonec jsem ale vyhrál šest partií a bral první místo. Jinak 

velmistrovský turnaj očekávám hodně vyrovnaný. Cítím se v dobré formě a jsem připraven bojovat 

o vítězství,“ vyhlašuje Ukrajinec. 

Třetí místo z turnaje v rapid šachu si odveze do Německa velmistr Philipp Schlosser. Turnaj se 

hrál zároveň jako mistrovství republiky a nejlépe umístěným Čechem se stal velmistr Jiří Štoček, 

jenž skončil na celkové páté příčce. 

V baskickém šachu hráče čekají dvě partie zároveň 

Mladá fronta DNES - 20.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 - autor: (vot)  

Motorgas Open a Znovín Znojmo Open v baskickém šachu. Tak zní názvy turnajů, jež dnes 

podobně jako velmistrovský Pardubice Open v aréně promluví do dění 29. ročníku šachového 

festivalu. První z nich je ratingovým kláním pro hráče s ELO od 1 700 do 2 300. Stejně jako...  

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 20.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 

Šachy a hry CZECH OPEN 2018, Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 

29. ročník: RSM CZ Open, ratingový turnaj, závěrečné 7. kolo, výsledky na prvních 

10 šachovnicích: Pavlíček - Neuman 0:1, Škuran (Ukr.) - Skljarov (Ukr.) 0:1, 

Krapivinová (Rus.) - Varickij (Ukr.... 

Czech Open: Velmistři začínají 

rychnovsky.denik.cz +1 - 20.7.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

Desítku nejlepších uzavírá Vojtěch Plát. Páteční nabídkaŠACHY: Pardubice Open – 1. kolo 

velmistrovského turnaje (15.00), Motorgas Open – 1. kolo ratingového turnaje pro hráče s ELO do 

2300 (15.00), Znovín Znojmo Open – turnaj v baskickém šachu (9.30), Chessbase Open ... 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0da96fc4-c91b-4527-b8d0-da3b97c2c9a5&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
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Velmistři už sedlají koně... 

Svitavský deník - 20.7.2018 

rubrika: Sport - strana: 15 - autor: ZDENĚK ZAMASTIL 

Pardubicích překvapit každý z první stovky. Dnešní nabídka ŠACHY: Pardubice 

Open – 1. kolo velmistrovského turnaje (15.00), Motorgas Open – 1. kolo ratingového 

turnaje pro hráce s ELO do 2300 (15.00), Znovín Znojmo Open – turnaj v baskickém 

šachu (9.30), Chessbase Open ... 

Po titulu baží i kupa mladých supertalentů 

Mladá fronta DNES - 20.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 - autor: Luděk Votava 

Na pardubickém festivalu šachu a her v 15 hodin startuje zlatý hřeb: devítikolový turnaj velmistrů. 

Několika z nich bylo sotva dvacet, jednomu je šestnáct a dalšímu pouze dvanáct (!) let. Již před 

úvodními partiemi prestižního velmistrovského turnaje s názvem Pardubice Open... 

Czech Open: Titul z fišerek s luxusem nehraného kola 

Mladá fronta DNES - 19.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 17 - autor: (vot) 

PARDUBICE Vynechat úvodní utkání turnaje a přesto bezpečně vyhrát? Právě tohle se při 

Mezinárodním festivalu šachu a her Czech Open v pardubické aréně povedlo 

ukrajinskému velmistru Vitaliji Bernadskému, když si podmanil Sten.cz Open - otevřené 

mistrovství republiky ve...  

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 19.7.2018 

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

... Výsledek: 1.-3. Jan Sosna (Slavoj Poruba), Kamil Koziol (Polsko), Petr Kapusta (Slavia 

Kroměříž) 6,5(9), 4.-7. Stanislav Jasný (Beskydská šach. škola), Tomáš Vojta (Moravská 

Slavia), Josef Mudrák (Slavia Kroměříž), Ernst Weinzettl (Rakousko) 6 bodů. Startovali též 

hráči...  
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Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 19.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 17 

Šachy a hry CZECH OPEN 2018, Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 29. 

ročník: Bulinský, Vávra & Partners Open, Otevřené MČR v bleskovém maratónu, 

konečné pořadí: 1. Michalík Peter 109,5, 2. Mirzojev Emil (Ukr.) 108,5, 3. Zwardoň 

Vojtěch 107, 4. Červený Martin...  

Polabiny vypálily rybník favoritům v turnaji týmů 

Týdeník Chrudimsko +2 - 18.7.2018 

rubrika: Sport - strana: 22 - autor: (zz) 

ŠACHY Fantazie. Šachisté z pardubického týmu 2222 ŠK Polabiny A ovládli největší 

turnaj na 29. ročníku Czech Open. V posledních dvou rundách sedmikolové soutěže 

předvedli famózní finiš. Nejdříve položili na lopatky nasazenou jedničku vedoucího 

průběžného pořadí ...  

Na Czech Open klid před bouří. A pak to pojede na plné pecky 

pardubicky.denik.cz +1 - 18.7.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

... prestižním rapidu. A až toto dvoudenní klání skončí rozjede se velmistrovský turnaj, který potrvá 

až do konce této mamutí akce Nejvíce šachové pozornosti tak přitahuje pomalu vrcholící ratingový 

turnaj RSM CZ Open. Vedoucí příčka prozatím patří druhému nasazenému... 

Pardubice – Trochu ubrat plyn, ale také klid před bouří… Asi takto by se dal charakterizovat 

současný stav na 29. ročníku pardubického festivalu Czech Open. Hektický víkend, do kterého se 

soustředily všechny hry vystřídal čas poklidu. Ovšem ne na dlouho. 
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Už dnes vypuknou boje v prestižním rapidu. A až toto dvoudenní klání skončí rozjede se 

velmistrovský turnaj, který potrvá až do konce této mamutí akce 

Nejvíce šachové pozornosti tak přitahuje pomalu vrcholící ratingový turnaj RSM CZ Open. Vedoucí 

příčka prozatím patří druhému nasazenému hráči z Ukrajiny, kterým je Viktor Skliarov. Toho 

následuje český zástupce – velmistr Petr Neuman, jenž má se Skliarovem shodně 4,5 bodu. V 

pátém kole uhájil svou pozici, když porazil čtvrtého nasazeného Igora Varitskiho. Dalším českým 

šachistou je se čtyřmi body na čtvrtém místě Milan Kotva. Ten si naposledy poradil s Natalií 

Karevou, která ta má o tři sta vyšší ELO. 

Dále se odehrál otevřený turnaj dvojic v rapid šachu hraný pod názvem Dopravní stavby Brno 

Open. Z vítězství se nakonec radovalo první nasazené ukrajinské duo Viktor Skliarov – Danylo 

Shkuran, které předčilo indickou dvojici Sundar Shyam – Bharathakoti Harsha. První česká dvojice 

skončila těsně pod stupni vítězů. Čtvrté místo obsadilo duo Radoslav Doležal – Jaroslav Kroužel. 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 17.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 

Šachy a hry CZECH OPEN 2018, Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 

29. ročník: Český lev Kolešovice Open, Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev v 

šachu, 7. kolo: ŠK Polabiny A - Yamal 1 (Rus.) 2,5:1,5. Jednotlivé partie: Votava - P. 

Potapov 1:0, Vrána -... 
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Polabinští šachisté finišovali jako Usain Bolt! 

Pardubický deník +8 - 17.7.2018 

rubrika: Sport / Publicistika a servis - strana: 15 - autor: ZDENĚK ZAMASTIL 

... neděle. Polabinští šachisté si v létě připravili vánoční čas. Na prvním ostře sledovaném turnaji 

tohoto Mezinárodního festivalu šachu a her rozbalili ten nejcennější dárek. Po pět dějství 

sedmikolového turnaje s názvem Český lev Kolešovice Open působili... 

Domácí šachisté jsou mistři. Rozhodl Votava 

Mladá fronta DNES - 17.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 - autor: — Marek 

Votke 

PARDUBICE V pardubické ČSOB Pojišťovna Areně v těchto letních dnech probíhá 29. ročník 

tradičního festivalu šachu a her Czech Open. V neděli se v jeho rámci dohrál turnaj čtyřčlenných 

družstev Český lev Kolešovice Open, ve kterém se z prvenství radovali domácí... 

Pardubičtí šachisté jsou mistři republiky. Rozhodl Votava 

sport.iDNES.cz +2 - 17.7.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: MF DNES, Marek Votke 

V pardubické ČSOB Pojišťovna Areně v těchto letních dnech probíhá 29. ročník tradičního 

festivalu šachu a her Czech Open. V neděli se v jeho rámci dohrál turnaj čtyřčlenných družstev 

Český lev Kolešovice Open, ve kterém se z prvenství radovali domácí šachisté ŠK... 

V pardubické ČSOB Pojišťovna Areně v těchto letních dnech probíhá 29. ročník tradičního 

festivalu šachu a her Czech Open. V neděli se v jeho rámci dohrál turnaj čtyřčlenných družstev 

Český lev Kolešovice Open, ve kterém se z prvenství radovali domácí šachisté ŠK Polabiny A. 

Navíc přidali i titul mistrů České republiky. 

„Jsme hrozně moc rádi, že to vyšlo. Každý den jsme měli velice kvalitní přípravu a na závěr jsme si 

přichystali žolíka Jana Votavu. Bylo důležité, že jsme vyhráli s prvním i druhým nasazeným týmem, 

na závěr jsme totiž měli poměrně složitý los,“ ohlíží se za turnajem polabinský kapitán Radek 

Bujnoch. 

Za titulem jeho tým vykročil v šestém kole, kdy v hezké partii proti Moravské Slavii Brno porazil 

velmistra Pavla Blatného Michal Novotný. 

„Michalovi se dařilo celý turnaj. Dobrý výkon předvedl ale v témže kole také Jan Vrána na první 

šachovnici. To byli dva hlavní strůjci našeho velkého úspěchu,“ chválí Bujnoch po vítězství své 

spoluhráče. 
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Polabiny definitivně o svém titulu rozhodly v posledním sedmém kole proti druhému nasazenému 

Yamalu 1. Konkrétně zásluhou Jana Votavy, jenž j ako jediný ze svého týmu v této části turnaje 

zvítězil. Porazil velmistra Pavla Potapova. 

„Honzu jsme měli připraveného j ako žolíka a tento krok se nám vyplatil. Všechny ostatní partie s 

ruským celkem totiž skončily remízou, takže jediná výhra rozhodla o zisku zlata,“ je rád Bujnoch. 

Nejen díky Votavovi však mohou Polabiny slavit vítězství. Podle Bujnocha hráli skvěle všichni. 

„Vyzdvihl bych hlavně výkon Vrány, jenž po úvodních šest kol skvěle podržel první šachovnici. 

Dále také Michala Novotného, ten byl se ziskem 5,5 bodu ze 7 možných nejlepším hráčem týmu. 

Turnaj čtyřčlenných družstev ale není pouze o jednotlivcích, náš tým fungoval skvěle a vzájemně 

jsme se podporovali,“ vysvětluje Bujnoch. 

Polabinský tým si získaných trofejí velmi váží. 

„To rozhodně. Naše radost je ještě o to větší, že se nám povedlo být nejlepší i v zahraniční 

konkurenci. Jsme také velice rádi, že jsme oba dva poháry, jak za titul mistrů České republiky, tak 

za výhru v celém turnaji, udrželi na domácí půdě v Pardubicích,“ říká Bujnoch. 

A právě výhry na domácí půdě se muselo náležitě využít. Všichni hráči ihned večer po turnaji 

zaslouženě svůj úspěch zapili. 

„Máme za sebou velké oslavy, ohlásili jsme ten den manželkám, že nedorazíme domů, a šlo se,“ 

směje se Bujnoch. 

Autor: Marek Votke 

Turnajová jednička jede podle papírových odhadů 

Pardubický deník +8 - 16.7.2018 
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... bezpečně vede a má tak nakročeno k celkovému prvenství i republikovému titulu. 

POLABINY ŽIVÍ NADĚJI Dobrou zprávu pro východočeský šach je ta, že chodočeský 

2222 ŠK Polabiny A zůstávají ve hře o jednu z medailí. Zpětně ale mohou litovat 

zaváhání v páté rundě...  

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=1492df54-9237-4002-b81d-a55eac946190&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 16.7.2018 

rubrika: Pardubický kraj - strana: 16 

Šachy a hry CZECH OPEN 2018, Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 

29. ročník: Český lev Kolešovice Open, Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev v 

šachu, 5. kolo, výsledky první desítky nasazených týmů: Božkov - Mor. Slavia 

Brno A 0,5:3,5. ŠK Polabiny A -... 

Začal festival šachu a her 

orlicky.denik.cz - 15.7.2018 

strana: 00 

Pardubice - Mezinárodní festival šachu a her Czech Open 2018 začal ve čtvrtek v 

pardubické aréně. Na festivalu ale nepůjde jen o šachy, dá se tu hrát velké 

množství jiných her, jako jsou například piškvorky, scrabble, dáma a další. 

Největší turnaj prošpikovali mistři i velmistři 

pardubicky.denik.cz - 15.7.2018 

strana: 00 - autor: Hospodský Kvíz 

... porazil stejným poměrem TJ Stefanydes Polička. Obhájce z ŠK Zikuda Turnov A zvítězil nad ŠK 

Ústí nad Orlicí 3,5: 0,5. Víkendová nabídkaŠACHY: Český Lev Kolešovice Open – MČR týmů (so 

10.00 a 16.00, ne 8.00 a 14.00), RSM CZ Open – ratingový turnaj (so 16.00, ne 9.00 a... 

Východní Čechy, Pardubice - Největší na začátek. Letošní, 29. ročník mezinárodní festival Czech 

Open odzátkoval turnaj čtyřčlenných družstev 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=032e58c1-a280-4795-8a83-177461e8f3ba&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=1b15b6b5-2355-4ba6-a394-8704e6e729e2&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=508150b4-63ff-4c22-b939-a0892b2911b2&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Při pohledu do startovní listiny naskakuje šachovým příznivcům husí kůže. Vždyť mezi hráči lze 

vypátrat devět velmistrů, dvě velmistryně, třináct mezinárodních mistrů a dvě mezinárodní 

mistryně! 

„Český lev Kolešovice Open je velmi oblíbený turnaj, který se za ta léta stal také největším na 

našem festivalu. Letos se ho účastní 121 družstev s 628 hráči z osmi států. Tak s těmito údaji 

můžeme být velice spokojení. S ohledem na silné obsazení a oproti minulému roku také zvýšení 

počtu družstev z cizích zemí,“ kvituje tento fakt ředitel Czech Open Jan Mazuch. 

Nicméně většinu přihlášených týmů stále tvoří české celky, které jsou i mezi nejvýše nasazenými 

celky. Turnajovou jedničkou je Moravská Slavia Brno A s průměrným ratingem 2462. Také proto, 

že v jejím družstvu jsouhned tři velmistři – Viktor Láznička, Tomáš Polák a Pavel Blatný. Logicky 

tak paří k největším aspirantům nejen na domácí titul, ale rovněž na celkové první místo tohoto 

otevřeného klání. Pardubický odchovanec Viktor Láznička je největší hvězdou turnaje. V extralize 

nastupuje ze mistrovský 1. Novoborský ŠK. Ratingem 2669 se řadí na 73. místo na světě. 

Tým z Jihomoravského kraje následují ruští Yamal 1 se dvěma velmistry a ŠK Sokol Vyšehrad A s 

velmistrem Vojtěchem Plátem. 

Na úvod došlo k překvapení, když pátý nasazený Unichess A remizoval 2:2 s áčkem Zábřehu. 

Suverénně prošla prvním kolem Moravská Slavia Brno A, která zdolala Misi Otroci 4:0. Yamal 1 si 

poradil s Lokomotivou Bratislava A 3:1 a Vyšehrad A porazil stejným poměrem TJ Stefanydes 

Polička. Obhájce z ŠK Zikuda Turnov A zvítězil nad ŠK Ústí nad Orlicí 3,5: 0,5. 

  



 

 

Festival šachu a deskových her 

ČT 24 - 14.7.2018 

pořad: Polední události - vysíláno: 12:00 - pořadí zprávy: 13 

Openu je největší důraz kladen právě na šachy, no a je velmi zajímavé, že tu můžeme vidět i velmi 

mladé hráče i děti kolem 10 let, kteří hrají proti dospělým. Velmi /nesrozumitelné/ šachový turnaj se 

tu koná od 20. Července, no a takovou zajímavostí je, že šachy... 

Do akce jdou vyznavači holanďanů i řešitelé úloh 

Mladá fronta DNES - 14.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 19 - autor: (vot) 

PARDUBICE Pardubický Festival šachu a her Czech Open nabírá obrátky. Pokud 

jde o šachy, dnes v 9.30 startuje otevřené mistrovství České republiky v 

bughouse, tedy mezinárodní formě holanďanů, a v 16 hodin dvoudenní 

Aquacentrum Pardubice Open, rovněž otevřený šampionát v...  

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 14.7.2018 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 19 

5:17,6. 100 prsa: 4. Houf 1:17,2. 400 volný způsob: 4. Houf 4:48,3. Šachy a hry 

CZECH OPEN 2018, Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 29. ročník: 

Český lev Kolešovice Open, Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev v šachu, 1. 

kolo, výsledky první desítky...  

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=90706635-f01a-4a59-ad71-7ab2b1611ae9&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=68459452-6695-4561-9675-657334b4f2c6&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ae119e08-edab-400f-80c7-1be6a6592c70&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachová federace suspendovala svého předsedu. Poškozoval ji 

24zpravy.com - 13.7.2018 

strana: 00 

... jeho jméno objevilo na americkém sankčním seznamu kvůli podezření z finančních transakcí s 

vládou syrského prezidenta Bašára Asada. Od šachové federace se následně začaly odvracet 

sponzoři a švicarská banka jí vypověděla účet. Loni v březnu se na webu FIDE objevila... 

Hráčská elita obsadila Pardubice, festival zahájily první turnaje 

tyden.cz +1 - 12.7.2018 

rubrika: Ostatní - strana: 00 - autor: ČTK 

Za stolky rozestavěnými v pardubické hokejové aréně ve čtvrtek zasedli první hráči 29. ročníku 

mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open. První den se hraje otevřené šachové mistrovství 

České republiky čtyřčlenných družstev a turnaje v bridži a deskových... 

 

Za stolky rozestavěnými v pardubické hokejové aréně ve čtvrtek zasedli první hráči 29. ročníku 

mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open. První den se hraje otevřené šachové mistrovství 

České republiky čtyřčlenných družstev a turnaje v bridži a deskových hrách. Hlavních šachových 

turnajů by se mělo zúčastnit zhruba 1100 hráčů z 50 zemí, uvedl mluvčí festivalu Adam Joska. 

Největší pozornost na sebe poutá otevřený velmistrovský turnaj Pardubice Open, který se 

uskuteční od 20. do 28. července. Nasazenou jedničkou je nizozemský šachista Jorden van 

Foreest, jenž je na turnaji nováčkem a zároveň se řadí na páté místo na světě v kategorii hráčů do 

20 let. Na startovní listině ho následují David Paravyan a Sergei Movsesian, který se bude snažit o 

třetí vítězství. Nejvýše nasazeným Čechem je Jiří Štoček, jenž už se na Czech Open umístil na 

medailových pozicích. Dalším českým zástupcem je nejmladší český velmistr Nguyen Thai Dai 

Van, titul získal teprve nedávno. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4931db9e-89da-46e8-aef1-d810ba7a7b7f&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=747098f8-5a70-4bcc-9ada-98eb5d03e3ba&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

"Zajímavým účastníkem hlavního turnaje je Ind Praggnanandhaa, jemuž je teprve 13 let a ve svém 

věku je nejlepším hráčem světa," uvedl ředitel festivalu Jan Mazuch. 

Festival trvá do 29. července, do Pardubic by podle organizátorů mělo přijet na 4000 účastníků. 

Soutěžit se bude také v bridži, go, scrabblu, Zatre, backgammonu, dámě, piškvorkách a řadě 

dalších her. Letošní novinkou je kyrgyzská národní hra Ordo, která se hraje se zvířecími kostmi ve 

venkovních prostorech, nebo Hospodský kviz. 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 12.7.2018 
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... nastoupilo 43 šachistů. Po 6. kole je v čele pětičlenná skupina Kamil Koziol 

(Polsko), Jan Sosna (Slavoj Poruba), Stanislav Jasný (Beskydská šach. škola), 

Tomáš Vojta (Moravská Slavia), Petr Kapusta (Slavia Kroměříž) se ziskem 4,5 

bodu. Domašov n. B. Ve skupině C Šachového... 

Vloni padl rekord a letos vyhlíží ještě lepší čísla 

rychnovsky.denik.cz +1 - 12.7.2018 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

Východní Čechy, Pardubice - Czech Open: 29. ročník Mezinárodního festivalu šachu a her 

tradičně odstartuje turnaj čtyřčlenných družstev. "Startér… Ne, teď se nebudeme bavit o postavě, 

která zahajuje závody. V tomto případě se jedna o zahajovací turnaj festivalu Czech... 

Východní Čechy, Pardubice - Czech Open: 29. ročník Mezinárodního festivalu šachu a her 

tradičně odstartuje turnaj čtyřčlenných družstev 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=730f5403-3f31-4882-8434-587ecd5148ec&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
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Startér… Ne, teď se nebudeme bavit o postavě, která zahajuje závody. V tomto případě se jedna o 

zahajovací turnaj festivalu Czech Open. Stejně jako v předchozích letech, tak i na letošním 29. 

ročníku této mamutí pardubické akce, jím je turnaj čtyřčlenných družstev. 

Láznička za Brno… 

„Kvarteta“ jsou ve stínu hlavního velmistrovského klání i turnaje v rapid šachu. A neprávem. Vždyť 

v jednotlivých týmech nastupují hvězdy. Jedno jméno za všechny: Viktor Láznička. Vítěz jednoho z 

ročníků velmistrovského turnaje ale nebude hájit barvy žádného pardubického klubu, přestože je 

odchovancem města, ve kterém se Czech Open každoročně koná. 

„Viktor ale nebude hájit ani barvy Novoborského ŠK, se kterým pravidelně vyhrává extraligu. 

Nastoupí za jedno brněnské družstvo,“ objasňuje zástupce ředitele festivalu Petr Laušman. 

A je tu ještě jedna věc pro kterou si pořadatelé hýčkají úvodní turnaj celé sedmnáctidenní akce. V 

posledních letech totiž zaznamenávají přepisy tabulek v počtu účastníků. 

„V loňském roce padl absolutní rekord. Do hry zasáhlo 131 týmů, ve kterých se zapojilo přes 600 

šachistů převážně z České republiky. Očekáváme, že by se nám letos mělo povést tento rekord 

opět překonat,“ míní Laušman. 

Nemusí vyhrát, přesto vyhrají… Český Lev Kolešovice Open, jak je turnaj „čtyřek“ pojmenován je 

totiž mistrovstvím republiky. První tým z České republiky kdekoliv v celkovém pořadí obdrží zlaté 

medaile. 

„Musí ale mít v názvu město nebo oblast, za kterou hraje,“ poukazuje zástupce ředitele na fakt, že 

„hospodská“ jména neprojdou i kdyby se hráči sebevíc snažili. 

Východočeská síla 

V minulosti do celkového pořadí nejen MČR nahlas promlouvali i Východočeši. Ať už z Hradce 

Králové, Pardubic, Jičín či Lípy. Dlouhodobý největší favorit se však rekrutuje z Turnova. Tedy z 

města, které v minulosti patřilo do východočeského regionu. A si může znovu dělat čáku na 

nejcennější kov. 

„Zikuda Turnov získala do svých služeb vynikajícího izraelského šachistu, velmistra Maxima 

Rodsteina. Jeho ELO se pohybuje kolem hranice 2700 bodů, což z něj dělá vůbec nejsilnějšího 

hráče celého festivalu,“ přidává zajímavý postřeh Petr Laušman. 

Zdroj: https://orlicky.denik.cz/ostatni_region/vloni-padl-rekord-a-letos-vyhlizi-jeste-lepsi-cisla-

20180712.html 

  



 

 

Pardubice se promění v černobílý svět 
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velký vzor v bývalém mistru světa Ánándovi. Šachy tam prožívají obrovský boom. V mládežnických 

soutěžích už Indie převálcovala bývalý Sovětský svaz. Navíc je tam na vzestupu střední třída 

obyvatel,“ vysvětluje Mazuch. VŠEHOCHUŤ PRO VŠECHNY Na tom, že šachy... 

Tisíce šachistů a nejen oni se opět sjedou do hokejové haly 

tyden.cz - 10.7.2018 

strana: 00 

Na 29. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open by mělo do Pardubic přijet okolo 

4000 hráčů z celého světa. Počet účastníků je přibližně stejný jako v předchozích letech. Nejsilněji 

jsou obsazené turnaje v šachu, čtyř hlavních se zúčastní asi 1100... 

 

Na 29. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open by mělo do Pardubic přijet okolo 

4000 hráčů z celého světa. Počet účastníků je přibližně stejný jako v předchozích letech. Nejsilněji 

jsou obsazené turnaje v šachu, čtyř hlavních se zúčastní asi 1100 hráčů. V hlavním 

velmistrovském turnaji je mnoho mladých i velmi mladých šachistů, řekl novinářům ředitel festivalu 

Jan Mazuch. 

"Nejvýše nasazeným je Jorden van Foreest z Nizozemska, který má ELO 2640 a je pátým hráčem 

na světě do 20 let. Z mladých hráčů je určitě nejvýznamnější 18. nasazený Ind Praggnanandhaa, 

kterému je 13 let a je na 46. místě do 20 let na světě a ve své věkové kategorii je nejlepší hráč 

světa," uvedl Mazuch. 

Upozornil také na mladého českého hráče, jímž je Nguyen Thai Dai Van. "Ve svých 17 letech je 

mezinárodním velmistrem a je 11. nasazený, takže má velkou šanci umístit se na předním pořadí," 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=bf60eb13-6cc2-4e2d-9401-85304000dc8e&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f1ebba8c-2176-48ec-8111-c86219992218&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

řekl Mazuch. 

Nejvýše nasazeným českým hráčem je Jiří Štoček na šestém místě. Z dalších českých šachistů se 

zúčastní i Vojtěch Plát na 12. pozici. 

Podle Mazucha je letos silně obsazen i turnaj v čínské deskové hře hře go. Do Pardubic přijede 

několik hráčů s vysokým hodnocením, které by odpovídalo šachovým velmistrům. 

Festival trvá od 12. do 29. července, dosud se přihlásili hráči ze 48 zemí. V hokejové aréně se 

vedle šachových soutěží bude hrát i řada dalších her. Mimo oblíbeného bridže, dámy, scrabblu, 

sudoku nebo piškvorků to bude číselné scrabble zatre nebo početní hra abaku. Soutěžit se bude i 

ve skládání Rubikovy kostky a v mankalových hrách. Letošní novinkou je Hospodský kviz, do nějž 

se přihlásilo kolem 200 lidí, v Pardubicích se bude konat první mistrovství republiky. Program 

festivalu je zveřejněn na jeho stránkách. 

Do Pardubic míří festival šachu a her 
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Východní Čechy, Pardubice - Mezinárodní festival šachu a her Czech Open 2018 začíná už ve 

čtvrtek 12. července v pardubické ČSOB Pojišťovna areně. 

Připraveno je několik šachových turnajů včetně velmistrovského, který záčíná 20. července. Na 

festivalu ale tradičně nepůjde jen o šachy, dá se tu hrát velké množství jiných her, jako jsou 

například piškvorky, scrabble, dáma, mankala a mnoho dalších. 

Připraven opět bude také doprovodný program, který láká návštěvníky například na turnaj v malé 

kopané, turnaj v bowlingu, soutěž v luštění křížovek nebo sudoku. 

Vstup pro diváky je bezplatný na všechny akce pořádáné jako součást festivalu. Czech Open končí 

29. července. 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 9.7.2018 

rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 17 

... Ángel, Ivanov (62. Gaščenkov), Roši (78. Bacujev), Švec (46. Doumbia), Silva 

(66. Ravanelli), Mitrišev (46. Beriša), Balaj (62. Sadajev). Šachy O POHÁR města 

Klatovy - Unileasing Open, 27. ročník mezinárodního turnaje. Hlavní turnaj Bazar 

Běšiny cup, konečné pořadí po 9... 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d411af86-d844-4a22-a450-764a315414bf&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=247db739-57f0-460b-9f6d-473d3eb03b30&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachové okénko Rokycanského deníku: červenec roku 2018 

Rokycanský deník - 7.7.2018 

rubrika: Sport - Rokycansko a region - strana: 14 

... Velkomyslný Morphy nepřijal propadlé sázky. Určil ji pro Anderssena na cestu do Paříže. (Z 

knihy F. J. Prokopa Československo ve světovém šachu.) (pokračování příště) Problém č. 61: Bílý 

(Morphy) byl na tahu a rázně vyhrál. Jak začal, že v sedmi tazích byl černý...  

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 7.7.2018 

rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 19 - autor: (sou, es, ph, jk, jah) 

... 500 m s pevným startem. Nikol Soustružníková zvítězila na 200 m letmo a 500 s pevným 

startem, k tomu byla třetí v keirinu a sprintu dvojic. Šachy O POHÁR MĚSTA Klatovy - Unileasing 

Open, 26. ročník mezinárodního turnaje, Bazar Běšiny Cup, pořadí po 6. kole: 1. Krzyzanowski... 

Klatovy hostí mezinárodní šachový turnaj 

rozhlas.cz - 5.7.2018 

 

strana: 00 - autor: Jitka Englová 

 

Mezinárodní šachový turnaj O pohár města Klatov se letos koná již pošestadvacáté. Ke stolům už 

tradičně usednou hráči z různých zemí a všech věkových kategorií. 

 

Sál kulturního domu v Klatovech se opět zaplnil stolečky se šachovnicemi. Až do neděle se zde 

koná mezinárodní šachový turnaj a podle jeho ředitele je účast skoro stejně vysoká jako během 

rekordního ročníku v roce 1999. „Letos máme 92 hráčů ve skupině A a ve skupině B je 146 hráčů, 

celkem tedy 238 hráčů. Jsme hodně blízko rekordu z roku 1999, kdy se zúčastnilo 256 hráčů,“ řekl 

Pavel Hrdlica. 

 

Soutěží hráči z různých zemí a každého věku 

Do Klatov přijeli šachoví hráči z mnoha zemí a v různých věkových kategoriích. „Máme tady 

mezinárodního mistra z Polska Martina Křižanovského, který přivezl svého desetiletého svěřence. 

Jsou tady i hráči z Německa nebo z Polska,“ vyjmenoval Hrdlica s tím, že se spolu mohou utkat i 

nejstarší hráč turnaje, pětaosmdesátiletý pan Matějka, a sedmiletá Anežka. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2a727aea-53ec-4da9-915b-eff7694550dd&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=666fa9c3-2869-49c3-9067-dd44e00dfb2f&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=67d0239f-8d30-4eba-b354-25c5243c2d04&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Mezi nejmladší účastníky patří také jedenáctiletý Jakub Kusa z Karlových Varů, který ale tentokrát 

soutěží za Klatovy. „Chtěl jsem si zahrát extraligu mládeže a Vary nepostoupily. Klatovští mi 

nabídli, abych soutěžil za ně,“ vysvětlil vítěz Mistrovství republiky v kategorii do 14 let, který se 

brzy zúčastní mistrovství světa v Řecku. K šachům ho prý přivedl tatínek, toho už ale dnes bez 

problémů porazí. 

 

Vybrané turnaje je možné sledovat v přenosu na stránkách sachy-klatovy.cz a nově také na 

mezinárodním šachovém serveru. „Chess 24 live letos přenáší všechny turnaje do celého světa, 

možná by to mohlo nalákat další soutěžící z různých zemí a mohlo by tu příště být více cizinců. 

Bývali tady i soutěžící z JAR nebo z Austrálie,“ řekl ředitel soutěže. 

 

Šachová přehlídka končí až v neděli 

Týdeník Klatovska - 4.7.2018 

 

rubrika: Sport - strana: 24 - autor: (tk) 

 

00) a závěrečné neděle (9.00). Jako součást doprovodného programu se již v neděli odehrály 

turnaje v rapid šachu, mládeže a seniorů. V pátek od 20 hodin je na programu turnaj v bleskovém 

šachu. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=fa5fa8e8-9631-4736-944d-ea5157b7d9eb&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Po třetím kole drželo trio šachistů plný počet bodů 

Mladá fronta DNES - 4.7.2018 

 

rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 17 - autor: (es, ph)  

 

... Na čele se tak usadil kvartet Straka, Výprachtický, Půlpán a Xu. „Právě IM Xianliang Xu z 

Německa zatím z favoritů předvádí nejlepší šachy,“ konstatoval ředitel turnaje Pavel Hrdlica. 

Hráčům domácího ŠK Sokol Klatovy se daří zatím střídavě, nejvýše bylo trio... 

 

Olga Sikorová je mistryní České republiky 

Písecký deník +6 - 4.7.2018 

 

rubrika: Sport / Jižní Čechy - strana: 15 - autor: KAMIL JÁŠA 

 

„Pořádali jsme mistrovství České republiky žen v šachu 2018, turnaj byl součástí Šachového 

festivalu České Budějovice,“ upřesňuje Jiří Havlíček, ředitel akce, která velmi úspěšně proběhla ve 

velkém sále kulturního domu Vltava. Mistryní České republiky v... 

 

Na 64 polích 

Brněnský deník - 4.7.2018 

 

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

 

... Nominováni jsou David Navara, Viktor Láznička, Zbyněk Hráček, Jiří Štoček a 

Peter Michalík. ČESKÉ BUDĚJOVICE. Mistrovství ČR žen v šachu absolvovala 

desítka hráček. Konečný výsledek: 1. Olga Sikorová (TŽ Kristýna Petrova 

(Unichess), Natálie Kaňáková (Beskydská... 

 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 4.7.2018 

 

rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 17 - autor: (es) 

 

... Praha 15, 2. USK Praha 14, 3. SSK Vítkovice 10, 4. Škoda Plzeň 10, 5. AK Olymp Brno 9, 6. 

Olymp Praha 8, 7. Tepo Kladno 4, 8. Spartak Praha 2. Šachy O POHÁR MĚSTA Klatov - 

Unileasing Open, 26. ročník mezinárodního turnaje, Bazar Běšiny Cup, 3. kolo: FM Mejzlík 

(Vlašim) - GM... 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5681500a-1e36-4cab-80f8-bfaf735089bd&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0df3adc6-a205-4e1d-baa3-deb09eccba5c&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d584cf64-575c-48bd-9c1d-236296e0ba29&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=92122d75-821f-4a96-b528-a4a8a24abeb9&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Výsledkový servis 

Vyškovské noviny - 4.7.2018 

 

rubrika: Sport - strana: 22 - autor: (spo)  

 

... Ždár na Sázavou: Ve svém prvním letošním startu v olympijských délkách dokázala Pavlína 

Polácková (Ekol Brno/AK Drnovice) zvítezit. ŠACHY Vyškov: Desátý turnaj seriálu šachových 

turnaju pro deti a mládež mel 20 úcastníku. Výsledek: 1. Jan Hvozdovic (Lok. Brno) 4,5(9),... 

 

Favorité si i po třetím kole hlídali své pozice 

klatovsky.denik.cz +1 - 3.7.2018 

 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Tomáš Kanta 

 

... Vojtěch Straka, David Výprachtický, Jakub Půlpán a XianLiang Xu. A právě IM XianLiang z 

Německa zatím z favoritů předvádí nejlepší šachy. Domácím hráčům se daří střídavě – Filip 

Šimůnek, Tomáš Hurdzan a Václav Nový mají 2 body, Martin Simet, Matouš Eret,... 

Klatovy – Třetí kolo šachového turnaje O pohár města Klatov – Unileasing Open se odehrálo bez 

větších překvapení. Žádné velké přehmaty v podání první desítky nasazených šachistů se 

prozatím nekonaly, o vedení v A turnaji Bazar Běšiny cupu se dělili čtyři hráči se stoprocentní 

bilancí (3 b.). 

 

První stůl opustila po 3. kole minimálně pro další kolo nasazená dvojka GM Petr Neuman, který 

neměl tentokrát svůj den a musel se spokojit s remízou s Ondřejem Mejzlíkem. A tak stejně jako 

jednička turnaje IM Marcin Krzyzanowski (remíza ve 2. kole) a devět dalších hráčů zaostává půl 

bodu za čtveřicí Vojtěch Straka, David Výprachtický, Jakub Půlpán a XianLiang Xu. A právě IM 

XianLiang z Německa zatím z favoritů předvádí nejlepší šachy. Domácím hráčům se daří střídavě 

– Filip Šimůnek, Tomáš Hurdzan a Václav Nový mají 2 body, Martin Simet, Matouš Eret, Lukáš 

Dolanský a Miroslav Kubát 1,5 bodu, Jakub Kůsa 1 bod a Jozef Kántor půl bodu. 

V turnaji B Sophia cupu je na nějaké soudy při 146 účastnících ještě brzy, v tuto chvíli jsou vpředu 

tříbodoví Matěj Kaňka, Jaromír Matějka, Jiří Danko, Jan Kastner, Jakub Sedlák a Ladislav 

Chmelík. Z klatovských šachistů je na tom nejlépe Zdeněk Sova s 2,5 body. Vlastimil Bouček a 

Václav Šimáček mají po 2 bodech. Padesátiprocentní bodový zisk měl Vojtěch Matějíček. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=823f6005-68ad-4fb4-8ff3-b3be2c1c1aa4&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e3764573-05af-42c1-88b5-4e3cbafd5ae5&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

V neděli dopoledne byl hrací sál vyhrazen pro tři turnaje v rapid šachu (7 kol, hrací tempo 2 x 15 

min). Rapid OPEN VOZP vyhrál IM Jaroslav Bureš, v soutěži Senioři AUTO NEJDL si vedl nejlépe 

Jaroslav Tiller a rapid mládež KOLA KLATOVY ovládl Jakub Kůsa. Všichni tři vítězové potvrdili 

pozice nasazených jedniček. 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 3.7.2018 

 

rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 17 - autor: (es) 

 

... týmový sprint: 1. S. Kaňkovská, V. Jaborníková 1:00,492, 500 m s pevným startem: 1. V. 

Jaborníková 38,174, 2. S. Kaňkovská 38,990. Šachy O POHÁR MĚSTA Klatovy, 26. ročník 

mezinárodního turnaje, Bazar Běšiny Cup, z výsledků 2. kola: Toman (Klášterec n. O.) - IM... 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=1680bbd9-bc6e-4508-9b68-0e38f9c985be&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 2.7.2018 
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podnik Praha-2) 0:1, FM Xianliang (Něm.-3) - Kůsa (ŠK Sokol Klatovy) 1:0, Rapid 

Open VOZP - doprovodný turnaj v rapid šachu: 1. IM Bureš (Poruba) 6,5, 2. Vedral (Oaza Praha) 

5,5, 3. Kotál (Šach. akademie VŠTE) 5,0, mládež Kola Klatovy: 1. Kůsa (ŠK Sokol Klatovy), senioři 

Auto... 

 

Igor Yarmonov mistrem světa tělesně postižených šachistů 
chess.cz - 1.7.2018 

 

strana: 00 

 

... pro zdravotnictví pan Ing. Radek Lacko. Mistrovství proběhlo pod organizací ředitelky turnaje 

Evy Marie Valentové. Mistrem světa IPCA v šachu 2018 se stal Igor Yarmonov z Ukrajiny, na 

druhém místě skončil Andrei Gurbanov z Izraele a na třetím místě se umístil Lukasz Nowak z... 

 

Ve dnech 21. 6. – 30. 6. 2018 v Top Hotelu v Praze proběhl již 18. ročník MS IPCA tělesně 

postižených šachistů 2018. Hlavní záštitu nad akcí převzal Magistrát hlavního města Prahy, 

jmenovitě radní pro zdravotnictví pan Ing. Radek Lacko. Mistrovství proběhlo pod organizací 

ředitelky turnaje Evy Marie Valentové. 

 

Mistrem světa IPCA v šachu 2018 se stal Igor Yarmonov z Ukrajiny, na druhém místě skončil 

Andrei Gurbanov z Izraele a na třetím místě se umístil Lukasz Nowak z Polska. Mistryní světa v 

ženské kategorii se stala Světlana Gerasimova z Ruska. Nejlepším Čechem závěrečného pořadí 

byl na pátém místě Milan Babula. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=880aa458-c449-480d-91a9-5b20702ca0c5&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=53bc073d-9fbf-49ed-87f8-dd84202ab9b5&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
  

Vítězům předávali ceny Sergej Movsesjan a Vladislav Stanko (uprostřed fotografie), mistr světa 

Igor Yarmonov je druhý zprava. 


