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V KD Bílá Hora se odehrál šachový turnaj 

prahatv.eu - 31.3.2019 

rubrika: PRAHA 17 - strana: 00 - autor: David Wilczek 

 

V Kulturním domě Bílá Hora se odehrál šachový turnaj. Amatérští i registrovaní šachisté se zde 

utkali o Pohár starostky Prahy 17 Jitky Synkové. A náš štáb u toho pochopitelně nemohl chybět. 

 

Pod záštitou Prahy 17 byl uspořádán šachový turnaj v KD Bílá Hora. Přihlásit se mohli jak 

registrovaní, tak i amatérští hráči. Díky tomu je o turnaj velký zájem. 

 

"Je skvělé, že sem přijeli nejen řepští šachisté, ale také z jiných MČ. A všichni víme, že šachy 

rozvíjejí myšlení a patří mezi sporty," řekla Jitka Synková, starostka MČ Praha 17. 

 

"Je jedno na jaké úrovni, není tady žádný velmistr, takže ty kategorie, které se hodnotí, jsou 

registrovaní hráči, neregistrovaní hráči a dorostenec," řekl Václav Dbalý, radní MČ Praha 17. 

 

Šachový turnaj byl rozložen na 7 kol a hrálo se podle švýcarského systému rapid šach. 

 

"Jedná se o turnaj, který se hraje sedmikolově, je to tzv. švýcarský systém, tedy rapid šach. Hraje se 

na 13 minut a za každý tah přibudou soupeři 3 vteřiny, takže je to modifikace. Hraje se to tím 

systémem, že se v prvním kole losuje a v dalším kole je to tak, že ti, kteří vyhrají, hrají mezi sebou 

a ti, kteří prohrají, hrají mezi sebou. Takže proti sobě hrají vždy přibližně stejně silní hráči," řekl 

Václav Dbalý. 

 

Absolutním vítězem a zároveň držitelem Poháru starostky Jitky Synkové se stal teprve 

devatenáctiletý Petr Aubrecht. 

 

"Tento turnaj se mi hodně líbil. Je tady velice příjemné prostředí a dobří hráči," řekl Petr Aubrecht, 

vítěz turnaje. 

 

Výhodou tohoto sportu je, že věk hráče není rozhodující, což potvrdila i účast na tomto turnaji. 

Nejmladšímu hráči bylo pouhých 8 let a nejstaršímu 73 let. 
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Poslední turnaj v šachu mládeže ovládl v Bílovci Marek Štefaník 

koprivnice.cz - 29.3.2019 

strana: 00 

 

 Bílovec (cab) – Poslední šestý turnaj Šachové ligy mládeže okresu Nový Jičín byl odehrán v sobotu 

9. března a nechyběli v něm ani zástupci Šachového klubu ASK Tatra Kopřivnice. Celkem zasedlo 

k šachovnicím 25 mladých hráčů a hráček z Kopřivnice, Frenštátu, Bílovce, Nového Jičína, Zašové 

a Mořkova a všem vévodil kopřivnický mladík Marek Štefaník (7 b., kategorie H16-18). Druhé 

místo obsadil Marek Urbanczyk z TJ Frenštát pod Radhoštěm (6 b., 1. místo H14) a třetí skončil 

Lukáš Bravanský z TJ Spartak Bílovec (5 b., 1. místo H12). Z kopřivnických šachistů pak čtvrtou 

příčku obsadil Šimon Knesl (5 b., 1. místo H10), šestý skončil Filip Svoboda (4,5 b., 2. místo H14), 

o příčku za ním se umístil Petr Štusek (4,5 b., 2. H16-18) a dělené 11. a 12. místo obsadil Michael 

Ulumbekov (4 b., 2.-3. místo H12). 

 

Mistrovství světa v rapidu a blesku kadetů v Minsku 

chess.cz - 29.3.2019 

strana: 00 

 

Třetí ročník FIDE World Cadets Rapid & Blitz Chess Championships 2019 se již tradičně koná v 

metropoli Běloruska. Minsk přivítá všechny šachisty v kategorii U8, U10 a U12 v prázdninovém 

srpnu, ve dnech 15. – 19. 8. První den účastníky čeká schůzka ohledně organizačních pokynů 

turnaje v Minsk Sports Palace, kde se bude i celé mistrovství světa odehrávat. Druhý den v Minsku 

už může začít snídaní v Hotelu „Belarus“, do kterého organizátoři srdečnou zvou jak všechny hráče, 

tak i doprovod za 52 EUR za samostatný pokoj, případně 70 EUR za pokoj dvoulůžkový. Šachově 

den začne až po zahajovacím ceremoniálu, šestnáctého srpna se odehrají první čtyři kola rapidu 

tempem 10+5s/tah. Turnaj v rapidu je dvojdenní. Třetí den turnaje se brány místní arény otevřou 

pro všechny milovníky bleskového šachu. Bleskový turnaj se odehraje v tempu 5+2s/tah. 

Registrační poplatek je 35 EUR do jednoho turnaje, za oba turnaje účastník zaplatí 70 EUR. Po 

dokončení bleskového turnaje se koná další ceremoniál, který turnaj oficiálně ukončí. 

Devatenáctého srpna organizátoři vyhradili pro odlet. Vyplněné registrační formuláře je možné 

posílat do 1. července 2019. 

 

Propozice a registrační formulář najdete na stránkách FIDE. V případě zájmu o účast prosím 

kontaktujte manažera reprezentace mládeže Petra Piska, e-mail: petr.pisk@chess.cz, mobil: +420 

731 465 344. 

 

Oficiální video pořadatele z roku 2017: https://www.youtube.com/watch?v=p96dgC4ERLk 

 

  

 

Článek publikován 29. 3. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f3177566-ceeb-4ac5-909f-29f68fa1a40d&index=articles_cze_2019q1_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0626b339-b954-490f-b759-7fdd9ce9aceb&index=articles_cze_2019q1_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Klub šachistů, Říčany 1925 
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Máme dva vicemistry ČR ! 

 

Mistrovství České republiky mládeže v šachu se letos hrálo opět v Koutech nad Desnou. Mistrovské 

tituly se udělují v kategoriích chlapců a děvčat do 16, 14, 12 a 10 let. Bojuje se nejenom o tituly, ale 

také o postupy na MS, ME.  V kategoriích chlapců hraje vždy 24 oprávněných finalistů dané 

kategorie. Soutěže dívek jsou otevřené pro všechny hráčky ČR. Popularita a výkonnost děvčat stále 

roste. Loňská rekordní účast byla překonána. Na start se postavilo celkem 129 děvčat. V 

doprovodných openech startovalo 103 šachistů. Za šachovnice zasedlo celkem 340 hráčů. Hrálo se 

na devět kol celkem osm dní. Pro rodiče účastníků a další šachisty, kteří se nemohou zúčastnit 

osobně, připravili pořadatelé ve spolupráci se Slovenským šachovým svazem a SK Slavia Orlová 

on-line přenos ze 136 šachovnic. 

 

Účast říčanské mládeže byla velmi početná. V soutěži chlapců jsme měli čtyři zástupce, což je i pro 

nás historický rekord. Ve startovní listině děvčat se dalo nalézt pět našich dívek. A výsledky? Nad 

očekávání!  Posuďte sami: 

 

H 10: 9. místo Jan Síleš 5 bodů 

 

H 12: 2. místo Jáchym Němec 7 b , 8. místo Jáchym Šmolík 5 b., 11. místo Tobiáš Pressler 5 b. 

 

D 12:  9. místo Laura Sehnoutková, 24. místo Veronika Myšková 4 b. celkem hrálo 38 hráček 

 

D 14: 4. místo Monika Strnadová 6 b, 27. místo Lucie Glasbergová 3,5 body, celkem 34 hráček 

 

D 16: 2 místo Kristýna Otrubová 6,5 b., celkem 19 hráček 

 

Partie rozebíral a připravoval na další partii tandem trenérů Stanislav Stárek a Marek Otruba. 

Celkový výsledek je vynikající. V soutěžích chlapců jsme přivezli medaili po dlouhých 21 letech, 

kdy naposledy přivezl bronzovou medaili Miroslav Voráček v kategorii H 16. 

 

Mistr republiky má právo si vybrat MS nebo ME. Mistrovství světa se hraje v Číně. Nechme se 

překvapit, kam odcestují naši svěřenci. ME se hraje na Slovensku. 

Jaroslav Říha 

 

Naše úspěšné hráče  můžete vidět v akci v úterý 1. 5. v KC Labuť, kdy pořádá náš klub Krajský 

přebor družstev do 12 let a budeme obhajovat prvenství a bojovat o postup na M ČR. Očekáváme 

více jak 20 šestičlenných. Vstup je volný a hrajeme od 9.00 hod. - 16.00 hod. 

Akce je pořádaná za grantové podpory města Říčany 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0b3e382f-e587-4732-b410-2a2a68ca252c&index=articles_cze_2019q1_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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8letý nigerijský uprchlík vyhrál mistrovství v. Chce být nejmladším velmistrem na 

světě 

hatefree.cz - 28.3.2019 
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Před dvěma lety utekl dnes osmiletý Tanitoluwa Adewumi s rodiči a starším bratrem z Nigérie. 

„Nechci ztratit své blízké,“ řekl médiím jeho otec Kayode Adewumi a upřesnil, že jakožto křesťané 

se obávali útoků teroristické skupiny Boko Haram. Odešli tedy do New Yorku, kde od té doby žili v 

domově pro lidi bez domova. Tani začal navštěvovat místní základní školu a zde se naučil hrát 

šachy. Hra jej natolik okouzlila, že požádal rodiče, aby ho přihlásili do šachového klubu. Jeho talent 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c70a4d0e-251d-48aa-9576-fe2fe214178d&index=articles_cze_2019q1_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c70a4d0e-251d-48aa-9576-fe2fe214178d&index=articles_cze_2019q1_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

zaujal vedoucího klubu Russella Makofskyho, a tak přijal Taniho s ohledem na jeho situaci bez 

obvyklých poplatků. 

 

NEOBVYKLÝ TALENT 

 

A jeho vstřícnost se vyplatila. Osmiletý uprchlík, který se začal hru učit teprve před rokem, se na 

začátku března stal šachovým mistrem v celostátní soutěži základních škol v New Yorku. „Tohle 

jsem ještě nezažil,” okomentoval pro Telegraph Russell Makofsky. „Za jediný rok se dostat na 

takovou úroveň, být nejlepší z nejlepších, a to bez rodinných zdrojů,“ dodal udiveně. Rodina však 

Taniho maximálně podporuje. Matka chodí na všechny jeho zápasy a otec synovi půjčuje svůj 

počítač, aby mohl trénovat. 

 

BYDLENÍ A PRÁCE 

 

A výhrou změna v Taniho životě teprve začala. Trenér na jeho podporu založil sbírku na 

GoFundMe, kde se během několika dní sešlo více než 200 tisíc dolarů. Rodina také dostala několik 

nabídek bydlení. Zvolila jednu ze skromnějších nabídek v blízkosti chlapcovy školy. Anonymní 

dárce zde zaplatil nájem na rok a další lidé věnovali nábytek a vybavení. Některé organizace také 

nabídly pomoc s azylovým řízením, které rodinu čeká v srpnu. „Mám pocit, že sním,“ uvedl Taniho 

táta Kayode Adewumi. „A doufám, že se nevzbudím," dodal. 

 

Kayode má v současnosti dvě práce. Pro společnost Uber jezdí pronajatým autem a prodává 

nemovitosti. Taniho matce byla nabídnuta práce zdravotní asistentky v nemocnici. Rodina tak 

nahlíží do budoucnosti s optimismem, konečně mají bydlení i finance. I proto se rozhodla 200 tisíc 

dolarů, které získala z darů, nevyužít pro sebe, ale pro pomoc druhým. Část financí daruje církvi, 

která ji podpořila v těžkých začátcích. Zbytek peněz pak investuje do nové nadace Tanitoluwa 

Adewumi, která bude pomáhat nově příchozím africkým přistěhovalcům. „Chceme pomoci lidem, 

kteří přicházejí z Afriky a jsou ve stejné situaci, jako jsme byli my,“ upřesnil pan Adewumi. „Chci 

pomoci ostatním dětem," souhlasil s nápadem Tani. „Nevadí mi to," okomentoval. 

 

NEJMLADŠÍ VELMISTR 

 

A chlapec nyní pilně pracuje na svém snu stát se nejmladším velmistrem. Tento titul v současné 

době drží Sergej Karjakin z Ukrajiny, který jej získal ve 12 letech. Tani dostal také několik nabídek 

stipendií na prestižní střední školy. Rodina se však prozatím rozhodla nechat jej ve škole PS 116, 

která ho tolik podpořila. „Tato škola Tanimu důvěřovala," uvedla matka Oluwatoyin Adewumi pro 

New York Times. „Nyní my důvěřujeme jí," uzavřela. 
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Jihočeští šachisté se utkali v Písku 
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Písek - V sobotu 23. března se konala v jídelně ZŠ J. K. Tyla v Písku 4. velká cena Jihočeského 

kraje mládeže do 16 let v rapid šachu. 

 

 
 

Velkou cenu organizoval písecký ŠACHklub ve spolupráci s městem Písek a byla to poslední, 

čtvrtá část čtyřdílné Velké ceny pořádané Jihočeským šachovým svazem v této šachové sezoně. 

 

Náročného turnaje se v pěti výkonnostních kategoriích A – E zúčastnilo celkem 103 dětí, což je 

absolutní rekord ze všech čtyř pořádaných velkých cen. 

 

V náročné konkurenci se neztratili mladí šachisté ŠACHklubu Písek. V kategorii E získal po 

dobrém výkonu Ondřej Topka ( 9 let ) třetí místo a v kategorii C Martin Tejnor ( 7 let ) dokonce 

vyhrál. 

 

V celkovém čtyřdílném seriálu Jihočeského kraje se na druhém místě umístil v kategorii H 12 Matěj 

Záluský a v kategorii H 8 Martin Tejnor na třetím místě. 

 

Josef Streďák 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=61af7905-33e8-47bf-877d-60b6ce0940da&index=articles_cze_2019q1_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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Orlová – Titul mistra, jednu pozici vicemistra i jedno třetí místo si z šachového mistrovství 

republiky mládeže přivezli domů orlovští šachisté. 

 

Letos proběhlo MČR mládeže v Koutech nad Desnou a orlovský klub Slavia na něj vyslal několik 

zástupců. „I s minimem finanční podpory od města Orlová se naši šachisté dokázali probít na 

nejvyšší příčky a odvezli si zlato a stříbro,“ poznamenal předseda orlovského klubu Jiří Novák. 

 

 
 

Zaválel především Vojtěch Šrámek. V jedenáctikolovém turnaji chlapců do 18 let dokázal porazit 

všechny soupeře a vyhrál, třetí pak skončil v kategorii do 20 let, což je za posledních pár let nejlepší 

výsledek orlovské mládeže v kategorii chlapců. 

 

Jeden ze svých životních výkonů předvedl také Filip Neumann, jenž v kategorii do 14 let zlomil 

dosavadní nadvládu hráčů z frýdecko-místecké Beskydské šachové školy a skončil druhý na pozici 

republikového vicemistra. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e4e7650e-e1b2-4dd2-957a-b96c862d8ee2&index=articles_cze_2019q1_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

„Oba chlapci si těmito výsledky vybojovali účast na vrcholných šampionátech. Vojtěch postoupil 

na mistrovství světa, Filip zase na mistrovství Evropy. Snad nám město Orlová pomůže ve shánění 

financí na tyto významné akce, které musí rodiče z větší dávky financovat sami,“ upozornil Jiří 

Novák. 

 

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 
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Během roku se naučil hrát šachy a teď ohromuje svět. Stane se talentovaný uprchlík 

nejmladším velmistrem? 

sport.cz - 20.3.2019 
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Roste šachistům nový velmistr, který to dotáhne tak daleko jako legendární Garri Kasparov, nebo 

současná hvězda Magnus Carlsen? Je to možné. Teprve osmiletý klučina totiž ohromil svět. Tani 

Adewumi před pár dny ovládl šampionát státu New York a díky vítězství se bude se svou rodinou 

moci přestěhovat z útulku do vlastního bytu. 

 

 
 

Šachy hraje osmiletý Tani Adewumi teprve něco málo přes rok, už ale sbírá trofeje. Tu dosud 

nejcennější vyhrál před pár dny na šampionátu státu New York, když bez jediné prohry ovládl svou 

věkovou kategorii. Ohromil experty. Šachový trenér Russell Makofsky se okamžitě rozhodl, že 

tomuto malému chlapci založí účet na pomoc jeho rodině. 

 

Důvod? Tani Adewumi přišel se svou rodinou do Spojených států amerických před dvěma roky. 

Přesněji řečeno utekl tam. V Nigérii totiž se svými nejbližšími čelil útokům extremistů ze skupiny 

Boko Haram. Od té doby žil v New Yorku v útulku. Jeho vítězství to ale změní a všichni se budou 

moci přestěhovat do vlastního bytu. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=23270c94-3fb5-4b01-be88-046b26e32029&index=articles_cze_2019q1_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=23270c94-3fb5-4b01-be88-046b26e32029&index=articles_cze_2019q1_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Na zmíněném kontě je nyní přes sto osmdesát tisíc dolarů (přes čtyři miliony korun), a to Tanimu 

zajistí mnohem lepší bydlení. „Děkujeme Spojeným státům americkým a všem za podporu,“ uvedla 

Taniho matka Oluwatoyin Adewumiová v médiích. Právě ona si všimla, jak jejího syna šachy baví. 

 

Tani se je naučil hrát ve škole a každý večer pak ležel na podlaze v útulku a trénoval. Školního 

učitele Shawna Martineze doslova šokoval, když viděl, jak je vnímavý a jak rychle dělá pokroky. 

„Pokaždé, když se něco nového naučil, měl z toho radost,“ vyprávěl Martinez. 

 

 

A tak jeho matka poprosila, zda by malého klučinu vzali do šachového klubu, i když nemají peníze 

na zaplacení příspěvků. Martinez se přimluvil, Tani byl přijat a mohl se dál zdokonalovat. „Chci být 

nejmladším velmistrem na světě,“ prohlásil po nedávném vítězství. Podle odborníků se jím může 

stát. „Dostat se tak rychle na takovouto úroveň, být nejlepším, a to vše bez pořádného zázemí. To 

jsem ještě nezažil,“ dodal Makofsky. 

 

  



 

 

Frýdlantští šachisté pojedou na šachové mistrovství školních týmů do Zlína 

Týdeník Liberecko - 19.3.2019 

rubrika: Napsali nám do redakce - strana: 05 - autor: Mgr. Dobroslav Buřita 
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Startuje mistrovství Evropy jednotlivců 

chess.cz - 19.3.2019 

strana: 00 

Celkem 4 čeští hráči vyrazili na mistrovství Evropy jednotlivců do makedonského Skopje. Jsou jimi 

dlouholetí reprezentanti Zbyněk Hráček a Jiří Štoček a dva mladí zástupci Beskydské šachové školy 

Vojtěch Zwardoň a Jakub Rabatin. 

 

Velmi silně obsazený turnaj může být vstupenkou na Světový pohár, který se bude hrát v září v 

Rusku, garantovaných je 22 postupových míst. Ratingově nejlepší z našich Jiří Štoček (2592) je 

nasazený na 78. místě. Jedničkou turnaje je Vladislav Artemiev s ratingem 2736. David Navara 

tentokrát nestartuje, postup na Světový pohár má již zajištěn. 

 

Jak si vedli čeští hráči v 1.kole ME? Štoček remizoval s Rabatinem a ve 2. kole bude na programu 

druhé české derby Hráček-Zwardoň � 

 

Průběžné výsledky najdete zde. Poslední jedenácté kolo se bude hrát v pátek 29. března. 

 

Článek publikován 19. 3. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, 

Reprezentace.  

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ed816384-6d68-4743-8c57-e289062ef13b&index=articles_cze_2019q1_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachistka Dorota Veverková má další medaili z mistrovství ČR 

Táborský deník - 18.3.2019 

rubrika: Sport - Táborsko - strana: 10 - autor: (paš) 
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Vyhodnocení grantového řízení na popularizaci šachu 

chess.cz - 16.3.2019 

strana: 00 

Do grantového řízení dorazilo celkem 25 projektů, jejichž celkové rozpočty přesáhly 1,5 milionu 

Kč. Přihlášky posoudila komise ve složení: Jan Lamser – prezident ŠSČR, Petr Souček – agentura 

Bison & Rose, Martin Petr – místopředseda ŠSČR, Milan Šindelář – člen KMK, Ladislav Záruba – 

sportovní sekretář. Po podrobném hodnocení a věcné diskusi komise rozdělila prostředky ve výši 

115 tisíc Kč mezi 23 žadatelů, viz tabulka: 

 

 Název akce Organizátor Částka 

Šachový festival (loni 
ČEZ Chess Trophy) 

Šach Mat s.r.o. 15 000 

Mařákova šachovnice Jan Smejkal 10 000 

Pražský přebor škol 
Šachy Štěpán (Štěpán z. 
s.) 

7 500 

Lysá žije 2019 
Šachový klub JOLY Lysá 
and Labem, z. s. 

7 500 

Šachy na náměstí u 
radnice Ústí n.L. 

ŠK Spartak Ústí n.L. 7 500 

Šachy na hradu 
ŠK TJ Jiskra Havlíčkův 
Brod 

5 000 

Šachové dny pro děti Šachová akademie VŠTE 5 000 

Nová šachová škola Šachová škola HŘÍBATA 5 000 

Nové webové stránky 
Šachový klub JOLY Lysá 
and Labem, z. s. 

5 000 

Přenosy ze šachových 
akcí 

šachy.cz (Caissa 
Bohemica, s.r.o.) 

5 000 

Hodinka s mistrem 
šachy.cz (Caissa 
Bohemica, s.r.o.) 

5 000 

Nové webové stránky Robert Cvek 5 000 

Šachové simultánky s 
velmistry 

Obytná zóna a.s. – 
Krašovská Aktivity centrum 

5 000 

Propagace šachů v 
Roudnici nad Labem 

Roudnická šachová škola 
spolek 

5 000 

Mezinárodní den šachu Šachový klub Mohelnice 3 000 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5d6fef8c-c08c-43df-a277-dd3b20b01ad3&index=articles_cze_2019q1_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

„O stříbrnou věž města 
Litovle“ 

Tatran Litovel 3 000 

Dětský den 
Klub šachistů Říčany 1925, 
z.s. 

3 000 

Nákup šachových 
souprav 

Senioři ČR, Hradec 
Králové 

2 500 

Hlinecký dvojpěšec ŠO Hlinsko 2 500 

Simultánka v rámci 
Dětského dne na 
Dostihovém závodišti 
Pardubicích 

ŠK Bohemia Pardubice 
z.s. 

2 500 

Propagace šachů v 
Břeclavi 

TJ Tatran Poštorná 2 000 

Mezinárodní den šachu Šachový klub Frýdlant, z.s. 2 000 

Strakonický rumpál 
TJ ČZ Strakonice, spolek 
(oddíl šachy) 

2 000 

 

 

 

KMK ŠSČR plánuje všechny žadatele individuálně kontaktovat. S úspěšnými žadateli se 

dohodneme na podmínkách čerpání grantu. Po skončení akce budou muset doložit, že přidělené 

prostředky využili k účelům uvedeným v grantové žádosti. 

 

Zpráva hodnotící komise 2019 

 

Článek publikován 16. 3. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

 

  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

 

Vyškovský deník +5 - 16.3.2019 

rubrika: Sport - Aktuálně - strana: 15 

 

 
 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0cd55004-b817-44f2-9689-842bc051f820&index=articles_cze_2019q1_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachové soutěže družstev vrcholí 

kolinskypres.cz - 15.3.2019 

strana: 00 - autor: Lubor Franc 

 

 
 

 

RegistracePřihlášeníRozšířené hledání  ZpravodajstvíKulturaSportFotogalerieŠachové soutěže 

družstev vrcholíŠachové soutěže družstev vrcholíFoto: Archiv KP Publikováno: 15.3.2019 v 12:00 

Rubrika: Sport  

 

 2. liga, 9. kolo: 

 

Lokomotiva Brno – Sokol Kolín 5,5 : 2,5ReklamaDo konce soutěže zbývají sehrát dvě kola. Sokol 

Kolín bude hostit TJ CHS Chotěboř a v poslední kole zajíždí na jižní Moravu do Ořechova. Ze 

soutěže budou sestupovat poslední tři družstva.Krajská soutěž, 9. kolo: 

 

Sokol Kolín B – TJ Bohemia Poděbrady A 3,5:4,5ReklamaV 10. kole zajíždí Sokol Kolín B do 

Dobrovice a v posledním kole přivítá doma lídra soutěže TJ Autoškodu Mladá Boleslav.Regionální 

přebor, 9. kolo: 

 

Sokol Kolín C – DDM Symfonie Poděbrady A 5,5 : 2,5ReklamaSokol Kolín C se výhrou nad 

lídrem tabulky dostal na dělené první místo. Při rovnosti bodů v tabulce a rovnosti skóre rozhoduje 

počet výher jednotlivých hráčů družstva za celou soutěž. V tom jsou Poděbrady lepší, a pokud chce 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8924af89-2d52-4eee-9ecd-0c9fd32355cb&index=articles_cze_2019q1_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Kolín získat první místo, musel by v posledním kole uhrát o půl bodu lepší výsledek na skóre v 

Pečkách, než Poděbrady doma s Čáslaví.Regionální soutěž, 9. kolo: 

 

Sokol Kolín D – ŠS Kostelec n. Č. lesy 3,5 : 1,5ReklamaV soutěži zbývají dohrát dvě kola, Sokol 

Kolín D však již nemůže být z prvního místa sesazen. Kolín přivítá v 10. kole Nymburk C a v 

posledním kole zajíždí na Nymburk D. 

 

Republikový šachový turnaj v Koutech nad Desnou má účast přes tři sta mladých 

šachistů, nejlepší postoupí na mistrovství světa 

rozhlas.cz - 15.3.2019 

strana: 00 

 

Organizátoři letos zaznamenali rekordní účast dívek a celkově si pochvalují rostoucí zájem o 

královskou hru mezi dětmi.  

 

Maximální soustředění a naprosté ticho přerušované jen občasným pootevřením dveří. V tomto sále 

rozehráli šachové partie chlapci několika věkových kategorií. Vítězstvím dnes hra skončila třeba 

pro Adama Luboše Polanského z jičínského klubu. „Momentálně se mi celkem daří. Dnes jsem 

vyhrál, tak mám dobrou náladu,“ říká Adam Luboš Polanský. 

 

Z vítězné hry má dnes radost i jedenáctiletá Denisa Bartečková. Šachy hraje už od školky. „Šachy 

nejsou žádná nuda. Pomáhá mi to ke škole, přemýšlet pomalu i počítat,“ popisuje Denisa. 

 

Že královská hra už dávno není výhradně mužskou záležitostí, potvrzuje letošní rekordní účast 

dívek na turnaji. Mladých šachistů ale přibývá téměř ve všech kategoriích - říká ředitel turnaje 

Zdeněk Fiala. 

 

„Jsme rádi, že děti mají o šachy zájem a zůčastňují se. Přičítáme to zčásti práci v terénu a projektu 

Šachy do škol, který přivádí děti k šachům už na základních školách,“ přibližuje Fiala. 

 

Na mladé talenty se letos přijel podívat i mezinárodní šachový velmistr Vlastimil Babula. 

 

„Už se mi zdá, že se na ty děti tak netlačí a nehledí se na výsledky. Jde hlavně o to, aby tu hru měly 

rády. Prostřednictvím té hry se naučí spoustu užitečných věcí, jako úctu k soupeři, přijmout 

prohru,“ vysvětluje Babula.  

 

Nejlepší hráči tohoto turnaje postoupí na mistrovství světa, Evropy nebo Evropské unie. 
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NA 64 POLÍCH 
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Panda Rychnov má nejlepší šachovou mládež v kraji 

Rychnovský týden - 13.3.2019 

rubrika: Sport - strana: 23 - autor: (jk) 
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Překvapení v šachové první lize 

karvinsky.denik.cz +1 - 10.3.2019 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Martin Ruščin 

 

Orlová – Šachisté Orlové přišli o reálnou naději postoupit do nejvyšší soutěže. 

 

Po remíze v Hošťálkové ztrácejí na vedoucí Kroměříž dvě kola před koncem čtyři body, takže 

soupeři stačí jednou vyhrát, což se pravděpodobně stane už v dalším kole. 

 

Orlovští přijeli na stoly v tabulce deváté Hošťálkové v pozici jasného favorita, ale nepotvrdili ji. 

Mrázek s Lojkem své partie prohráli, výhru neuhráli ani Neděla s Olšarovou. Na osmé šachovnici 

zachraňoval aspoň remízu Walica. Slávistům stačí k uhájení druhé pozice také jedna výhra z 

posledních dvou kol. 

 

Šachy Hošťálková – Slavia Orlová 4:4 

 

Body: Roubalík a Karlík po 1, Motúz, Pala, Krejča a Mitura po 0,5 – Walica a Zabystrzan po 1, 

Neděla, Olšarová, Kuboš a Kostka po 0,5. 

 

 V emotivně vypjatém utkání přehrála Karviná (v zeleném) pražskou Duklu 38:31. 

Na hřišti se jiskřilo, lídr Brůna viděl modrou kartu! 

 

 

Rozpis MČR žen v rapidu 2019 

chess.cz - 8.3.2019 

strana: 00 - autor: Rozpis Mčr 

 

STK ŠSČR zveřejnila rozpis MČR žen v rapid šachu, bude se hrát 4. – 5. 5. 2019 ve Znojmě. 

Rozpis MČR žen v rapidu 

Článek publikován 8. 3. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Aktuality STK. 
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GP v rapid šachu v Dobrovici 

chess.cz - 7.3.2019 

strana: 00 - autor: Jiří Hájek 

 

V sobotu 2. března se v Dobrovici republikový seriál GP v rapid šachu překlenul do druhé poloviny. 

Otevřený turnaj na 9 kol s hracím tempem 15 min. + 3 vteřiny za každý tah byl velmi silně 

obsazený. Turnaj byl bohatý co do výčtu šachových titulů, ve výsledkové listině naleznete takřka 

všechny ( 1x GM, 3 x IM, 4x FM, 1 x CM, 1 x WIM, 1x WFM, 1x WCM). Jako příjemný bonus a 

možná i motivace pro hráče bylo zajištění přenosu hned ze 14 online šachovnic.  V celém sále 

místní sokolovny byste napočítali 116 hráčů a 10 hráček, kteří sehráli celkem 557 partií. 

Konečnému pořadí kralovali favorité, boj o první místo byl ke konci turnaje velmi napínavý. Pod 

medailovými pozicemi se však dařilo i dalším hráčům. 

 

 
 

 



 

 

Po tomto turnaji zůstala v seriálu GP ČR v rapid šachu na špici dvojice hráčů, kteří se představili 

právě i v Dobrovici. Vedoucí pozici si upevnil Vojtěch Zwardoń a na druhém místě je Daniel 

Kožúšek. 

 

Jiří Hájek 

 

Článek publikován 7. 3. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Liberecký turnaj ovládl Ukrajinec Šakbazijan 
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Největší motivací je se zlepšovat. Vždycky se dá postoupit o krok dál, říká šachový 

velmistr Thai Dai Van Nguyen 

ČRo - radiozurnal.cz - 6.3.2019 

rubrika: Sport - strana: 00 - autor: Tereza Škoulová 

 

Thai Dai Van Nguyen je nejmladší šachový velmistr české historie. Je mu sedmnáct let, titul získal 

krátce po šestnáctých narozeninách. Studuje německou školu v Praze, umí německy, anglicky, 

vietnamsky a česky. Co musí šachový velmistr umět? Jak se mu hrají šachy s počítačem? A co ho 

baví kromě šachů? 

 

Šachy se naučil hrát, když sledoval, jak jeho otec učí hru staršího bratra. V osmi letech je oba 

dokázal porazit. Už o rok později překvapivě vyhrál zlatou medaili v kategorii do deseti let. „Tehdy 

jsem trénoval s novým trenérem teprve dva měsíce a byl to překvapivý výsledek. Trenér čekal, že 

skončím v první dvacítce. Ten okamžik vnímám jako začátek kariéry,“ vzpomíná Thai Dai Van 

Nguyen na rok 2010. 

 

Dnes začíná mezinárodní šachový turnaj Prague Internatioan Chess Festival. Vítěz kategorie 

Challenger má možnost startovat na turnaji Masters. „To by pro mě byl asi největší úspěch v 

kariéře, ale protože nepatřím k favoritům, chtěl bych hrát hlavně pro zábavu. Peníze nejsou 

motivace, pro mě je nejvyšší motivace se zlepšovat a mít dobré výsledky,“ uvažuje. 

 

Vietnamské dítě hraje s ukrajinským šachy, ani jedno neumí česky, ale výborně si rozumí 

Evelína, dívka původem z Moldávie 

Jak takový šachový trénink vypadá? Nejdůležitější je soustředěnost. „Bývá to partner nebo trenér, 

sedíme spolu šest sedm hodin a snažíme se koncentrovat.“ S počítačem se koncentrace trénovat 

nedá, je příliš rychlý – to je ale zase dobrá pomůcka: „Počítače jsou velmi silní soupeři, nedá se s 

nimi vyhrát. Snažím se od počítačů něco naučit a aplikovat to proti soupeřům,“ vysvětluje Thai Dai 

Van Nguyen. 

 

Kromě tréninku je podle něj k úspěchu zapotřebí talent a pracovitost. „Dobrý šachista musí umět 

rychle propočítávat varianty, ale talent není klíčový. Hlavní je vášeň pro šachy, že se vám šachy 

líbí. A pracovitost, to je nejdůležitější součást úspěchu,“ myslí si mladý šachový velmistr. 
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 Thai Dai Van Nguyen, nejmladší český velmistr Thai Dai Van Nguyen si zahrál set bleskových 

partií v tramvaji. I když při hře padaly figurky, všechny partie vyhrál|foto: David Prouza 

Důležitá je také fyzická kondice. „Kromě školy a šachů mám velice rád sporty, hraju tenis, chodím 

cvičit do fitka a sleduji fotbal a Formuli 1. Šachový profesionál musí mít dobrou fyzičku, ale pohyb 

je prostě zdravý, důležitý.“ 

 

Dnes ho čeká zápas se současnou mistryní světa z Číny. „Chci si tu partii s nejlepší ženskou 

hráčkou na světě užít a snad vyhraju,“ říká Thai Dai Van Nguyen.  Je v hraní šachů rozdíl mezi 

muži a ženami? „Je tam určitý rozdíl ve stylech. Ženy hrají víc agresivněji, přímočařeji než muži. Je 

to ale jen můj dojem, nehrál jsem tolik partií se ženami.“ 

 



 

 

Šachové partie v tramvaji 

ČT 1 - 5.3.2019 

pořad: Branky, body, vteřiny - vysíláno: 19:45 - pořadí zprávy: 10 

 

Vojtěch BERNATSKÝ, moderátor 

-------------------- 

Už jste někdy hráli šachy v tramvaji a ještě k tomu historické? Několik šachistů z řad široké 

veřejnosti si to dnes vyzkoušelo. A měli navíc velmi solidní soupeře, třeba osmnáctého hráče 

světového žebříčku Davida Navaru. 

 

mluvčí 

-------------------- 

Historický vůz z roku 1951 vyjel na trasu Prahou tentokrát se šachisty. Amatérští hráči si mohli 

zahrát partii v bleskovém šachu s českou jedničkou Davidem Navarou nebo nejmladším českým 

velmistrem Thai Daiem Van Nguyeněm. 

 

Petr BOLESLAV, organizátor Šachové tramvaje 

-------------------- 

Vznikl nápad že, že bysme potřebovali si udělat takovou projížďku, tak jsme vybírali nějaký 

dopravní prostředek a samozřejmě v Praze je ideál tramvají ideální po povrchu, je vidět. 

 

mluvčí 

-------------------- 

Šachová tramvaj symbolicky zahájila mezinárodní turnaj, který v Praze začíná zítra. Představí se 

zde řada zahraničních hvězd, mezi nimi indický velmistr Pentala Harikrishna nebo mistryně světa, 

Číňanka Ťü Wen-ťün. 

 

Thai Dai van NGUYEN, český šachový velmistr 

-------------------- 

V tramvají to bylo, to bylo velice zajímavé, velice zajímavé partie, hlavně, že jak ta tramvaj stopla, 

tak to bylo vždycky těžké. 

 

Luděk SEDLÁK, Radotín 

-------------------- 

Hra samozřejmě nebyla mezi rovnocennými partnery, ten výsledek byl předem jasný, bylo to 

úžasné, protože normálně nemám možnost zahrát si s takhle silnými hráči. 
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V Praze budou hrát elitní šachisté. Mezinárodní turnaj se rozjel partiemi v tramvaji 

irozhlas.cz +1 - 5.3.2019 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: David Prouza, ČTK 

 

V Praze začne mezinárodní šachový turnaj Prague International Chess Festival. Představí se na něm 

česká i zahraniční špička. V rámci propagace turnaje v úterý jezdila po Praze speciální šachová 

tramvaj. 

 

„Myšlenka uspořádat to v takovém formátu a s takovou silou přišla někdy v roce 2017. Hlavní 

ideou bylo přinést takovýhle silný turnaj českým hráčům a českému divákovi,“ řekl Radiožurnálu 

ředitel Prague International Chess Festivalu Petr Boleslav. 

 

 

Nejvýše nasazeným hráčem v elitní kategorii Masters bude domácí jednička David Navara, kterého 

z českých velmistrů v desetičlenné skupině doplní Viktor Láznička. V nižším turnaji Challengers se 

představí mimo jiné úřadující mistryně světa Ťü Wen-ťün. 

 

Turnaj zpropagovala šachová tramvaj, která vyjela z pražského Anděla. Cestující výjimečně seděli 

naproti sobě a v každé polovině vozu byl stoleček se šachovnicí, u kterého se střídali fanoušci proti 

šachistům. 

 

Nejnáročnějším prvkem šachu v tramvaji jsou momenty, kdy se tramvaj rozjíždí nebo zatáčí. 

„Občas, když tramvaj zabrzdila, tak se posunula nějaká figurka. Bylo to zajímavé, je to dobrá 

propagace, ale oficiální turnaj bych v tramvaji hrát nechtěl,“ usmíval se David Navara. 

 

Reportér proti velmistrovi 

Partiím v tramvaji přihlížel i ředitel šachového festivalu Petr Boleslav. „Je to adrenalinové a určitě 

tramvaj uděláme znova. Budeme mít i prostor přidat šachovnici. Zatím nejsou nějaké velké pády, 

existují i velké magnetické šachy, takže slibuju, že příště budou velké magnetické,“ řekl.  

 

Na závěr jízdy došlo i na partii Thai Dai Van Nguyena, nejmladšího českého velmistra s 

vietnamskými kořeny, se zástupcem Radiožurnálu. Zhruba po čtyřech minutách prohrávám s bilancí 

jednoho sebraného jezdce a dvou pěšáků. 

 

Thai Dai Van Nguyena čeká kategorie Challengers, jejíž vítěz může příští rok hrát mezi Masters. 

 

Na odměnách se ve dvou nejvyšších kategoriích rozdělí 1,3 milionu korun. Vítěz Masters získá 

8000 eur (asi 205 000 korun), šampion skupiny Challengers si vybojuje přibližně 3000 eur (77 000 

korun). 
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