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Přebor města Vsetína v šachu je za dveřmi 

echovalasska.cz - 28.6.2019 

strana: 00 - autor: Jiří Žůrek 

 

Vsetín - Už jen pár dnů nás dělí od největší šachové akce v našem městě. Od soboty 29. června do 

soboty 6. července v místním domě kultury proběhne 44. ročník mezinárodního šachového festivalu 

nazvaného Přebor města Vsetína. I letošní osmidenní setkání šachistů se uskuteční za podpory 

Zlínského kraje. 

   Každoročně se této velké letní šachové události účastní okolo 120 vyznavačů této královské hry z 

celého světa. Pozoruhodné je také to, že pokaždé tvoří více než polovinu účastníků žáci, dorostenci 

a junioři. Budou se hrát dva turnaje, a to FIDE Open A a FIDE Open B. „Áčko je určeno zejména 

pro šachisty s velmi dobrou výkonností, v béčku se budou utkávat zejména mladší účastníci a 

zkušení šachisté, kteří už ale mají nejlepší léta své výkonnosti za sebou, nicméně si s radostí a 

zájmem šachy stále vychutnávají,“ uvedl za pořadatele ze šachového oddílu TJ Zbrojovka Vsetín 

Josef Kovařík s tím, že turnaj FIDE Open A se navíc hraje jako krajský přebor jednotlivců 

Zlínského kraje a jako regionální přebor jednotlivců ze vsetínského okresu. 

   Každý den se hraje odpoledne od 16 hodin, na úterý 2. července je zařazeno dvojkolo. V neděli 

dopoledne 30. června je v nabídce i bleskový turnaj, kterého se mohou zúčastnit též zájemci, jež 

nebudou startovat v celotýdenním klání.  

   Na osmidenní festival královské hry zvou pořadatelé ze šachového oddílu TJ Zbrojovka Vsetín a 

Domu kultury Vsetín také diváky, kteří budou ve velkém sále domu kultury vítáni.  

Jiří Žůrek 
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Život na šedesáti čtyřech polích. Desetiletý šachista z Mostu udivuje konkurenci 

mostecky.denik.cz +1 - 28.6.2019 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Václav Veverka 

 

Tatínek měl celý život blízko k hokeji, jeho syn si oblíbil jinou hrací plochu, tu která má šedesát 

čtyři políček. Šachovnici. Desetiletý mostecký šachista Vladimír Veverka udivuje. Na nedávném 

vyhlášeném turnaji Teplice Open se jako desetiletý stal přeborníkem kraje do osmnácti let. Mezi 

226 účastníky byl nejmladší, okamžitě se stal skokanem turnaje. 

 

 
 

„Samotného mě výsledek na turnaji překvapil. Hrálo se mi hezky,“ usmívá se Vladimír Veverka, 

který hned v první partii porazil v šachovém žebříčku vysoko nasazeného protivníka. Jako kdyby v 

tenise špičkový Rafael Nadal nestačil na „bezejmenného“ hráče. Ale dost přirovnání… 

 

V rodině Veverků se led dává jen v létě do limonády. Na brusle to kluky jako tatínka Václava 

Veverku netáhne. Jeden dobře plave, druhý je skvělý u šachovnice. „Nepotatili se,“ usmívá se 

Václav Veverka. V pěti letech malému Vládíkovi učarovaly šachy, propadl jim a dneska se už 

zdokonaluje v takových destinacích jako je třeba exotické Abu Dhabi. 

 

„Vládík hraje, my dovolenkujeme.“ 

„Vládík se šachům věnuje od pěti let. Takové tři čtyři roky trvá než dostane základy, taktiku, 

nacvičí desítky zahájení šachových partií,“ popisuje tatínek mladého šachisty Václav. Syna s 

manželkou hodně podporuje, přeje si aby stále výkonnostně rostl a po létě přejde z ŠK Most do 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=3e92fcd4-0d36-408c-881c-c75e4563ba7a&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Teplic, kde se hraje žákovská liga. „Podpora rodiny je v šachách hodně důležitá. Moc nám také v 

podpoře pomáhá vedení Ústeckého kraje a město Most. Když syn letí na nějaký daleký turnaj 

okamžitě to spojíme s dovolenou. Vládík tomu propadl, šachy ho strašně baví,“ usmívá se Veverka 

senior a dodává: „Syn už je dneska ve svém věku mezi dvěma nebo třemi nejlepšími hráči v 

republice.“ 

 

Letní odpočinek? Kombinace, tahy, plná hlava figurek? Pro laika prostě vysoká matematika? S tím 

na malého Vláďu nechoďte. 

 

„Nepotřebuji si od šachů odpočinout,“ říká odhodlaně blonďák, kterého cepují dva osobní trenéři. 

Jeho léto? Maďarsko a Teplice už má za sebou. Před ním je italské Bergamo, již zmíněné Abu 

Dhabi, pohár v Klatovech a mistrovství Evropské Unie mládeže v Koutech nad Desnou. „Do Klatov 

se hodně těším. Potkám se tam s kamarády ze širší reprezentace,“ říká mostecký šachový talent. 

 

Na tradiční šachový turnaj se zatím do Plané chystají čtyři desítky hráčů 

taborsky.denik.cz +1 - 27.6.2019 

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

 

Planá nad Lužnicí – Listina 15. ročníku Velké ceny Tábora v šachu vykazuje měsíc před zahájením 

turnaje jména čtyř desítek hráčů. 
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Oproti předchozím ročníkům v ní ubylo zahraničních účastníků a je téměř prostá šachistů s tituly 

velmistrů a mezinárodních mistrů. O to větší prostor sáhnout si na nejvyšší mety mají ovšem 

tuzemští hráči včetně reprezentantů Sokola Tábor. Nejvýše nasazeným hráčem zůstává i nadále 

nestor táborských klání Olaf Heinzel z Německa. Za ním figuruje na seznamu papírových favoritů 

hrající ředitel Velké ceny Tábora Milan Borkovec, Rus Viktor Vološin a Lennard den Boer z 

Nizozemí. 

 

V elitní desítce nechybějí ani další tři zástupci domácího Sokola, jmenovitě Luděk Meszáros, Jan 

Žilavý a Petr Loskot. Spektrum zahraničních šachistů čerstvě doplnil aktuálně desátý nasazený 

slovenský zástupce Dušan Mikuláš. 

 

Připomeňme, že letošní turnaj opustí Tábor a najde svůj nový domov v hotelu Lužnice v Plané nad 

Lužnicí. Jeho pomyslný startovní výstřel zazní v neděli 28. července a potrvá týden. 
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Konkurz na turnaje 13. Grand Prix ČR v rapid šachu 

chess.cz - 26.6.2019 

strana: 00 

 

STK ŠSČR vyhlašuje konkurz na turnaje 13. Grand Prix ČR v rapid šachu 2019/2020, více 

informací naleznete zde. 

Článek publikován 26. 6. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Aktuality STK. 

 

Mladí šachisté zazářili na mistrovství Evropy 

Chrudimský deník - 26.6.2019 

rubrika: Chrudimsko/Pardubický kraj - strana: 02 
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Klatovský kulturák hostí mezinárodní šachový turnaj 

klatovsky.denik.cz +1 - 26.6.2019 

strana: 00 - autor: Karel Nováček 

Klatovy - Hlavní sál kulturního domu v Klatovech bude od této soboty (29. června) až do 7. 

července místem konání již 27. ročníku mezinárodního šachového turnaje O pohár města Klatov – 

Unileasing Open, který je tradičně zároveň i přeborem České obce sokolské a Župy šumavské.   

 

 
 

Pořadatelský tým z oddílu Šachklub Sokol Klatovy se již těší na příjezd více než dvou stovek 

šachistů z různých koutů republiky i ze zahraničních destinací. Celý turnaj je složen z více dílčích 

turnajů a dalších soutěží včetně mimošachových aktivit. Právě tato konstelace každoročně přiláká 

do Klatov nejen jednotlivce, ale i celé rodiny v širokém spektru šachové výkonnosti a také věku. 

 

Základní kámen tvoří dva devítikolové turnaje. V hlavním turnaji VOZP cupu se představí přibližně 

osm desítek hráčů včetně několika mezinárodních mistrů. Očekává se napínavý vyrovnaný boj až 

do konce, neboť mezi aktuálně přihlášenými borci není jednoznačný favorit. Vysoké zastoupení 

budou mít i s ohledem na začínající letní prázdniny mladí hráči, kteří budou jistě svou aktivní hrou 

trápit nejednoho ze zkušených šachistů. 

 

Druhým pilířem celého podniku bude Bazar Běšiny cup za účasti okolo 140 hráčů a hráček, ve 

kterém si může zahrát prakticky kdokoli, kdo propadl kouzlu šachových partií. Samozřejmě i zde se 

najdou ostřílení mazáci s bohatou herní praxí, ale najdou se i tací, pro něž půjde o první reálné 
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zkušenosti s vážnými partiemi. Oba tyto turnaje s tempem hry dvě hodiny na partii + 30 sekund za 

každý odehraný tah budou odeslány k zápočtu na FIDE ELO. 

 

Organizátoři nachystali jako obvykle ještě řadu krátkodobých soutěží, které se časově nekryjí s 

jednotlivými hracími koly, a vítáni jsou v nich i doprovázející osoby či další zájemci, kteří si z 

časových důvodů nemohou dopřát celý devítidenní pobyt v Klatovech. Jedná se o turnaj jednotlivců 

v rapid šachu se třemi samostatnými kategoriemi (open, mládež, senioři), dále turnaj v bleskovém 

šachu a novinkou bude turnaj dvojic v holanďanech. 

 

Dojde také na odreagování při mimošachových aktivitách (fotbal, stolní tenis, plážový volejbal či 

prohlídka města s průvodcem). Jednotlivá kola hlavní soutěže mají začátky v 16.00 hodin. 

Výjimkou bude 7. kolo 5. července začínající ve 14.00 hodin a závěrečné 9. kolo se zahájením již v 

9.00 hodin dopoledne. 

 

Veřejnost má do hracího sálu kulturního domu volný přístup za předpokladu dodržení klidu pro 

hráče. Dění z prvních deseti šachovnic VOZP cupu bude přenášeno do světa na internetovém 

serveru chess-results. Tak neváhejte a přijďte se podívat na exkluzivní šachovou show. 

 

Autoři: Milan Fürbacher, Martin Mangl 

 

Secesní šachy 

Lidové noviny - 25.6.2019 
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Mladí šachisté zazářili na mistrovství Evropy 

kutnohorsky.denik.cz - 25.6.2019 

strana: 00 - autor: Romana Netolická 

 

O uplynulém víkendu se ve slovenském Ružomberoku konalo Mistrovství Evropy mládeže Smart 

kids v bleskovém šachu a v rapid šachu. 

 

 
Turnaje se účastnili kromě slovenských hráčů šachisté z České republiky, Polska, Německa, 

Maďarska, Ukrajiny a Ruska. V rapid šachu v kategorii do 8 let zvítězil Jiří Bouška z Hlinska (na 

snímku vlevo), odchovanec ŠO Hlinsko, a to s plným bodovým ziskem 9 bodů z 9. V kategorii do 

12 let vyhrál Karel Brožka z Chrasti (vpravo), odchovanec TJ Sokol Zaječice, který ještě obsadil 

druhé místo v bleskovém šachu v kategorii do 12 let. Oba mladé šachové talenty v současné době 

hrají za šachový klub 2222 ŠK Polabiny Pardubice. 

 

V srpnu je čeká ve stejných disciplínách mistrovství světa, které se bude konat v běloruském 

Minsku. 

 

Hrad Lipnice má nového šachového krále a královnu 

chess.cz - 25.6.2019 

strana: 00 

 

Překvapivým, ale zaslouženým vítězem turnaje ” O šachového krále hradu Lipnice”, v rapid šachu 

na 9. kol, tempem 2 x 15 minut na partii, se stal sedmnáctiletý Petr Brož ze ŠK Světlá nad/Sázavou, 

když svým soupeřům povolil pouhý půlbod a při závěrečném vyhodnocení mu byla nasazena 

královská koruna. Do turnaje byl podle ELO nasazen jako pátý, ale skvělou hrou si poradil s hráči 

nasazenými před ním, FM Tomášem Vojtou, Filipem Valou.  Šachovou královnou hradu Lipnice se 

stala šestnáctiletá Julie Richterová z TJ Náměšť nad Oslavou. Na hrad do Lipnice nad Sázavou, se 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e3334a1a-59fc-43da-a883-8445b796b98d&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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sjelo 104 zájemců bojovat o ” Královskou šachovou korunu hradu”, všech věkových kategorií. Od 

nejmladšího – šestiletého účastníka Pavla Brože a nejstaršího 78 – letého Jaroslava Horáka z 

Jihlavy. Urputné boje na 64 šachových polích do poslední partie, pak rozhodly i o pořadí v 

jednotlivých hodnocených kategoriích. 

 

 
Vítěz převzal putovního 20 kg vážícího dřevěného krále, kterého pro turnaj zhotovil pan Vítězslav 

Novák z Lučice, jinak povoláním arborista, kterému patří velké poděkování, pořadatelům i 

účastníkům udělal velkou radost. První tři hráči turnaje obdrželi poháry, diplomy, stejně tak i 

vítězové jednotlivých kategorií, všichni účastníci pamětní medaili a věcnou cenu. 

 

Výsledky: 

 

Celkové pořadí : 1. místo Petr Brož – ŠK Světlá n/Sáz. 2. místo Tomáš Vojta – Spartak Vlašim 3. 

místo Roman Vincze – Jiskra Havl.Brod 

 

Kategorie HD 16 : 1. místo Jan Muzikář ml. – ŠK Světlá n/Sáz., Kategorie HD 14 : 1. místo Rudolf 

Richter – TJ Náměšť nad/Oslavou, HD 12 : 1. místo Michal Edr – Spartak Pelhřimov, 

 

HD 10: 1. místo Jakub Stejskal – Gambit Jihlava, Kategorie ženy/dívky: 1. místo Julie Richterová – 

TJ Náměšť nad/Oslavou, Kategorie neregistrovaní a ELO do 1400: 1. místo Tomáš Blažek – ŠO TJ 

Oudoleň 

 

Podrobné výsledky turnaje naleznete na :http://chess-

results.com/tnr451590.aspx?lan=5&art=9&fed=CZE&snr=5 

 



 

 

Cenový fond, který podpořili partneři turnaje: ŠSČR, ČUS – Sportuj s námi, EFKO s.r.o., TIBEX, 

a.s., Měšťanský pivovar Rebel Havlíčkův Brod, AMYLON, a.s. Havlíčkův Brod, 

 

Velkou pochvalu za pomoc, bez které by se těžko mohl turnaj uskutečnit, zaslouží místní ZŠ – paní 

ředitelkou Mgr. Marií Opršalovou, Mgr. Františkem Ročkem a žáci ZŠ. 

 

Pořadatelům ze ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod, z.s. se podařilo uspořádat turnaj na vysoké úrovni po 

všech stránkách, bez problémů, propagovat královskou hru šachy, její zviditelnění mezi širokou 

veřejnost, včetně propagaci hradu Lipnice a regionu. Děkujeme panu Karlu Brodinovi, Zdeňkovi 

Ježkovi, kolektivu žen : Marii Satrapové, Lucii Fenclové, Denise Němcové, Marii Paulíkové, 

Renatě Koumarové a klubovému fotografovi Václavu Adamcovi, jehož fotografie + další, umístěné 

ve fotogalerii přibližují atmosféru turnaje. 

 

www.sachy-hb.cz/fotogalerie 

S pozdravem „Šachu zdar!“ 

Za pořadatele turnaje 

 

Václav Paulík 

ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod, z.s. 

chesshb@seznam.cz 

 

Článek publikován 25. 6. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Mistryní mezi šachistkami na republikovém šampionátu se stala v Praze Karolína 

Olšarová 

sportovnilisty.cz +1 - 24.6.2019 

strana: 00 

 

Karolína Olšarová se stala mistryní České republiky žen v šachu pro rok 2019. Po skvělém výkonu 

během celého turnaje získala 7 bodů z 9 partií. V uzavřeném turnaji pro 10 hráček, který se konal v 

Praze na Vinohradech, vybojovala stříbrnou medaili Magdaléna Miturová. Bronz si odvezla 

Kristýna Petrová. 

 

O titulu se rozhodlo až v posledním kole, kdy Olšarová přehrála Miturovou.  

 

Jak říkám ... 

 

 

"Jsem moc ráda. Je to pro mě druhý titul mistryně republiky, ten první jsem získala v roce 2011. Na 

začátku turnaje se mi moc nevedlo, ale postupně se to zlepšovalo. Domácí šampionát beru vždy 

vážně," zhodnotila turnaj Karolína Olšarová. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2d4b2dd0-82f1-4132-9202-54ce878e5576&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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O bronzové medaili rozhodla remíza mezi Kristýnou Petrovou a Evou Kulovanou. Právě tato partie 

končila jako poslední během celého mistrovství, Petrové se podařilo ubránit remízu v dlouhé 

věžové koncovce a tím i udržet třetí místo. 

  



 

 

Hrad Lipnice má nového šachového krále a královnu 

vysocina-news.cz - 24.6.2019 

strana: 00 - autor: Václav Paulík 

 

 
 

Překvapivým, ale zaslouženým vítězem turnaje O šachového krále hradu Lipnice v rapid šachu na 

devět kol s tempem 2 x 15 minut na partii se stal sedmnáctiletý Petr Brož ze ŠK Světlá nadSázavou, 

když svým soupeřům povolil pouhý půlbod a při závěrečném vyhodnocení mu byla nasazena 

královská koruna.  

 

Do turnaje byl podle ELO nasazen jako pátý, ale skvělou hrou si poradil s hráči nasazenými před 

ním, FM Tomášem Vojtou, Filipem Valou. Šachovou královnou hradu Lipnice se stala šestnáctiletá 

Julie Richterová z TJ Náměšť nad Oslavou. Na hrad do Lipnice nad Sázavou, se sjelo 104 zájemců 

bojovat o Královskou šachovou korunu hradu všech věkových kategorií. Od nejmladšího – 

šestiletého účastníka Pavla Brože a nejstaršího 78letého Jaroslava Horáka z Jihlavy. Urputné boje 

na 64 šachových polích do poslední partie, pak rozhodly i o pořadí v jednotlivých hodnocených 

kategoriích. 

 

Vítěz převzal putovního 20 kg vážícího dřevěného krále, kterého pro turnaj zhotovil Vítězslav 

Novák z Lučice, jinak povoláním arborista, kterému patří velké poděkování, pořadatelům i 

účastníkům udělal velkou radost. První tři hráči turnaje obdrželi poháry, diplomy, stejně tak i 

vítězové jednotlivých kategorií, všichni účastníci pamětní medaili a věcnou cenu. 

 

Výsledky 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=1705ad9e-f489-488d-975f-d29cbfa02b26&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Celkové pořadí:  

1. Petr Brož – ŠK Světlá nad Sázavou  

2. Tomáš Vojta – Spartak Vlašim  

3. Roman Vincze – Jiskra Havlíčkův Brod 

 

Kategorie HD 16 

1. Jan Muzikář ml. – ŠK Světlá nad Sázavou  

Kategorie HD 14  

1. Rudolf Richter – TJ Náměšť nad Oslavou 

HD 12 

1. Michal Edr – Spartak Pelhřimov 

HD 10 

1. Jakub Stejskal – Gambit Jihlava 

Kategorie ženy/dívky 

1. Julie Richterová – TJ Náměšť nad Oslavou 

Kategorie neregistrovaní a ELO do 1400 

1. Tomáš Blažek – ŠO TJ Oudoleň 
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Lyská mládež bojovala na Mistrovství republiky v šachu 

nymbursky.denik.cz +1 - 21.6.2019 

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

 

Třešť - Západomoravské městečko Třešť hostilo šachisty. Účastníci Mistrovsví republiky 

šestičlenných družstev mládeže do 14 let v něm svedli finálové boje. Titulem Mistr republiky se 

mohou pyšnit šachisté z Říčan, družstvo Lysé nad Labem obsadilo 25. místo. 

 

Je třeba ocenit nejen výkon družstva, ale také připomenout obětavou a nezištnou práci trenérů. 

Vždyť toto zdánlivě skromné umístění je výsledkem roční práce s mládeží v šachovém klubu JOLY 

Lysá nad Labem. Základ družstva tvořily desetileté děti, které bojovaly ve většině partií se soupeři 

o dva až čtyři roky staršími. "Můžeme se tedy těšit, že v příštích letech výkonnost našich hráčů 

poroste a naši talenti budou na šachovnici nebezpeční i pro ty nejlepší ve své kategorii," uvedl 

Miloš Havlena z lyského oddílu. 

 

Ze základní sestavy se nejvíce se dařilo Vláďovi Stefanifovi 5,5/8, Katce Kammové 4,5/7 a Davidu 

Ocelákovi 4/9. Ostatní hráči měli, měřeno podle ELO ratingu, soupeře, kteří byli zatím nad jejich 

síly. "Přejeme všem, kteří Lysou reprezentovali, hodně chuti do dalších partií a věříme, že svou píli 

zúročí dobrými výsledky na dalších turnajích," dodal Havlena. 

 

Družstvo ZŠ Mikuláše z Husi Tábor bojovalo mezi šachovou elitou 

taborsky.denik.cz +1 - 21.6.2019 

strana: 00 

 

Tábor – Více než 5000 dětí se zapojilo do letošního ročníku mistrovství České republiky školních 

týmů v šachu. Finálový turnaj se konal ve Zlíně v reprezentativních prostorách Kongresového 

centra, a to ve třech kategoriích: 1. – 5. třída ZŠ, 6. - 9. třída ZŠ a střední školy. 

 

Účast ve zlínském finálovém turnaji si vybojovaly nejlepší týmy krajských kol a o tituly mistrů 

republiky bojovaly ve dvou dnech v turnaji na 9 kol. Mezi aktéry finálových klání nechyběl ani tým 

táborské ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi. Představil se v nejmladší věkové kategorii. Družstvo v sestavě 

Ester Měřínská, Josef Kukla, Adam Martinkovič a Vojtěch Hastrman se ve vyrovnaném 

třicetičlenném turnaji muselo spokojit s 26. místem. Už jen samotná účast mezi nejlepšími 

republikovými týmy je ale pro ZŠ Mikuláše z Husi výtečnou vizitkou. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=492e2d1a-fed6-424a-86d2-78f7c57c1be3&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b869c5c2-302b-4a65-bae2-97bd9f82fcc8&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Vyhlášení výsledků podpory talentů na turnajích 

chess.cz - 21.6.2019 

strana: 00 

 

Grantové řízení 

 

„Podpora mládežnického reprezentačního výběru v roce 2019“ 

 

bylo vyhlášeno zde v článku. Vyhodnocení provedla Komise pro práci s talenty a navržené 

rozdělení financí schválil Výkonný výbor ŠSČR na své 136. schůzi. 

 

Rozděleno bylo celkem 241 655 Kč! 

 

Můžete si jej prohlédnout zde. Podmínky čerpání pro všechny úspěšné žadatele: 

 

1) Jsou povinni sepsat do 7 dnů od skončení turnaje o své účasti krátkou zprávu, která bude 

prezentována v komunikačních kanálech ŠSČR. Vhodné bude připojit i fotogalerii nebo 

komentovanou ukázku. Zprávu prosíme zaslat na adresy petr.pisk@chess.cz a 

martin.petr@chess.cz. 

 

2) Jsou na turnajích povinni jednat v zájmu dobrého jména šachové hry a mládežnické reprezentace 

ČR. 

 

3) Pokud je žadatelem právnická osoba (např. oddíl), vystaví po skončení turnaje fakturu na 

přidělenou podporu, kterou zašle společně s výsledkovou listinou turnaje na adresu 

sekretariat@chess.cz. Pokud je žadatelem přímo hráč (rodič), zašle na adresu sekretariat@chess.cz 

společně s výsledkovou listinou scany dokladů či účtenek, které se týkají nákladů na turnaj – 

alespoň do výše přidělené dotace. 

 

Kontaktní osoba pro případné konzultace: manažer reprezentace mládeže ČR Petr Pisk, tel. 731 465 

344, petr.pisk@chess.cz 

 

Článek publikován 21. 6. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f8f24bb2-7d49-4db4-9452-ffd0755e3648&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Navara drží stále krok s třetím nejlepším hráčem světa. Vyrovná ve středu v 

posledním dnu skóre? 

lidovky.cz - 20.6.2019 

strana: 00 - autor: Ding Liren, Anežka Kružíková 

 

 
 

PRAHA Po sedmi odehraných partiích na Šachovém festivalu 2019 v Praze prohrává nejlepší český 

šachista David Navara v zápase s třetím nejlepším hráčem světa Dingem Lirenem 3:4, nicméně 

druhý hrací den byl výrazně aktivnějším hráčem než jeho čínský soupeř a před rozhodujícím třetím 

dnem je výsledek duelu stále otevřený. 

 

Na druhé šachovnici nejlepší český juniorský šachista Thai Dai Van Nguyen rovněž drží nejtěsnější 

jednobodové vedení, nicméně včera byl lepším hráčem Jan Timman.  

 

Tato legenda světového šachu měla tři ze čtyř partiích vyhrané a jen kvůli únavě spojené s věkem, 

nechala českého reprezentanta získat ze tří prohraných pozic až neuvěřitelný bod a půl. 

 

Velmistrovské duely jsou součástí Šachového festivalu 2019, který pořádá Pražská šachová 

společnost. Zápasy velmistrů doprovázejí simultánky, šachové přednášky Roberta Cveka a výstava 

šachových fotografií Vladimíra Brádlera.  

Dnešní program začíná v 15.00 přednáškou „Hrajte sicilku jako Bobby Fischer – černými“ a od 

16.00 navážou partie zápasu velmistrů. V Obecním domě je můžete sledovat i s živým komentářem 

velmistra Cveka. 

 

Online přenos zápasu je na webu pořadatele praguechess.cz. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=56a0ce0f-f53d-4ced-afe0-dd8d4fbec5be&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=56a0ce0f-f53d-4ced-afe0-dd8d4fbec5be&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

O šachového krále a královnu na hradu Lipnice 
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Více než sto šachistů všech věkových kategorií obsadí v neděli 23.června hrad Lipnici. Uskuteční se 

zde druhý ročník šachového turnaje s mezinárodní účastí, který pořádá ŠK TJ Jiskra Havlíčkův 

Brod, z. s. Vzhledem k možné kapacitě stolů a židlí musí pořadatelé omezit počet hráčů, protože 

zájem o turnaj je velký.  

 

Turnaj se bude hrát na devět kol, tempem 2 x 15 minut na partii, celkem bude hodnoceno sedm 

kategorií. Nejlepší z kategorie mužské, ženské, se stanou šachovým králem a šachovou královnou 

hradu Lipnice, vítězové kategorií obdrží pohár, všichni zúčastnění hráči, pamětní medaili, věcnou 

cenu. 

Boje na 64 šachových polích vypuknou od 9.30, předpokládané ukončení – vyhodnocení od 15.30. 

Příznivci královské hry i ostatní zájemci mohou přijít zhlédnou jak šachové zápolení, tak krásnou 

vyhlídku z hradu. 

 

 
 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4c798698-dc8f-4976-9ec3-b70efa753902&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Ding Liren nedal Navarovi šanci. Přesvědčivě vyhrál na Šachovém festivalu v Praze i 

Van Nguyen 
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PRAHA Vítězi Šachového festivalu 2019 se stali Ding Liren a Thai Dai Van Nguyen, když porazili 

své soupeře Davida Navaru a Jana Timmana shodně 7:3. Všechny partie třetího – finálového - 

hracího dne skončily rezultativně. 

 

Ding Liren i Thai Dai Van Nguyen ve středu porazili své soupeře 3:0, potvrdili tak své vedení a 

zaslouženě si odvážejí trofeje pro vítěze. 

V Obecním domě v centru Prahy tak skončila každoroční prestižní akce Pražské šachové 

společnosti, ve které nejlepší český šachista čelí hráči světové špičky.  

Letos mohli diváci vidět jeho duel s třetím nejlepším hráčem světového žebříčku Dingem Lirenem.  

 

Na druhé šachovnici pak bojovali nejlepší český juniorský šachista Thai Dai Van Nguyen s 

legendou světového šachu Janem Timmanem. 

Kompletní výsledky jsou k dispozici na webu pořadatelů praguechess.cz. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=91e474d4-cc4f-4eae-a17a-7cbbe5cb59d1&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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Navara nestačil v exhibici v Praze na světovou trojku, Ting Li-žen ho porazil 7:3 

ceskatelevize.cz - 20.6.2019 

strana: 00 

Nestačil na světovou trojku. Český šachista David Navara prohrál v exhibičním utkání v rapid 

šachu v Praze s Ting Li-ženem 3:7. Čínský hráč zvítězil hned v pondělí ve druhé z deseti partií se 

zkráceným časovým limitem, když využil výhody bílých figur. Po pěti remízách v řadě si ve středu 

připsal další tři výhry. 

 

V souběžně hraném utkání nejlepší český junior Thai Dai Van Nguyen zdolal nizozemskou 

šachovou legendu Jana Timmana 7:3. Sedmnáctiletý velmistr vietnamského původu o padesát let 

staršího soupeře a někdejší světovou dvojku porazil celkem pětkrát, z toho čtyřikrát černými 

figurami. Jen jednou se radoval Timman, čtyři partie skončily smírně. 
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V Kongresovém centru se utkali nadějní mladí šachisté 
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NA 64 POLÍCH 
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Michael Stein se stal vítězem letošní šachové ligy 

benesovsky.denik.cz +1 - 19.6.2019 

strana: 00 - autor: Patrik Pýcha 

 

Chocerady – Šachová škola Stamat uspořádala svůj jubilejní dvacátý turnaj pro děti. 

 

 
 

Do školní jídelny základní školy v Choceradech dorazilo 23 mladých nadějí. Šlo o čtvrtý a poslední 

turnaj končícího školního roku, a proto bylo rovněž vyhlášeno konečné pořadí letošní Stamat ligy. 

V ní triumfoval desetiletý Michael Stein, který který převzal putovní pohár od Kryštofa Křížka, 

vítěze předchozího ročníku. 

 

Michael Stein nedal téměř nikomu šanci ani v samotném turnaji. Vyhrál osm z devíti partií a remízu 

ztratil pouze v sourozeneckém derby s Kamilou Steinovou. Kamila dala zabrat svým soupeřům 

stejně jako její mladší bratr, ale horší pomocné hodnocení jí přisoudilo druhou příčku. 

 

Ze zlata se Kamila radovala mezi dívkami. S odstupem 1,5 bodu skončil na celkovém třetím místě, 

a na druhé, místě mezi chlapci, Daniel Zeman z Vlašimi. O bod méně získal Filip Bláha z Šachové 

školy Stamat, který dosáhl na bramborovou pozici a mezi chlapci získal bronz. Pátou příčku 

obsadila a druhou nejlepší dívkou se stala s dalším bodovým odstupem Patricie Fuxová z Šachové 

školy Stamat. Bronzovou medaili mezi dívkami vybojovala její klubová kolegyně Zdeňka Dufková. 

Stačilo jí 17. místo. V kategorii určené pro začínající hráče bez výkonnostních tříd byl nejlepší 

Tomáš Zeman z Vlašimi, který vystoupal až na osmou příčku. Jedenácté místo zajistilo stříbro 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=68f0fa90-7d05-4ca2-8188-f2e4aff8e01f&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Michalu Blahošovi z Šachové školy Stamat. Bronz získal Matěj Votoček z Říčan, který skončil o 

dvě místa dále. 

 

Jasným vítězem Stamat ligy 2018/2019, se stal talentovaný Michael Stein, který už letos v březnu 

sbíral zkušenosti i na Mistrovství České republiky mládeže. Stříbro si domů odvezla Kamila 

Steinová, vítězka předloňského ročníku. Bronzovou medaili vybojoval Ondřej Hrabě. 

 

PATRIK PÝCHA 

 

VIDEO: Šach mat. Školáci dali zabrat borci 64 polí 

zlinsky.denik.cz +1 - 19.6.2019 

strana: 00 

 

/VELKÁ FOTOGALERIE/ V rámci doprovodného programu Mistrovství České republiky školních 

týmů v šachu se konala simultánka s Jakubem Roubalíkem. Vystoupení bylo možné sledovat ve 

středu v podvečerních hodinách v parku Komenského. „Očekávám maximálně pět proher,“ říká 

Jakub Roubalík. 

 

 
 

„Jakub Roubalík je můj bývalý svěřenec a je velmi silný šachista. Momentálně hraje za Duras Brno 

extraligu,“ říká Rostislav Svoboda, organizátor mistrovství. Jak sám Jakub Roubalík přiznal, 

simultánka pro něj byla spíše zábava. Díky praxi, kterou má již za sebou, se nemusel na hru více 

připravovat. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4ef2dfaf-3972-4f99-ad7c-35a3b6adecf0&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

„Kubu znám a tady to má opravdu těžké. Hraje několik partií zaráz, proto jsem si v téhle hře docela 

věřil,“ říká Jakub Krejča, který dokázal svou partii vyhrát. 

 

Doprovodný program, který organizátoři pro účastníky mistrovství zajišťují, je rozsáhlý. Jedna 

skupina byla na exkurzi v Baťové vile, jiní si prohlédli ZOO Lešná a část si šla odpočinout do 

bazénu. Ti, kteří si chtěli zahrát simultánku, obsadili čtrnáct šachovnic. Jakmile někdo skončil, 

vystřídal ho další hráč. 

 

Na Mistrovství České republiky přijeli z každého kraje dvě družstva. Dohromady se účastní kolem 

400 hráčů, kteří bojují o titul mistra. Lákadlem jsou však i ceny, které vítězové získají. „Vítězné 

středoškolské družstvo získá stipendium, pokud bude studovat na Univerzitě Tomáše Bati. Ta 

zprostředkuje 50 tisíc korun každému členovi týmu do prvního ročníku,“ říká Rostislav Svoboda. 

 

Autorka: Karolína Machů  

 

Simultánka neboli simultánní partie je exhibiční vystoupení šachisty, který hraje na dvou a více 

šachovnicích proti více hráčům současně. 

  



 

 

V Třešti hráli mladí šachisté z celé republiky o tituly 
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Druhou sobotu v červnu 8.6.2019 v rámci festivalu Pelhřimov – město rekordů ovládly VOŠ a 

Střední školu hotelovou Pelhřimov šachy. Místní šachový oddíl TJ Spartak Pelhřimov z.s. pořádal 

zde již VI. ročník turnaje v rapid šachu „O PELHŘIMOVSKÉHO PĚŠCE“. Tento turnaj byl rovněž 

zapojen do projektu „Popularizace šachu 2019“.  Cílem těchto turnajů je  oslovit a přiblížit šachy 

široké veřejnosti všech věkových kategorií (děti, mládež, dospělí, senioři), účastnit se mohou 

registrovaní i neregistrovaní hráči, prostě všichni co mají chuť si zahrát. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=412e108e-d48e-491a-bb86-904d5fc2caf1&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=7b8addf2-14b4-49dd-9403-1c8551215044&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Hrál se jeden společný turnaj ve dvou jídelnách  na 9 kol, tempem 2×15 min., se zápočtem ELA. 

Soutěžilo  se tradičně o obřího pěšce, který byl po vyhlášení výsledků všem rozdělen. Letošním 

sponzorem pěšce, který byl vyrovnán z koláčů,  byla opět společnost Domácí jídelna s.r.o. a každý 

obdržel koláč s pěšcem. Snažíme se oslovovat místní firmy a organizace o podpoření turnaje a 

přispění do cenového fondu (tím se i více dostáváme do podvědomí lidí), aby každý hráč byl 

odměněn, zvláště ti menší, že se nebojí utkat se  na šachovnici  s hodně zkušenými hráči, se kterými 

by si jinak nezahráli. Mezi jednotlivými koly, před rozpisem na další kolo jsou přítomní 

seznamováni se sponzory turnaje a jakým způsobem se podílejí na realizaci turnaje. Krom koláče a 

ceny si hráči odnášeli i reklamní igelitovou tašku od Kulturního střediska Pelhřimov s praktickými 

výrobky denní spotřeby papírny Cerepa a.s. a mycími houbičkami jak jinak, než ve tvaru pěšce. 

 

Druhým hlavním sponzorem byla Kozlovna U Zachů (restaurace), která zajistila pro každého hráče 

a člena organizačního týmu turnaje občerstvení (sekaná s chlebem, pití – výběr ze čtyřech druhů a 

žvýkačky). Společnost Agrostroj Pelhřimov a.s  přispívá finančním darem na realizaci turnaje. 

Jedním z partnerů turnaje je VZP, která zajišťuje dětský koutek (pro nejmladší hráče, ale v letošním 

ročníku, tak chodili i tatínkové zkoušet hlavolamy) a pro zájemce zdravotní monitoring. V aule 

školy je k dispozici recepce, kde nám učňové zajišťují pohoštění. Za zmínku stojí i spolupráce se 

ŠPŠ a SOU Pelhřimov – obor truhlář – vyrábějí nám účastnické medaile pro všechny hráče a obor 

kadeřník věnoval poukazy na střihání a úpravu účesu pro mladé slečny medailistky. Vítězové v 

jednotlivých kategoriích dostávali od Muzea rekordů a kuriozit volné rodinné vstupné do obou 

muzií. Díky ostatním sponzorům měli hráči hezký výběr cen. 

 

Turnaj  zahájil pan starosta města Pelhřimov Ladislav Med. Jako hráčka se zúčastnila turnaje i 

předsedkyně KŠSV paní Mgr. Eva Kořínková. 

 



 

 

Po odehrání všech partií, než byly vyhlášeny výsledky, měli přítomní možnost shlédnout ukázku 

bojového kontaktního sportu Thaibox – tu předvedli manželé Svobodovi a dvojnásobná více-

mistryně ČR slečna Hamalčíková 

 

Nejprve byl vyhlášen: 

 

nejstarší účastník –  ing. Jiří Jiroušek ( nar. 1941), neaktivní hráč TJ Spartak Pelhřimov 

nejmladší účastník –  Pavel Brož (nar. 2013), ŠK Světlá nad Sázavou 

nejmladší účastnice – Klára Fuková (nar. 2012), ZŠ Tábor 

nejmladší účastník z Pelhřimova – Tomáš Rajčan (nar. 2012), TJ Spartak Pelhřimova 

nejmladší účastnice z Pelhřimova – Nikola Kaňková (nar. 2005), TJ Spartak Pelhřimov 

 

 
 

Byli vyhodnoceni první tři nejlepší hráči, kteří obdrželi pohár: 

 

místo Alois Bartoš, Sokol Tábor, 8b 

místo Jiří Polanský, Gambit Jihlava, 7b 

místo Radek Matějka, ŠACHklub Písek, 7b 

Tři nejlepší domácí hráči obdrželi plaketu: všichni TJ Spartak Pelhřimov a po 6bodech 

 

Jan Jaroš 

Jiří Alinger 

Michal Edr 



 

 

Pro vítěze turnaje a nejlepšího hráče z Pelhřimova byla připravená bonusová cena v „hlavičce“ 

pěšce – značkové hodinky od společnosti Titan s,r,o,. 

 

Dále následovalo vyhodnocování dle kategorií (dané propozicemi), vyhlašováni byli nejdříve 

všichni na 1.místě, pak 2.místě a nakonec na 3.místě a získali medaile a diplomy 

 

Kategorie: 

 

hráči s Elem nad 1500 

 

místo Alois Bartoš, Sokol Tábor, 8b 

místo Jiří Polanský, Gambit Jihlava, 7b 

místo Radek Matějka, ŠACHklub Písek, 7b 

hráči s Elem do 1500 

 

místo Vít Zadina, TJ Jiskra Humpolec, 6b 

místo Jan Jaroš, TJ Spartak Pelhřimov, 6b 

místo Marek Drda, ŠA VŠTE, z.s. ČB, 6b 

H16 

 

místo Petr Pečenka, Šachy Zastávky, 5,5b 

místo Jan Vyhnálek, TJ Spartak Pelhřimov, 5,5b 

místo Lukáš Kaňka, TJ Spartak Pelhřimov, 5,5b 

H14 

 

místo David Kučera, Gambit Jihlava, 6b 

místo Zvolánek Štěpán, TJ CHS Chotěboř, 4,5b 

místo Matěj Ecler, TJ Spartak Pelhřimov,  5b 

D14 

 

místo Aneta Brabencová, TJ Jiskra Humpolec, 5b 

místo Nikola Kaňková, TJ Spartak Pelhřimov, 4,5b 

místo Anna Satrapová, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, 3,5b 

 

H12 

 

místo Michal Edr, TJ Spartak Pelhřimov, 6b 

místo Ondřej Hejda, ŠA VŠTE,z.s. ČB, 5,5b 

místo Vojtěch Volf, Sokol Tábor, 5,5b 

H10 

 

místo Vojtěch Fuka, Sokol Tábor, 5,5b 

místo Daniel Srba, ŠK Světlá nad Sázavou, 5b 



 

 

místo Filip Vondra, Gambit Jihlava, 5b 

D10 

 

místo Tereza Pádivá, ŠK Světlá nad Sázavou, 4b 

místo Adéla Celarová, TJ Havlíčkův Brod, 3b 

H8 

 

místo Pavel Brož, ŠK Světlá nad Sázavou, 4,5b 

místo Martin Policar, TJ Spartak Pelhřimov, 4b 

místo Patrik Mankevich, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, 3,5b 

D8 

 

místo Klára Fuková, ZŠ Tábor, 2,5b 

více na : http://chess-results.com/tnr447550.aspx?lan=5&art=1 

 

Turnaj byl zároveň podpořen Rozvojovým fondem města Pelhřimov. 

 

Za organizátory D. Kaňková 

 

Článek publikován 19. 6. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
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Šachový klub ŠK JOLY Lysá nad Labem je součástí života města, podporuje veřejné akce, které 

město pořádá, a některých se i aktivně účastní. I proto se přihlásil do grantového řízení 

„Popularizace šachu 2019“, ve kterém uspěl a grant získal. 

 

Během prvních pěti měsíců letošního roku uspořádal již dvakrát trénink mládeže spojený s turnajem 

v Domově Na Zámku, zúčastnil se Řemeslného jarmarku a festivalu „Lysá žije!“ a v Městské 

knihovně pořádá nepravidelná setkání „Šachy pro seniory“, která jsou otevřena nejen seniorům, ale 

všem zájemcům o královskou hru. 

 

V Domově Na Zámku proběhla v březnu a květnu za účasti 20 žáků oddílu dvě kola žákovské ligy. 

Soutěž doplnilo krátké představení klubu a pravidel šachové hry a po jejím skončení žáci a dospělí 

členové klubu sehráli s klienty domova volné partie a vyplnili jim tak příjemně odpoledne. Zájemci 

mohou navštívit webovou stránku https://www.domovnazamku.cz/sachovy-turnaj-na-zamku), na 

které najdou fotky, které přiblíží atmosféru akce. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5a33cdf9-06d4-4e3b-8c66-4a94c69a4d75&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
Městská knihovna hostila  šachisty v únoru a dubnu a během obou setkání si návštěvníci vyslechli 

krátkou přednášku o historii klubu a šachové hře, kterou doplnila ukázka samotné hry. Další setkání 

je naplánováno v červnu. 

 

Řemeslný jarmark v Lysé nad Labem získal velkou oblibu a popularitu nejen mezi obyvatel města, 

ale i v širokém okolí. Letos mohli návštěvníci, které neodradilo ani studené počasí, mezi stánky 

řemeslníků najít i stánek Šachového klubu JOLY Lysá nad Labem. Zájem návštěvníků předčil naše 

očekávání a v průběhu dne jsme museli přinést další stoly a šachovnice, aby si příchozí mohli 

zpestřit návštěvu jarmarku šachovou partií pod širým nebem. 

 

K tradičním akcím ve městě patří i festival „Lysá žije!“ a tak nebyl důvod nepředstavit šachovou 

hru i návštěvníkům festivalu. Rozložili jsme náš stánek na startu „Dinosauří stezky“ a kromě stolků 

se šachovými soupravami jsme lákali kolemjdoucí na pohár za vítězství družstva dospělých v 

Extralize 2019. Kdyby nám počasí více přálo a odpolední vítr neodnesl stánek a nezbořil figury na 

šachovnicích, možná bychom s nadšenci museli vydržet až do doby, než by dřevěné armády 

přikryla večerní tma. Kdo chce nasát atmosféru z obrázků, může navštívit stránku http://lysazije.cz. 

 

http://lysazije.cz/


 

 

 
 

Kromě veřejných akcí pořádáme i akce pro členy klubu a jejich rodiče. Oblíbené je například 

grilování na závěr sezóny, letos spojené s oslavou zisku extraligového titulu. Při sportovněji 

zaměřené akci “Šachy v přírodě“ si letos se tříčlennými hlídkami dětí změřili síly i tříčlenné hlídky 

doprovázejících rodičů. Kromě nástrah šachových diagramů se museli vypořádat i s dovednostními 

disciplínami – hodem na cíl, skládáním puzzle, slalomem mezi stromy a dalšími. Závěr akce patří 

tradičně společnému opékání špekáčků, které si užívají vítězové i poražení. 

 

Bohatá fotografická dokumentace naší činnosti je dostupná na facebookovém profilu: 

https://www.facebook.com/pg/skjolylysa/photos/?tab=albums 

 

ŠK JOLY Lysá nad Labem 

Jan Lažánek 

 

Článek publikován 19. 6. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
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Na finálový turnaj Mistrovství České republiky školních týmů v šachu přijelo celkem 84 družstev a 

380 dětí. Hrálo se v reprezentativních prostorách Kongresového centra ve Zlíně ve třech kategoriích 

– 1. až 5. třída ZŠ, 6. až 9. třída ZŠ a střední školy. Turnaj byl vyvrcholením celoročního projektu 

MČR škol, postupovaly do něj nejlepší týmy okresních a následně krajských kol. 

 

V kategorii nejmladších dětí prvního stupně základních škol zvítězilo družstvo ZŠ P. Bezruče 

Frýdek-Místek, které obhájilo loňské zlato. Po velmi dramatickém závěru skončili na stříbrných 

medailích žáci ZŠ Zlín – Malenovice. Celou soutěží procházeli bez porážky, ale nezdar v posledním 

kole je odsunul z první příčky. 

 

Mezi družstvy druhého stupně se radovala 6. ZŠ Frýdek-Místek, která byla v loňském roce stříbrná. 

Druzí skončili mladí šachisté z 5. ZŠ Frýdek-Místek, takže můžeme říct, že tradiční líheň 

šachových talentů Beskydská šachová škola Frýdek-Místek potvrdila v kategoriích základních škol 

své kvality. Nejlepším hráčem vítězného týmu byl Matyáš Paseka, který porazil všechny své 

soupeře! 

 

Kategorii středních škol vyhrálo metodou start-cíl družstvo Gymnázia Plzeň, které neztratilo ani 

jeden zápas a předstihlo první nasazené družstvo Frýdku-Místku. Každý z členů vítězného týmu 

dostal od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nabídku stipendia ve výši 40 000 Kč, pokud bude na 

univerzitě studovat. 

 

Na první šachovnici tým Gymnázia Plzeň (Mikulášského náměstí) reprezentoval Jonáš Eret, který 

nasbíral 7 bodů z 9 partií. 

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4ceb02a2-0c4a-4b08-9125-49d830be3b96&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachisté si zahráli simultánku 
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=647d3cf0-367d-41cd-8aae-c27cc813158f&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f5c17025-a395-49b1-a6b7-30664b4d6c3e&index=articles_cze_2019q2_v2&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+AND+%22Navara%22&qt=&qa=&qsr=%28%3D%22Lidov%C3%A9+noviny%22+OR+%3D%22lidovky.cz%22%29&qsc=


 

 

Navara proti třetímu hráči světa. V Praze probíhá Šachový festival 2019 se silným 
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PRAHA V Obecním domě v centru Prahy probíhá až do středy Šachový festival 2019, jehož se 

účastní i třetí nejlepší šachista světového žebříčku Ding Liren. 

 

Nejlepší český šachista David Navara po prvním dnu prohrává v zápase s třetím nejlepším hráčem 

světa Dingem Lirenem 2:1 

To nejlepší český juniorský šachista Thai Dai Van Nguyen stejným skórem vede nad legendou 

světového šachu Janem Timmanem.  

Oba zápasy se hrají na 10 partií v rapid šachu a budou pokračovat ještě dnes a zítra odpoledne 

Obecním domě v Praze. 

Velmistrovské duely jsou součástí Šachového festivalu 2019, který pořádá Pražská šachová 

společnost.  

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4f41be0d-bc0c-494a-9add-41153bfad179&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4f41be0d-bc0c-494a-9add-41153bfad179&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Festival začal nedělními simultánkami velmistrů Dinga Lirena a Davida Navary (čínský 

reprezentant vyhrál 12:0 a český 23,5:0,5) a doprovázejí jej i šachové přednášky velmistra Roberta 

Cveka a výstavy šachových fotografií Vladimíra Brádlera.  

Mezi diváky festivalu můžete potkat i legendy českého šachu Vlastimila Horta, Jana Smejkala a 

Vlastimila Jansu. 

Podrobný program festivalu je na webu praguechess.cz či na facebookovém profilu Šachový 

festival. 

 

V Třešti hráli mladí šachisté z celé republiky o tituly 
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Třešť – Osmadvacet nejlepších žákovských šachových družstev z celé republiky bojovalo během 

víkendu v Třešti o český titul. 

 

Do devítikolového turnaje pod střechou odborného učiliště se zapojila šestičlenná družstva dětí do 

dvanácti let. V každém z nich musela být alespoň jedna dívka a minimálně jeden žák narozený před 

rokem 2009. 

 

Mladí šachisté měli zajištěný i další program. „Ve volném čase si účastníci mohli zahrát minigolf, 

fotbal nebo prohlédnout školní arboretum,“ řekl předseda Šachové školy pat a mat Roman Burda a 

ocenil i možnost navštívit muzeum Betlémů mimo otevírací dobu nebo koupaliště za snížené 

vstupné. 

 

Mistrem ČR se stalo s plným bodovým ziskem favorizované družstvo ze středočeských Říčan, 

druhá byla Beskydská šachová škola "A", třetí Ortex Hradec Králové. Úspěšná družstva získala 

poháry, medaile, diplomy, věcné ceny a nechyběl ani dort pro pět nejlepších. Ti nejúspěšnější hráči 

na jednotlivých šachovnicích si odvezli plaketu. 

 

Mladí šachisté se v tomto roce do Třeště vrátí ještě v polovině září, kdy se tam uskuteční 

republikové mistrovství jednotlivců v půlhodinovém šachu v kategoriích deset, dvanáct a čtrnáct let. 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=15a55b7b-a501-4a68-88c6-0ade022fdeba&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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Po loňském Varnsdorfu bylo letošním hostitelem MČR žákovských družstev mladších žáků 

malebné městečko Třešť (okr. Jihlava).  V pátek 14.června se odprezentovalo všech 28 

oprávněných družstev ze všech krajů ČR, aby se v devítikolovém turnaji utkala o nejvyšší 

republikový titul. Startovala šestičlenná družstva r.2007 s povinnou účastí dívky a žákem r.2010 a 

ml. Časové tempo na partii bylo 2 x 25min. + 10s bonus za každý provedený tah. 

 

Výborné zázemí pro uskutečnění akce poskytlo zdejší odborné učiliště a vše probíhalo tzv. pod 

jednou střechou. Na zahájení akce nechyběl ani starosta města Třešť pan Vladislav Hynk. Ve 

volném čase si účastníci mohli zahrát minigolf, fotbal nebo prohlédnout školní arboretum. 

Pořadatelé dále pro účastníky zajistili bezplatnou prohlídku muzea Betlémů a návštěvu místního 

koupaliště za snížené vstupné. 

 

V neděli před polednem již bylo známo jméno nového mistra ČR, kterým se stalo favorizované 

družstvo středočeských Říčan, které v turnaji zvítězilo s plným bodovým ziskem. S tříbodovým 

odstupem se umístilo na druhém místě družstva Beskydské šachové školy (Frýdek-Místek) „A“. S 

již větším bodovým odstupem skončilo bronzové družstvo Ortexu Hradec Králové. Na jednotlivých 

šachovnicích zaznamenali největší bodové zisky: 

 

1.šachovnice Matyáš Paseka (Beskydská šach.škola) 9b, 2.šachovnice Jáchym Němec (KŠ Říčany) 

9b, 3.šachovnice Jáchym Šmolík (KŠ Říčany) 9b, 4.šachovnice Day Tobiáš (KŠ Říčany) 9b, 

5.šachovnice Pressler Tobias (KŠ Říčany) 9b a 6.šachovnice Hana Večeřová (TJ Lanškroun) 8,5b. 

 

Vítězná družstva obdržela poháry, medaile a diplomy. Prvních 5 družstev obdrželo dort a věcné 

ceny věnované Šachovým svazem ČR. Nejlepší hráči na šachovnicích obdrželi plaketu. Všechna 

družstva si odvezla pamětní list a upomínkové předměty věnované městem Třešť. 

 

Z pověření Šachového svazu uspořádala MČR Šachová škola pat a mat se sídlem ve Mšeně u 

Mělníka. Ředitelem turnaje byl pan Michal Mach. Na regulérnost hry dohlížela pětice rozhodčích 

ve složení Josef Lácha – hlavní rozhodčí, Martim Šmajzr – online přenos partií, Michal Sliva – 

losovací program, Magdalena Kratochvílová – rozhodčí a Michal Mach – rozhodčí. 

 

Jedinou zaznamenanou stinnou stránkou akce byla horší kvalita některých pokojů poskytnutých 

účastníkům. Pořadatelé se za toto omlouvají a s vedením školy již řeší nápravu, aby se situace 

neopakovalo při další šachové akci v Třešti, kterým bude zářijové MČR žáků v rapid šachu. 

 

Poděkování za finanční podporu patří kraji Vysočina a za organizační podporu městu Třešť a 

Střední odborné škole Třešť. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=7fccbebe-3ac6-42a6-94f0-8178a872b703&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

 

  



 

 

Ohlédnutí za MČR družstev mladších žáků v Třešti 

chess.cz - 18.6.2019 

strana: 00 

 

Během uplynulého víkendu 14.-16.6.2019 v malebném městě Třešť, ležícího jihozápadně od 

Jihlavy, v samém srdci Vysočiny, proběhlo MČR družstev mladších žáků. 28 družstev po 6 hráčích. 

Pořadatelé připravili ideální prostory na Střední odborné škole a středním odborném učilišti Třešť, 

kde byl prostorný hrací sál pro všechny účastníky včetně doprovodu. Vedle hracího sálu byla 

jídelna a zde je na místě pochválit kuchařský personál, který se o všechny v oblasti gastronomie 

postaral opravdu královsky.  Naproti hracímu sálu se nacházel bufet s občerstvením a milou 

obsluhou.  V patrech bylo zajištěno ubytování, protože se do Třeště sjeli zástupci ze všech koutů 

naší země. Za školou byla sportoviště, která byla účastníky hojně využita. 

 

MČR bylo zahájeno v pátek v 15:30. Úvodní slovo měl předseda šachové školy Pat a Mat p. Roman 

Burda, několik slov řekl p. starosta Vladislav Nechvátal, hlavní rozhodčí p. Josef Lácha, zástupce 

ředitele SOŠ a SOU v Třešti p. Otakar Hofbauer. Závěrečné slovo měl předseda KM p. Zdeněk 

Fiala. 

 

 
 

V 16:00, přesně dle daného harmonogramu bylo zahájeno 1.kolo. Děti v napjatém očekávání 

prvního kola soustředěně sledovaly šachovnice, sem tam bylo slyšet ťuk šachové figurky, hodin. 

Hraje se o mistra ČR družstev mladších žáků. Každá chyba je mínus pro celý tým. Některé partie 

byly rychlé, některé trvaly déle. Páteční hrací den skončil v 18:35. Následovala dobrá večeře a 

volná zábava, relax, který je nedílnou součástí života každého šachisty. Osvěžit mozek. Někdo 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5016ce08-a6c8-4b9d-ab46-35e0e52fed75&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

zvolil fotbal, jiní minigolf, procházku do městečka na zmrzlinu, pizzu, limonádu. Ve 22 hodin se 

budova zahalila do večerního klidu, mladí šachisté ulehli do postýlek, protože druhý hrací den 

začínal již v 8:00. 

 

 
 

A protože pořadatelé MČR družstev mladších žáků byli pozorní, zajistili všem zájemcům osvěžení 

na nedalekém přírodním koupališti. Ideální osvěžení po dlouhém dni a dusnu, které v sobotu v 

Třešti a celé republice panovalo. Pro zájemce byla připravena i prohlídka betlémů, expozice byla 

zhruba 200m od koupaliště a mnoho informací chtivých dětí i doprovodu si ji rádo prohlédlo. A 

bylo vidět, že děti jsou opravdu zvídavé. I v muzeu analyzovali, co viděli, k velkému pobavení 

nejen pana průvodce. 

 



 

 

Nedělní 8.kolo bylo zahájeno v 8.45, šlo se do finále a proto se nebylo čemu divit, že se kolo 

protáhlo. Došlo k velké bitvě mezi družstvem Panda Rychnov a BŠŠ Frýdek – Místek B. Družstva 

byla obklopena ostatními hráči, trenéry, rodiči. Všichni napjatě sledovali bitvu. Na vítězné vlně do 

9.kola vstoupilo družstvo BŠŠ Frýdek – Místek B. 

 

9.kolo začalo o 15minut později. A o několik desítek minut později bylo rozhodnuto o celkovém 

vítězi a novopečeném mistru ČR družstev mladších žáků pro rok 2019. Stalo se jím družstvo KŠ 

ŘÍČANY. 

 

Po obědě následovalo slavnostní zakončení a dekórování těch nejlepších, kterým patří velká 

gratulace. 

 

Vítězné družstvo KŠ Říčany ve složení: 

 

CM Václav Finěk, Jáchym Němec, Jáchym Šmolík, Tobiáš Day, Tobias Pressler, Laura 

Sehnoutková, kapitán družstva Stanislav Stárek 

 

 
 

 

  



 

 

Velká cena Tábora v šachu má zatím na listině čtyři cizince 

Táborský deník - 17.6.2019 

rubrika: Sport/Táborsko - strana: 10 - autor: (paš) 
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Open Hodonice - Memoriál Rostislava Obrdlíka 2019 

Znojemsko - 17.6.2019 

rubrika: Sport - strana: 15 - autor: František Šimík 
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Bodovali hlavně přespolní 

Naše Znojemsko - 17.6.2019 

rubrika: Sport - strana: 24 - autor: LUBOMÍR BUDNÝ 
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FOTO: Primátor Hanza zahájil šachový turnaj Teplice Open 

teplicky.denik.cz +1 - 17.6.2019 

strana: 00 - autor: Primátor Hynek Hanza, Pavla Kirse 

 

Teplice - V Estrádním sále Domu kultury  byl v sobotu zahájen  XIV. ročník mezinárodního 

šachového turnaje Teplice Open. 

 

 
 

Tento turnaj se svým průměrným ratingem 2106 patří bezesporu k nejsilnějším otevřeným turnajům 

u nás. Svou silou i obsazením nejenže snese srovnání s ostatními otevřenými turnaji ve světě, ale 

mnohé tyto turnaje dokonce převyšuje. 

 

Pořadatelé přivítali na slavnostním zahájení milého hosta, pana primátora Hynka Hanzu. Ten v 

krátkém rozhovoru řekl, že si šachy občas rád zahraje, provedl na první šachovnici za bílého první 

tah a pak strávil s pořadateli ze Šachového klubu Teplice chvíli v příjemném rozhovoru. 

 

Na startovní listině letošního ročníku nalezneme mezi 23 velmistry osminásobného mistra 

Maďarska Ference Berkese (2675), který startovní listinu vede, i nejlepšího německého velmistra 

Liviu-Dietra Nisipeanu (2667). 

 

Čeští velmistři jsou na startovní listině čtyři. Zbyněk Hráček, v Teplicích bude hrát poprvé, Jiří 

Štoček, Vlastimil Babula a Vojtěch Plát. Bojovat se bude o první cenu, která je 50 000,-Kč. Mezi 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f27a9c31-314f-41ee-99c2-f2952cf3cf2f&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

účastníky ze 30 zemí najdeme  hráče  například ze Singapore, Jihoafrické republiky, nebo z Čínské 

Tchaj-peje. 

 

O turnaj byl takový zájem, že Estrádní sál nestačil pojmout množství přihlášených hráčů a 

pořadatelé museli  přesunout několik posledních stolů do salonku ve 4. patře.  Partie začínají v 16 

hod. V sobotu 22. a v neděli 23. června začínají v 9 hod. 

 

Bod chyběl Pandě Rychnov k dalšímu poháru z MČR ze Zaječic 

rychnovsky.denik.cz +1 - 17.6.2019 

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

Zeptá-li se někdo šachistů, co budou dělat první červnový víkend, odpoví mu: Zaječice a s nimi 

spojené mistrovství ČR žákovských družstev. Letos se konal již 57. ročník. 

 

 
 

Na vyhlášeném turnaji bylo něco kolem 900 lidí! Želízko v ohni měla rychnovská Panda v 

populárním turnaji dvojic do 10 let. Vašek Kroulík spolu s Danem Krautschneiderem hráli po celé 

dva dny krásné šachy. Až do 6. kola se kluci drželi na stupních vítězů Nakonec jim k poháru a 

bronzovým medailím chyběl jediný bod z osmnácti možných. 

 

Vašek na první šachovnici získal pět bodů z devíti partií, Dan na dvojce posbíral 6½ bodu z devíti. 

Škoda, ale nedá se nic dělat, konkurence je obrovská a třeba Beskydská šachová škola složila osm 

týmů. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e0908070-0c9a-4b71-8f8e-a70c3505c81c&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Rychnováci měli v turnaji tři dvojice. Pandu B tvořili Štěpán Kroulík (5/9) a Ondřej Banas (4/9). 

Panda C hrála ve složení Jan Snopek (3/9) a Vojtěch Dvořák (4/9). Již za rok bude Panda na pohár 

určitě útočit znovu, úderným duem budou bratři Kroulíkové. Mistrovství ČR družstev starších žáků 

hrálo poté 72 týmů a zlaté medaile získali opět hráči BŠŠ Frýdek-Místek, kteří vyhráli všech devět 

zápasů. Družstvo Pandy vedené kapitánem Martinem Buločkinem skončilo v první polovině 

tabulky. 

 

Porazilo Bohemians Praha B 6:0, Gambit Jihlavu 5½ : ½, ŠK Zlín 5:1 a ŠK Svitavy 5:1. Remízu 3:3 

si připsalo s družstvem OAZA Praha a ŠK Turnov. Prohry přišly s týmem z Říčan 1:5, Unichess 

Praha 1:5 a Polabiny Pardubice B 2½ : 3½. V rychnovském týmu zářil na první šachovnici Josef 

Cibulka (jediný host z Hronova), který porazil sedm soupeřů a s jedním remizoval. Bilance 7-1-0 je 

úžasná. Dobře si Panda vedla na posledních dvou šachovnicích, kde je veledůležité sbírat body. 

 

Elen Hetfleischová i Jan Koblic získali shodně šest bodů z devíti partií. Na druhé šachovnici se 

snažil Pavel Kačírek s bilancí 3-3-3, trojkou týmu byl Michal Dušánek (3-2-4) a čtyřkou Pavel 

Kumpošt (3-1-5).   (pk) 

 

  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
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Světová trojka Ding Liren a šachová legenda Timman přijíždějí do Prahy 

24zpravy.com +1 - 14.6.2019 

strana: 00 

 

 
 

Vedle Navary a Dinga Lirena budou ve stejném formátu bojovat nejlepší českı junior Thai Dai Van 

Nguyen s legendou světového šachu Janem Timmanem. 

 

Šachovı festival bude probíhat v Obecním domě v Praze a zápasy velmistrů doprovodí simultánky, 

přednášky velmistrů a vıstava šachovıch fotografií. 

 

Světová trojka, velmistr Ding Liren navíc v neděli 16. června odehraje simultánku proti amatérskım 

a klubovım šachistů, do níž se může kdokoliv přihlásit (registrace emailem na 

prazska.sachova@gmail.com), místo v simultánce stojí 4.900 Kč. 

 

Kompletní program festivalu je na webu pořádající Pražské šachové společnosti (praguechess.cz). 
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Šachisté z celé republiky se už dnes sjedou do Třeště 

Jihlavský deník - 14.6.2019 

rubrika: Vysočina - strana: 05 - autor: (zm) 
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Šachisté se utkali při simultánce 

Žatecký a lounský deník - 14.6.2019 

rubrika: Titulní strana - strana: 03 - autor: (pk) 

 

 
 

 

Světová trojka Ding Liren a šachová legenda Timman přijíždějí do Prahy 

idnes.cz +1 - 14.6.2019 

strana: 00 - autor: Autor:, iDNES.cz 

 

Třetí nejlepší hráč světového žebříčku Ding Liren, který byl loni z hlediska rating performance 

dokonce nejsilnějším šachistou světa vůbec a který s nejlepšími šachisty světa odehrál 

neuvěřitelnou sérii 100 vážných partií bez jediné porážky, odehraje od 17. do 19. června v Praze 

zápas na 10 partií v rapid šachu proti nejlepšímu českému šachistovi Davidu Navarovi. 

 

Vedle Navary a Dinga Lirena budou ve stejném formátu bojovat nejlepší český junior Thai Dai Van 

Nguyen s legendou světového šachu Janem Timmanem. 

Šachový festival bude probíhat v Obecním domě v Praze a zápasy velmistrů doprovodí simultánky, 

přednášky velmistrů a výstava šachových fotografií. 
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Světová trojka, velmistr Ding Liren navíc v neděli 16. června odehraje simultánku proti 

amatérským a klubovým šachistů, do níž se může kdokoliv přihlásit (registrace emailem na 

prazska.sachova@gmail.com), místo v simultánce stojí 4.900 Kč. 

Kompletní program festivalu je na webu pořádající Pražské šachové společnosti (praguechess.cz). 

 

 
 

 

  



 

 

Mladí šachisté jedou do Třeště 

jihlavsky.denik.cz +1 - 14.6.2019 

strana: 00 - autor: Lukáš Prokeš 

Třešť – O tomto víkendu se do třešťské Odborné školy sjede více než dvě stě malých šachistů z 

celého Česka, aby poměřili šachové znalosti na republikovém šampionátu družstev mladších žáků. 

 
 

Turnaje mladých talentů do 12 let se zúčastní bezmála třicet družstev ze všech krajů. Mistrovství 

bude zahájeno v pátek v 16 hodin dvěma úvodními koly. 

 

V sobotu se odehraje dalších pět kol, a poslední dvě kola rozhodnou o mistru České republiky v 

neděli dopoledne. Akci pořádá z pověření Šachového svazu Šachová škola pat a mat se sídlem ve 

Mšeně u Mělníka za podpory kraje Vysočina, města Třešť, SOŠ a SOU Třešť. Zváni jsou všichni 

příznivce královské hry.  
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Šachisté poměřili síly na rekordním Hodonice Open 

znojemsky.denik.cz +1 - 13.6.2019 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Lubomír Budný 

 

Hodonice – Rekordní účast zaznamenali pořadatelé šachového Hodonice Open. Druhou červnovou 

sobotu zamířilo do místního kulturního domu sto třicet čtyři vyznavačů královské hry. Ti usedli k 

šachovnicím v rámci dvou samostatných závodů. Prvním z nich byl Memoriál Rostislava Obrdlíka, 

ve druhém se utkaly děti v rámci finále krajského přeboru mládeže. 

 

 
 

Jak uvedl František Šimík z pořádající Tělovýchovné jednoty (TJ) Hodonice, počet účastníků na 

akci věnované bývalému hodonickému šachistovi předčil očekávání organizátorů. „Byl největším v 

historii místních turnajů,“ těšilo Šimíka. 

 

Dvanáctému ročníku memoriálu dominovali přespolní hráči. Na metu nejvyšší ve skupině 

dospělých dosáhl Jan Dočekal reprezentující šachový klub vyšehradského Sokola. Ten za sebou 

nechal na druhé příčce Františka Vránu ze Starého Města. Bronzový post uzmul Zdeněk Molík v 

dresu týmu GPOA Znojmo. Molíkův výkon byl zároveň nejlepším umístěním v rámci znojemského 

okresu. 

 

Lépe se vedlo šachistům z regionu v rámci závěrečného kola krajského přeboru. Klání ovládl 

Martin Žaža z oddílu Šachy Zastávka. Druhé místo bral jundrovský Pavel Vojtek a bronz vydobyl 

Jakub Molík z celku GPOA Znojmo. Spokojenost s úrovní turnaje vyjádřil i rozhodčí Radek 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=54c879d3-4cf9-4637-91f4-f09aa9e8db72&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Skoumal. „Sjeli se sem mládežníci z celého Jihomoravského kraje. Poměřit svoje síly mohli jak 

ostřílení borci z Vyškova a brněnského Durasu, tak i noví adepti,“ vypočetl Skoumal. 

 

Mezi domácími dětmi z TJ Hodonice bodovala Eliška Kružíková a Josef Chmelka. Františka 

Šimíka mrzela nízká účast jeho svěřenců. „Jejich škoda. Asi už mají prázdniny,“ rýpnul si Šimík. 

 

Šachisté v rámci Hodonice Open uzavřeli i letošní sezonu Grand Prix (GP) dětí znojemského 

okresu. Pohár pro vítěze GP převzal Jakub Molík následovaný na stříbrné příčce svým bratrem 

Ondřejem. Třetí skončila domácí Eliška Kružíková. 

 

Mladí šachisté jedou do Třeště 

Jihlavský týden - 12.6.2019 

strana: 20 - autor: (red) 

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=3f3e060e-05c7-4949-a9ef-8fc80e189f55&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Bobby Fischer: Excentrik, který vyvolá šachománii 

Epocha - 12.6.2019 

rubrika: Šachová legenda - strana: 58 - autor: Pavel Beneš 
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Finále Grand Prix ČR v rapid šachu 

chess.cz - 11.6.2019 

strana: 00 

 

V neděli 9. června se uskutečnil třetí ročník memoriálu mistryně světa Věry Menčíkové. Místem 

konání bylo již podruhé Muzeum městské hromadné dopravy v Praze ve Střešovicích. Touto 

šachovou událostí se rovněž zakončila série Grand Prix ČR v rapid šachu pro období 2018/2019. 

 

Již předběžná startovní listina ještě dlouho před turnajem skýtala zvučná jména. Nakonec se v 

neděli sešlo 112 hráčů a 23 hráček. Mezi účastníky byly zastoupeny některé evropské státy: 

Slovensko (3), Německo (3), Rusko (2), Ukrajina (2), Řecko (1). Z pohledu šachové kvality hrálo 5 

velmistrů, 2 velmistryně, 8 mezinárodních mistrů, 1 mezinárodní mistryně, 9 mistrů FIDE, 3 

mistryně FIDE, 2 kandidáti mistra a rovněž i 2 kandidátky mistryně. Z celkových 601 partií 

nepatrně častěji slavili celý bod kupodivu hráči či hráčky hájící černé figury (260 oproti 256). 

 

Ale nyní již chronologicky k průběhu turnaje. Po třetím kole již zůstalo jen 12 hráčů s plným 

bodovým ziskem a postupně se na čele osamostatnil GM Peter Michalík, jenž 100% skóre udržel až 

do sedmého kola, kdy měl již bodový náskok. 

 

Pěkná výhra se mu povedla v šestém kole, kdy v pozici na diagramu: 

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5e27a795-ba0c-42c3-95fa-8c0f057ab6ac&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

V partii Sergeev – Michalík černý obětoval figuru za dva pěšce, po tazích 28. …Sxb4 29. axb4 

Jxb4, přičemž každý z aktérů měl ještě sedm minut na hodinách. O deset tahů později se odehrál 

rozhodující hon na bílého krále, když měl bílý již jen pár sekund. 

 

 
 

 

Útok pokračoval 38. …Jc2+ 39. Kb2 a3+ 40. Ka2 Dc4+ 41. Db3 Jb4+ 42. Kxa3 Va8+ 43. Kb2 

Va2+ 0:1. 

 



 

 

 
 

Hlavní favorit zvítězil systémem start-cíl. Nicméně další pozice byly ještě dlouho nevyjasněné a o 

zbývajících medailových pozicích rozhodlo až poslední kolo. Druhé místo si připsal GM Petr 

Neuman, který získal celkem 7,5 bodů. Bronzovou příčku obsadil nejlepší se 7 body FM Samir 

Sahidi, mladý slovenský talent. Nejlepší ženou v turnaji byla WIM Magdaléna Miturová se 6 body. 

Celkové výsledky naleznete zde. 

 

Turnaj nezahýbal prvními dvěma místy v seriálu Grand Prix. Po 10 turnajích nasbíral nejvíce bodů 

IM Vojtěch Zwardoň, na stříbro dosáhl GM Vojtěch Plát a třetí pozici po úspěchu v Praze obsadil 

Daniel Kožúšek. 

 

Zpráva pořadatelů v pdf ke stažení 

 

Článek publikován 11. 6. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

  



 

 

Mezinárodní festival šachu, bridže a her: Czech Open Pardubice 

atlasceska.cz - 11.6.2019 

strana: 00 

Nenechte si ujít 30. ročník festivalu.Největší šachový festival na světě, mezinárodní festival bridže, 

karetních a deskových her. 

 

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

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

skládání Rubikovy kostky a v mankalových a abstraktních hrách. 

 

Středověká šachová figurka stála drobné, dražit se bude za miliony 

idnes.cz - 11.6.2019 

strana: 00 - autor: Autoři:, ČTK,,, iDNES.cz 

 

Šachová figurka, kterou její původní skotský majitel v roce 1964 koupil za pět liber, se ukázala být 

součástí slavné středověké kolekce šachů ze skotského ostrova Lewis. Aukční dům Sotheby’s ji pro 

dědice bude v červenci dražit s vyvolávací cenou 600 000 liber (17,5 milionu korun), uvedla 

agentura AP. 

 

 
 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=894b01d4-54df-4a47-87dc-13525cb0bfcd&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=512c6424-f68e-401c-9d20-0c20dd8df9c6&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachové figurky z ostrova Lewis byly objeveny v roce 1831. Vyřezány byly z mrožích klů a 

velrybích kostí někdy kolem roku 1150. Není zcela jasné, kde byly vyrobeny, odborníci však 

nejčastěji jmenují Norsko. 

Řadí se mezi nejkrásnější středověké šachové figurky a bývají považovány za důležitý symbol 

evropské civilizace.  

Většina z nich je vystavena v Britském muzeu v Londýně a část také v Národním muzeu ve 

skotském Edinburghu. V době nálezu v 19. století obsahovala kolekce 93 figurek, pět jich chybělo. 

Bezmála devíticentimetrová figurka, která se bude dražit 2. července, je dosud jedinou, která byla 

dodatečně objevena. 

Její vlastník o nesmírné hodnotě figurky dlouho neměl tušení. Člen vedení aukčního domu 

Sotheby’s Alexander Kader, který pro členy rodiny majitelů figurku zkoumal, pro server BBC 

uvedl, že mu „klesla brada“, když pochopil, co mají ve vlastnictví. 

Předmět označil za „jeden z nejzajímavějších druhotných objevů v osobním vlastnictví“ za jeho 

kariéru. 

 

Mostecká věž 2019 

chess.cz - 10.6.2019 

strana: 00 

 

V sobotu 8. května proběhl již 18. ročník mezinárodního turnaje Mostecká věž, který byl zároveň 9. 

turnajem série Grand Prix v rapid šachu. Oproti minulým ročníkům, kdy se hrálo v Sokolovně v 

Mostech u Jablunkova, byl turnaj pořádán sice v menších, ale za to příjemnějších a útulnějších 

prostorech Kulturního domu PZKO. 

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f642513a-83ba-4d12-9c89-8c0d0f6a6ead&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22Šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Ředitelem turnaje byl domácí hráč Pavel Kantor a hlavním rozhodčím Mgr. FA Martin Sieber. 

Pořadatelé obstarali i 4 online šachovnice pro přenos nejvyšších šachovnic z pódia. Turnaj proběhl 

bez větších komplikací. 

 

Hrálo se švýcarským systémem 9 kol tempem 13min+2s/tah. V celkovém počtu 125 zúčastněných 

turnaj odehrálo 27 titulovaných hráčů 4 národností. 

 

V bojích na šachovnici se proti sobě mnohokrát utkali i hráči s věkovým rozdílem větším než 50 let, 

což poukazuje na to, že si turnaj užili jak mladí šachisté sbírající první turnajové zkušenosti, tak i 

ostřílení šachoví veteráni. 

 

Bouřlivý potlesk sklidil výkon GM Vojtěcha Pláta, který potvrdil roli favorita a prvního 

nasazeného. Turnaj dokončil pouze s jedinou porážkou a remízou, tudíž se 7,5 body a náskokem půl 

bodu před ostatními hráči. Překvapením turnaje byl polský hráč FM Lewtak Damian, který na 

startovní listině nevýrazně usedal až na 21. místě, ale se 7 body a nejlepším pomocným hodnocením 

turnaje obsadil 2. místo. Třetí skončil taktéž se 7 body polský hráč Wiewiora Eneasz (9. nasazený). 

 

Cenový fond dosahoval téměř 50tis. Kč a pro hráče byly připraveny spousty věcných cen a bohatá 

tombola. 

 

Po sečtení bodů z devátého a předposledního turnaje Grand Prix se na prvním místě celkové tabulky 

stále s velkým náskokem drží IM Vojtěch Zwardoň s 480 body a vítězství má už téměř jisté. Za ním 

na místě druhém a také s velkým bodovým náskokem je GM Vojtěch Plát s 345 body. O místo třetí 

bojoval IM Bureš Jaroslav s 249 body a náskokem pouhých 18 bodů na mladého Daniela Kožúška, 

jejichž souboj může rozhodnout nedělní poslední turnaj Grand Prix v Praze. 

 

Na konec uvádím nejzajímavější kombinaci, kterou jsem na turnaji zahlédl. Nevšedně brutální mat 

ve 2. kole v klání Janusz Raszka – Vojtěch Zwardoň po 36. Je5, znázorněno na obrázku. Černý 

hraje Jhxf4+ a po Kh4 následuje g5 mat. 

 

Turnaj proběhl v přátelském duchu s dobrým šachovým kolektivem a věřím, že určitě nejsem 

jediný, který se těší na příští ročník Mostecké věže. 

 

Aleš Pekárek 

 

Článek publikován 10. 6. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

  



 

 

Šachisté v Bernarticích už podvacáté uctili památku Rudolfa Hrubce 

jcted.cz - 9.6.2019 

strana: 00 

 

BERNARTICE – Uplynulou sobotu proběhl v bernartické sokolovně jubilejní 20. ročník 

oblíbeného Memoriálu parašutisty štábního kapitána Rudolfa Hrubce v bleskovém šachu. Turnaj se 

uskutečnil už počtvrté také jako Krajský pohár mládeže a slavnostního zahájení se tentokrát ujal 

bernartický starosta Pavel Souhrada. Původně Memoriál začínal jako mládežnický turnaj pro 

kategorie mladších a starších žáků, ale posléze o něj začali projevovat zájem i starší šachisté. Loni 

jich dorazilo celkem 34, letos bylo šachistů o trochu méně – 16 dospěláků a 13 dětí z celého kraje. 

Sezona šachistů probíhá zhruba od října do konce dubna a bernartický turnaj je takovým zpestřením 

na její závěr před letní přestávkou. 

 

Šachisti ve vozovně 

Právo - 8.6.2019 

rubrika: Praha - střední Čechy - strana: 13 - autor: (cie) 
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CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

Znojemský deník +5 - 8.6.2019 

rubrika: Sport - Aktuálně - strana: 15 
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Velká cena Litvínova v Citadele 

Radnice - 7.6.2019 

rubrika: Sport - strana: 08 - autor: (red) 
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

Vyškovské noviny - 7.6.2019 

rubrika: Čtenáří píší - sport - strana: 20 
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214. díl pořadu V šachu 

chess.cz - 6.6.2019 

strana: 00 

 

Premiéra bude v pátek 7. června v 10:25 na ČT sport, repríza je naplánovaná na pátek 14. května v 

15:20. Hostem ve studiu bude nejlepší český hráč David Navara, se kterým se moderátorka 

Karolína Sochorová vrátí k jeho titulu z letošního MČR v Ostravě. Uvidíte analýzu povedené partie 

proti Vojtěchu Zwardoňovi a nezapomeneme ani na stříbrného medailistu Lukáše Černouška, který 

pěkně porazil Vojtěch Pláta. 

 

David Navara poté okomentuje svoji simultánku v Litomyšli proti 2×25 hráčům a turnaj FIDE 

Grand Prix v Moskvě – první díl seriálu, do kterého se v červenci také zapojí. Pro pamětníky 

prozradí, ve kterých letech se sám zúčastnil domácích Zaječic nebo tradičního evropského Mitropa 

Cupu. Na závěr pořadu v rubrice Mimochodem uvidíte, jak rychle umí Ray Robson řešit taktické 

příklady „Puzzle Rush“. 

 

Tradiční soutěžní otázka: Kolikátý titul mistra republiky ve vážném šachu získal letos v Ostravě 

David Navara? Odpovídat můžete do konce června na adresu soutez@chess.cz a vyhrát knihy 

Zdravý rozum v šachu a Mistři šachovnice. 

 

Po premiéře bude možné se na pořad podívat na adrese: 

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

 

Článek publikován 6. 6. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
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NA 64 POLÍCH 

Blanenský deník +5 - 6.6.2019 

rubrika: Sport/aktuálně - strana: 15 - autor: (kal) 
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Festival rekordů a kuriozit okoření šachový turnaj 

Pelhřimovský týden - 5.6.2019 

rubrika: Sport - strana: 20 - autor: (va) 
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Dlouhá cesta krále 

Lidové noviny - 4.6.2019 
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Z šachové figurky se vyklubal poklad. Středověký artefakt v hodnotě milionů 

denik.cz - 4.6.2019 

strana: 00 

 

Šachová figurka, kterou její původní skotský majitel v roce 1964 koupil za pět liber, se ukázala být 

součástí slavné středověké kolekce šachů ze skotského ostrova Lewis. Aukční dům Sotheby's ji pro 

dědice bude v červenci dražit s vyvolávací cenou 600 tisíc liber (17,5 milionu korun), uvedla 

agentura AP. 

 

 
 

Šachové figurky z ostrova Lewis byly objeveny v roce 1831. Vyřezány byly z mrožích klů a 

velrybích kostí někdy kolem roku 1150. Není zcela jasné, kde byly vyrobeny, odborníci však 

nejčastěji jmenují Norsko. Řadí se mezi nejkrásnější středověké šachové figurky a bývají 

považovány za důležitý symbol evropské civilizace. Většina z nich je vystavena v Britském muzeu 

v Londýně a část také v Národním muzeu ve skotském Edinburghu. 

 

Jeden z nejvýznamnějších objevů 

V době nálezu v 19. století obsahovala kolekce 93 figurek, pět jich chybělo. Bezmála 

devíticentimetrová figurka, která se bude dražit 2. července, je dosud jedinou, která byla dodatečně 

objevena. 

 

Její vlastník o nesmírné hodnotě figurky dlouho neměl tušení. Člen vedení aukčního domu 

Sotheby's Alexander Kader, který pro členy rodiny majitelů figurku zkoumal, pro server BBC 

uvedl, že mu "klesla brada", když pochopil, co mají ve vlastnictví. Předmět označil za "jeden z 

nejzajímavějších druhotných objevů v osobním vlastnictví" za jeho kariéru. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b6cd7b40-317a-4d52-89d1-84dc9e03b298&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachová figurka za 5 liber se ukázala být součástí slavné středověké kolekce šachů 

Frekvence 1 - 4.6.2019 

pořad: Zprávy - vysíláno: 10:00 - pořadí zprávy: 04 

 

Tomáš MAŘAS, moderátor 

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

Šachová figurka, kterou její původní majitel v roce 1964 koupil za 5 liber se ukázala být součástí 

slavné středověké kolekce šachů ze skotského ostrova Lewis. Akční dům ji pro dědice bude v 

červenci dražit s mnohonásobně vyšší cenou. Vyvolávací cena je 600 000 liber, v přepočtu 17 a půl 

milionu korun. 

 

Mladí šachisté ukončili školní rok. Královskou hrou i dortem ve tvaru šachovnice 

hustopece.cz - 4.6.2019 

strana: 00 

 

Mladí hustopečští šachisté už mají prázdniny. S pravidelnými čtvrtečními schůzkami se rozloučili 

30. května turnajem v bleskovém šachu, který si mezi sebou zahráli. Podpořit je přišli i rodiče a 

sourozenci, nechybělo drobné občerstvení ani pohodová atmosféra. Ocenění si odnesli tentokrát 

všichni, a navíc si na závěr pochutnali na dortu ve tvaru šachovnice.  Zázemí pro akci poskytl areál 

apoštolské církve v Kollárově ulici. 

 

Šachový kroužek pod vedením trenéra Luboše Kuchynky obohacuje nabídku zájmových aktivit 

Centra volného času Pavučina již pátým rokem a zájem účastníků roste. „Každý školní rok přibyde 

okolo pěti dalších dětí. Začínali jsme s jednou skupinkou a nyní jsou hráči rozděleni z kapacitních 

důvodů do tří,“ uvedl Kuchynka.  

 

Vidět jsou také výsledky. Například šachové družstvo místního gymnázia, složené z hráčů kroužku, 

se probojovalo přes okresní část až do krajského kola Přeboru škol v šachu. V konkurenci čtrnácti 

skupin z Jihomoravského kraje obsadili Hustopečští třetí místo a vysněný postup do celostátního 

kola jim utekl jen o vlásek.  

 

„Někteří trénují celých poctivých pět let, ti mladší se přidávali postupně. Aktivita i úspěchy dětí mě 

inspirují a na začátek nového školního roku spojený se startem šachového kroužku se opět těším,“ 

neskrýval nadšení Kuchynka.   

 

 

 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=366833f9-fcea-461d-9220-720130b89122&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f158568d-c84c-4fca-9483-d11f394475c6&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Nová bitva o Falklandy: tentokrát na šachovnici 

Mladá fronta DNES - 4.6.2019 
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Klub šachistů Říčany 
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Oslava Dne Země; Mezinárodní úspěch; Další úspěchy 

 

Oslava Dne Země 

 

Státní svátek 1. 5. využilo šachové mládí Středočeského kraje pro účast na Krajském přeboru 

družstev mladších žáků, které jsme v Říčanech uspořádali. Přijelo 20 šestičlenných družstev. 

Složení: pět hráčů do 12 let s tím, že musí být mezi nimi povinně jedna dívka. Družstvo doplňuje 

povinný mladší žák do 9 let. 

 

Nasadili jsme do soutěže pět týmů. V tomto směru nemáme v ČR konkurenci. Konkurenci nemělo v 

soutěži ani naše A družstvo, které zvítězilo a postoupilo na červnové Mistrovství ČR. Na M ČR 

postupují dvě družstva a naše B družstvo mělo velmi blízko k postupu, když získalo bronzové 

medaile. Je až těžko uvěřitelné, že do první desítky se dostala naše čtyři družstva. 

 

Hrálo se na digitálních hodinách tempem 2 x 20 minut + bonifikace 10 vteřin na tah. 

 

Úspěšná sestava našeho áčka od první šachovnice: Němec J. 5,5 bodu, Šmolík J. 7 (100 %),  Day T. 

6,5,  Sehnoutková L.  6, Sehnoutka V. 5,5, Němec M. 6. 

 

B družstvo hrálo v sestavě: Pressler T. 7 bodů (100 %), Nejedlý R. 5,5, Žvejkal F. 0, Procházka M. 

5, Zelenková A. 5, Zelenka T. 4. 

 

Všichni účastníci obdrželi ceny a ti nejlepší medaile a poháry. 

 

Turnaj byl podpořen grantem Města Říčany.  

 

Jaroslav Říha 

 

Mezinárodní úspěch 

 

Píše se rok 1999, David Navara vítězí ve 20. ročníku Turnaje šachových nadějí ve Frýdku-Místku a 

nedlouho poté se stává českou šachovou jedničkou, kterou je bez přestávky až do dnes. 

 

Po dvaceti letech – v dubnu roku 2019 – vyjela z Říčan výprava 22 dětí v doprovodu tří trenérů a 

členky organizačního týmu, kteří se starali o mladé naděje jak po šachové, tak po volnočasové 

stránce. O tom, že se jim to po volnočasové stránce dařilo, se můžete nejlépe dočíst na 

www.sachyricany.cz – a nutno přiznat, že velkou zásluhu na tom měly především skvělé děti. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=7cd15e1b-85fc-4a67-991e-ce30142e1b3b&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Dařilo se i po šachové stránce? Posouzení nechám na čtenářích; myslím ale, že fakta mluví 

jednoznačně. Vítězstvím velmistra Davida Navary tento článek nezačínal náhodou. Poprvé v 

historii se totiž říčanskému hráči podařilo zvítězit v tomto prestižním turnaji, jehož se každoročně 

účastní stovky hráčů z desítek zemí světa. Povedlo se to Jáchymu Němcovi!  Celý turnaj vyhrál 

před K. Warcholem z Polska a M. Pasekou z BŠŠ Frýdek-Místek, G. Clarksonem z Anglie a J. 

Šmolíkem z Říčan. Jednoduše řečeno, tuto kategorii ovládl KŠ Říčany 1925. Tak kdo ví, třeba se 

David Navara necítí tak neotřesitelně. Tím ale stopa říčanského šachu na TŠN nekončí. Druhé místo 

mezi dívkami obsadila Monika Strandová. 

 

Zajímavostí turnaje je i vyhodnocení soutěže pětičlenných družstev, kterou vyhrál BŠŠ Frýdek-

Místek před KŠ Říčany a England SHORT. 

 

Naše účast by nebyla možná bez podpory a účasti M. Jirouškové a trenérů T. Baláčka a T. 

Skalického. 

 

Další úspěchy 

 

Týdenní mezinárodní Mistrovství ČR se hrálo v rámci tradičního turnaje Ostravský koník. Hrály se 

čtyři turnaje za účasti 266 hráčů z osmi zemí. Mistrovství ČR se zúčastnil Marek Otruba, který 

skončil na 45. místě. Jeho výkon 2 222 ELO a připsání si 57 Elo bodů do svého ratingu říká, že 

výsledek byl velmi dobrý. Výborně zahrála i jeho sestra Kristýna Otrubová, která si v turnaji B 

připsala dokonce 110 ratingových bodů. 

 

Na 18. ročník turnaje v Jánských Lázních se vypravila deseti členná výprava klubu. Osmikolového 

turnaje se zúčastnilo 90 hráčů. Rychle rostoucí výkonnost prokázal Jáchym Němec, který si připsal 

65 rating bodů. Celkově skončil na 10. místě a ve svých 11 letech sehrál turnaj s výkonem 2065 

ELO bodů. Trenérské zázemí zajišťoval T. Baláček, organizaci M. Jiroušková. 

 

  



 

 

Hodoničtí poměří síly v šachu 

Naše Znojemsko - 3.6.2019 
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57. šachové Zaječice, závěrečná zpráva 

chess.cz - 3.6.2019 

strana: 00 - autor: Fotogalerie Rajče 

 

O víkendu 1. – 2. 6. 2018 se v Chrudimi v Muzeu hrály tři turnaje. Nejdůležitější – Mistrovství 

České republiky družstev starších žáků v rapid šachu, se hrálo pod názvem Omega plus OPEN. 

Podrobnosti najdete na chess-results. Opět padaly rekordy, hostům se u nás líbí, Chrudim je pěkné 

město s nádherným sálem. V M-ČR hrálo 72 týmů, dvojic do 10 ti let bylo 63 a celkový počet 

účastníků 940. Jen turnaj jednotlivců nepřekonal loňských 60 hráčů a hráček. 

 

Omega plus OPEN 

 

http://chess-results.com/tnr445102.aspx?lan=5 

 

Zlaté medaile získali opět hráči BŠŠ Frýdek-Místek, celkem mají již 16 titulů Mistr ČR. Letošní 

výkon byl parádní, soupeři neměli šanci, 27 bodů = 100%. Stříbrné medaile putují do Polabin u 

Pardubic, Bronz Vlašimi je zasloužený, vždyť za posledních 10 let byli vždy do 5. místa. 

Lokomotiva Brno je „bramborová“ jen horším pomocným hodnocením. Říčany završily triumf pěti 

nejvýše nasazených týmů. Unichess Praha má za trenéra Lukáše Černouška (druhý na nedávném M-

ČR mužů) a bylo to vidět, hned po partii svěřencům řekl, jak měli hrát lépe. Celá řada dalších týmů 

v první polovině pořadí má výborné hráče a byla pro medailisty těžkým soupeřem. Podrobnosti 

najdete na výše uvedeném odkaze, zjistíte tam také, jak uspěli jednotliví hráči a hráčky. První tři 

týmy obdržely pohár a 8 medailí, všechna družstva diplom. Předával starosta Chrudimi ing. 

František Pilný. Hodnotné věcné ceny si vybrali hráči i vedoucí prvních 10 ti družstev, ale letos 

jsme opět měli tolik cen, že se dostalo na všechny přítomné. 

 

METOS Chrudim OPEN 

 

http://chess-results.com/tnr445103.aspx?lan=5 

 

Nejlepší hráči do 10 ti let jsou z 2222 ŠK Polabiny. Ale musíme se pochlubit, oba jsou z našeho 

okresu. Bouška z Hlinska a Starý z Heřmanova Městce, oba přestoupili do Pardubic, kde mají lepší 

tréninky. Stejně bodů získali (stejně jako loni) mladí z TJ Kobylisy Praha a bronzové medaile BŠŠ 

Frýdek-Místek B. Přijelo hodně nadějných hráčů a hráček (jen Frýdek-Místek nasadil 8 dvojic), 

ještě o nich uslyšíme. Také zde jsme měli poháry, medaile a diplomy. Všichni hráči a hráčky dostali 

věcnou cenu podle výběru, jen někteří s námahou dosáhli na vysoký stůl. 

 

DS Brno OPEN 

 

http://chess-results.com/tnr445104.aspx?lan=5&art=1&rd=9 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=72fbc127-4918-4ff3-a0e2-ba4497720044&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Pohár a 1.500,-Kč si odvezl první nasazený IM Neklan Vyskočil z ŠK Duras BVK Brno. Druhý 

skončil a 1.200,-Kč získal David Gloser z ŠK Lípa a rovných 1.000,-Kč si za třetí místo odnesl 

Matěj Půlpán z 2222 ŠK Polabiny. Peněžité ceny (celkem 7.200,-Kč), v tomto stále oblíbeném 

turnaji, si odvezlo prvních 8 hráčů celkového pořadí, nejlepší žena Gabriela Králová z 2222 ŠK 

Polabiny (ještě loni TJ Sokol Zaječice), nejlepší senior Jiří Hájek z TJ Sokol Zaječice a nejlepší v 

kategoriích podle ELA. David Gloser (pod 2000), Gabriela Králová (pod 1700) a Porschberg Jannik 

(pod 1400). 

 

Hodnocení turnaje 

 

Jaroslav Hájek byl ředitelem a měl k ruce šikovného Matěje Půlpána, který udělal hodně potřebné 

práce před turnajem, zajistil ubytování, potvrzoval přihlášky a komunikoval s vedoucími výprav. 

Při turnaji řídil prezenci a ještě stihl uhrát 3. místo, paráda. Zálohové faktury, finance i konečné 

faktury si hlídal Josef Šustr, předseda TJ Sokol Zaječice. Jiří Hájek měl na starosti poháry, medaile 

a věcné ceny, Josef Vařejčko šachový materiál. 

 

Pátek před turnajem je pracovní den pro všechny již od rána, navíc jmenuji Jaromíra Kryse. V 

neděli po turnaji je třeba zase všechno uklidit a vrátit vypůjčené. Hodně nám pomohli z Měšťanské 

besedy Chrudim, ředitel Jiří Kadeřávek, Jitka Čermáková a Ludovít Grman. Jen jsem zvědavý, 

kolik Kč bude na faktuře. Poprvé budeme platit nájem, stany a další. 

 

V týmu rozhodčích zůstal hlavním FA Mgr. Miroslav Hurta (od roku 2002, již po osmnácté), 

OMEGA plus OPEN na hlavním sále řídili FA ing. Martin Šmajzr, Jaroslav Hájek a Pavel Němec. 

METOS Chrudim OPEN řídili RNDr. Jaromír Krys Bohumil Němec a Pavel Sokol. 

 

Zahájení turnaje obstarala Hana Vlasáková, čistě zazpívala hymnu. Poté ředitel představil hosty na 

pódiu a první dostal slovo starosta Chrudimi ing. František Pilný, který všechny hosty (přes 940 

osob) přivítal a vyslovil přesvědčení, že se jim v Muzeu i v Chrudimi bude líbit. Poté dostal slovo 

ing. František Mihulka, místostarosta Zaječic a ředitel SPŠS v Chrudimi.   Paní Ilona Králová 

(METOS Chrudim) byla ozdobou na pódiu, rovněž všechny pozdravila. Mgr. Klára Habartová, 

ředitelka Regionálního muzea Chrudim poprvé (a doufám, že ne naposled) hostila nejlepších 36 

dvojic. Všem dětem nabídla bezplatnou prohlídku muzea, které spravuje Pardubický kraj. Jiří 

Petružálek, generální manažer CZECH OPEN Pardubice a CZECH TOUR svým zvučným hlasem 

všechny pochválil. Přivezl pozvánky na 30. Festival šachu a her a doufá, že Pardubice v červenci 

poctíme návštěvou. K překvapení některých přítomných se na pódiu objevilo 13 cyklistů v bílých 

dresech, všichni přijeli (již popáté) až z Moravského krasu a Brna pozdravit náš turnaj. Jejich „žlutý 

trikot“ letos navlékl GM Radek Kalod a všem připomněl, jak jsou šachy krásná hra. Navíc předal 

hodnotné dary od DS Brno. 

 

Přihlášená družstva přijela všechna a včas. S vydatnou pomocí RNDr. Jaromíra Kryse měl Mirek 

Hurta již v 9,25 vše v počítači a losoval první kolo. Dařilo se po oba dva dny, časový plán byl 

dodržován. Děkujeme vedoucím družstev – byli milí, nebyl žádný protest, paráda. Přihlášky (až na 



 

 

některé platby) přišly včas. Hluk na sále se nám částečně dařilo eliminovat, prvních 12 týmů mělo 

pro hru ideální podmínky a krásný reprezentační salonek. 

 

Hodnotné věcné ceny věnoval Pardubický kraj, AVE kontakt Pardubice, IM David Kaňovský, IM 

Richard Biolek, starosta Chrudimi, ing. Vlastimil Chládek a paní Marcela Horníková. Dokoupili 

jsme míče, plyšáky, čokolády a celková hodnota věcných cen přesáhla 45.000,-Kč. Vydařilo se i 

milé večerní posezení pořadatelů s hosty z Německa. 

 

Budeme rádi za ohlasy k letošnímu festivalu i fotografie, budeme je do této zprávy přidávat. Finální 

pošleme KM ŠSČR do týdne, včetně zprávy rozhodčího. 58. šachové Zaječice se budou hrát 30. – 

31. 5. 2020.  Ještě dopracuji pořadí oddílů za posledních 10 let a objeví se na našich stránkách. 

http://zajecice.chesspce.cz/ 

 

V Chrudimi 3. 6. 2019 Jaroslav Hájek 

 

  



 

 

Šachovou figurku koupil za pár stovek. Teď má cenu milionů 

novinky.cz - 3.6.2019 

strana: 00 - autor: tcs,,, Novinky 

 

Omšelou figurku šachového pěšce před více než půl stoletím za pět liber zakoupil majitel 

antikvariátu. Nikdy ji ale neprodal a v rodině se udržela po další dvě generace. Současný majitel teď 

zjistil, jaké má štěstí. Figurka patří mezi takzvané šachové figurky z ostrova Lewis pocházející z 12. 

století. Cena figurky se pohybuje v řádech milionů korun. 

 

 
 

Šachové figurky z ostrova Lewis jsou vzácným artefaktem z 12. století, který dokládá rozšíření 

šachové hry mezi severskými národy. V roce 1831 jich 93 bylo nalezeno na břehu zátoky Uig na 

ostrově Lewis ve Vnějších Hebridách. Pět z nich jich bylo ztraceno, až letos se konečně jedna 

objevila. Informoval o tom britský Guardian. 

 

V pondělí oznámil aukční dům Sothesby, že figurku pěšce vyrobenou z mrožího klu hodlá prodat v 

aukci. Cenu odhaduje na 600 tisíc až milion liber (17,4 až 29 milionu korun). Dražit vzácnou 

figurku hodlá v červenci. 

 

Aukční síň jméno majitele tají, prozradila alespoň nedávnou historii téměř devět set let staré 

figurky. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=73c41ad5-4f8c-444f-bc16-f3fcd7a65626&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Obchodník se starožitnostmi, dědeček současného majitele, ji koupil v roce 1964 ve skotském 

Edinburghu. Tehdy ho vyšla na 5 liber, v dnešních cenách to je zhruba 100 liber (2900 korun). 

 

Po jeho smrti si figurku ponechala jeho dcera, která o tom, jak vzácná malá necelých devět 

centimetrů vysoká figurka je, neměla ani ponětí. „Věřila, že je figurka něčím speciální. Možná že 

má magickou moc. Řadu let ji měla uloženou v šuplíku, pečlivě zabalenou v malém pytlíku. Občas 

ji rozbalila, aby se mohla pokochat její krásou,“ vysvětlil současný majitel. 

 

Figurka má hodnotu milionů  

Figurky z ostrova Lewis byly vyrobeny někdy mezi lety 1150 až 1200 a jsou patrně islandského či 

norského původu. Vnější Hebridy byly tehdy ovládány vikingy. Většina figurek pochází ze čtyř 

rozdílných šachových souprav, 15 z nich je pak pro jinou deskovou hru. 

 

  



 

 

Šachové okénko: červen 
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Šachové Zaječice v chrudimském Muzeu 

novinychrudim.cz - 1.6.2019 
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V sobotu 1. a neděli 2. června se v Chrudimi uskuteční další, již 57. ročník turnaje Šachové 

Zaječice. Velký sál Muzea bude hostit Mistrovství ČR družstev starších žáků v rapid šachu 

(OPEN), turnaj dvojic nejml. žactva (27. ročník, OPEN) a turnaj jednotlivců (18. ročník, OPEN). 

Další informace snad získáte od předsedy TJ Sokol Zaječice, pana Josefa Šustra na telefonu 777 

771 009. 
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Šachové souboje v Galerii plastik 

Jičínský deník - 1.6.2019 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: (tor) 
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Festival rekordů a kuriozit okoření šachový turnaj 

pelhrimovsky.denik.cz +1 - 1.6.2019 
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Pelhřimov – V sobotu se v Pelhřimově uskuteční tradiční festival rekordů a kuriozit a v jeho rámci 

uspořádá šachový oddíl TJ Spartak Pelhřimov už šestý ročník O pelhřimovského pěšce v rapid 

šachu. 

 

 
  

V prostorách tamní hotelové školy se bude hrát švýcarským systémem na devět kol, přičemž partie 

je ohraničena časovým limitem 2x15 minut. Hraje se sice jeden turnaj, ale výsledky se budou zvlášť 

vyhlašovat v oddělených kategoriích podle věku. Vypsáno je osm mládežnických a dvě kategorie 

pro dospělé. 

 

„Turnaj je zapojen do projektu Českého šachového svazu „Popularizace šachu“, kde snahou zapojit 

do hry širokou veřejnost. Pokud se přihlásí začátečník, dostane za svou statečnost cenu od 

sponzorských partnerů,“ vysvětlila ředitelka turnaje Drahomíra Kaňková. 

 

Hrát se bude od 9 hodin a tradiční cenou bude obří pěšec. „Loňském roce byl pěšec z koláčů a 

každý z účastníků po skončení turnaje mohl okusit,“ informovala Kaňková. Závěr šachového klání 

zpestří ukázka thaiboxu. 

 

Přihlášky směřujte do neděle 2. června na emailovou adresu kankova.d@seznam.cz 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=811ecc68-a80c-41d2-92ff-efbcecf76b0f&index=articles_cze_2019q2_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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