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Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 30.8.2018 

rubrika: sport aktuálně - strana: 15 - autor: (kal)  

(Šachklub Písek) 6,5, 5.-10. Bela Jakab (SVK), Petr Kapusta (Slavia Kroměříž), 

Stanislav Jasný (Beskydská šach. škola), Erno Molnar (SVK), Martin Červený 

(Duras Královo Pole), Patrik Stěpaník (Beskydská šach. škola) 6 bodů. Z dalších 

Jihomoravanů: 16. René Přibyl (Bystrc.. 

Novoborská šachová Corrida v polovině 

chess.cz - 30.8.2018 

strana: 00 - autor: Roberta Cveka, Vlastimila Babuly, Pavla Šimáčka 

V neděli 26. srpna byl slavnostně na radnici v Novém Boru zahájen 8. ročník šachové Corridy. Za 

přítomnosti České televize představil manažer Corridy Petr Boleslav hlavní protagonisty – 

izraelskou jedničku GM Borise Gelfanda a jeho vyzyvatele českou dvojkou GM Viktora Lázničku a 

mladého Izraelce GM Nitzana Steinberga, který hraje s IM Tadeášem Krieblem. 

 

Slavnostní zahájení 

Po zahájení se uskutečnily simultánky se zahraničními hosty. GM Boris Gelfand zvítězil 10-2 (čtyři 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=7ebc4dcc-fe9b-4691-86b7-fb8532248797&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=0e853481-111c-4f45-b49d-56be0cce5cb6&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

remízy). GM Nitzana Steinberga vyzvalo 20 mladých šachistů, závěrečné skóre bylo 16-4 pro 

mladého velmistra. Jedinou výhru si připsal Štěpán Dolenský. 

Simultánka s velmistrem Borisem Gelfandem 

Zároveň se konala nadační partie, čtyři zástupci firem se utkali se čtyřmi velmistry, a čím více tahů 

s nimi vydrželi hrát, tím více peněz šlo na podporu nadace LIRA. Celkem se odehrálo 152 tahů, 

což znamenalo příspěvek pro nadaci 30 400,- korun. 

První hrací den se hráči  spíše oťukávali a obě partie skončily remízou. V úterý přešel Tadeáš 

Kriebel v partii s Nitzanem Steinbergem do zajímavých zápletek, tím že obětoval věž. Složitou 

pozici zvládl lépe právě domácí hráč a ujal se vedení v zápase. Viktor Láznička i ve druhém kole s 

Borisem Gelfandem pouze remizoval. 

Ve středu se uskutečnily rapidové souboje. Boris Gelfand prokázal své bohaté zkušenosti a zvítězil 

v obou partiích. Tadeáš Kriebel v první partii dostal svého izraelského soupeře do divoké pozice, 

ve které se opět lépe zorientoval a navýšil své vedení o další bod. V odvetě byl k bodu opět blízko 

český mezinárodní mistr, poté ale špatně spočítal variantu a mohl být rád za remízu. 

Stav utkání Českou – Izrael je tedy vyrovnaný 4-4. Dnes se od 16 hodin pokračuje opět vážnými 

partiemi, sledovat můžete i živý přenos s komentářem GM Roberta Cveka, GM Vlastimila Babuly a 

GM Pavla Šimáčka. 

ŠACHY HRÁL VELMISTR Z IZRAELE 

Českolipský deník +2 - 29.8.2018 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 

ŠACH MAT. Osmý ročník Novoborské šachové Corridy je v plném proudu. Letos na 

turnaj do Nového Boru zavítali také hosté z Izraele, konkrétně jejich nejslavnější hráč 

Boris Gelfand a velmistr Nitzan Steinberg (na snímku). Při úvodní simultánní partii na 

radnici dokázali... 
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FOTO: Šach mat. Šachy hrál i velmistr z Izraele 

ceskolipsky.denik.cz +1 - 29.8.2018 

rubrika: Moje Českolipsko - strana: 00 - autor: Redakce 

Nový Bor – Osmý ročník Novoborské šachové Corridy je v plném proudu. Letos na turnaj do 

Nového Boru zavítali také hosté z Izraele, konkrétně jejich nejslavnější hráč Boris Gelfand a 

velmistr Nitzan Steinberg. 

 

Při úvodní simultánní partii na radnici dokázali čtyři hráči z dvanácti s Gelfandem remizovat. V 

druhé partii, která se konala v parku na náměstí, pak vyzvalo Steinberga celkem dvacet hráčů. 

Šest z nich uhrálo remízu a jeden, jmenovitě Štěpán Dolanský, ho dokonce porazil. České barvy 

na turnaji hájí druhý hráč domácího žebříčku Viktor Láznička a mezinárodní mistr Tadeáš Kriebel. 

Šachová Corrida se v Novém Boru koná až do neděle 1. září.  

Žádné výhody si neprosím 

Pardubický týden +2 - 29.8.2018 

rubrika: Sport - strana: 31 - autor: ZDENĚK ZAMASTIL naj. 

velmistrovský tur Sergej MOVSESJAN, šachy Vyrůstal jako Armén v sovětské 

Gruzii. Ve čtrnácti letech se přestěhoval s rodičí do Pardubic. Sice žil dlouhá léta v Čechách, umí 

perfektně česky, ale české občanství mu nebylo nikdy uděleno. Přesto reprezentoval Českou... 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8edc8ec5-8e67-47cd-a9fd-6ceaf7fd5ce0&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
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Nový Bor hostí Šachovou corridu 

Mladá fronta DNES - 28.8.2018 

rubrika: Kraj Liberecký - strana: 15 - autor: (hav) 

Šachy Osmý ročník Novoborské šachové corridy, který odstartoval včera v Novém 

Boru, se nese ve znamení soubojů tuzemských hráčů proti soupeřům z Izraele. V 

hlavním zápase proti sobě stojí izraelský velmistr Boris Gelfand proti české dvojce 

Viktoru Lázničkovi, který... 

FOTO 

Právo - 28.8.2018 

rubrika: Severovýchodní Čechy - strana: 10 - autor: (mip) 

Foto popis| NOVÝ BOR OVLÁDLY ŠACHY. Celý týden bude v severočeském Novém Boru patřit 

soubojům na šachovnici. Začal tu totiž 8. ročník šachové corridy, na niž organizátoři pravidelně 

zvou i esa světového šachu. Na snímku dvacetiletý izraelský velmistr Nitzan Steinber... 

V Londýně se konalo mistrovství světa v šachu pod vodou 

novinky.cz +1 - 27.8.2018 

rubrika: Koktejl - strana: 00 - autor: sl 

 

Pravidla hry jsou ve své podstatě stejná, podmínky jsou však o něco náročnější, protože se šachy 

nacházejí na dně bazénu. Hráč má navíc na každý tah pouze takový čas, jak dlouho dokáže pod 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f67bc954-db76-4bb7-81ed-7d7417c8c722&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
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vodou zadržet dech. Jakmile se vynoří, pokračuje ve hře jeho soupeř. 

Jedna hra trvá zhruba 30 až 40 minut, výjimkou však nejsou ani hodinové souboje. 

Neobvyklou formu deskové hry vymyslel před několika lety americký šachista Etan Ilfeld, který 

chtěl do hry přidat fyzický element a udělat ji o něco zábavnější. 

„Byl bych na sebe pyšný, kdybych byl mistrem světa v čemkoliv. A být mistrem světa v šachu pod 

vodou je skvělé. Je to ujeté, ale je to velká zábava,“ svěřil se agentuře Reuters letošní vítěz Rajko 

Vujatovic. 

Šachový býk byl vypuštěn, Corrida pro mistry i žáky 

genusplus.cz - 27.8.2018 

rubrika: Českolipsko - strana: 00 - autor: TZ/Kateřina Šmajzrová 

Simultánky Borise Gelfanda a Nitzana Steinberga zahájily letošní Novoborskou šachovou Corridu. 

Šachistům se dostalo přivítání od starosty města Nový Bor Jaromíra Dvořáka. Letošní ročník 

šachové Corridy byl slavnostně zahájen na radnici v Novém Boru. Zazněly úvodní informace a 

představení hráčů. Za domácí vyzve velmistr Viktor Láznička izraelskou jedničku Borise Gelfanda, 

v druhém zápase se střetne IM Tadeáš Kriebel s GM Nitzanem Steinbergem. 

 

Poté se ujali slova starosta Nového Boru Jaromír Dvořák a prezident Novoborského šachového 

klubu Roman Mužík a přivítali oba zahraniční hosty. Následně si před kamerami České televize a 

pod dozorem hlavního rozhodčího IA Pavla Votruby izraelští hráči nalosovali barvy, se kterými v 

pondělí v 16 hodin zahájí zápas. Boris Gelfand bude hrát liché vážné partie černými, zatímco 

Nitzan Steinberg bílými. V rapidech bude pořadí barev obrácené. 

Kolem druhé hodiny zahájili hosté simultánky. Boris Gelfand čelil 12 soupeřům, z nichž remízu si 

připsali Roman Mužík, Milan Lesage, Jiří Kadeřábek a Kateřina Šmajzrová. Nitzana Steinberga 

vyzvalo hned dvacet hráčů, Štěpán Dolenský velmistra dokonce porazil, remízy ještě uhráli 

Vlastimil Babula mladší, Matouš Brůna, Michal Papoušek, Kryštof Hofman, Filip Dolenský a Václav 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=1c28f3b4-1654-404e-8a12-30061ec45302&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Paulus. 

Na náměstí kromě simultánky probíhala letošní novinka „Vyzkoušejte udělat první tah“, nadační 

partie s šachovými velmistry. Čtyři společnosti – Aktivit, Lasvit, Kolektiv Ateliers z Nového Boru a 

Dopravní stavby Brno vložily do banku příspěvek 10 000 Kč a čím víc tahů jejich zástupce vydržel 

hrát s velmistrem, tím víc peněz šlo do centra pro podporu dítěte a rodiny LIRA. Za firmu Aktivit 

nastoupil Ondřej Válek proti GM Viktoru Lázničkovi a uhrál 37 tahů, s GM Vlastimila Babulu bojoval 

42 tahů Pavel Kánský z Lasvitu, Pavel Šimáček zvítězil nejrychleji ve 28 tazích proti Tobiáš Roh z 

Kolektiv Ateliers a GM Robert Cvek porazil ve 45 tazích Matyáše Roha, který reprezentoval DS 

Brno. Celkem tedy bylo provedeno 152 tahů, což pro nadaci LIRA znamenalo celkový příspěvek 

na podporu dětí 30 400 korun. 

Dnes odstartuje 8. ročník prvními partiemi, přímý přenos můžete sledovat od 15:40. Průběhem vás 

budou provádět GM Robert Cvek, GM Vlastimil Babula a GM Pavel Šimáček. 

Na šachové klání do Nového Boru přijede šachový mistr světa 

ČRo - liberec.cz +1 - 26.8.2018 

strana: 00 - autor: Fotobanka Pixabay 

 

Ode dneška 26. 8. až do soboty 1. září hostí Nový Bor na Českolipsku šachová klání. 

Největší hvězdou letošního ročníku Novoborské šachové Corridy je účast vyzyvatele mistra světa z 

roku 2012, šachového velmistra Borise Gelfanda z Izraele. Ten se v hlavním zápase utká s 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=637939a5-75e8-4da2-b69d-9333a77b030b&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

dvojkou českého žebříčku Viktorem Lázničkou z novoborského extraligového týmu. 

V druhém zápase proti sobě nastoupí mezinárodní mistr a novoborský hráč Tadeáš Kriebel a za 

Izrael velmistr Nitzan Steinberg. Slavnostní zahájení šachové Corridy proběhne v netradičních 

prostorách obřadní síně a pod širým nebem na náměstí Míru právě dnes od 14 hodin. 

Lidé tak mohou sledovat jak si povede Boris Gelfand v simultánce proti dvanácti hráčům v obřadní 

síni. Ve stejný čas zahájí simultánku také Nitzan Steinberg pod lípou přímo na náměstí. 

Letní turnaje 

chess.cz - 26.8.2018 

strana: 00 

Letní dny pozvolna plynou a za námi je mnoho dohraných šachových partií a celých turnajů. Tak 

tedy vydejme po českých stopách … 

Mezinárodní turnaj v hlavním městě  Spojených arabských emirátů v Abu Dhabí se zúčastnili dva 

junioři: Pavel Haase a Vladimír Veverka. Turnaje se zúčastnilo 184 mladých šachistů zařazených 

do věkových kategorií odstupňovaných po dvou letech – 8, 10, 12, 14 a 16 let. Pavel Haase byl v 

nejstarší kategorii čtvrtý nasazený a v první části turnaje ve 4 partiích naplno bodoval, pak ale 

přišlo přibrzdění způsobené dvěma prohrami, z nichž jedna byla v sedmém kole s nasazenou 

jedničkou a zároveň mezinárodním mistrem Gukeshem D, který celý turnaj vyhrál. Pavel Haase 

nakonec obsadil solidní šesté místo se 7 body. V. Veverka uhrál v devítikolovém turnaji 5,5 bodů a 

obsadil 55. příčku. Zajímavostí je, že skončil před všemi svými soupeři, se kterými na turnaji hrál. 

Pavel Haase se nedlouho po turnaji v Abu Dhabí zúčastnil juniorského turnaje do 16 let na 

Gibraltaru, kde úspěšně obhájil své nasazení na 1. místě (odkaz na výsledky). 

Další český junior Martin Nehyba se objevil na mezinárodním turnaji Spilimbergo Open v Itálii. V 

kategorii Master, kde čelo startovní listiny opanovali velmistři jako Bacrot, Nisipeanu, Jobava, 

Drejev a další, uhrál Martin 3,5 bodu z 9 partií. Hned v prvním kole remizoval s papírově silnějším 

domácím hráčem. Dále si v turnaji připsal dvě výhry (obě černými figurami) a k tomu dvě další 

remízy.  Samostatným vítězem turnaje se stal se 7,5 body GM Aleksej Drejev. (odkaz na výsledky) 

V naší kotlině je v druhé polovině letních prázdnin velkým lákadlem Olomoucký šachový festival. 

Letos se do Olomouce sjeli šachisté z 21 států! Tři uzavřené turnaje se hrály systémem každý s 

každým. První z těchto turnajů – velmistrovský – skončil velkou dělbou prvního místa, když celých 

5 hráčů záskalo 5,5 bodu z 9 partií. Nejlepší pomocné hodnocení měl IM Christoph Menezes z 

Rakouska, následovali GM Pavel Šimáček, IM Lukáš Černoušek, GM Martin Petr a Jakub 

Szotkowski. Největší radost měl nejspíše poslední jmenovaný Jakub Szotkowski, který splnil 

normu mezinárodního mistra. Radoval se také Matěj Hrabuša, který uhrál 5 bodů, čímž překročil 

elovou hranici 2400 a splnil poslední podmínku, která mu chyběla k titulu IM. Druhý uzavřený 

turnaj měl již jiné bodové rozestoupení. Samostatným vítězem se stal Ind Ajay Krishna se 7,5 body 

s bodovým náskokem na druhé místo. Nejlepší z českých účastníků turnaje byla WIM Kristýna 

Petrová. Ve třetím uzavřeném turnaji se stal vítězem IM Piotr Murdzia, nejlepším českým hráčem 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=296f45b1-4777-4c69-acc8-3cacb58545eb&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

zde byl na třetím místě FM Petr Červený se 6,5 body. V otevřeném turnaji dominovali zahraniční 

hráči. Zvítězil FM Mateusz Bronowicki, který jako jediný uhrál 7 bodů. Nejlepší český výsledek 

zaznamenal FM Vít Valenta, který obsadil s 6,5 body páté místo. Sehrály se i tři doprovodné 

turnaje. Mezi seniory zvítězil Stanislav Juříček (7 bodů). Vítězem v rapid šachu se stal GM Igor 

Yagupov, který 7 partií ztratil jen půl bodu. V bleskovém šachu byl vítězem Martin Dvořák, který v 

průběhu jedenácti kol nastřádal 8,5 bodu. (odkaz na výsledky, partie a fotografie) 

Nyní na konci prázdnin se jako již tradičně konají turnaje v Jeseníku, Starém Městě, Říčanech 

nebo v Plzni. (české turnaje na chess-results) 

Do města i kraje jsme přinesli tolik potřebnou konkurenci, tvrdí místopředseda 

Šachové akademie VŠTE Rudolf Černík 

budejckadrbna.cz +1 - 25.8.2018 

rubrika: Rozhovory - strana: 00 

 

Už to jsou tři roky, co byla v červnu 2015 na českobudějovické Vysoké škole technické a 

ekonomické založena Šachová akademie VŠTE. Z původních deseti členů se rozrostla na 

současných téměř pět desítek a stala se jedním z center jihočeského šachu. Nejen to prozradil v 

rozhovoru o dění v Šachové akademii VŠTE její místopředseda Rudolf Černík.  

Co vznik Šachové akademie VŠTE přinesl českobudějovickému šachu? Hlavně tolik potřebnou 

konkurenci. A to i do toho regionálního. Jejím založením se podařilo, že mnoho mladých hráčů, 

kteří chtěli se šachem z různých důvodů skončit, u něj vydrželo, protože je začal opět bavit. Co se 

tím změnilo či zlepšilo? Především se zlepšily podmínky. A vyšší konkurence pomohla změnit 

přístup k mladým hráčům, neboť do té doby ve městě působil v podstatě jediný šachový oddíl, 

pracující s mládeží. Fakt, že mnozí mladí hráči u šachu zůstali, pokládám za největší úspěch. 

Projevuje se to na sportovních výsledcích? Máme za sebou mnoho významných úspěchů v soutěži 
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družstev i jednotlivců na regionální i národní úrovni. Lze zmínit třeba titul mistryně České republiky 

jednotlivců v rapidu z roku 2015 nebo v témže roce druhé a třetí místo na mistrovství Čech v 

praktickém šachu. O rok později jsme z republikového šampionátu v rapidu vezli stříbro a bronz z 

praktického šachu. Vloni to bylo stříbro na Mistrovství České republiky ze soutěže jednotlivců a 

bronz z rapidu. Letos jsme na republikovém šampionátu brali stříbro za jednotlivce a šest našich 

hráčů nastoupí na republikovém šampionátu v rapidu.Teď v srpnu hraje Martina Šťastná na 

Mistrovství Evropy mládeže v Lotyšsku, a tak by se dalo pokračovat. 

Martina Šťastná v srpnu reprezentuje Česko na šachovém Mistrovství Evropy mládeže v Lotyšsku.  

To jsou „velké“ soutěže. A co v kraji? Máme řadu titulů krajských přeborníků – mladší žáci slavili v 

letech 2016 a 2018, starší pak vloni. Tým Šachové akademie VŠTE hrál v minulé sezoně extraligu 

a 1. ligu mládeže, další týmy hrály ve 2. lize, 2. a 3. divizi dospělých. V nastávající sezoně budou 

hrát dva týmy 1. ligu mládeže, dva týmy 1. divizi, jeden tým 2. a několik týmů 3. divizi. To jsou 

soutěže dospělých. To pak dává práci smysl. Jak dnes vůbec akademie vypadá? Kdo ji tvoří? 

Šachová akademie byla založena jako účelové zařízení VŠTE pro kulturní a sportovní činnost a 

byla zaregistrována u Šachového svazu České republiky. V létě 2017 se naše akademie domluvila 

na spolupráci s úspěšným šachovým oddílem Hraničář Horní Stropnice a hned se to projevilo na 

sportovních výsledcích. Vloni v prosinci pak byla akademie registrována jako zapsaný spolek. Ten 

má nyní 47 členů, z toho je 36 dětí do 18 let. O ně se stará jeden trenér 2. třídy, za nímž jsou 

vynikající výsledky v jeho předchozím působišti. Máme ještě pět trenérů 4. třídy, a rovněž 

zajišťujeme výuku šachu v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích a spolupracujeme s 

Jihočeskou vědeckou knihovnou při akcích, popularizujících mládežnický šachový sport. Přijímáte 

nové členy? Jak se jím stát? Šachová akademie je otevřená všem zájemcům o šachovou hru bez 

ohledu na věk. Jedinou podmínkou je souhlas se stanovami spolku. Seznámit se s naší činností 

lze každý čtvrtek od 16 hodin v naší klubovně v kampusu VŠTE na Okružní, kdy máme hrací den a 

kam mají volný přístup všichni příznivci šachu bez ohledu na oddílovou příslušnost. Informace jsou 

i na webu školy.  

Rudolf Černík, místopředseda Šachové akademie VŠTE.   

Jaké máte sportovní či nesportovní cíle? Ve sportu jsou cíle vždy nejvyšší možné a samotná hra 

pak ukáže, kam až dojdeme. Hlavní prioritou ale zůstává propagace a popularizace šachu mezi 

mládeží a vytváření podmínek pro další růst talentovaných hráčů a hráček   Co spolupráce přináší 

akademii a co VŠTE?   Podpora, kterou nám VŠTE poskytuje je doslova k nezaplacení. Velmi si jí 

vážíme. Ať už se jedná o poskytnutí klubovny, šachového materiálu, půjčování mikrobusu k 

dopravě hráčů na soutěže. Je toho hodně. Co přináší spolupráce škole, to musí posoudit ona 

sama. Ale předpokládám, že svými výsledky a činností neděláme škole, jejíž jméno máme i v 

názvu, žádnou ostudu a dobře ji na veřejnosti reprezentujeme. A pomáháme-li tím k podpoře 

technického a ekonomického vzdělání, pak jen dobře. K těmto oborům mají šachisté velmi blízko.   

  



 

 

Corrida vítá Gelfanda 

Českolipský deník +2 - 25.8.2018 
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... za Izrael nastoupí velmistr Nitzan Steinberg,“ avizuje za poradatelský 1. 

Novoborský šachový klub Petr Boleslav. Slavnostní zahájení šachové Corridy 

probehne v netradicních prostorách obradní síne na radnici v Novém Boru a pod 

širým nebem na námestí Míru v nedeli....  

Tipy deníku 

Českolipský deník - 25.8.2018 

rubrika: Českolipsko - strana: 02 

... v Novém Boru. Lákadlem letošního 8. ročníku je účast vyzyvatele mistra světa z 

roku 2012 velmistra Borise Gelfanda. Slavnostní zahájení šachové Corridy proběhne 

v prostorách obřadní síně na radnici v Novém Boru a pod širým nebem na náměstí 

Míru v neděli 26. srpna.... 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +5 - 25.8.2018 

rubrika: Sport - strana: 15 

SŠ informatiky, Cichnova 982/23? Do soboty 1. zárí se hraje vždy od 16 hodin, v 

nedeli 2. zárí 9. kolo od 9 hodin. Rekli o šachu: „Základním predpokladem sportu je 

boj. A šachy jsou bojem!“ (Juan Antonio Samaranch) Bohuš Prikryl Münchner 

Zeitung 1902 Mat 3. tahem Rešení z... 

 

Mezinárodní MČR v šachu pro tělesně postižené 

chess.cz - 24.8.2018 

strana: 00 

Šachový svaz České Republiky ve spolupráci s TJ Respekt Frenštát pod Radhoštěm Vás zvou na 

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ŠACHU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MUŽŮ 

A ŽEN 2018 konaného v útulném prostředí hotelu DUO v Horní Bečvě od 2.9. do 10.9.2018. 

Přijďte se podívat a podpořit. 
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Školení trenérů šachu 3. třídy 

chess.cz - 24.8.2018 

strana: 00 - autor: Aktuality Tmk 

Trenérsko-metodická komise SŠS pořádá Školení trenérů šachu 3. třídy, které se bude konat 22. – 

23. září a 6. – 7. října 2018. Více informací si přečtěte v propozicích. 

Šachista Finěk získal bronz 

Českolipský deník +2 - 23.8.2018 

rubrika: Sport - Liberecký kraj - strana: 14 

Liberec – Mladý šachista Václav Finěk z Desko Liberec reprezentoval na Mistrovství 

Evropské unie mládeže v šachu v kategoriích do 8, 10, 12 a 14 let, kde získal bronz. 

Česká reprezentace získala jednu zlatou (Tereza Horková v kategorii D8), jednu 

stříbrnou (Marek Míča H14) ... 

Nový Bor: Velmistr Boris Gelfand z Izraele odehraje simultánku na 

radnici 

parlamentnilisty.cz - 23.8.2018 

strana: 00 - autor: PV 

V duchu česko-izraelského souboje se ponese Novoborská šachová Corrida, jež proběhne od 

neděle 26. srpna do soboty 1. září v prostorách radnice, náměstí Míru a restaurace AJETO v 

Novém Boru. 
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Lákadlem letošního 8. ročníku je účast vyzyvatele mistra světa z roku 2012 velmistra Borise 

Gelfanda, který se neuvěřitelných 30 let drží mezi světovými top hráči. 

„Ten se v hlavním zápase utká s druhým hráčem českého žebříčku Viktorem Lázničkou, jenž 

reprezentuje barvy novoborského extraligového týmu. V druhém zápase proti sobě nastoupí mládí. 

České barvy bude hájit mezinárodní mistr a novoborský hráč Tadeáš Kriebel, za Izrael nastoupí 

velmistr Nitzan Steinberg,“ avizuje za pořadatelský 1. Novoborský šachový klub Petr Boleslav. 

Slavnostní zahájení šachové Corridy proběhne v netradičních prostorách obřadní síně na radnici v 

Novém Boru a pod širým nebem na náměstí Míru v neděli 26. srpna 2018. Právě sem mohou 

zavítat fanoušci královské hry z řad veřejnosti a sledovat od 14:00 hodin, jak si povede Boris 

Gelfand v simultánce proti dvanácti hráčům v obřadní síni. Ve stejný čas zahájí simultánku také 

Nitzan Steinberg pod lípou na náměstí Míru. Zde o hodinu později rozehraje novoborský velmistr 

nadační partii proti bojovníkům z místních soukromých firem, které přijali výzvu šachového klubu. 

„Výtěžek nadační partie půjde ve prospěch Centra LIRA, které pomáhá rodinám s dětmi se 

zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem a rodinám s dětmi s poruchou autistického 

spektra,“ upřesňuje Petr Boleslav. 

Hlavní souboje budou probíhat od pondělí 27. srpna každý den od 16:00 hodin v restauraci 

AJETO, rozhodující kola sehrají hráči v sobotu 1. září. „Vracíme se tím k zaběhnutému formátu 

zápasů na čtyři aprtie v klasickém tempu a čtyři partie v rapid tempu,“ doplňuje Petr Boleslav s tím, 

že na své si přijdou nejen diváci v komentátorském studiu, ale i šachisté toužící po aktivitě. 

Souběžně s šachovou Corridou proběhne Gelfand camp pro mladé šachisty v novoborské sklářské 

škole a chybět nebude tradiční bleskový turnaj Fejfarův memoriál v základní škole U Lesa v sobotu 

1. září. 

Program: 

26. srpna 14.00 hodin - simultánky (náměstí Míru, Městský úřad Nový Bor) 

26. srpna 15.00 hodin - VYZKOUŠEJTE UDĚLAT PRVNÍ TAH (náměstí Míru, N. Bor) 

27. srpna 16.00 hodin - partie č.1 (AJETO restaurant Nový Bor) 

28. srpna 16.00 hodin - partie č.2 (AJETO restaurant Nový Bor) 

29. srpna 16.00 hodin - rapid partie č.1 a č.2 (AJETO restaurant Nový Bor) 

30. srpna 16.00 hodin - partie č.3 (AJETO restaurant Nový Bor) 

31. srpna 16.00 hodin - partie č.4 (AJETO restaurant Nový Bor) 

29. - 31. srpna - Tréninkové soustředění pro mládež (propozice) 

1. září 9.00 hodin - Fejfarův memoriál (bleskový turnaj - propozice) 



 

 

1. září 16.00 hodin - rapid partie č.3 a č.4 (AJETO restaurant Nový Bor) 

1. září 20.00 hodin - slavnostní zakončení (AJETO restaurant Nový Bor) 

(VSTUP ZDARMA, komentář pro diváky začíná vždy 15 min. před zahájením kola) 

Vysočina přivítá Mistrovství České republiky v rapid šachu mládeže 

vysocina-news.cz - 21.8.2018 

strana: 00 - autor: Eva Kořínková 

 

Šachisté z Vysočiny se nejen aktivně účastní turnajů, jsou aktivní také jako pořadatelé. Tentokrát 

se rozhodli změnit tradici ve Žďáře nad Sázavou a uspořádat zde Mistrovství České republiky v 

rapid šachu mládeže. Turnaj se ještě nikdy na Vysočině nekonal. Proběhne ve dnech 8. a 9. září 

ve žďárském Domě kultury. Pořádá ho místní Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou. 

Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže je určeno pro nejlepší hráče šachu v celé republice ve věku 

do 14 let. Právo účasti mají krajští přeborníci v kategoriích chlapců a dívek do 10, 12 a 14 let. 

Vysočinu zde bude reprezentovat domácí Tomáš Vokoun, Lucie Šťávová z TJ Náměšť nad 

Oslavou, Viktorie Součková ze Spartaku Velké Meziříčí, Aneta Brabencová z TJ Jiskra Humpolec, 

Nikola Kaňková a Jan Vyhnálek z TJ Spartak Pelhřimov, Vítek Fencl a Tomáš Koumar z TJ Jiskra 

Havlíčkův Brod, Zbyněk Čech a Matěj Šedý z Šachového klubu Světlá nad Sázavou, Filip 

Zedníček z ŠO Gambit Jihlava a domácí Tomáš Vokoun a Adam Zelenka. 

Pro trenéry, doprovod a další zájemce je vypsán otevřený OPEN turnaj, kam se může přihlásit 

každý, kdo je registrován v Šachovém svazu ČR, bez rozdílu věku a výkonnosti. Celkem se dá 

předpokládat asi 500 účastníků. 

Tempo hry všech turnajů je 2 x 20 minut na partii s přídavkem tři sekundy za provedený tah. Turnaj 

končí po odehrání devět kol. První tři hráči v pořadí získají medaile a diplom. V každé kategorii 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f685e4ed-efe2-4334-abf8-421d263192e4&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

bude věcnou cenou odměněno prvních pět hráčů. Každý účastník obdrží hodnotný pamětní list. 

Turnaj finančně podpořil Kraj Vysočina a město Žďár nad Sázavou. 

Součástí mistrovství bude i bohatý doprovodný program – prohlídka památek města a okolí, 

kulturní vystoupení, využití relaxačního centra ve městě apod. 

S nápadem uspořádat turnaj přišel Hráč místního oddílu Jaroslav Vokoun, realizovat jej začal 

zhruba před půl rokem. Sám k tomu dodává: „V turnaji chceme uplatnit dlouholeté zkušenosti s 

pořádáním série rapid turnajů ve městech po celém Kraji Vysočina, které pro mládež pravidelně 

pořádáme pod názvem Ligy Vysočiny mládeže. Využijeme přitom našich kvalitních rozhodčích, 

trenérů i organizačních pracovníků a ukážeme, že i v Kraji Vysočina umíme uspořádat turnaj na 

vrcholné republikové úrovni.“ 

Informace o turnaji se budou zveřejňovat na webových stránkách oddílu, Krajského šachového 

svazu a Šachového svazu ČR Partie bude možné sledovat i z domova, neboť bude zajištěn online 

přenos. 

Naka rozbil bank 

Lidové noviny - 21.8.2018 

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

... a také každoroční superturnaj s účastí kompletní světové špičky. Minulý týden tam ti nejlepší 

velmistři hráli turnaj v rapid šachu a bleskovém šachu a tuto sobotu zahájili klání v klasickém 

tempu. Sledovat přímý přenos včetně komentářů od zkušených... 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 16.8.2018 

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

... 1. TŽ Třinec, 2. SK Slavia Orlová, 3. ŠK Polabiny C, 4. Slavia Kroměříž, 5. 

Tatran Litovel, 6. TJ Ostrava, 7. ŠK Staré Město, 8. Šachy Hošťálková, 9. Gordic 

Jihlava, 10. Panda Rychnov n. Kněžnou, 11. BŠŠ FrýdekMístek B, 12. Jezdci 

Jundrov. První kolo se odehraje v... 

Mistrovství Evropské unie mládeže 2018 po 7. kole 

chess.cz - 14.8.2018 

strana: 00 - autor: Zdeněk Fiala 

Mistrovství Evropské unie mládeže 2018 má za sebou již sedm kol a akce tak nezadržitelně míří 

do finále! Po 7. kole je v čele kategorie chlapců a dívek U8 Stefan-Vlad Paunescu (ROU, 6 bodů), 

v kategorii U10 David Cr. Radu (ROU, 6,5 bodu), v kategorii U12 CM Teodor-Cosmin Nedelcu 
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(ROU, 6 bodů) a Maciej Jeda (POL, 6 bodů), v U14 Valentin Mitev (FID, 6 bodů).  

 

Denně jsou IM Piskem vyhlašovány nejlepší partie kola. Za 5. až 7. kolo byli odměněni: Casey 

Ryan Meszaros (SVK), Lin Englert (GER), Lucia Kapičáková (SVK), Nikoletta Toth (HUN), 

Nadezhda Pritulina (EST), Václav Finěk (CZE), Aron Pasti (HUN), Vladimír Bochnička (SVK), 

Leonard Hernando (GER), Johannes Keck (GER), Jáchym Handlovský a Marek Míča (oba CZE). 

V neděli se hrál bleskový turnaj, kterého se zúčastnilo 27 hráčů. Na startu se sešli nejen hráči 

MEU, ale i jejich trenéři a rodiče. Hrálo se 9 kol tempem 3 minuty pro každého hráče plus 2 

sekundy na tah. Po vynikajícím výkonu vyhrála Svetlana Pritulina (EST, 7 bodů), před CM Teodor-

Cosmin Nedelcu (ROU, 6,5 bodu) a Nellija Maklakova (LAT, 6,5 bodu). Nejlepší tři dospělí a 

nejlepší tři mládežníci získali pěkné šachové ceny. Výsledky naleznete zde. 

V pondělí dopoledne se hrála odvetná simultánka s IM Petrem Piskem. Hrálo 14 zájemců. IM Pisk i 

hráči měli shodně 45 minut na partii. IM Pisk vyhrál 10,5 ku 3,5, když prohrál s Nellijou Maklakovou 

(LAT) a remizoval se Simonou Bochničkovou, Adamem Šustekem (oba SVK), Vojtěchem 

Procházkou, Václavem Fiňkem (oba CZE) a s Emils Janis Mierins (LAT). 

V sobotu využila řada účastníků  možnosti zúčastnit se prohlídky Ruční papírny ve Velkých 

Losinách (založena 1596). Další účastníci vyrazili do Dolní Moravy na Stezku do oblak. 

Účastníci turnaje mají k dispozici řadu dalších možností k aktivnímu odpočinku, jehož houfně 

využívají. Denně je možné využít bazénu a wellness, probíhají velké matche ve stolním tenise, 

fotbalu a bowlingu. Samozřejmostí jsou procházky po nádherném okolí Hotelu Dlouhé Stráně. 

Ing. Zdeněk Fiala 

ředitel MEU mládeže 2018 

  



 

 

Patnáct na jednoho. Šachový velmistr bojoval na náměstí 

Mladá fronta DNES - 11.8.2018 

rubrika: Kraj Olomoucký - strana: 17 - autor: (mip) 

Simultánkou pro nejširší veřejnost začal včera odpoledne na Horním náměstí týdenní šachový 

festival Olomoucké šachové léto 2018. Proti přesile usazené v centru Olomouce za patnácti stoly 

stál mezinárodní velmistr Pavel Šimáček (na snímku), jenž je současně prvním... 

Začíná Olomoucké šachové léto 

Prostějovský deník +3 - 10.8.2018 

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

... stolech, kterou sehraje nejlepší olomoucký šachista, mezinárodní velmistr, 

Pavel Šimáček. Samotný festival, který patří mezi největší šachové akce na Moravě, proběhne v 

prostorách Hotelu Flora a jeho slavnostní zahájení bude tuto sobotu v 16 hodin. Šachisté z 22 

států... 

Tréninkové materiály na YouTube a na webu ŠSČR 

chess.cz - 10.8.2018 

strana: 00 

Šachový svaz České republiky má na svém YouTube kanále mnoho tréninkových videí a 

seminářů, které jsou vhodné jak pro trenéry, tak pro hráče různých výkonností toužících po nových 

šachových znalostech a dovednostech. Tzv. Webináře probíhaly v letech 2015-2016, jejich 

záznamy jsou na YouTube kanále ŠSČR rozděleny do 3 složek, konkrétně Webináře 2015 (30 

položek), Webináře 2016 (12 položek) a Webináře pro trenéry (6 položek).  Přednášky 

zaznamenané na videích jsou od silných praktických hráčů a zároveň trenérů (GM Vokáč, GM 

Petr, GM Šimáček, GM Markoš, IM Kaňovský, IM Biolek, FM Vlasák, FM Novotný). Témata 

Webinářů pokrývají šachovou hru od zahájení až po koncovky, Webináře pro trenéry řeší např. 

propočet variant (GM Vokáč) či použití počítače při trénování (GM Markoš). 

Mimo materiálů na YouTube lze na webu ŠSČR najít mnoho výukových materiálů pro trénink v 

sekci Metodické materiály. Většina materiálů je na výše uvedeném odkaze ke stažení ve formátu 

pdf. 

Pevně věříme, že výše uvedená videa a tréninkové materiály pomohou široké šachové veřejnosti v 

tréninkovém procesu. Pro rozvoj našeho YouTube kanálu budeme vděčni za „lajky“ a odebírání 

příspěvků. 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f319eac5-cbc5-426b-bceb-b5242dad1f85&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=307c1373-aeca-4dc9-bc3d-f6548ff4fb31&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=d6db5c0e-9817-4e7a-a2a1-209f9d265835&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Praha 5: Petr Lachnit zve na 20. ročník šachového turnaje SENIOR-KA 2018 

parlamentnilisty.cz - 9.8.2018 

strana: 00 - autor: Radní Petr Lachnit, Senior-Ka 

V sobotu 22. září 2018 se sjedou na Smíchov dříve narození přátelé hry královské, aby u 

příležitosti Mezinárodního dne seniorů, odehráli jubilejní dvacátý ročník šachového turnaje 

SENIOR-KA. 

 

Mezinárodní turnaj pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita proběhne v zasedací síni Úřadu 

městské části Prahy 5, Štefánkova 13. 

Hrát se bude od 9:00 hodin podle pravidel FIDE pro „Rapid šach“, na 7 kol, 2x20 minut. 

Zúčastnit se mohou ženy narozené do 1. ledna 1968 a muži narození do 1. ledna 1958, bez 

ohledu na šachové tituly a registraci. Nejlepší hráči na prvních třech místech ve všech čtyřech 

kategoriích budou oceněni. Hlavní cenou je Putovní pohár příspěvkové organizace Centrum 

sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. 

Svitavský šachista je vicemistrem ČR 

Pardubický deník +3 - 9.8.2018 

rubrika: sport pardubický kraj - strana: 11 - autor: (rh) 

Svitavy – Šachové mistrovství České republiky seniorů, které se konalo v Rychnově 

nad Kněžnou, přineslo medailový úspěch i pro Pardubický kraj. Postaral se o něj v 

kategorii nad 70 let Milan Kotva reprezentující ŠK Svitavy. Mezi 75 účastníky 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ca583f12-51fd-499d-a081-208f81c581b1&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=06edc0ec-20bb-41ce-ae66-7186aff8286d&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

vybojoval skvělou druhou... 

Šachisté míří na Hanou 

Právo - 8.8.2018 

rubrika: Střední a východní Morava - strana: 10 - autor: (mhr) 

mistrovským turnajům. Na programu bude také turnaj seniorů, v plánu je i klání 

v bleskovém šachu a v rapid šachu, kdy partie trvá maximálně půl hodiny. Největším turnajem 

bude Open Olomouc. Olomoucké šachové léto bude zahájeno v pátek v 16 hodin na Horním 

náměstí.... 

Mezinárodní šachový turnaj ovládl domácí Matyáš Zeman 

Táborský deník - 7.8.2018 

rubrika: Táborsko/Jižní Čechy - strana: 02 - autor: (mik)  

Tábor – Čtrnáctý ročník mezinárodní Velké ceny Tábora v šachu je po víkendu už jen 

minulostí, ale v paměti domácích činovníků a příznivců zůstane hodně dlouho. Aby také ne – na 

turnajovém vrcholu stanuli po devíti kolech zástupci Sokola Tábor Matyáš Zeman a... 

Stíny na duši 

Lidové noviny - 7.8.2018 

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

... během posledních dvanácti měsíců dostal již potřetí pozvánku na prestižní superturnaj. V Bielu 

hrál sice opět zajímavé a dynamické šachy, ale výsledkově se mu bohužel zase nedařilo (stejně 

jako letos na jaře na Gašimovově memoriálu či loni v létě na bleskovém a... 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e3160665-fe23-493e-890c-09993fc862e4&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=84e606e7-9294-4af8-a0f0-d695f8ba0832&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=4fa970b1-0639-4fff-9465-e2ae3b7513d1&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Velkou cenu Tábora v šachu nečekaně ovádl domácí Matyáš Zeman 

taborsky.denik.cz +1 - 6.8.2018 

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

Tábor – Čtrnáctý ročník mezinárodní Velké ceny Tábora v šachu je po víkendu už jen minulostí, 

ale v paměti domácích činovníků a příznivců zůstane hodně dlouho. Aby také ne – na turnajovém 

vrcholu stanuli po devíti kolech zástupci Sokola Tábor Matyáš Zeman a Milan Borkovec! 

 

Prvně jmenovaný mladík vstupoval do domácího podniku v roli nasazené šestky a zpočátku s 

odstupem sledoval, jak na čele září jeho oddílový parťák Jan Žilavý. Šestý díl turnaje je svedl ke 

vzájemné bitvě, Matyáš Zeman byl úspěšnější a od té chvíle už vedoucí příčku ze svých rukou 

nepustil. V posledních třech kolech třikrát remizoval a díky nejlepšímu pomocnému hodnocení se 

nečekaně posadil na turnajový trůn. 

Zkušený Milan Borkovec podnikl rozhodující útok na medailové pořadí až ve finiši. Ke stříbru ho 

nasměrovaly výhry nad Oldřichem Popelkou z Jindřichova Hradce a Zdeňkem Chvalem z QCC 

České Budějovice. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f9cbef99-5090-423c-9812-05768035d5cc&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

K celkovému bronzu se nakonec prodral FIDE mistr Josef Lys ze Sokola Dobrá, který ale může 

litovat především zcela nečekané porážky v úvodním kole turnaje. 

Táborský turnaj nesl i letos punc jihočeského přeboru juniorů, juniorek a mužů. Mezi muži 

doprovodil domácí duo Zeman – Borkovec na pomyslné stupně vítězů mladý Václav Kotál z ČZ 

Strakonice. V kategorii do 20 let se narodilo pořadí Matyáš Zeman, Václav Kotál a Jan Žilavý 

(Sokol Tábor). Dívčí kategorii ovládly hráčky z Českých Budějovic. Za vítěznou Lucií Rolínkovou a 

stříbrnou Martinou Šťastnou (obě ŠA VŠTE) skončila Beáta Havelková z klubu QCC. 

20. Rychnovský šachový festival 

chess.cz - 6.8.2018 

strana: 00 

„S Vláďou Holečkem jsme hráli dnes poprvé po pětašedesáti letech. Sehráli jsme v životě tři partie. 

Všechny remis. Tenkrát jsme se utkali na KP dorostenců v Malých Svatoňovicích. Psal se rok 

1953, bylo to po smrti Stalina. Vždycky hrajeme stejné zahájení,“ svěřil se mi Jaroslav Zikmund po 

jednom z kol MČR seniorů v Rychnově nad Kněžnou. 

Všichni jsme trpěli celých 9 dnů 28. 7. – 5. 8. nevybíravým vedrem. Ještě, že Pelclovo divadlo není 

nějaká moderní stavba!  Šampionát měl rekordní účast 161 hráčů, ale vlivem veder ukončilo 15 

hráčů (!) turnaj předčasně. Prvních 8 dní bylo v Rychnově asi 30 stupňů Celsia, v sobotu večer se 

snesl asi půlhodinový déšť a na cestu domů se hráčům ochladilo asi na 25 stupňů. 

Hrálo se opět v krásném sále Pelclova divadla. Stovky šachistů sledovaly mistrovství ČR doma na 

počítačích, každý tah jim byl přenášen on-line. 

Hlavní rozhodčí Kateřina Šmajzrová se postarala o hladký průběh, obstarala veškerou činnost 

kolem on-line šachovnic a graficky připravovala turnajový bulletin. Na bulletinu spolupracovali 

Martin Buločkin a Jan Horák. Hlavní účetní turnaje byla Lenka Neubauerová. Štáb pořadatelů 

doplnila ještě Petra Tuzarová, v závěru turnaje Vladimír Martyniuk,  a Jiří Daniel, ředitel turnaje. 

Výsledky: 

Nad 50 let: 1. Kučera Petr (Zikuda Turnov) 7,5, 2. Kozák Miloš (Litoměřice), 3. Maršálek Zdeněk 

(Zikuda Turnov), po 7, celkem 12 účastníků. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4a2230e8-753f-444c-9ce2-ea1ed3136b7f&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

(Medailisté kategorie nad 50 let) 

Nad 60 let: 1. Shilov Sergej (UKR) 8, 2. Mlýnek Petr (Duras Brno) , 3, Šafárik Milan (SVK) , 4. 

Novotný Josef (Region Panda) všichni 6,5, 5. Gibiec Ernest (Sj Český Těšín) 6 bodů. Celkem 75 

hráčů. Pořadí M ČR: 1. Mlýnek Petr (Duras Brno) , 2.. Novotný Josef (Region Panda) 3. Gibiec  

Ernest (Sj Český Těšín). 

Nad 70 let: 1. Jablečník Gustav (Slavia Kroměříž) 7, 2. Kotva Milan (Svitavy) 7, 3. Fišer Jiří 

(Unichess Praha) 6,5. Celkem 74 hráčů, z toho 16 nad 80 let. 

Nad 80 let – hráno na 6 kol, potom byli hráči včleněni do kategorie nad 70 let:   1. Pojedziniec 

Wladyslav 5,5, 2. Most Zdeněk (Baník Habartov) 4,5, 3. Holeček Vladimír (BŠS FM) 4,5, 4. 

Zikmund Jaroslav (Region Panda Rychnov) 4. Pořadí v ČR:  1. Most Zdeněk (Baník Habartov) 4,5, 

2. Holeček Vladimír (BŠS FM) 4,5, 3. Zikmund Jaroslav (Region Panda Rychnov) 4. 

(Mistr ČR v kategorii nad 80 let, Zdeněk Most) 

Bleskový turnaj: 1. Shilov Sergej (7,5), 2. Melich Jindřich (6,5), 3. Pospíšil Evžen 6,5. 

Bleskový turnaj družstev 5+3: 1. Region Panda Rychnov n. K. (Daniel Jiří, Novotný Josef, Zikmund 

Jaroslav, Daniel Robert), 2. Roztoky, 3. Vršovice. 

V účasti nadále pokračoval trend úbytku hráčů v kategorii nad 50 let a zvýšený počet hráčů nad 70 

a nad 80 let 

http://chess-results.com/tnr341323.aspx?lan=5 

Povedlo se realizovat řadu doprovodných aktivit : 

Večerní procházky s autorem rychnovských průvodců PhDr. Josefem Krámem se zúčastnilo asi 40 

zájemců. Na moji přednášku na téma volný „d“ pěšec přišlo následující den asi 20 zájemců. 

Novinkou byl doprovodný turnaj ve stolním tenise v sokolovně za účasti 16 hráčů ze čtyř zemí. 



 

 

Bleskové turnaje v šachu ve vedrech netáhly tolik jako v minulých letech. Zato na výlety po okolí 

vyrážely denně desítky účastníků. 

„Moc se mi líbí zdejší  přátelská atmosféra, jezdím sem kvůli tomu,“ svěřil se osmnáctinásobný 

účastník rychnovského šachového festivalu, filozof, Zdeněk Most z Habartova. Při společenském 

večeruv restauraci Na Drahách  s kytarou Jaroslav Trávníčka si někteří i účastníci i zatančil, 

šachisté jezdí do Rychnova doprovázeni něžným pohlavím. „No a ty porce tady jsou neuvěřitelné,“ 

hodnotil večer Ján Bakalár ze Žiliny. 

„Máte to tady moc hezký, jsem nadšená,“ řekla mi při autobusovém výletě do Letohradu, na 

Zemskou bránu, do Neratova a na Šerlich stavební inženýrka z pražských Vršovic, Jaroslava 

Vávrová a fotila stejně jako mnozí ostatní oživlého Pandu na skále u Zemské brány – mnozí ani 

nevědí, že Panda má svého maskota! 

Chutné stravování zajistila restaurace Národní dům přilehlá k Pelclovu divadlu, která otevřela v 

době festivalu i při svých zavíracích dnech.  Největší podíl na ubytování má rychnovský Domov 

mládeže, který nabídl opět kvalitnější služby již po ukončené rekonstrukci .  Účastníci byli ale 

ubytováni i v řadě jiných zařízení celého regionu a již si zajišťovali rezervaci na příští ročník. 

Velký dík patří všem organizacím spolufinancujícím akci. Byli jimi Šachový svaz ČR, 

Královéhradecký kraj, Město Rychnov n. K:,  Maso uzeniny Dusbaba,  NÁSTROJE CZ s. r. o.  

Dobruška. Velmi milé bylo občerstvení (jablka a blumy) darované paní Innou Buločkinovou. 

Čestným hostem byla při zahájení Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana KHK, uprostřed 

turnaje Jana Drejslová, místostarostka Rychnova n. K. a na závěr turnaje Ladislav Záruba, 

sportovní sekretář ŠSČR z Prahy. 

Jiří Daniel, ředitel festivalu 

Šachové okno Rokycanského deníku: srpen 

Rokycanský deník - 4.8.2018 

rubrika: Sport/Rokycansko - strana: 14 

... kostí a ebenem vykládaná šachovnice se zlatými a stříbrnými figurami. (Z knihy F. J. 

Prokopa: Českoslofigurami. vensko ve světovém šachu) Pokračování příště. Problém č. 

62: Bílý na tahu zahrál 1. Vfe1 a obětoval střelce na c2. Toho černý bezstarostně vzal 1...... 

16. MISTROVSTVÍ EU MLÁDEŽE 2018 

chess.cz - 4.8.2018 

strana: 00 

V úterý 7. srpna 2018 bude v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou zahájeno 16. 

Mistrovství Evropské unie mládeže do 8, 10, 12 a 14 let.  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f360dbcf-0460-4730-815f-542c4cbf6ee3&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=a13e2de8-dc04-4f1f-80cb-169774214833&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Mistrovství EU mládeže 2018 pořádá z pověření Evropské šachové unie opět Šachový klub Světlá 

nad Sázavou ve spolupráci s Šachovým svazem ČR a navazuje tak na předchozí úspěšné ročníky. 

 

Chlapci a děvčata hrají v každé věkové kategorii společný turnaj. Následně budou vyhodnoceni 

zvlášť chlapci a zvlášť dívky. Turnaje se hrají švýcarským systémem na 9 kol, tempo hry je 90 

minut na partii plus 30 sekund na tah. Každý den se hraje jedno kolo. Tato prestižní akce přilákala 

řadu šachistů. Letos se Mistrovství EU zúčastní 98 hráčů a hráček z 11 národních federací ECU, 

přičemž 77 hráčů je ze zahraničí. Nejvýše nasazeným hráčem v kategorii do 14 let je Valentin 

Mitev z Bulharska s ELO 2234. Náš Marek Míča je druhý nasazený. V turnaji dvanáctiletých je 

jedničkou Šimon Rybka ze Slovenska (ELO 1965). V kategorii desetiletých je nasazenou jedničkou 

náš Václav Finěk s ELO 1883. Václav Finěk věkově patří do osmiček, ale bude hrát silnější turnaj 

desetiletých. V kategorii do 8 let je nejvýše nasazený Wiktor Zmarzly z Polska. Šachový svaz ČR 

bude reprezentovat 21 hráčů. 

Hráči a hráčky ŠSČR budou své partie rozebírat s reprezentačními trenéry MEU, kterými budou IM 

Stanislav Jasný a FM Jiří Tůma. Pro účastníky turnajů a jejich doprovody pořadatelé připravili 

šachový i nešachový doprovodný program. 

Pro rodiče účastníků a další šachové příznivce připravili pořadatelé on-line přenos ze všech 

šachovnic. Se zajištěním přenosu nám pomáhají kolegové ze Slovenského šachového svazu. 

Diváci v místě konání mají taktéž možnost sledovat partie v promítacím sále. Všichni účastníci 

mohou využít možnosti hotelu pro aktivní odpočinek a rekreaci. V hotelu je k dispozici bazén, 

wellness, bowling, billiard, stolní tenis a další aktivity. Účastníci Mistrovství EU mohou také 

navštívit nový termální Aquapark ve Velkých Losinách či Stezku do oblak v nedaleké Dolní 

Moravě. 

Ve středu 15. srpna budeme znát 8 nových mistrů a mistryň EU pro rok 2018. Na nejlepší hráče a 

hráčky čekají hodnotné věcné ceny, mimo jiné 8 notebooků a 16 kusů digitálních hodin. Všichni 



 

 

účastníci si odvezou pamětní diplom a pamětní medaili MEU. Každý hráč obdrží minimálně jednu 

věcnou cenu, neboť všichni účastníci obdrží dres s logem Mistrovství EU. Po každém kole bude 

vyhodnocena nejlepší partie jednotlivých kategorií a vítěz partie obdrží věcnou cenu. 

O aktualitách z místa konání Vás budeme informovat na webu ŠSČR. 

Diváci mohou navíc očekávat i bohatou fotogalerii. 

Zdeněk Fiala, ředitel turnaje 

Šachový klub Světlá nad Sázavou 

Mezinárodní šachový turnaj vrcholí, domácí míří vysoko 

Táborský deník - 4.8.2018 

rubrika: Táborsko - strana: 02 - autor: (mik) 

Tábor – Program mezinárodní Velké ceny Tábora v šachu se včera přehoupl do 

své závěrečné třetiny. Po čtvrtečním šestém kole měl turnaj nového lídra, ale pro táborské 

sportovní příznivce je potěšitelnou zprávou, že na výsluní nadále zářily barvy... 

ME mládeže v rapidu a blesku 

chess.cz - 3.8.2018 

strana: 00 

Na mládežnická mistrovství ve zrychlených tempech hry ŠSČR své reprezentanty nevysílá – 

převládající názor trenérů je takový, že talentům více prospívají soutěže hrané vážným tempem. 

Nicméně, soutěže v Rumunsku se letos účastnili sourozenci Dayovi z pražského Unichessu. 

A dařilo se jim velmi dobře, v turnaji v rapidu obsadil Tobiáš Day pěkné 7. místo v kategorii chlapců 

do deseti let. V bleskovém šachu skončil dokonce 4. Gratulujeme! 

Odkaz na výsledky – rapid, blesk. 

Jeho sestra Olivia Sophia Day obsadila v kategorii osmiletých děvčat 10. místo: Odkaz na 

výsledky. V blesku se kategorie do 8 let nehrála, v kategorii do 10 let naše zástupkyně skončila na 

24. místě. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4909617b-718e-4838-a357-4bca929c54f4&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=ef5c1278-f92a-4027-bed3-49c21b3dad49&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

(Sourozenci Dayovi na ME mládeže, fotografii nám zaslala jejich maminka). 

Ze života spolků a komunit Táborští hráči krotí favority 

Táborský deník - 3.8.2018 

rubrika: Táborsko/Jižní Čechy - strana: 03 - autor: (mik) 

ŠACHOVÝ TURNAJOVÝ SVÁTEK Tábor – Mezinárodní Velká cena Tábora v šachu se přiblížila k 

cílové rovince a její aktéři mají aktuálně za sebou šest z devíti plánovaných kol. Po středečním 

pátém dějství byl na průběžné turnajové pořadí skvostný pohled,... 

V šachovém turnaji bojuje na čele i domácí Jan Žilavý 

Táborský deník - 2.8.2018 

rubrika: Táborsko - Jižní Čechy - strana: 02 - autor: (mik) 

Tábor – Program mezinárodní Velké ceny Tábora v šachu se včera přehoupl do své druhé 

poloviny a v jinak rozžhaveném sále hotelu Palcát přituhuje. Páté dějství, jehož výsledky se 

promítly do hodnocení turnaje až po uzávěrce této strany, se mělo stát pomyslným... 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=30b3f27a-86d2-4c23-8968-fae7de76b069&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=91589595-33be-4444-bc90-e723ad25aa44&index=articles_cze_2018q3_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=

