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O pelhřimovského pěšce 

vysocina-news.cz - 30.4.2019 

strana: 00 - autor: Drahomíra Kaňková 

 

 
 

Šachový oddíl TJ Spartak Pelhřimov pořádá v sobotu 6. června v rámci festivalu Pelhřimov – město 

rekordů sedmý ročník šachového turnaje v rapid šachu O pelhřimovského pěšce. 

 

Jedná se o šachový turnaj, jehož výsledky budou odeslány k zápočtu na ELO v rapid šachu. Zahrát 

si mohou všichni příznivci šachu – registrovaní i neregistrovaní členové šachového svazu, kteří mají 

chuť si zahrát.  

Přihlášky mohou zájemci podat do 2. června na adresu kankova.d@seznam.cz.  

Do přihlášky uveďte: jméno hráče, za koho hraje (oddíl, popř. ZŠ nebo jenom bydliště), rok 

narození. Kapacita hracích míst je 120, v případě velkého zájmu, bude rozhodovat pořadí přihlášek.  

Startovné činí 80 Kč, hráči registrovaní u TJ Spartak Pelhřimov, z. s., startovné neplatí. 

Prezentace 7.45-8.45, zahájení v 9.00, předpokládané ukončení 16.30. 

 

Dohoda na remíze? I v Ostravě až po 30. tahu 

Frýdecko-místecký a třinecký deník +5 - 30.4.2019 

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

 

Mladí nadaní šachisté se utkali ve Slunci 

kutnohorsky.denik.cz - 30.4.2019 

strana: 00 

 

Havlíčkův Brod - Tradiční,největší šachový turnaj mládeže na Vysočině, v pořadí XIV. ročník, 

uspořádal ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod v sobotu 27.dubna 2019 v havlíčkobrodském hotelu Slunce. 

Prezentovalo se 141 mladých šachistů z 23 míst Kraje Vysočina, Prahy, Litoměřic, Kuřimi, Brna, 

Vlašimi…. Záštitu nad turnajem převzali naměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová a 

senátor a starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl, za podpory města Havlíčkova Brodu a partnerů. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0dc30e1c-d559-4e43-9634-4d6950938ba3&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=95465cd9-ac4a-4bf2-8a1d-fbb0d95a7e63&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e2c261ef-e400-4f2f-b448-9bccf3aa6e36&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Uskutečnily se dva turnaje a to pro mladší kategorie děti do 10 let – účast 66 b) starší kategorie pro 

mládež do 16 let – účast 75. Hrací systém na 8. kol, losování programem Swiss-Manager, tempem 2 

x 15 minut na partii s přídavkem 5 sec/tah, výsledky započítány do LVM – KP Vysočiny. Urputné 

boje na šachovnicích sváděli mladí šachisté do posledního tahu, pro některé to byl vůbec první 

turnaj a získávali potřebné turnajové a šachové zkušenosti, další již “ostřílení” odehráním mnoha 

turnajů. Nejmladším účastníkům nebylo ještě ani šest let, ale svým soupeřům v partiích “zle 

zatápěli” a překvapili. 

 

V turnaji mladších kategorií – do 10 let, zvítězil Jakub STEJSKAL z Gambitu Jihlava, před druhým 

Martinem KOLMANEM z TJ Spartak Pelhřimov, oba vybojovali shodný počet 7,0 bodů, o pořadí 

rozhodlo pomocné hodnocení. Třetí místo se ziskem 6,5 bodu pro Víta Kovaříka z Gambitu Jihlava. 

 

V turnaji starších kategorií – do 16 let, zvítězil Štěpán FILIP z Vlašimi, když v celém turnaji ztratil 

pouhý půlbod s bodovým náskokem před druhým Martinem ŽAŽOU ze Šachy Zastávka u Brna, 

třetí místo Šimon LANG ze ŠK Světlá n/Sázavou, o pořadí rozhodlo při zisku 6,5 bodu pomocné 

hodnocení. Všichni tři v turnajích obdrželi od pořadatele poháry a dárkové balíčky. 

 

Nejmladší dívka a chlapec turnaje, Junová Alexandra z ŠO CHS Chotěboř a Brož Pavel ze ŠK 

Světlá n/Sázavou, z pořádajícího ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod – Hana Bártová a Wasserbauer Max, 

obdrželi věcnou odměnu. 

 

Cenu “K. Havlíčka Borovského” za bojovnost – největší počet výher v turnajích, věnovanou panem 

starostou Janem Teclem obdrželi Štěpán Filip z Vlašimi, Viola Ruby Pejřimovská ze ŠK CHS 

Chotěboř, Jakub Stejskal ze ŠK Gambit Jihlava, Lucie Šťávová TJ + DDM Náměšť n/Oslavou, ze 

ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod Janek Satrapa a Matěj Pavliš. 

 

Vyhodnoceny byly kategorie chlapců a děvčat do: HD 8, HD 10, HD 12, HD 14, HD 16. První tři v 

každé z deseti kategorií obdrželi medaile, diplomy a věcné ceny, všichni ostatní účastníci věcné 

ceny. 

 

H8: 1. Jan Bára – DP ŠK Praha 2. Max Mičánek – TJ + DDM Náměšť n/Osl 3. Petr Hoke – ŠK 

Slavoj Litoměřice, z.s. 

 



 

 

D8: 1. Kamila Havelková – Gambit Jihlava 2. Eliška Škarydová – TJ Sp.Vlašim 3. Tereza 

Slavíková – TJ Sp. Vlašim 

 

H10: 1. Jakub Stejskal – Gambit Jihlava 2. Mertin Kolman – TJ Sp. Pelhřimov 3. Vít Kovařík – 

Gambit Jihlava 

 

D10: 1. Lucie Šťávová – TJ + DDM Náměšť n/Osl. 2. Natálie Ťanderová – TJ Sp. Vlašim 3. Lucie 

Rybáčková – Gambit Jihlava 

 

D12: 1. Markéta Šťávová – TJ + DDM Náměšť n/Osl. 2. Pavla Krupičková – Aktive Žďár n/Sáz 3. 

Alžběta Zvolánková – ŠO Sokol Oudoleň 

 

H12: 1. Šimon Lang – ŠK Světlá n/Sáz. 2. Ondřej Hronec – ŠK Kuřim, z.s. 3. Matěj Pavliš – ŠK TJ 

Jiskra Havl.Brod z.s. 

 

D14: 1. Viola Ruby Pejřimovská – TJ CHS Chotěboř 2. Helena Šťávová – TJ + DDM Náměšť 

n/Osl. 3. Aneta Brabencová – TJ Jiskra Humpolec 

 

H14: 1. Štěpán Filip – TJ Sp.Vlašim 2. David Kučera – Gambit Jihlava 3. Filip Kůra – TJ Sp. 

Vlašim 

 

D16: 1. Viktorie Součková – Sp.Velké Meziříčí 2. Kateřina Mrázková – TJ Sp. Vlašim 

 

H16: 1. Martin Žaža – Šachy Zastávka 2. Lukáš Kaňka – TJ Sp. Pelhřimov 3. Lukáš Zeman – TJ 

Sp.Vlašim 

 

40. ročník Turnajů šachových nadějí 

msk.cz - 30.4.2019 

strana: 00 - autor: Burdalev Kirill Čr, Petr Čr, Havelka Ondřej Čr, Kostecka Marika Pol 

 

Beskydská šachová škola za podpory Moravskoslezského kraje, Magistrátu Frýdku-Místku, ČUS – 

Sportuj s námi uspořádala v termínu 18. – 22. 4. 2019 festival 40. ročník Turnajů šachových nadějí. 

Hrálo se v historickém sále Národního domu. Na turnaje do Frýdku-Místku zavítalo celkem 226 

šachistů z 10 zemí Evropy a Afriky. Turnaje šachových nadějí se konaly v kategoriích do 9, 12, 15 

let a Open turnaj Pobeskydí bez omezení věku a výkonnosti. 

 

Turnaj Pobeskydí se hrál na 9 kol. Dětské turnaje na 8 kol, kde chybějící kolo je pravidelně 

nahrazeno bohatým doprovodným programem v rámci kterého se děti můžou utkat v rámci 

simultální produkce s některým z TOP hráčů Evropy. Letos to byla česká reprezentantka – 

mezinárodní mistryně Natálie Kaňáková a člen extraligového družstva Beskydské šachové školy – 

velmistr Alexei Fedorov. Kromně simultálních produkcí děti měli možnost shlédnout kulturní 

program nebo se účastnit dalších nešachových soutěží. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=561a5f23-2b81-4bc9-9c7a-fa850e82064e&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Slavnostní vyhlášení proběhlo na velikonoční pondělí 22. 4. 2019 v 13:00. 

 

V každé kategorii se vyhlašovali 3 nejlepší dívky a 5 nejlepších chlapců. 

 

V rámci kategorie do 9 let byli oceněni i nejlepší hráči ve věku do 7 let. 

 

Přehled medailistů: 

 

Chlapci do 9 let: 

 

1. Gorej Vojtěch (ČR), 2. Delgerdalai Bayarjavkhlan (ČR), 3. Létal Hynek (ČR – Beskydská 

šachová škola) 

 

V rámci této kategorie vyhlášen nejlepší hráč do 7 let: Hladký Mikuláš (ČR) 

 

Dívky do 9 let: 

 

1. Karpenkava Palina (BLR), 2. Kubátová Běta (ČR), Hladká Leontýna (ČR) 

 

V rámci této kategorie vyhlášena nejlepší hráčka do 7 let: Veronika Vančáková (ČR – Beskydská 

šachová škola) 

 

Chlapci do 12 let: 

 

1. Němec Jáchym (ČR), 2. Warchoł Kamil (POL), 3. Paseka Matyáš (ČR – Beskydská šachová 

škola) 

 

Dívky do 12 let: 

 

1. Jayawarna Tarini (ENG), 2. Hetfleischová Elen (ČR), 3. Gaszka Zuzanna (POL) 

 

Chlapci do 15 let: 

 

1. Rokoš Filip (ČR), 2. Frank Adam (ČR – Beskydská šachová škola), 3. Mach Petr (ČR) 

 

Dívky do 15 let: 

 

1. Meremyanina Kseniya (RUS), 2. Strnadová Monika (ČR), 3. Marková Karolína (ČR) 

 

Open Pobeskydí: 

 



 

 

1. Burdalev Kirill (ČR), 2. Walek Petr (ČR), 3. Havelka Ondřej (ČR), nejlepší žena Kostecka 

Marika (POL) 

 

Šachový festival Ostravský koník začíná 

moravskoslezsky.denik.cz +1 - 27.4.2019 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: David Hekele 

 

Ostrava – Přelom dubna a května v Domě kultury města Ostravy už tradičně patří šachu. Festival 

Ostravský koník bude v příštích devíti dnech (vždy od 16 hodin) psát své další kapitoly a fanoušci 

se mají na co těšit. 

 

 
 

Mezi zhruba 330 hráči bude téměř celá česká špička včetně světové dvacítky Davida Navary, 

jelikož hlavní turnaj je znovu i mistrovstvím republiky. „Myslím, že je na co se těšit,“ řekl ředitel 

festivalu Marek Jelínek. 

 

To potvrzuje i mezinárodní mistr Lukáš Klíma, který ve čtvrtek zakončil pátou simultánkou své 

turné po kraji (na snímku). „David Navara je ultrafavorit, dalším titulem, tuším, že osmým, může 

překonat dosavadní rekord, což je v jeho věku obdivuhodné. Mezi ním a ostatními je rozdíl, ale stát 

se může cokoli. Vojtěch Plát, Honza Krejčí, Jirka Štoček nebo Zbyněk Hráček ho mohou ohrozit,“ 

řek Klíma. 

 

Šachisté Těšína sestupují z extraligy 

karvinsky.denik.cz +1 - 26.4.2019 

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

Český Těšín – Závěrečná tři kola nejvyšší soutěže dospělých v šachu stvrdila sestup nováčka z 

Českého Těšína zpět do první ligy.  

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=238a69d5-8429-42b0-8012-902255ce4792&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=9ae27532-631a-472c-8d02-3381d15a671e&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Poslední trojkolo soutěže proběhlo ve Frýdku-Místku a rozhodlo o tom, že mistrem je překvapivě 

klub Výstaviště Lysá nad Labem před Pardubicemi a třetím Novým Borem, loňským mistrem. 

Sestupují Slavoj Český Těšín a Siesta Solution Unichess B z Prahy. 

 

Slavoj Český Těšín – BŠŠ Frýdek-Místek 2,5:5,5 

 

Výsledek vypadá, že utkání bylo jednoznačnou záležitostí pořádajících šachistů, ale našly se chvíle, 

kdy Těšín sahal po bodovém zisku. Prohrát určitě nemusel. „Po úvodních čtyřech remízách a prohře 

Straky jsme sice ztráceli 2:3, ale ve zbývajících třech partiích byly dvě blízko remíze a v té třetí měl 

Hollan materiální převahu a mohl udolat Jasného,“ zalitoval kapitán Českého Těšína Václav Mitura. 

 

Navíc Mroziak, který dlouhou dobu držel rovnováhu proti zkušenému Fedorovovi, se nakonec 

dopustil v páté hodině hry nepřesnosti, kterou jeho zkušený soupeř ihned potrestal. „Velká škoda, 

při troše štěstí jsme mohli vyhrát, nebo aspoň remizovat, a ještě oživit teoretické šance na udržení,“ 

dodal Mitura. 

 

Body: Molenda, Piesik, L. Langner, Mrázek a Kawulok po 0,5 – Azarov, Fedorov a Jasný po 1, 

Zwardoň, Žigalko,  Vesselovsky, Rojíček a Rausis po 0,5. 

 

Hotel Slunce v Brodě bude hostit velký turnaj v šachu 

Havlíčkobrodský deník - 25.4.2019 

rubrika: Vysočina - Havlíčkobrodsko - strana: 02 - autor: (sad) 

 

 

Lysá slaví! Přerušila hegemonii Nového Boru 

benesovsky.denik.cz +1 - 25.4.2019 

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

 

Lysá nad Labem – Devět let v řadě kraloval nejvyšší české šachové soutěži tým Nového Boru. 

Letos ale jeho sérii 102 zápasů bez porážky ukončila Lysá nad Labem a získala zaslouženě český 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a3315dda-7fae-483e-a4c5-a3d9d2d99d88&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2bf2f9cd-3d58-4cef-ae99-53fbce5c0ed4&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

titul. Stříbrné medaile si v napínavém závěrečném trojkole vybojovaly Pardubice. Na dlouholetého 

suveréna soutěže Nový Bor zbyl bronz. 

 

 
 

Extraligové finále proběhlo o velikonočním víkendu ve Frýdku-Místku. Z prvního místa do něj 

vstupoval tým Lysé nad Labem, který měl po překvapivém vítězství nad favorizovaným Novým 

Borem titul ve vlastních rukou. Hráči Lysé pokračovali ve výborných výkonech a po výhrách v 

devátém a desátém kole si první místo zajistili už před závěrečným dějstvím. Nejlepším hráčem 

týmu i celé soutěže se stal Jevgenij Najer, který získal celkem 9,5 bodu z 11 partií. 

 

„Po deseti letech snažení se nám konečně povedlo získat titul v extralize. Jsme moc rádi, že jsme si 

titul uhráli sami a Nový Bor porazili. Moc nás mrzí, že na posledním trojkole chyběl kapitán našeho 

družstva Vlastimil Jansa, který z důvodu nemoci sledoval partie online,“ komentoval velký úspěch 

Petr Saeckl z Lysé nad Labem. 

 

Nový Bor se musel spokojit až se třetím místem. V desátém kole podlehl Pardubicím, když Sergej 

Movsesjan porazil indického velmistra Vidita a Martin Petr bodoval proti Tadeáši Kriebelovi. V 

posledním jedenáctém kole pak Nový Bor remizoval 4:4 s Turnovem a to pomohlo Pardubicím k 

posunu na druhé místo. 

 

OBRAZEM: Ostravský koník se blíží. Simultánní turné skončilo u Domu kultury 

moravskoslezsky.denik.cz +1 - 25.4.2019 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: David Hekele 

   

/FOTOGALERIE/ Ostrava – Šachový festival Ostravský koník už klepe na dveře. Již v sobotu 

odpoledne se naplno otevřou dveře Domu kultury města Ostravy, který bude hostit druhý největší 

šachový turnaj na území České republiky, v jehož rámci se opět uskuteční také tuzemský 

šampionát.   

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=55bea593-938f-47f1-96ac-84f69430c85e&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Koníkovi jako tradičně předcházela ve čtvrtek odpoledne závěrečná část simultánní tour, v níž 

mezinárodní mistr Lukáš Klíma přímo před Domem kultury poměřil své šachové umění s 

vyzyvateli z řad veřejnosti. 

 

„Celkem to byla letos pátá simultánka a tentokrát to měl skutečně i kvůli vedru těžké. Jinak ale lidé 

proti němu hrají rádi, zvlášť když jsme zavedli, že ten, kdo ho porazí, tak má startovné zdarma. 

Proto je to i výzva,“ pousmál se ředitel festivalu Ostravský koník Marek Jelínek. 

 

Sám Klíma, který během festivalu bude jako tradičně v přísálí komentovat pro veřejnost dění na 

šachovnicích, přiznal, že i kvůli počasí to nebylo pro něj jednoduché. „Proto jsem se snažil ukecat 

Marka, aby to bylo uvnitř,“ usmíval se Klíma, který za tři hodiny z šestadvaceti soupeřů zdolal 

dvacet, se třemi remizoval a stejnému počtu protihráčů podlehl. 

 

„Ale je to hrozné. Takové horko jsem zažil snad jen jednou, když jsme to pořádali na Masarykově 

náměstí, kde bylo snad pětatřicet stupňů a trvalo to přes čtyři hodiny. Tehdy jsem byl hotový. Navíc 

vám většinou jako naschvál zbyde jeden hráč na začátku stolu a jeden a konci, takže kroky 

nešetříte,“ dodal Lukáš Klíma. 

 

Úroveň soupeřů je podle něj každým rokem kolísavá. „Asi šedesát procent hráčů chodí stejných, 

zbylých čtyřicet se obměňuje. Ale dokonce se stalo, že u stolu byl silnější hráč, než jsem já, což na 

simultánce není obvyklé,“ připomněl. 

 

„Na druhé straně se na to vždy těším, baví mě to, protože si zajezdím po okolí a zahraju s lidmi. 

Myslím, že je to pěkná akce před začátkem koníka. Zvlášť když lidé mohou něco vyhrát,“ uzavřel 

Klíma. 

 

  



 

 

V Chebu se konal tradiční Valdštejnský kůň 

chebsky.denik.cz +1 - 25.4.2019 

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

 

Cheb – Začátkem jara jako každý rok uspořádal náš klub tento další tradiční turnaj seriálu 

otevřeného Krajského přeboru mládeže v šachu, který obětavě odřídil mezinárodní rozhodčí Michal 

Koreček. Jednalo se o 3., závěrečnou část série sezony 2018 – 2019, kde celkově 6 nejlepších v 

každé kategorii postupuje do finále v Karl. Varech. 

 

 
 

Ve velkorysých prostorách jídelny 4. ZŠ Cheb se utkalo 49 chlapců a 8 dívek ve čtyřech kategoriích 

– 10, 12, 14 a 16 roků. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol, každá kategorie zvlášť, 2x 20 min. 

+ 5 sec. Urputné boje probíhaly 5 hodin a objevilo se během nich hodně kvalitních partií. 

Nejvyrovnanější výkon podával Jan Očenášek ze Šachklubu Tietz K. Vary, který zvítězil ve všech 

sedmi partiích. 

 

Výsledky dle kategorií: 

HD 10: 1. Zrůst Lukáš (ŠK Spartak Chodov) 6 bodů, 2. Belecký Tomáš (Šachklub Tietz K. Vary) 5 

bodů, 3. Salí Vojtěch (Šachklub Tietz K. Vary) 5 bodů. 

 

HD 12: 1. Tegda Vojtěch (Šachklub Tietz K. Vary) 6 bodů, 2. Pech Michal (ŠK Spartak Chodov) 

5,5 bodu, 3. Dvořák Jan (Šachklub Tietz K. Vary), 5 bodů. 

 

HD 14: 1. Očenášek Jan (Šachklub Tietz K. Vary) 7 bodů, 2. Hroch Jiří (Šachklub Tietz K. Vary) 5 

bodů, 3. Červenka Jakub (ŠK Spartak Chodov) 5 bodů. 

 

HD 16: 1. Kačírek Jakub (Sokol Teplá) 5,5 bodu, 2. Vojíř Václav (Spartak Chodov) 5,5 bodu, 3. 

Ulč Jiří (Spartak Chodov) 5 bodů. 

 

Děvčata ovšem nezůstávala pozadu, nejlepší Šedá Michaela ze Šachklubu Tietz K. Vary hodně 

potrápila favority a se 4,5 bodem obsadila celkové senzační 4. místo. Za ní pak po zásluze skončila 

Kodetová Adriana z ŠK Karlovy Vary se 4 body a v těsném závěsu další talent, Kůsová Nikola ze 

Šachklubu Tietz K. Vary, též se 4 body. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=649c50b0-e39d-4479-9526-e73d7f0f6e9a&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Z našich se do květnového finále zaslouženě probojoval Vojta Zálešák, Martin Stehlík kvůli jedné 

nevydařené partii skončil mezi náhradníky a neztratil se ani nováček Petr Bílek, který mezi 

kandidáty skončil uprostřed startovního pole na 10. místě. 

 

Setkání se vydařilo, každý soutěžící si odnesl drobnou upomínku a první tři v každé kategorii i 

medaile s diplomy. V neposlední řadě byli všichni velmi spokojeni s bohatým občerstvením, kde si 

každý mohl nabídnout slané i sladké včetně nápojů dle libosti. Za to si velký dík zaslouží MěÚ 

Cheb, Tesco Cheb, 4. ZŠ Cheb, Palmnet Cheb a všichni, kteří se svým přičiněním postarali o 

bezproblémový průběh turnaje. 

 

Na závěr bych rád poděkoval všem hráčům chebského klubu, kteří se zasloužili o dobré umístění 

našeho áčka i béčka, která po závěrečných kolech sezony 2018-2019 Krajského přeboru 1 a 

Krajského přeboru 2 obsadila velmi slušné druhé, resp. čtvrté místo celkové tabulky Karlovarského 

kraje. 

 

Za Šachový klub Valdštejn Cheb Jaroslav Pilík 

 

Hotel Slunce v Brodě bude hostit velký turnaj v šachu 

havlickobrodsky.denik.cz +1 - 24.4.2019 

rubrika: Moje Havlíčkobrodsko - strana: 00 - autor: Štěpánka Saadouni 

 

Havlíčkův Brod – Velká cena města Havlíčkova Brodu 2019, největší šachový turnaj mládeže na 

Vysočině, se uskuteční již tuto sobotu 27. dubna v havlíčkobrodském hotelu Slunce od 9 hodin, za 

podpory města Havlíčkův Brod a partnerů.  

 

 
 

„Záštitu nad turnajem převzali náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová a senátor a 

starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Pořadatelem turnaje je ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod, z.s. 

Zúčastnit se mohou žáci a žákyně narození v roce 2003 a mladší,“ informoval o turnaji Václav 

Paulík. 

 

Uskuteční se dva samostatné turnaje jednotlivců a to pro narozené v roce 2008 a mladší, druhý pro 

ročníky 2003 - 2007. Hrát se bude švýcarským systémem na 8. kol, hrací tempo 2 x 15 minut na 

partii plus 5 sec/tah. První tři v obou turnajích obdrží pohár a dárkový balíček. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=aea7941b-46a7-4c9e-892d-279b9bb5286b&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

„První tři v jednotlivých kategoriích obdrží medaile, diplomy a věcnou cenu. Vyhodnoceni budou 

nejmladší hráč/hráčka, a dále hráč/hráčka s největším počtem výher, který obdrží cenu Karla 

Havlíčka Borovského za bojovnost. Do turnaje se přihlásilo 154 děvčat a chlapců,“ upřesnil Paulík s 

tím, že všichni účastníci turnaje obdrží věcnou cenu, v přestávce mezi jednotlivými koly bude 

probíhat vědomostní soutěž zaměřená k městu Havlíčkův Brod a partnerům turnaje. 

 

Mezinárodní šachový festival Znojmo 

Znojemsko - 23.4.2019 

rubrika: Sport - strana: 13 

 

Šachový festival Ostravský koník 2019 

ostravainfo.cz - 22.4.2019 

strana: 00 

 

Nejlepší čeští šachisté se objeví na tradičním šachovém festivalu v Ostravě, jehož součástí je 

Mistrovství České republiky mužů. Více než 300 vyznavačů černobílé šachovnice se po dobu 9 dnů 

budou utkávat v turnajích rozdělených dle výkonnosti. Vybrané partie budou online přenášeny na 

Internetu a zároveň i živě komentovány v přísálí Domu kultury města Ostravy. 

V řadě doprovodných akcí si na své přijdou např. šachisté s „rychlou rukou" v bleskovém turnaji 

(kdy je na partii vymezen jen limit 5 minut pro každého), milovníci dynamických šachů v turnaji v 

holanďanech i začínající šachisté v přeboru žáků ostravských škol v rapidu. Stejně jako minulých 

ročnících je i letos připravená tzv. Simultánka Tato simultánka bude vyvrcholením jeho turné po 

městech Moravskoslezského kraje. 

 

Velká cena města Havlíčkova Brodu 2019 v šachu 

vysocina-news.cz - 21.4.2019 

strana: 00 - autor: Václav Paulík 

 

Největší šachový turnaj mládeže na Vysočině se uskuteční v sobotu 27. dubna v havlíčkobrodském 

hotelu Slunce od 9.00 za podpory města Havlíčkův Brod a partnerů. Pořadatelem turnaje je ŠK TJ 

Jiskra Havlíčkův Brod, z. s.  

 

 
 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=dc084aa7-6058-4d8d-8cb9-1529f5029a8a&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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Zúčastnit se mohou žáci a žákyně narození v roce 2003 a mladší. Uskuteční se dva samostatné 

turnaje jednotlivců a to pro narozené v roce 2008 a mladší, druhý pro ročníky 2003-2007. Hrát se 

bude švýcarským systémem na osm kol, hrací tempo 2×15 minut na partii plus 5 sec/tah.  

První tři v obou turnajích obdrží pohár a dárkový balíček. První tři v jednotlivých kategoriích obdrží 

medaile, diplomy a věcnou cenu. Vyhodnoceni budou nejmladší hráč/hráčka a hráč/hráčka s 

největším počtem výher obdrží cenu Karla Havlíčka Borovského za bojovnost. Do turnaje se 

přihlásilo 154 děvčat a chlapců. Všichni účastníci turnaje obdrží věcnou cenu, v přestávce mezi 

jednotlivými koly bude probíhat vědomostní soutěž zaměřená k městu Havlíčkův Brod a partnerům 

turnaje. 

K hlavním partnerům turnaje patří hračkářství Pompo, EFKO, s. r. o., Nové Veselí, TIBEX, spol. s 

r. o., Boršov, COOP Havlíčkův Brod, OSS Havlíčkův Brod, CATUS, spol. s r. o., Havlíčkův Brod a 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s, jejichž výrobky obohatí cenový fond turnaje a potěší děti. 

 

Mladí šachisté zazářili na mistrovství republiky 

plzensky.denik.cz +1 - 15.4.2019 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Dominik Rejthar 

   

Plzeň – Adéla Janoušková a Marek Janouš z Plzně se stali republikovými mistry. 

 

V Koutech nad Desnou proběhlo šachové mistrovství republiky hráčů do 16 let a MČR juniorů a 

dorostenců.  

 

V kategoriích do 12 let zazářili plzeňští Adéla Janoušková a Marek Janouš. Oběma se podařilo 

zaskočit hlavní favority turnaje, a získat tak svou dosud nejcennější medaili a titul mistra republiky. 

 

 
Marku a Adélo, jak jste se dostali k šachům? 

 

Marek: Díky tomu, že mi paní učitelka při zápisu do první třídy na 28. ZŠ řekla, že mám talent na 

matematiku a mohla bych vyzkoušet i šachový kroužek. 

 

Adéla: K šachům mne přivedla moje maminka, která učí šachy v kroužku. 

 

Marek Janouš (v modrém triku) nepatřil k favoritům ve své kategorii, ale přesto zvítězil. Foto: 

Šachový svazJaká byla vaše příprava na tak velký turnaj? 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8ca31829-1cbf-4043-8159-129ebe6987da&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

M: Chodím třikrát týdně na šachový kroužek a sehraji dvě až tři vážné partie týdně s těžkými 

dospělými soupeři. 

 

A: Před turnajem jsem vyřešila každý den deset matových pozic. 

 

Pojďme k mistrovství. Marku, ty jsi vlastně postoupil „až“ jako poslední postupující na MČR. Jak 

se z „outsidera“ stane mistr ČR? 

 

M: Chtěl jsem strašně moc vyhrát pohár a být mistrem republiky. Tomu jsem podřídil vše. Navíc 

jsem byl v klidu, nikam jsem se nehnal a jen se soustředil na partie. 

 

Adélko, ty jsi obhájila svůj titul z loňska. Který turnaj byl pro tebe těžší? Jakého titulu si sama ceníš 

nejvíc? 

 

A: Těžší byl určitě tento rok, protože jsem hrála i s o rok staršími děvčaty. Mám radost z obou. 

Letos jsem se více nadřela, hlavně v poslední partii. Kdybych neuhrála alespoň remízu, skončila 

bych čtvrtá. 

 

Jak vypadal váš denní režim na mistrovství? 

 

M: Dopoledne jsem odehrál šachovou partii do turnaje a odpoledne jsem trávil s taťkou a kamarády 

v bazénu na bowlingu. 

 

A: Po partii jsem šla na oběd a pak trávila čas s kamarádkami a svými soupeřkami. Chodily jsme do 

bazénu a na vycházky. 

 

Adéla Janoušová (uprostřed) byla nejlepší vi nabité konkurenci, která činila 37 soupeřek. Foto: 

Šachový svaz 

Proběhla nějaká příprava na soupeře? 

 

M: Každý večer jsem se připravoval na soupeře a analyzoval, co by mohli zahrát. Příprava mi často 

vyšla a já jsem ze zahájení vyšel lépe a svého soupeře pak zatlačil. 

 

A: Příprava také nějaká byla, to je jasné. Večer jsem se na to vrhla s taťkou. 

 

Jak se cítíte jako mistři republiky? 

 

M: Jsem šťastný, že se mi to povedlo, dokázal jsem, že jsem ve své kategorii nejlepší, což je prostě 

skvělý pocit! 

 

A: Mám velkou radost. 

 



 

 

Co za turnaje vás čeká do budoucna? 

 

M: Postoupil jsem na mistrovství světa, které se uskuteční v Číně a Indii. Vzhledem k termínové 

kolizi se v srpnu zúčastním jen mistrovství Evropy hrané v Bratislavě a pak mistrovství Evropské 

unie konané v ČR. 

 

A: Postoupila jsem na mistrovství světa do Číny. Byla jsem už v Gruzii a ve Španělsku, bohužel 

letos je to moc daleko. Stejně jako Marek se zúčastním mistrovství Evropy v Bratislavě a 

mistrovství EU v ČR. Kromě toho vyrazím i na mistrovství Evropy školních dětí do Rumunska. 

Autor: Dominik Rejthar 

 

Panda získala na domácí Velké ceně sedm medailí! 

rychnovsky.denik.cz +1 - 15.4.2019 

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

V Rychnově nad Kněžnou se ujal Region Panda uspořádání pátého turnaje Velké ceny 

Královéhradeckého kraje, hraného jako KP v rapid šachu. S ohledem na excentrickou polohu 

Rychnova v kraji je úspěchem účast 89 největších talentů této hry v pěti kategoriích.  

 

 
 

Soutěž se konala na Gymnáziu F. M. Pelcla a řídili ji domácí dorostenci Martin Buločkin (nedávný 

účastník MS), Jan Horák, Václav Till, Vladimír Martyniuk a hráči Pandy Jiří Daniel, Milan Dvořák 

a Ilja Mareš. 

 

Panďákům se dařilo a nejvíce v kategorii do 10 let, kde byli na stupních vítězů všichni tři! 

Zaslouženě vyhrál a krajským přeborníkem se stal Michal Dušánek, který vyhrál všech sedm partií 

a získal krásný pohár a zlatou medaili. Hned za ním skončili stříbrný Dan Krautschneider a 

bronzový Václav Kroulík. Oba hoši získali pět bodů z 7 partií. Další zlatou medaili mohl získat v 

kategorii do 8 let Štěpán Kroulík, který měl shodně šest bodů jako vítěz Zelba z Hradce a po 

pomocném hodnocení skončil „až“ druhý. 

 

Stříbrnou medaili vybojoval v kategorii do 16 let zkušený Pavel Kačírek. Šest bodů a prohra jen s 

nasazenou jedničkou Janouchem (Elo: 1759) z Jičína je dobrým výsledkem. Medaile zacinkaly také 

v nejpočetnější kategorii do 12 let. Bronzovou medaili a pohár za 3. místo získali Pavel Kumpošt (5 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=763b9fbd-01db-485b-8713-c78e95014b8b&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

vítězných partií ze 7) a Elen Hetfleischová (4/7). Na všechny děti čekala bohatá odměna v podobě 

cen a tak smutní nemuseli být ani další v pořadí. 

 

Z Pandy Luděk Poláček (4/7), Matyáš Plucnar (4/7), Ondřej Banas (4/7), Jan Koblic (3 ½/7), 

František Bažant (3/7), Milan a Miroslav Dvořákové (3/7), Zdeněk Tejkl (3/7), Jan Snopek (3/7), 

Vojtěch Dvořák (2/7) a Klára Hofmanová (1/7). 

 

Svou návštěvou nás potěšila mistryně ČR v šachu Martina Marečková z Rychnova, která byla i 

zapojena do závěrečného losování o hodnotnou cenu jednoho ze sponzorů. 

 

A co řekl na maraton rychnovský šachový bard Jiří Daniel? 

 

„Domácí tým pořadatelů by se klidně mohl jmenovat SRPŠ Pandy, protože 19 domácích dětí bylo 

doprovázeno 16 rodiči, pěti dorostenci a dva členy oddílu dospělých, tedy 23 lidmi. Skvělým 

manažerem Pandy byl Pavel Kumpošt, který získal pro soutěž nejen celý tým rodičů, ale oslovil i 

desítky firem a některé z nich dětskému turnaji pomohly velmi výrazně. Výsledkem byl naprosto 

mimořádně bohatý cenový fond.“ „ Závěrem chceme podělkovat naším partnerům: Madosu, 

Řetězům Vamberk, Jastu, Weldisu, Indigu, Synytu, Dekamě, Škodě Auto, Staveb. firmě Hynek, 

VZP, Stamontu, KH kraji, Městu Rychnov, Dobruška, Opočno, obci Černíkovice a známému 

mořeplavci Rudovi Krautschneiderovi."   (pk) 

 

Turnaj v rapid šachu 

denik.cz - 13.4.2019 

strana: 00 

 

Šachový oddíl ŠACHklub Písek pořádá 21. ročník turnaje v rapid šachu s názvem O putovní pohár 

starostky města Písku, který je zároveň pořádaný jako přebor Jihočeského kraje v rapid šachu. 

Uskuteční se v sobotu 13. dubna v píseckém kulturním domě. Prezence je od 8 hodin, samotný 

turnaj začne o hodinu později. 

 

 

Písecký kulturní dům ovládli šachisti 

jcted.cz - 13.4.2019 

strana: 00 

 

PÍSEK – V sobotu 13. dubna se v píseckém kulturním domě konal přebor Jihočeského kraje v rapid 

šachu. V hlavním sále kulturáku se sešla skoro stovka hráčů a hrálo se švýcarským systémem na 

devět kol s tempem hry dvakrát dvacet minut. Na bezchybný průběh celého klání dohlížel ředitel 

turnaje Josef Streďák. Účastníci nebojovali pouze o titul krajského přeborníka ale i o putovní pohár 

starostky nebo o titul Démona, který byl připraven pro hráče s největším rozdílem ELO. 

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=450beb05-11ac-4706-8769-d2c53792e212&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
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Lučice 2019 zná vítěze na 64 šachových polích 

vysocina-news.cz - 13.4.2019 

strana: 00 - autor: Václav Paulík 

 

 
 

Za účasti 35 žáků a žákyň se v pátek 12. dubna uskutečnil v tělocvičně Obecního úřadu v Lučici 

tradiční šachový turnaj za účasti děti ze šachových kroužků z Lučice, Havlíčkova Brodu, 

Okrouhlice.  

 

Hrály se dva turnaje M – žáci a žákyně do 10 let, S – žáci a žákyně do 14 let. Tempo 15 minut na 

partii pro každého hráče na sedm kol. Urputné boje na šachovnicích do poslední partie turnaje, o 

výsledku na prvních místech muselo rozhodnout pomocné hodnocení. 

 

V turnaji M se zúčastnilo 17 žáků, z toho tři děvčata a vítězem se stal Kvído Wasserbauer ze ZŠ V 

Sadech Havlíčkův Brod, lepším pomocným hodnocením před druhým Jankem Satrapou za ZŠ 

Wolkerova Havlíčkův Brod, oba vybojovali 6,5 bodu. Na třetím místě se umístila Adélka Celarová 

ze ZŠ Okrouhlice s pěti body. V turnaji S se zúčastnilo 18 žáků, z toho čtyři děvčata a vítězem se 

stal Matěj Pavliš ze ZŠ Konečná Havlíčkův Brod, před Michalem Žáčkem ze ZŠ V Sadech 

Havlíčkův Brod a o pořadí také rozhodlo až pomocné hodnocení, když oba vybojovali 5,5 bodu, 

třetí s 5 body skončil Tomáš Koumar ze ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod. První tři vítězové turnajů 

M a S získali poháry. 

 

H8 

1. Jakub Jednota ze ZŠ V Sadech 

2. Kryštof Včela ze ZŠ Lučice  

 

H10 

1. Kvído Wasserbauer ze ZŠ V Sadech  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=cfc35d8f-ad32-42f0-b7bd-be1844660069&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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2. Janek Satrapa ze ZŠ Wolkerova 

3. Štěpán Avuk ZŠ V Sadech. 

 

D10 

1. Adélka Celarová ze ZŠ Okrouhlice  

2. Hanička Bártová ze ZŠ V Sadech  

3. Anička Kadlecová ze ZŠ Okrouhlice 

 

D12 

1. Adélka Vrzáková ze ZŠ Lučice  

2. Štěpánka Prášková ze ZŠ V Sadech  

3. Nela Lukaničová ze ZŠ Lučice 

 

H12 

1. Matěj Pavliš ze ZŠ Konečná 

2. Tomáš Koumar ze ZŠ Wolkerova  

3. Vítek Fencl ze ZŠ Lipnice nad Sázavou 

 

H14 

1. Michal Žáček ze ZŠ V Sadech  

2. Jakub Plachý ze ZŠ Wolkerova 

 

D14 

1. Anička Satrapová 

 

Poháry a medaile zajistil ŠK TJ Jiskra. 

 

Turnaj v rapid šachu 

pisecky.denik.cz - 12.4.2019 

strana: 00 

 

Šachový oddíl ŠACHklub Písek pořádá 21. ročník turnaje v rapid šachu s názvem O putovní pohár 

starostky města Písku, který je zároveň pořádaný jako přebor Jihočeského kraje v rapid šachu. 

Uskuteční se v sobotu 13. dubna v píseckém kulturním domě. Prezence je od 8 hodin, samotný 

turnaj začne o hodinu později. 

 

Video ECU o projektu Šachy do škol 

chess.cz - 12.4.2019 

strana: 00 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=6abf737e-6921-40ff-8ced-24c0771648ec&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=68a3c3af-3813-4063-8329-515a929fbfc6&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachy jsou hra, která je stará více než 1400 let. Jak je možné, že je dnes považována za důležitou 

vzdělávací aktivitu používanou ve školách po celé Evropě? Abychom mohli odpovědět, musíme si 

nejprve položit otázku, jak bude vypadat naše budoucnost a jak školy připravují dnešní děti na 

výzvy, které na ně v životě čekají. Extrémně rychlé změny sociálních podmínek, změny klimatu, 

umělá inteligence, automatizace a nová digitální éra (50% povolání bude zautomatizováno, 80% 

dnešních povolání nebude již existovat). Vědci předpovídají, že jen v následujících 20 letech 

proběhnou ve struktuře lidské společnosti větší změny než v předchozích třech stoletích dohromady 

(4. průmyslová revoluce – stroje budou řízeny stroji. Nová generace bude mít 10 různých typů 

povolání na více než 40 různých pracovních pozicích). Toto ovlivní nás všechny, ale nejzásadněji 

naše děti. Abychom je připravili na tyto významné změny, musíme jim dát možnost získat úplně 

jiné dovednosti.  Vědci hovoří o takzvaných čtyřech „K“ (z angličtiny 4Cs Critical thinking, 

communication, creativity, collaboration), tedy kritickém myšlení, komunikaci, kreativitě a 

kooperaci. Školy musí najít vyučovací metody vyhovující potřebám společnosti a poskytující dětem 

nové postupy a přístupy použitelné v digitální éře, aby byly připravené pro život v online i 

skutečném světe.  Proč šachy? Abychom u dětí dostatečně rozvinuli „4K“, musíme je naučit 

prosociálnímu chování, rozpoznávání vzorců, řešení problémů, zlepšovat jejich paměť a schopnost 

zobecňovat znalosti. Šachy pomáhají dětem trénovat všechna „4K“. Je to klasická desková hra, 

která se dá jednoduše hrát ve třídě a zároveň je také vhodná pro hraní ve virtuálním světě. Je 

dokázáno, že hra obecně je stěžejní vzdělávací metoda moderního věku, protože děti jsou přirozeně 

zvyklé učit se prostřednictvím hry. Šachy přesahují všechny hranice (věkové, jazykové, genderové, 

fyzického vývoje i handicapové, etnické, náboženské i kulturní). Vedou děti k tomu, aby prožívaly 

své výhry ušlechtile a prohry důstojně.  Je to jedna z nejrychleji rostoucích vzdělávacích metod v 

Evropě, již více než 6 milionů dětí hraje ve škole šachy a každý den se další školy připojují k 

využívání této báječné vyučovací příležitosti. 

 

 

Pořadatele šachového turnaje potěšila velká účast hráčů i hostů 

berounsky.denik.cz +1 - 12.4.2019 

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

   

Jince /FOTOGALERIE/ - Již 33. ročník šachového turnaje pro mládež do 17 let s názvem O 

Jineckého pěšce uspořádala Pionýrská skupina Jince ve spolupráci s 13. dělostřeleckým plukem 

„Jaselským“ a městysem Jince. Za obec všechny přítomné přivítala a turnaj oficiálně zahájila radní 

Emilka Hurychová. 

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=74e0fe16-4bf2-44d8-b531-94aec17cbc0f&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Populárního turnaje se zúčastnilo 42 českých, ale i ruských soutěžících. Kromě královské hry byly 

připraveny i další soutěže a aktivity, u nichž asistovaly Anička Maršálková z Felbabky a Terezka 

Kováčová z Jinec. Byly určeny nejen šachistům, kteří právě neseděli u partií, ale i jejich nehrajícím 

sourozencům a dalším dětem. 

 

Šachové talenty přišel podpořit i Josef Maršálek z Prahy, člen týmu Československa, který v roce 

1954 vybojoval zlaté medaile na akademickém mistrovství světa. 

 

Vítězem letošního Jineckého Pěšce se stal již podruhé reprezentant Šachového klubu Příbram-Baník 

Vojtěch Kovářík. Stříbrnou příčku obsadil hráč Unichessu Praha Adam Holub. Pohár za třetí místo 

obdržel Jan Fatka ze Šachového klubu při Městském úřadu Hostomice. 

 

Nejlepším zahraničním hráčem byl osmiletý Rus Andrej Kravčenko, který přijel s výpravou Střední 

školy při Velvyslanectví Ruské federace v ČR. Medaile od Klubu českého pohraničí dostaly tři 

nejlepší dívky, mezi nimiž se nejvíce dařilo Elišce Kováříkové z Baníku. 

 

Z domácích zástupců je třeba pogratulovat v pořadí desáté Tereze Lískové, patnáctému Tadeáši 

Červenkovi a trojici na 19. až 21. místě, v níž byli Antonín Mezera, Anna Šimpachová a Vojtěch 

Přibyl. 

 

Akci podpořil rovněž předseda 1. česko-ruského centra Petr Noha, který přispěl do fondu cen a byl 

přítomen po celou dobu turnaje. 

 

Velkým plusem byl rovněž velmi mladý tým rozhodčích a organizátorů této akce, který by měl být 

velkou nadějí pro další podobné aktivity v regionu. 

 

Miroslav Maršálek 
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Výsledky soutěže na LearningChess 

chess.cz - 11.4.2019 

strana: 00 

 

I v tomto školním roce proběhla soutěž Mysli a vyhraj  v řešení diagramů pro školy a šachové 

oddíly, kterou společně  vyhlásily výukový šachový portál LearningChess a Šachový svaz ČR.  

Cílem soutěže bylo motivovat žáky hodnotnými cenami k tomu, aby trávili více času hraním šachu 

a řešením šachových diagramů. 

 

Výsledky byly vyhlášeny v kategorii jednotlivců, školních týmů a oddílových týmů. Ceny od 

LearningChess (trička a kniha)  a ceny od ŠSČR dle vlastního výběru z fanshopu získává vždy 

prvních pět žáků  s nejlepšími osobními výsledky. 

 

Kategorie jednotlivců: 

 

Všechny úkoly splnily Adéla Janoušková a Eliška Janoušková z ŠK Líně. 

 

Kategorie oddílových týmů 

 

ŠK Líně  pod vedením Jany Šilhavé (Adéla Janoušková, Eliška Janoušková, Barbora Strnadová, 

Jonáš Křiváček, David Novák) 

TJ Vlčnov pod vedením Petra Kapusty (Pavla Julie Jančová, Matouš Mentzl, Martin Blaha, Ema 

Kapustová, Lukáš Lörinc) 

Kategorie školních týmů 

 

ZŠ České Budějovice pod vedením Jiřího Havlíčka (Zdeněk Chval, Sebastian Petr Fišer, Jan Smola, 

Daniela Nagyová, Matyáš Melkes) 

ZŠ a MŠ Oudoleň pod vedením Kateřiny Chvojkové (Lenka Zvolánková, Alžběta Zvolánková, 

Marek Doležel, Ema Marková, Hana Zvolánková) 

  

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c7746741-de6d-48f9-afc7-18e39e4807c7&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=1b7cd014-66a7-4b15-9b82-552ea593e902&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=bb298275-306d-4198-a3b9-12ddf8cfb4a6&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Gratulujeme k umístění a věříme, že se této soutěže zúčastníte i příští rok. 

 

NA 64 POLÍCH 

Vyškovský deník +5 - 11.4.2019 

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

 

Do Slaného dnes přijede šachový mistr Konopka 

Kladenský deník - 11.4.2019 

rubrika: Zpravodajství - strana: 03 - autor: (jab) 

 

 

Výsledky soutěže na LearningChess 

chess.cz - 11.4.2019 

strana: 00 

 

I v tomto školním roce proběhla soutěž Mysli a vyhraj  v řešení diagramů pro školy a šachové 

oddíly, kterou společně  vyhlásily výukový šachový portál LearningChess a Šachový svaz ČR.  

Cílem soutěže bylo motivovat žáky hodnotnými cenami k tomu, aby trávili více času hraním šachu 

a řešením šachových diagramů. 

 

Výsledky byly vyhlášeny v kategorii jednotlivců, školních týmů a oddílových týmů. Ceny od 

LearningChess (trička a kniha)  a ceny od ŠSČR dle vlastního výběru z fanshopu získává vždy 

prvních pět žáků  s nejlepšími osobními výsledky. 

 

Kategorie jednotlivců: 

 

Všechny úkoly splnily Adéla Janoušková a Eliška Janoušková z ŠK Líně. 

 

Kategorie oddílových týmů 

 

ŠK Líně  pod vedením Jany Šilhavé (Adéla Janoušková, Eliška Janoušková, Barbora Strnadová, 

Jonáš Křiváček, David Novák) 

TJ Vlčnov pod vedením Petra Kapusty (Pavla Julie Jančová, Matouš Mentzl, Martin Blaha, Ema 

Kapustová, Lukáš Lörinc) 

Kategorie školních týmů 

 

ZŠ České Budějovice pod vedením Jiřího Havlíčka (Zdeněk Chval, Sebastian Petr Fišer, Jan Smola, 

Daniela Nagyová, Matyáš Melkes) 

ZŠ a MŠ Oudoleň pod vedením Kateřiny Chvojkové (Lenka Zvolánková, Alžběta Zvolánková, 

Marek Doležel, Ema Marková, Hana Zvolánková) 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f1acafde-2457-4f84-927c-197a7357b92a&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2883504a-89fa-4887-a10b-168c0436554e&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=bb298275-306d-4198-a3b9-12ddf8cfb4a6&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Gratulujeme k umístění a věříme, že se této soutěže zúčastníte i příští rok. 

 

NA 64 POLÍCH 

Vyškovský deník +5 - 11.4.2019 
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Velká cena v rapid šachu 

Písecký týden - 10.4.2019 

rubrika: Písecký týden - Napsali nám - strana: 09 - autor: Josef Streďák 

 

Šachové hody aneb Finále extraligy ve Frýdku-Místku 

chess.cz - 10.4.2019 

strana: 00 - autor: Petr Záruba 

 

V době velikonočních svátků se Frýdek-Místek stává vždy místem se zvýšenou koncentrací 

šachistů. Konají se tradiční pětidenní Turnaje šachových nadějí, na které se sjíždí zejména mladí 

šachisté z celé republiky i ze zahraničí. Letos máme navíc před sebou jubilejní čtyřicátý ročník, 

takže se bude jednat i o turnaj svým způsobem slavnostní. 

 

A velikonoční šachová nadílka bude letos ještě bohatší, protože vedle Turnajů šachových nadějí 

bude Frýdek-Místek hostit i finále šachové extraligy, naší nejvyšší šachové soutěže. 

 

Soutěže se účastní dvanáct družstev a systém ligy je takový, že se až do osmého kola odehrají vždy 

za víkend dvě kola a závěrečná tři kola pak najednou v termínu pátek, sobota neděle v sídle jednoho 

z účastníků. Kdo tedy bude mít zájem vidět „při práci“ největší hvězdy našeho republikového šachu 

(celou českou reprezentaci v čele s 19. hráčem světa Davidem Navarou a výborným Viktorem 

Lázničkou) a řadu světových velmistrů a olympijských reprezentantů svých zemí v čele s bývalými 

mistry světa Jevgenijem Najerem a Ruslanem Ponomarjovem, kteří hostují na soupiskách našich 

extraligových týmů, má jedinečnou příležitost. 

 

Hrát se bude v aule Střední průmyslové školy Frýdek-Místek. Slavnostní zahájení je v pátek 19. 

dubna připraveno na 15.30, hned v 16 hodin pak začnou boje devátého kola. Desáté kolo bude 

zahájeno v sobotu 20. dubna ve 14 hodin a poslední jedenácté kolo se odehraje v neděli 21. dubna 

od 10 hodin. Vyhlášení výsledků extraligy proběhne 30 minut po dohrání poslední partie. 

 

V průběhu akce dorazí a na slavnostním vyhlášení předá poháry a medaile pro nejlepší družstva 

Miss ČR 2009 Aneta Vignerová. 

 

Ing. Petr Záruba 

ředitel Beskydské šachové školy 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f1acafde-2457-4f84-927c-197a7357b92a&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f18b1f8e-5a62-47bd-9859-5590c0a82add&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=23b4b0c3-5271-473f-a7cd-440a159e59be&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Do Slaného přijede šachový mistr Konopka 

kladensky.denik.cz - 10.4.2019 

strana: 00 

 

Slaný - Simultánní šachové exhibiční vystoupení s mezinárodním mistrem a trenérem šachové 

reprezentace České republiky Michalem Konopkou, který se vrací do Slaného po deseti letech, se 

koná ve slánském Domě dětí a mládeže Ostrov v Šultysově ulici ve čtvrtek 11. dubna. Po akci se 

mohou zúčastnění těšit také na diskuzi s autorem knihy Magické pozice z roku 2012 a případnou 

autogramiádu. 

 

Šachisté zamíří do Písku 

Písecký deník - 10.4.2019 

rubrika: PÍSECKO / Jižní Čechy - strana: 03 - autor: (lk) 

 

Rapid v Sedlčanech 

chess.cz - 10.4.2019 

strana: 00 

 

Na 6. dubna byla vyhlášena velmi přívětivá meteorologická předpověď se slunečným počasím. S 

tímto počátečním předpokladem se ukázala opravdová touha k šachu u 65 hráčů a 3 hráček. Ti 

všichni se totiž zúčastnili již 29. ročníku sedlčanského turnaje jednotlivců v rapid šachu v místním 

Kulturním domě Josefa Suka. Turnaj začal sice s nějakým zpožděním, nicméně to bylo způsobeno 

solidaritou pořadatelů při čekání na opozdilé účastníky. Turnaj probíhal v přátelském duchu. 

 

K vítězství v turnaji si došel přesvědčivě hlavní favorit FM Tomáš Vojta, který na cestě turnajem 

pustil pouze půl bodu a triumfoval s náskokem 1,5 bodu. Na stupních vítězů dále stanuli junioři, 

kteří shodně získali 7 bodů. Druhé místo obsadil syn vítěze Jakub Vojta a třetí pozice byla velkým 

překvapením, když ji obsadil teprve jedenáctiletý Jáchym Němec. Nejlepší ženou turnaje se stala 

Monika Závůrková se ziskem 6,5 bodu, jež obsadilo v celkovém pořadí šestou příčku. 

 

Na závěr trochu statistiky.  Turnajové klání probíhalo v bojovném duchu, o čemž svědčí poměrně 

nízký počet remíz. Z celkového počtu 306 partií během všech 9 kol skončilo remízou 42 partií, 

jinak v rezultativních výsledcích byli úspěšnější bílí, kteří posbírali 137 výher, kdežto černí „pouze“ 

127. K velkému taktizování nedošlo ani v závěru turnaje, když v posledních dvou kolech skončilo 

smírně jen 7 partií. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=9b321a30-7147-4b89-a4fb-622c46d8d2bd&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=166c5b88-57af-4510-93a6-d04b0d07b925&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=9d2c35f4-ef47-4dcf-8518-d6871c1bc7d8&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Konkurz na pořadatele MČR mládeže v rapid šachu 2019 

chess.cz - 8.4.2019 

strana: 00 

 

Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje konkurz a pořadatele MČR mládeže v rapid šachu pro rok 2019. 

Znění konkurzu si přečtěte na odkazu dole, uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2019. 

 

Konkurz 

 

Šachisté se utkají v Písku 

Písecký deník - 6.4.2019 

rubrika: Příloha - deník extra - Písecko - strana: 54 - autor: (lk) 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
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Šestiletý chlapec opanoval krajský přebor v šachu 

5plus2 - 5.4.2019 

rubrika: Karlovy Vary, Sokolov a Cheb - strana: 24 - autor: (mv) 

 

 

Čínská zeď padla. Český šachista udolal světovou trojku 

tyden.cz - 5.4.2019 

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

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=beae0322-46d2-49ba-8c49-f61fb18673d4&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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O prvotřídní senzaci se postaral na turnaji v ázerbájdžánském Šamkiru nejlepší český šachista 

David Navara. V pátém kole prestižního klání přehrál v posledních měsících takřka neporazitelnou 

světovou trojku Dinga Lirena z Číny. Navara tak pokračuje ve vynikajících výkonech v konkurenci 

absolutní světové špičky. 

 

Ding Liren je symbolem raketového vzestupu čínského šachu v posledním desetiletí a podle 

mnohých také budoucím vyzyvatelem fenomenálního Nora Magnuse Carlsena v souboji o titul 

mistra světa. V období od 11. srpna 2017 do 11. listopadu 2018 vytvořil nový rekord v sérii 

neporazitelnosti, když nenašel přemožitele v rovné stovce partií hraných klasickým tempem (oba 

hráči mají oproti rychlejším formám šachu více času na přemýšlení). 

 

Druhou porážku z posledních 129 partií mu přichystal ve čtvrtek David Navara hrající bílými 

figurami. Jednadvacátý hráč žebříčku je přitom na turnaji nejníže nasazeným hráčem a v loňském 

roce skončil s odstupem na posledním místě. 

 

"Měl jsem dnes štěstí, můj soupeř totiž obvykle hraje výrazně lépe než dnes," komentoval Navara 

se svou typickou skromností průběh partie. 

 

Český velmistr prozatím předvádí na ázerbájdžánském superturnaji vynikající výkony. Po remízách 

s exmistry světa Ánandem a Topalovem sice přišla porážka od neohroženého vládce současného 

šachu Carlsena, následoval ale nadějný výkon s domácí hvězdou Mameďjarovem a následný 

nečekaný úspěch s čínským velmistrem. 

 

Navara se s padesátiprocentním bodovým ziskem pohybuje uprostřed desetičlenného startovního 

pole. Po pátečním dnu volna čeká českou jedničku poslední muž průběžného pořadí Giri z 

Nizozemska. 

 

Do konce desetidenního klání zbývají čtyři kola, poslední bude odehráno v úterý 9. dubna. Turnaj 

se hraje od roku 2014 na památku ázerbájdžánského velmistra Vugara Gašimova, který v pouhých 

sedmadvaceti letech podlehl zhoubnému nádoru. 

 

ŠACHY 

Domažlický deník +4 - 4.4.2019 
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212. díl pořadu V šachu 

chess.cz - 4.4.2019 

strana: 00 

Karolína Sochorová přivítá ve studiu Tadeáše Kriebela, se kterým se budou společně věnovat 

především 1. ročníku mezinárodního pražského šachového festivalu. Tadeáš Kriebel svým výkonem 

v Openu splnil 2. velmistrovskou normu. Na turnaji Challengers hrál výborně Jak Krejčí i další naši 

reprezentanti, naopak v hlavním turnaji se příliš nedařilo ani Davidu Navarovi, ani Viktoru 

Lázničkovi. V elektronické tužce uvidíte analýzy jak z Prahy, tak ze Skopje, kde se konalo 

Mistrovství Evropy jednotlivců. V reportážích se můžete těšit na výlet šachovou tramvají nebo na 

partii Magnuse Carlsena a Anishe Giriho, ve které začínal černý. 

 

Tradiční soutěžní otázka: Kolikátý skončil Jan Krejčí na prvním ročníku pražského turnaje 

Challengers? Odpovídat můžete do konce dubna na adresu soutez@chess.cz a vyhrát slavnou 

šachovou knihu Mezinárodní turnaj velmistrů. 

 

Premiéra 212. dílu V šachu bude v pátek 5. dubna ve 13:45 na ČT sport. Po premiéře bude možné 

se na pořad podívat na adrese: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/ . 

 

Článek publikován 4. 4. 2019 v rubrice Aktuality KMK, TOP Aktuality na hlavní stránce. 

 

Šachové MČR dětí do 8 let se konalo ve Frýdku-Místku 

msk.cz - 4.4.2019 

strana: 00 

Beskydská šachová škola za podpory Moravskoslezského kraje, Magistrátu Frýdku-Místku a 

Moravskoslezského šachového svazu uspořádala v termínu 30. – 31. 3. 2019 Mistrovství České 

republiky do 8 let v šachu. 

 

Hrálo se v historickém sále Národního domu. Dívky i chlapci hráli odděleně celkem 9 kol 

švýcarským systémem. V rámci této akce proběhlo exhibiční zápas mezi Kristýnou Laurincovou a 

Matyášem Pasekou, kteří jsou aktuálními medailisty a členy reprezentace ČR ve starších kategorií. 

 

Kromě samotného zápasu, který vyhrál Matyáš proběhly i rozhovory s účastníky tohoto zápasu. 

Ústředním tématem bylo jejich tréninkové nasazení, které je třeba dodržovat, aby se hráči mohli 

neustále zlepšovat a reprezentovat tak ČR. 

 

Vítězové obou kategorií po celou dobu nepoznali hořkost porážky. A tak mistryní ČR v kategorii do 

8 let se stal Veronika Vančáková z Beskydské šachové školy a mistrem ČR do 8 let Jiří Bouška z 

šachového oddílu Hlinsko. V kategorii dívek stříbro získala Sophia Olivia Day a bronz Adéla 
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Bažantová. V kategorii chlapců na druhém místě skončil Myron Alidis a na třetím místě Andrey 

Chernyy. 

 

Věříme, že všichni účastníci včetně doprovodů si pobyt v Moravskoslezském kraji užili a že se brzy 

opět k nám vrátí. 

 

Třeba hned na další akci – 40. ročník Turnajů šachových nadějí, který Beskydská šachová škola 

pořádá v termínu 18. – 22. 4. 2019 opět v Národním domě ve Frýdku-Místku. 

 

Na tento turnaj bychom rádi pozvali všechny příznovce šachové hry. 

 

NA 64 POLÍCH 
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Smutná zpráva: Navždy odešel šachista Nun 
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Ve věku nedožitých 86 let náhle 26. března navždy odešel Josef Nun, mezinárodní mistr a ústřední 

rozhodčí šachu, dlouholetý člen Slavie Hradec Králové. 

 

 
 

Reprezentoval Československo na světových šachových olympiádách v korespondenčním šachu a 

byl členem kolektivu, který v ní obsadil 1. místo v r. 1968, což bylo obrovskou senzací v letech 

naprosté hegemonie šachistů tehdejšího Sovětského svazu. 

 

Za Slavii HK v soutěžích družstev hrál přes 50 sezon.I v pokročilém věku si udržoval vynikající 

výkonnost a proháněl hráče o několik generací mladších. V sezoně 1976/77 byl kapitánem družstva, 
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které vyhrálo celostátní ligu a postoupilo do vyřazovacích utkání PMEZ. Vyhrával silné hradecké 

mezinárodní Vánoční turnaje pořádané Slavií HK a byl dlouholetým funkcionářem i trenérem. 

 

Třikrát se stal nejlepším sportovcem tehdejšího Vč kraje, ocenění se mu dostalo i od města HK, 

když byl uveden do Síně slávy. Dlouho vedl šachovou rubriku na těchto stránkách. Bude nám na 64 

polích i mimo ně chybět. 

 

Poslední rozloučení se koná v úterý 2. dubna 2019 v 11h ve smuteční obřadní síni v Hradci Králové 

– Kuklenách. Čest jeho památce! 


