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Šachy vs. sochy 

jicinsky.denik.cz - 31.5.2019 

strana: 00 

 

V Galerii plastik se 1. června koná krajský přebor družstev v bleskovém šachu. Jedná se o 

dynamickou disciplínu, kde hráči musí prokázat velmi rychlé myšlení, neboť na partii mají pouhých 

5 minut.  

V loňském roce se turnaje zúčastnila šachová esa z celého kraje, včetně 4. nejlepšího hráče ČR, 

mezinárodního mistra Tomáše Krause. 

Vzhledem k zrychlenému tempu hry bude turnaj jistě atraktivní, jak pro oko závodního šachisty, tak 

i začínajícího hráče. 

 

Přijďte se podívat na mistry královské hry v akci osobně! 

 

Hodoničtí šachisté pořádají dva turnaje v jednom dni 

znojemsky.denik.cz - 31.5.2019 

strana: 00 

 

Hodonice – Závěrečné klání Jihomoravského krajského přeboru mládeže v šachu pořádají v sobotu 

8. června hodoničtí sportovci v místním kulturním domě. Součástí akce je i turnaj Hodonice Open, 

který jako memoriál věnovali Rostislavu Obrdlíkovi.   

 

Organizátoři připravili klání pro dvě skupiny. V rámci kategorie A se utkají šachisté v otevřeném 

klání, ve skupině B pak usednou k šachovnicím hráči narození v roce 2003 a mladší k finálovému 

kolu krajského přeboru mládeže v rapid šachu. 

 

Jak řekl jeden z pořadatelů turnaje, František Šimík, na zúčastněné v dětské skupině čeká hra 

švýcarským systémem na sedm kol hraných dvakrát po dvaceti minutách. „Klání bude hráčům 

započteno do rapidu LOK České republiky,“ dodal Šimík. Otevřený závod ve skupině A bude hrán 

taktéž švýcarským systémem, ovšem na devět kol po patnácti minutách. 

 

Startovné na závěrečný mač krajského přeboru činí padesát korun, v případě Memoriálu Rostislava 

Obrdlíka pro důchodce a studenty taktéž padesát korun, ostatní zaplatí sto korun. Zájemci se mohou 

přihlásit na oba turnaje do středy u rozhodčího Radka Skoumala na e-mailové adrese 

radys73@gmail.com. Prezence začíná o půl deváté ráno, samotný turnaj odstartuje po deváté 

hodině. „Před začátkem každého kola budeme losovat pro jednoho šťastlivce láhev vína, 

vylosovaným dětem pak věnujeme čokoládu,“ uzavřel Šimík. 
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS 
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Krajský přebor družstev hostí Galerie plastik 

Hradecký deník +4 - 30.5.2019 

rubrika: Sport / V kraji - strana: 13 - autor: (js, vlk) 
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NA 64 POLÍCH 
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Regionální muzeum pod nadvládou šachistů. Účastnický rekord padne 

Chrudimský deník - 27.5.2019 

rubrika: sport chrudimsko - strana: 10 - autor: (dej) 
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CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
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Jihočeši byli hodně blízko extralize v šachu 

Písecký deník +5 - 23.5.2019 

rubrika: Sport - strana: 13 - autor: KAMIL JÁŠA 

 

 
 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a4db659f-fc74-4e27-b5ca-a4d278a45d32&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

NA 64 POLÍCH 
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Turnaj ovládli sourozenci Steinovi 

kutnohorsky.denik.cz - 23.5.2019 

strana: 00 - autor: Nela Pýchová 

Chocerady – O víkendu uspořádala Šachová škola STAMAT svůj 19. turnaj. 

 

 
 

Nejlepší tři hráči víkendového šachové turnaje, který se odehrál v Choceradech. | Foto: Nela 

Pýchová 

Akce se uskutečnila v prostorách školní jídelny ZŠ Chocerady a zúčastnilo se jí 32 dětí. 

 

Nikomu nedali šanci sourozenci Steinovi, kteří ztratili pouze remízu ve vzájemné partii a všechny 

ostatní soupeře porazili. Pomocné hodnocení přisoudilo vítězství mladšímu Michaelovi, jeho sestra 

Kamila získala stříbro a stala se nejlepší dívkou. 

 

Třetí v celkovém pořadí a druhý mezi chlapci skončil Filip Vopálka, následovaný Ondrou 

Hrabětem. Mezi dívkami vybojovala stříbro Patricie Fuxová a na bronz dosáhla Natálie Skolková. 

V kategorii určené pro hráče bez výkonnostních tříd se z vítězství radoval Matěj Votoček před 

Tonym Le a Janem Urbanem. 

 

Výsledky turnaje byly započítány do průběžného pořadí STAMAT ligy 2018/2019, v níž mohou 

startovat děti navštěvující kroužky Šachové školy STAMAT. Kolo před koncem je jasným lídrem 

Michael Stein, za nímž s velkým odstupem následují Ondřej Hrabě a třetí Adam Handl. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5fb73aeb-85fa-4050-8c84-85ef3b07ff8d&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

V Plané bojovali mladí šachisté o krajské tituly, uspěli i Táborští 

Táborský deník - 22.5.2019 

rubrika: Sport - Táborsko - strana: 14 - autor: (paš) 
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Mladí šachisté usilovali v Plané nejen o jihočeské přeborové tituly 

taborsky.denik.cz +1 - 21.5.2019 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Pavel Šácha 

 

Planá nad Lužnicí – Letošní krajský přebor mládeže v šachu našel svůj azyl v Plané nad Lužnicí. Ve 

hře byly nejen přeborové medaile, ale také postupy na mistrovství Čech. Na obě mety úspěšně 

útočili také reprezentanti táborských klubů Šachklub a Sokol. 

 

Chlapci bojovali na plánských šachovnicích v pěti kategoriích, dívky ve čtyřech. 

 

VÍTĚZOVÉ, TÁBORŠTÍ MEDAILISTÉ A POSTUPUJÍCÍ – H10 (chlapci do 10 let): 1. Martin 

Tejnor (Šachklub Písek), 3. Max Veverka (Sokol Tábor), 4. Michal Jaroš (Šachklub Tábor). H12: 1. 

David Bárta (VŠTE České Budějovice), … 4. Vojtěch Volf (Sokol Tábor). H14: 1. Matěj Záluský 

(Šachklub Písek), 2. Sebastian Steinbauer (Šachklub Tábor). H16: Václav Měřínský (Šachklub 

Tábor). H18: 1. Ladislav Nagy (QCC České Budějovice), 3. David Hák (Šachklub Tábor). 

 

D10: 1. Eva Nechvátalová (VŠTE ČB), 2. Nela Martinkovičová (Šachklub Tábor). D12: 1. Dorota 

Veverková (Sokol Tábor), 2. Lucie Žilavá, 3. Lída Svrchokrylová (oba Šachklub Tábor). D14: 1. 

Nikola Zemanová (Šachklub Tábor). D16: 1. Julie Měřínská (Šachklub Tábor). 
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Byli blízko extralize v šachu 

Českobudějovický deník - 20.5.2019 
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Mladí svedou boj. V černém a bílém 

Vyškovský deník - 20.5.2019 
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57. šachové Zaječice připraveny 

chrudimsky.denik.cz +1 - 18.5.2019 

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

 

První červnový víkend obsadí Regionální muzeum v Chrudimi šachisté. A bude jich dostatek, na 

řadě jsou totiž tradiční 57. šachové Zaječice! 

 

 
 

 

Vše začalo v roce 1963, prvních 39 turnajů se uskutečnilo v Zaječicích na otevřeném hřišti, později 

pod vojenskými stany. Když stany nebyly, tak jsme se na 15 let přesunuli do Seče. Prodej a 

přestavba areálu Junior Centra na péči pro seniory nás donutila hledat jiné místo v našem okrese. 

 

Prostory Muzea v Chrudimi jsou krásné, pro šachisty ideální. A tak 1. 2. 6. 2019 bude Chrudim, již 

potřetí, plná šachistů. Připomeňme, že v loňském roce byl opět překonán rekord v účasti, přijelo 

přes 900 hostů z Česka, Německa a Polska. 

 

Šachový festival je stále populárnější, většina přijede již v pátek, hrát se bude v sobotu a v neděli. V 

9 hodin bude zahájení, Hana a Katka Vlasákovy z Nasavrk zazpívají českou hymnu. Hlavním 

rozhodčím bude Mgr. Miroslav Hurta z Rajhradu. 

 

Tolik hráčů se ve velkém sále neumístí, jde také o klid při hře. A tak nám letos vyšla vstříc ředitelka 

Regionálního muzea, Mgr. Klára Habartová a pro ty nejmenší máme volnou zasedací místnost. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ea233bf9-c2c7-440a-9b65-b9d77cf66cb3&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Navíc umožní rodičům dětí prohlídku muzea zdarma. Ubytovat přes 500 hostů se úspěšně snaží 

Matěj Půlpán, který ještě nedávno vyhrál turnaj dvojic i MČR. Nejvíce lůžek je rezervováno na 

Konopáči, ale důležitá jsou přímo v Chrudimi: Domov mládeže SŠZ a VOŠ, hotely Alfa, Sport, 

penziony Žižka, U Lávky, Markéta, Krmelec, U Náhonu a turistická ubytovna Relax klub. Hostům 

se líbí i v turistické ubytovně na stadionu ve Slatiňanech, kde si mohou zahrát i fotbal. 

 

Mladí šachisté bojovali o postup na republikový šampionát 

Nymburský deník - 18.5.2019 

rubrika: Sport - strana: 14 - autor: (mal) 
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Mladí šachisté bojovali o postup 

nymbursky.denik.cz +1 - 18.5.2019 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Vladimír Malinovský 

 

Lysá nad Labem – Šachový klub ŠK JOLY Lysá nad Labem uspořádal Krajský přebor v rapid 

šachu mládeže Středočeského kraje. Své síly na 64 polích změřilo 140 mladých vyznavačů 

královské hry a to ve třech souběžně probíhajících sedmikolových turnajích. První tři hráči z oddílů  

V kategorii HD 10 zvítězil se šesti body díky lepšímu pomocnému hodnocení hráč TJ Kavalier 

Sázava Milan Pešta a mezi dívkami Jolana Štědrová ze stejného oddílu. V kategorii HD 12 také 

rozhodlo o vítězství mezi dvěma šestibodovými hráči pomocné hodnocení a přiřklo titul Davidu 

Martiosyanovi hrajícímu v barvách ŠK DP Praha, v kategorii dívek stačilo Josefíně Dudkové z TJ 

Jawa Brodce na prvenství uhrát o bod méně. Jen kategorie HD 14 měla jasné vítěze, kterými se stali 

se ziskem 6 bodů Jan Pecka ze Sokola Brandýs nad Labem a Monika Strnadová z KŠ Říčany 1925. 

Z domácích hráčů si nejlépe vedli Vladyslav Stefaniv a Dominika Kaplanová, která vybojovala 

postup na Mistrovství České republiky v Třešti. 

 

Turnaj proběhl v prostorách Výstaviště Lysá nad Labem, hlavního sponzora klubu, a k vidění byl i 

pohár za vítězství v Extralize družstev ČR, který klub získal. Medaile a ceny nejúspěšnějším 

hráčům předal starosta města Lysé nad Labem Karel Otava. Záštitu nad turnajem převzal také 

Středočeský kraj.  
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Simultánka Davida Navary 

chess.cz - 17.5.2019 

strana: 00 

 

V neděli 12. května se uskutečnil 1. ročník Mařákovy šachovnice. Jednalo se o simultánku 

dlouholeté české jedničky Davida Navary (elo 2741) na 50 šachovnicích (partie byly rozděleny na 

dopolední a odpolední blok po 25 partiích). Smysl akce byl jasný – dát další impuls šachovému dění 

v regionu. 

 

 
 

Celé akci předcházelo několikaměsíční plánování – od domluvení termínu s panem Navarou až po 

zajištění bohatého doprovodného programu. Vše se za nemalého úsilí organizátorů povedlo a v 

neděli 12. května se sjelo více než 50 hráčů a početný doprovod do Litomyšle před kavárnu Julius 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=95a8d80a-e320-4ccb-afa0-b74e780846dd&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Mařák, která byla hlavním organizátorem akce. Ačkoliv počasí nepřálo, simultánka se velmi 

povedla. O tom svědčí zpětná vazba hráčů: 

 

Lukáš Hurt (šachový klub Česká Třebová): „Člověku se jen tak nepoštěstí zahrát si partii s 

dlouholetou českou jedničkou a jedním z nejlepších hráčů planety poslední dekády. Počasí nám sice 

vůbec nepřálo a David musel pořádně promrznout, přesto simultánka přilákala pozornost desítek 

šachistů od těch nejmenších až po seniory. Nezbývá než doufat, že podobné akce se budou 

opakovat.“ 

 

Alexandr Nikolínko (šachový klub Česká Třebová): “I když počasí nebylo ideální tak možnost 

zahrát si proti současné šachové  jedničce by pěkný zážitek nejen pro mládež ale i pro mne. Co se 

týká organizace, ta byla super a vynikající občerstvení. Za sebe můžu jen doufat, že podobná akce 

proběhne i v příštím roce.” 

 

 
 

Celá akce proběhla ve velmi uvolněném a přátelském stylu. Bylo vidět, že si hráči velmi váží toho, 

že do regionu přijel takto silný hráč a oni měli možnost si s ním zahrát.  V každé ze dvou 



 

 

simultánek česká šachová jednička povolila soupeřům jen 3 remízy a 22 partií skončilo ve prospěch 

velmistra. 

 

David Navara se nám po simultánce přiznal, že hrát 50 partií pro něj bylo náročné, ale že ho celá 

akce velmi bavila a ocenil hru přítomných hráčů, kdy hráli silně a zároveň je pro ně hra s 

velmistrem motivační. 

 

 
 



 

 

První ročník Mařákovy šachovnice se povedl. Vyvolal velký zájem a největší odměnou 

organizátorům bylo nadšení hráčů, zejména dětí, z možnosti si zahrát s tak excelentním hráčem. Už 

teď se v Litomyšli těšíme na druhý ročník. 

 

Video z akce je dostupné zde: https://www.youtube.com/watch?v=AQTAiktexlw&feature=youtu.be 

 

Za organizátory Jan Smejkal a Ivo Prax 

 

Článek publikován 17. 5. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

  



 

 

Jarní šachové soustředění mládežnické reprezentace 

chess.cz - 16.5.2019 

strana: 00 

 

Během druhého prodlouženého květnového víkendu jsem se sešel spolu s ostatními reprezentanty 

na soustředění mládeže. Útočištěm nám bylo rekreační středisko TON Tesák v oblasti Hostýnských 

vrchů, v malebném kraji lesů vod a strání. 

 

Z různých koutů naší země se na místo konání sjelo celkem 39 účastníků. Podle výkonnosti jsme 

byli rozděleni do tří různobarevných tréninkových skupin. Žlutou skupinu první dny trénoval Pavel 

Benčo, kterého na závěr vystřídala velmistryně Olga Sikorová. Modrou skupinu trénoval velmistr 

Tomáš Polák a nejsilnější červenou skupinu trénoval velmistr Sergej Movsesjan. Každý den jsme 

šest hodin tvrdě trénovali a rozvíjeli své šachové dovednosti. Trenéři nás učili jemnosti ve strategii, 

seznamovali se šachovým uměním Magnuse Carlsena. Také jsme se mnoho dozvěděli o „špatných“ 

figurách, pevnostech, poziční oběti kvality a dámy. Zajímavými tématy byla motivace a ženský 

šach. 

 

 
V modré skupině Štěpán Hrbek dohrává pozici s trenérem Tomášem Polákem. 

 

Každý večer byl pro nás připraven šachový program. Ve čtvrtek to byl kvíz o sladké ceny, pokud 

máte zájem, tak můžete zkusit hádat odpovědi stejně jako my. V pátek zajímavá beseda s trenéry, 

kde jsme se bavili jejich veselými historkami z turnajů. V sobotu jsme měli překvapení v podobě 

besedy se speciálním hostem, českým velmistrem Vlastimilem Babulou. Dokonce si pro nás 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=9957ba72-3caa-41ba-ad63-bb472352097c&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

připravil i ukázku své vítězné partie s Davidem Navarou. Partii nám popsal a také analyzoval. Partie 

byla útočná s mnoha zajímavými momenty. Osobně se mi velmi líbila spolupráce černých figurek, 

která udolala bílé figurky Davida Navary. 

 
 
Kvíz Sergeje Movsesjana. Znáte také odpovědi na všechny otázky? 

 

 
Vítězné družstvo kvízu o sladké ceny. Zleva: Michael Kureš, Jakub Vojta, Lucie Fizerová,  



 

 

Matyáš Zeman, Jakub Kůsa, Martina Šťastná a autor kvízu Sergej Movsesjan. 

 
Na druhém místě se umístilo družstvo zleva: Filip Neumann, Petr Fojt, Matyáš Paseka, Anna Marie 

Koubová, Marek Fizer, Jakub Voříšek, opět spolu se Sergejem Movsesjanem. 

 

Volný čas po přednáškách jsme věnovali osvěžení ducha na čerstvém moravském vzduchu. Hráli 

jsme fotbal na místním hřišti, výborně jsme se bavili a zároveň posílili týmového ducha soustředění. 

Další oblíbenou aktivitou byly volné bleskové partie konané v jídelně. Když už byla zmíněna 

jídelna, tak musím říci, že snídaně, obědy i večeře byly výborné a nikdo snad hlady nestrádal.  

A protože to nebyly prázdniny, ale soustředění reprezentace mládeže, bylo nutné každé ráno zahájit 

rozcvičkou. Ve zdravém těle zdravý duch. Před osmou hodinou jsme každé ráno stáli nastoupeni na 

plácku před hlavní budovou a tužili svá těla. První polovinu soustředění rozcvičku vedl Pavel 

Benčo, ve druhé polovině soustředění ho nahradil Tomáš Polák, který nám také během cvičení 

nedal oddychu. Běhali jsme, protahovali se a nakonec jsme dělali kliky nebo dřepy. Po takové 

rozcvičce byl každý rád, že může usednout za šachovnici.  



 

 

 
Za šachovnici usedli Vlastimil Babula ml. (vlevo) a Matouš Hlavina (vpravo). 

 
Během soustředění panovala hektická nálada a každá chvilka byla naplno využita. Přesto mi 

v sobotu Sergej Movsesjan věnoval pár minut času na krátký rozhovor, kdy jsem se chtěl zeptat, jak 

se mu na soustředění líbí. Sergej bleskově odpovídá „Zatím jsem spokojený, také nám vcelku přeje 

počasí a společně si užíváme příjemnou atmosféru“. Sergej trénoval nejsilnější červenou skupinu, a 

proto se musím zeptat, jak je s touto skupinou spokojen. I zde přichází odpověď bez zaváhání 

„Myslím, že moji skupinu tematické přednášky zaujaly a také doufám, že si z nich hráči něco 

užitečného do budoucna odnesou“. A už zbývala jen krátká chvilka na poslední otázku, kdy mě 

zajímalo, na jaký turnaj nebo partii se Sergej v současné době těší nebo připravuje. „Další můj 

turnaj bude Francouzská liga TOP12, které se zúčastním“ odpovídá Sergej Movsesjan a mně 

nezbývá než poděkovat za rozhovor a čas, který mi věnoval. 



 

 

 
Součástí nabitého programu byla přednáška a beseda s velmistrem Vlastimilem Babulou, přednášce 

také přihlíží organizátor a vedoucí soustředění Petr Pisk. 

 

Myslím, že nejen pro mě toto soustředění bylo velikou motivací do dalšího šachového studia. Dalo 

nám všem hodně nových poznatků ze šachové strategie, které teď zúročíme na silně obsazených 

šachových turnajích. 

Na závěr bych rád za všechny účastníky poděkoval organizátorům za možnost účastnit se tohoto 

soustředění. 

Jakub Kůsa 

Článek publikován 16. 5. 2019 v rubrice Mládež, TOP Aktuality na hlavní stránce. 

 

 

  

https://www.chess.cz/kategorie/mladez/
https://www.chess.cz/kategorie/top-aktuality-na-hlavni-strance/
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57. šachové Zaječice připraveny 

Týdeník Chrudimsko - 15.5.2019 

rubrika: Sport - strana: 22 - autor: (hav, dej) 
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Český šachista ve finále korespondenčního MS 

chess.cz - 14.5.2019 

strana: 00 

 

Člen šachového klubu ŠK Caissa Třebíč Miroslav Michálek (SIM ELO 2482) postoupil ze 

semifinálové skupiny WC37/sf02 (2013 – 2015) do turnaje kandidátů mistrovství světa v 

korespondenčním šachu. Tento turnaj WC36/ct02 (2016 – 2019) byl ukončen poslední partií v 

dubnu letošního roku. V ní náš šachista porazil amerického GM Jona Ostrikera (ELO 2564) a 

obsadil za Thomasem Märtenem (GER 2502) druhé postupové místo do finále Mistrovství světa v 

korespondenčním šachu. To bude zahájeno v červnu 2021 za účasti 17 hráčů. 

 

 
 

Miroslav Michálek 

  

 

Článek publikován 14. 5. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 
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Šachová bilance 

Týdeník Bruntálský Region - 14.5.2019 

strana: 23 - autor: (kh) 
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MČR žen v červnu v Praze 

chess.cz - 14.5.2019 

strana: 00 

Od soboty 15. června do neděle 23. června 2019 bude v centru Prahy na Vinohradech probíhat 

mistrovství České republiky žen v šachu, pořádané jako uzavřený turnaj pro 10 hráček. 

 

Více informací najdete v propozicích turnaje. Svoji účast potvrdily: 

 

Olga Sikorová 

Karolína Olšarová 

Tereza Rodshtein 

Kristýna Petrová 

Kristýna Novosadová 

Magdaléna Miturová 

Eva Kulovaná 

Natálie Kaňáková 

Nela Pýchová 

Kristýna Laurincová 

Hrají všechny hráčky od 2. do 9. místa aktuálního českého žebříčku, takže nás čeká velmi kvalitní 

MČR! 

 

Slavnostní zahájení proběhne 15. června 2019 od 14:30 na adrese Římská 20, Praha 2-Vinohrady. 

 

Přijďte se podívat! 

 

Stránky organizátorů 

 

Článek publikován 14. 5. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Aktuality 

STK. 
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Závěrečná zpráva MČR mužů 2019 

chess.cz - 14.5.2019 

strana: 00 

Mistrovství České republiky v šachu mužů se konalo od 27. dubna do 5. května v Domě kultury 

města Ostravy v rámci šachového festivalu Ostravský koník a jednalo se o dosud nejsilněji 

obsazený otevřený turnaj – z první desítky ratingově nejsilnějších šachistů ČR se jich turnaje 

zúčastnilo osm. Turnaje se celkem zúčastnilo 68 šachistů, mezi nimi 12 velmistrů a 15 

mezinárodních mistrů, jedna velmistryně a jedna mezinárodní mistryně. Celkem 9 hráčů mělo rating 

nad 2500 a průměrné ELO prvních 10 nasazených hráčů tak bylo impozantních 2569. Mistrovství 

se dále zúčastnila i početná skupina mladých talentů, jejichž hra byla příjemným oživením turnaje. 

Rovněž nově zavedené Sofijské pravidlo, které zabránilo krátkým remízám, výrazným způsobem 

přispělo k atraktivitě všech partií. 

 

Vítězem turnaje a mistrem České republiky se stal velmistr David Navara, který zvítězil s 

náskokem celého bodu před překvapivě stříbrným mezinárodním mistrem Lukášem Černouškem 

(15. nasazený) a velmistrem Pavlem Šimáčkem. 

 

Souběžně s Mistrovstvím probíhaly v hlavním sále Domu kultury další tři FIDE Open turnaje za 

účasti dalších 260 hráčů, kteří tak mohli sledovat na živo hru našich nejlepších šachistů. Všechny 

turnajové partie byly přenášeny na Internetu a jako každoročně komentovány v přísálí Domu 

kultury ostravským mezinárodním mistrem Lukášem Klímou, kde si jej mohli poslechnout jak 

účastníci ostatních turnajů tak i šachová veřejnost. Partie byly rovněž živě komentovány na 

YouTube kanálu „sachycz“, kde si Internetoví fanoušci mohli k online přenosům vychutnat i 

zasvěcené komentáře IM Jaroslava Bureše, FM Michala Novotného a GM Štěpána Žilky. 

 

Celkové pořadí: 1. David Navara – 8 bodů z 9 partií, 2. Lukáš Černoušek 7 bodů, 3. Pavel Šimáček 

6.5 bodu (celkem 68 hráčů). 

 

Odkaz na výsledky turnaje: http://chess-results.com/tnr435695.aspx?lan=5&art=4 

 

Webové stránky turnaje (i s partiemi): http://www.ostravskykonik.cz/ 

 

 Marek Jelínek 

ředitel festivalu Ostravský koník 

 

Článek publikován 14. 5. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 
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Šachisté si zahráli o tituly a o postup na mistrovství České republiky 

ceskobudejovicky.denik.cz +1 - 11.5.2019 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Kamil Jáša 

České Budějovice - Krajský přebor mládeže v rapid šachu využila řada hráčů z QCC České 

Budějovice. "Přišli si zahrát," přikyvuje šéf klubu Jiří Havlíček. "Potěšila nás přední umístění 

našich svěřenců, ale i to, že jsme uvítali další nové tváře." Ve všech turnajích startovalo celkem 87 

dětí z celého kraje. 

 
 

V rámci KP probíhalo celkem 7 turnajů. Hoši do 8 let (H8 – 15 účastníků), hoši do 10 let (H10 – 

17), hoši do 12 let (H12 – 16), hoši do 14 let (H14 – 14) a hoši do 16 let (H16 – 5). Dívčí kategorie 

byly spojené do dvou turnajů. Jeden turnaj hrály dívky do 8,10 a 12 let (D8, D10, D12 – 13 

účastnic) a dívky do 14 a 16 let (D14, D16 – 7 účastnic). "Jednotlivé dívčí kategorie se ale 

vyhodnocovaly zvlášť," doplnil Havlíček. Celkem v turnajích startovalo 87 dětí. Kromě zisku titulů 

přeborník kraje se bojovalo o postupy na MČR v rapid šachu. 

"Ve všech kategoriích startovalo celkem šestatřicet našich svěřenců, což považujeme za veliký 

úspěch. Aktivita našich žáků nás velmi těší." 
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Úspěšný závěr mladých teplických šachistů 

teplicky.denik.cz +1 - 11.5.2019 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: František Bílek 

Chomutov – Na finálovém turnaji Grand Prix Ústeckého kraje v rapid šachu se zástupcům ŠK 

Teplice dařilo. 

 
 

Mezi mladšími žákyněmi získala Lucie Očenášová stříbro, mezi staršími Lada Semová zlato. 

Vítězem kategorie starších žáků se stal Jan Václavík, bronz mezi dorostenci vybojoval Nikita 

Koval. V celkovém pořadí Grand Prix skončila Lucie Očenášová druhá a Linda Slívová třetí. V 

kategorii starších žáků získal Jan Václavík stříbrný pohár, mezi dívkami obhájila Lada Semová 

první místo. Celkem získali Tepličané v Chomutově osm medailí!  
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Světoví šachoví velmistři se sejdou v Teplicích 

parlamentnilisty.cz - 9.5.2019 

strana: 00 - autor: Hans Štembera 

Ve dnech 15.-23. června se v Domu kultury v Teplicích uskuteční XIV. ročník mezinárodního 

šachového turnaje Teplice Open, který pořádá Šachový klub Teplice. 

 

 
 

 

Tento turnaj patří k nejsilnějším a nejvíce sledovaným turnajům v naší zemi a stal se již známým i 

ve světě. Svým silným obsazením snese srovnání s ostatními světovými otevřenými turnaji. 

Na startovní listině jsou nyní hráči z dvaceti sedmi zemí a očekává se účast asi 180 hráčů. Dvacet tři 

velmistrů bude bojovat o první cenu, která je 50 000,-Kč. Prvním nasazeným je osminásobný mistr 

Maďarska velmistr Ferenc Berkes, který se představí v Teplicích poprvé. Z druhého místa bude 

startovat ruský velmistr Anton Demchenko a ze třetího nejlepší německý velmistr Liviu-Dieter 

Nisipeanu. Teplice Open se bude hrát i jako krajský přebor Ústeckého krajského šachového svazu v 

kategoriích mužů, žen, chlapců a dívek a vzejde z něj nejlepší šachista v Ústeckém kraji. Junioři 

budou soutěžit v kategoriích do osmnácti a dvaceti let. Na turnaji je také samostatná kategorie pro 

ženy. 

 

Slavnostní zahájení turnaje bude 15. června v 16:15 v Estrádním sále Domu kultury v Teplicích. 
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Favorizovaný Navara se stal šachovým mistrem republiky 

Českolipský deník - 7.5.2019 
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Jak vycvičit draka 
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Opakovaný konkurz na pořadatele MČR mládeže v rapidu 

chess.cz - 6.5.2019 

strana: 00 

Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje opakovaný konkurz na pořadatele MČR mládeže v rapid šachu 

pro rok 2019, viz odkaz dole. Uzávěrka přihlášek je 24. 5. 2019. 

Konkurz 

Článek publikován 6. 5. 2019 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce. 
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Favorizovaný Navara se stal šachovým mistrem republiky 

ceskolipsky.denik.cz +1 - 6.5.2019 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: David Hekele, Pavel Mikeš 

Ostrava, Nový Bor – Mistrem České republiky v šachu je velmistr David Navara z klubu 1. 

Novoborský ŠK. V posledním kole udolal svého posledního soupeře, mezinárodního mistra Tomáše 

Krause a získal tak už svůj devátý mistrovský titul.  

 

 
 

Na druhém místě skončil mezinárodní mistr Lukáš Černoušek a třetí velmistr Pavel Šimáček. V 

mistrovství České republiky, kterého se v Ostravě účastnilo 68 šachistů, platilo tzv. Sofijské 

pravidlo, které zabraňovalo krátkým remízám, a tak byli diváci svědky bojovných partií. 

 

David Navara opět prokázal svou extratřídu a přes zaváhání ve třetím a šestém kole, kdy dovolil 

svým soupeřům remízu, ve všech ostatních partiích zvítězil a celý turnaj vyhrál s jednobodovým 

náskokem. 

 

„Hrálo se mi výborně, vycházelo mi tu úplně všechno, hlavně příprava, a měl jsem i štěstí na los. 

Byl to jeden z mých nejlepších turnajů vůbec. Největší radost mám asi z partie s Vojtou 

Zwardoněm, kde se mi povedl hezký taktický obrat,“ komentoval průběh turnaje David Navara. 

 

Ve FIDE Openu "A" se v posledním kole rozhodovalo mezi čtveřicí šestibodových hráčů. Z nich 

jen Marek Miča z Frýdku-Místku dokázal ve své partii zvítězit a stal se tak se 7 body vítězem 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=6cb53493-9e01-4ff0-aedb-cb74d96187ca&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

turnaje. Druhý skončil jeho oddílový kolega Richard Stalmach, třetí pak Martin Nehyba ze 

Skaličky. Turnaje se účastnilo 66 šachistů. 

 

Vítězem FIDE Openu "B" se v konkurenci 112 šachistů stal Zdeněk Šnyta z Hrabyně se ziskem 7,5 

bodu. O půl bodu méně získali druhý Bohumil Borovička z Kopřivnice a domácí junior Marek 

Štefaník z klubu TJ Ostrava. 

 

Ve FIDE Openu "C" zvítězil polský junior Jakub Sputowski se ziskem 8 bodů. S jednobodovou 

ztrátou skončil druhý Lubomír Matlocha z Jeseníku a třetí Michal Nisztuk z Polska. Turnaje se 

zúčastnilo 82 šachistů. 

Autor: David Hekele, Pavel Mikeš 

 

Šachové okénko Rokycanského deníku: květen 

Rokycanský deník - 4.5.2019 

rubrika: Rodina - strana: 04 

Brno. Vyřešili jen č. 77: Vl. Bouše, Plzeň; Ing. P. Rohlíčková, Horažďovice; Ing. L. Šantora, Plzeň 

a Mgr. V. Zdráhal, Hrádek u Rokycan. Příští šachové okénko: sobota 1. června. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=470e0a5b-4a2d-4180-ad45-26343196e312&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
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Turnaj v rapid šachu O Pelhřimovského pěšce pošesté 

regionalist.cz - 3.5.2019 

strana: 00 

 

Šachový oddíl TJ Spartak Pelhřimov pořádá v rámci festivalu Pelhřimov – město rekordů v sobotu 

8. června šestý ročník turnaje v rapid šachu pro hráče a hráčky všech věkových kategorií, nazvaný 

„O Pelhřimovského pěšce“. Zahrát si mohou všichni příznivci šachu – registrovaní i neregistrovaní 

členové šachového svazu. 

 

Výsledky turnaje budou odeslány k zápočtu na ELO v rapid šachu. Turnaj se uskuteční na Vyšší 

odborné škole a střední hotelové škole Pelhřimov, Slovanského bratrství 1664 (vchod od hlavní 

silnice, vedle City Center). Hraje se soutěž jednotlivců, švýcarský systém na 9 kol, 2x15 minut na 

partii.  

 

 
 

 

• Přihlášky je nutné 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.  

Prezentace: 7.45 – 8.45 hodin, zahájení 9.00 hodin.  

I letos se bude hrát o obřího pěšce, který bude sponzorským darem od společnosti Domácí jídelna s. 

r. o. Pelhřimov. Hráči se dále mohou těšit na poháry pro první tři účastníky v celkovém pořadí, 

diplomy a medaile pro první tři v jednotlivých kategoriích, účastnické medaile a věcné ceny.  

 

Informace: www.sachypelhrimov.u…, www.kssv.cz  

 

Podmínka účasti: Hráči (u nezletilých zákonní zástupci) i jejich doprovod souhlasí s pořizováním 

fotografií, videí či zvukových záznamů a zároveň souhlasí se zpracováním a zveřejněním osobních 

údajů pro potřeby turnaje a jeho vyhodnocení v médiích. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e9297230-1c5e-4f71-b711-1226f1b5e1a7&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Mezinárodní šachový festival Ostravský koník je v plném proudu 

novinky.cz - 3.5.2019 

strana: 00 - autor: Kochová Vendula, Zš Vratimov, Zš Provaznická, Pavlíková Barbora, Mš Polanka 

 

Od 27. dubna do 5. května se v Domě kultury města Ostravy koná šachový festival. Pořadatelé 

vypsali více turnajů, nejvýše si stojí Mistrovství ČR mužů. Dále jsou na programu turnaje FIDE 

Open A, B, C, bleskový turnaj a také Přebor žáků ostravských škol. 

 

 
 

pátek 3. května 2019, 9:24 

Ve čtvrtek 2. května dopoledne byl zahájen Přebor ostravských škol. Pořadatelé rozdělili kategorie 

na skupinu A - 1.-2. třída, skupinu B - 3.- 5. třída a skupinu C - 6.- 9. třída základních škol a třída 

šesti či osmiletých gymnázií. 

 

„Právě jsme v polovině organizace 26. ročníku Mezinárodního šachového festivalu, který se od 

roku 2005 koná v prostorách Domu kultury města Ostravy. V letošním roce se nám opět podařilo 

uskutečnit v rámci festivalu i mistrovství České republiky mužů. Hlavní turnaje trvají devět dnů od 

soboty 27. dubna až do neděle 5. května. Jsou to vlastně čtyři turnaje. Všech těch turnajů se zúčastní 

328 šachistů,” informoval Marek Jelínek, ředitel festivalu. 

 

Podle jeho slov dopoledne 2. května pořadatelé věnovali mládeži ze základních škol a adekvátních 

ročníků gymnázií z Ostravy turnaj pod názvem Přebor žáků ostravských škol v rapid šachu.  

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=061db928-6691-4623-b789-6d5f92118962&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Rapid šach je zrychlená verze šachu, kdy každý hráč má na celou partii 15 minut, takže jedna partie 

trvá 30 minut. Hraje se švýcarským systémem na 7 kol.  

 

Vítězům jednotlivých skupin - kategorií přišla předat medaile a ceny Andrea Hoffmannová, 

náměstkyně primátora města Ostravy zodpovídající za školství a sport, spolu s vedoucí odboru 

školství a sportu Magistrátu města Ostravy Sylvií Sládečkovou. 

 

Podle diskuzí s dětmi se jim turnaj velmi líbil. Turnaje se zúčastnili členové doprovodu z řad rodičů 

a učitelé, kteří skupinu žáků na turnaj přivedli a drželi palce. 

 

Výsledky: 

 

Skupina A - 1.-2. třída, 48 děvčat a chlapců z 15 ZŠ a MŠ: 

1. místo Glóza Antonín, ZŠ Bulharská, 2. místo Štěpán Václav, ZŠ Gen. Janka , 3. místo Drobík 

Tomáš, ZŠ Ostračilová. 

 

1. místo Stopková Kristýna, ZŠ Bulharská, 2. místo Holušová Nela, ZŠ Bulharská, 3. místo 

Bialková Tereza, ZŠ Provaznická. 

 

Skupina B - 3.-5. třída, 88 děvčat a chlapců z 18 ZŠ: 

1. místo Buchta Bartoloměj, ZŠ a MŠ Václavovice, 2. Bubíček Petr, ZŠ Bulharská, 3. místo Vaněk 

Jakub, ZŠ Zelení. 

 

1. místo Buchtová Viktorie, ZŠ a MŠ Václavovice, 2. místo Slívová Hana, ZŠ Vratimov. 

 

Skupina C - 6.- 9. třída, 66 děvčat a chlapců z 18 ZŠ: 

1. místo Oborný Stanislav, Matiční Gymnázium, 2. místo Kubiczek Michal, Biskupské gymnázium, 

3. místo Skýpala Jan, Matiční gymnázium. 

 

1. místo Kochová Vendula, ZŠ Vratimov, 2. místo Mihalčíková Anna, ZŠ Provaznická, 3. 

Pavlíková Barbora, ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou. 

 

  



 

 

Šachový šampionát v Ostravě se na čele lehce dramatizuje 

moravskoslezsky.denik.cz +1 - 3.5.2019 

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

 

Šesté kolo uzavřelo druhou třetinu mezinárodního šachového festivalu Ostravský koník. Zbývají 

poslední tři kola, tři dny, po které bude 328 účastníků bojovat o body v hlavních turnajích. 

 

 
 

 

V mistrovství České republiky stále není nic rozhodnuto. Opět překvapivě klopýtl největší favorit 

velmistr David Navara, který při uplatňování mírné výhody proti velmistru Vlastimilu Babulovi, 

obětoval lehkou figuru za několik pěšců, ale těm se nepodařilo prosadit se do dámy a partie skončila 

remízou. 

 

Naopak na třetí a čtvrtém stole se podařilo zvítězit mezinárodnímu mistru Lukáši Černouškovi a 

velmistru Alexeji Kislinskému, kteří se bodově dotáhli na dosud vedoucího Navaru. Právě 

Kislinsky s Černouškem se utkají spolu na prvním stole v sedmém kole, Navara vyzve mladého 

frýdecko-místeckého mistra Jiřího Kočiščáka na stole druhém. 

 

Ve FIDE Openech "A" a "B" také může na vítězství stále pomýšlet asi desítka hráčů. Naproti tomu 

ve FIDE Openu "C" si nekompromisně počíná jesenický veterán Lubomír Matlocha, který stále 

neztratil ani půl bodu a je se ziskem 6 bodů se 6 partií usazen v čele turnaje. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2cc726ea-ee1c-4103-b2ac-34bf776b56f8&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Ve čtvrtek dopoledne se uskutečnil Přebor žáků Ostravských škol v rapidu. Do tří vyhlášených 

turnajů, rozdělených podle věku účastníků, se přihlásilo rekordních 202 dětí z Ostravy (30 přijelo ze 

ZŠ Bulharské, 28 ze ZŠ a MŠ Václavovice, 22 ze ZŠ Ostrčilova). Hrálo se na sedm kol tempem 

patnáct minut na partii pro každého z hráčů. Některé z dětí si, po vzoru velmistrů hrajících MČR, 

vyzkoušely hru na elektronických šachovnicích s online přenosem partie na internetu. 

 

V turnaji pro děti z 1.-2. tříd mezi 48 účastníky zvítězil Antonín Glóza z ZŠ Bulharská se ziskem 

6.5 bodu ze 7 partií, před Václavem Štěpánem z ZŠ Gen. Janka a Tobiášem Drobíkem z ZŠ 

Ostrčilova. V turnaji pro děti z 3.-5. tříd mezi 88 účastníky zvítězil Bartoloměj Buchta z ZŠ a MŠ 

Václavovice se ziskem 6.5 bodu ze 7 partií před svou sestrou Viktorií ze stejné školy a Petrem 

Kubiczkem z ZŠ Bulharská. V turnaji pro děti z 6.-9. tříd mezi 66 účastníky zvítězil Stanislav 

Oborný z Matičního gymnázia Ostrava se ziskem 6.5 bodu ze 7 partií před Michalem Kubiczkem z 

Biskupského gymnázia Ostrava a Janem Skýpalou rovněž z Matičního gymnázia 

 

Medaile výhercům Přeboru žáků Ostravských škol v rapidu přišla předat představitelka Statutárního 

města Ostravy, náměstkyně primátora pro školství a sport, paní Andrea Hoffmanová. Právě díky 

významné podpoře ze strany města Ostravy se mohou šachisté každoročně scházet v 

reprezentativních prostorách Domu kultury města Ostravy. 

 

Sedmé kolo hlavních turnajů začíná opětovně v 16 hodin. Po skončení všech partií (zhruba ve 21 

hodin), začne noční turnaj v bleskovém šachu, kterého se zúčastní asi stovka šachistů. 

 

  



 

 

213. díl pořadu V šachu 

chess.cz - 2.5.2019 

strana: 00 

Premiéra bude v pátek 3. května v 8:10 na ČT sport, repríza je naplánovaná na úterý 7. května v 

15:30. Věnuje se především závěru extraligy, nejvyšší české šachové soutěže družstev. Pozvání do 

studia přijal Pavel Kolář, předseda oddílu Lysé nad Labem, která letos překvapivě ukončila 

dlouholeté kralování Nového Boru. Analýzami v elektronické tužce ho doplní Martin Petr, zástupce 

Pardubic, které v extralize braly stříbrné medaile. 

 

Dostane se také na famózní výsledky mistra světa Magnuse Carlsena, reportáž z Turnaje šachových 

nadějí nebo o osmiletém talentu z Nigérie. 

 

Tradiční soutěžní otázka: Kolikátý ročník Turnaje šachových nadějí letos proběhl? Odpovídat 

můžete do konce května na adresu soutez@chess.cz a vyhrát knihy Můj systém a Magnus Carlsen – 

Fabiano Caruana. 

 

Po premiéře bude možné se na pořad podívat na adrese: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=7ef903f9-7d78-446a-85d6-93c728099096&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

NA 64 POLÍCH 
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Favorit Navara se osamostatnil na čele šachového šampionátu v Ostravě 

moravskoslezsky.denik.cz +1 - 2.5.2019 
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FOTOGALERIE/ Ostrava - Šachový festival Ostravský koník se ve středu přehoupl do své druhé 

poloviny. Mistrovství České republiky pokračovalo v ostravském Domě kultury pátým kolem. A 

vyvíjí se podle očekávání. 

 

 
 

 

Největší favorit turnaje, velmistr David Navara, porazil černými figurami Tadeáše Kriebela a se 

ziskem 4.5 bodu z pěti partií se osamostatnil ve vedení. Za ním je v těsném závěsu šestice 

pronásledovatelů se čtyřmi body. 

 

Po pátem kole je mezi 328 účastníky hlavních turnajů Ostravského koníka již pouze jediný šachista 

se stoprocentním bodovým ziskem. Je jím šedesátiletý Lubomír Matlocha z Šachového klubu 

Jeseník v turnaji FIDE Open "C". Hlavních turnajů ostravského festivalu se účastní šachisté všech 

věkových kategorií: nejmladšímu z nich je teprve 8 roků, zatímco nejstarší, polský veterán Michal 

Ostrowski, má už 92 let. 

 

Ve čtvrtečním dopoledni bude společenský sál Domu kultury města Ostravy obsazen šachovým 

mládím. Od 8.30 do zhruba 13 hodin zde proběhne Přebor žáků ostravských škol v rapidu. Poměřit 

své znalosti šachové hry si přijde více než dvě stovky ostravských dětí do 15 let. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=6297038b-7441-42e2-83fd-a888df1ea413&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Hlavní turnaje pak začnou opět v 16 hodin. Všechny partie Mistrovství České republiky lze 

sledovat online na Internetu, dokonce i s živým komentářem několika předních českých šachistů. 

Pro návštěvníky festivalu jsou pak partie rovněž živě komentovány v přísálí Ostravského Domu 

kultury. 

 

Hraje se každý den od 16 hodin s výjimkou posledního dne, kdy se začíná v 10h. Více informací na 

stránkách pořadatele http://www.ostravskykonik.cz. 

 

 

 

 


