
 

 

 

 

MONITORING ŠACHY 

 

SRPEN 2019 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

Vyškovský deník +4 - 31.8.2019 

rubrika: Sport/aktuálně - strana: 15 

 

 
 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=95452bbd-ec1b-4762-9431-0aa1a37d0c15&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Za odměnu jel na delfínovi 

5plus2 - 30.8.2019 

strana: 04 - autor: IVANA KARÁSKOVÁ 

 

 
 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=392eed15-edc3-4631-9855-bd3740f4171b&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Mistrem je už v sedmi 

5plus2 - 30.8.2019 

rubrika: Titulní strana - strana: 03 

 

 
 

 

Osobnosti v Šachu 

chess.cz - 29.8.2019 

strana: 00 

 

Přinášíme Vám novou rubriku rozhovorů s šachovými osobnostmi. Cílem této rubriky bude Vám 

představit formou dotazníku/rozhovoru (ze začátku dokonce dvojrozhovory) osobnosti, které se 

podílejí na rozvoji šachu v regionech, rozvoji talentu u dětí a dalších. Prostě nejen reprezentace je 

náš šach, ale je to i mnoho dobrovolně pracujících osobností, bez kterých bychom náš sport 

neposouvali dále. Nebráníme se vůbec také Vaším tipům na tyto osobnosti (zasílejte na 

ladislav.zaruba@chess.cz). 

 

Jako první přinášíme dvojrozhovor s otcem a synem Biolkovými (dotazy pokládaly děti na táboře v 

Domašově). Příjemné počtení vinšujeme.      
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Richard Biolek st. 

 

Narozen 1970. 

Mezinárodní mistr od roku 1993. 

Trenér – pracoval u mládežnické reprezentace, 2002 – 2005 jako šéftrenér. Vedl reprezentaci žen. 

Šachový publicista – vydal více než 30 publikací. 

Mezinárodní rozhodčí, organizátor turnajů – mj. 21 ročníků Turnaje přátelství 1999 – 2019. 

 

 
 

Jaké jsou vaše největší hráčské úspěchy? 

 

Vyhrál jsem (nebo dělil 1. místo) v 18 mezinárodních turnajích (vážným tempem), 5x jsem hrál 

mistrovství republiky, nejvíc si asi cením 5. místa na velmistrovském turnaji v Ostravě 1993, který 

byl opravdu kvalitně obsazen. Zajímavých výsledků jsem dosáhl také ve zrychlených disciplínách, 

potěšilo mj. 4. místo v mistrovství ČR v bleskovém šachu 2003 za účasti celé naší špičky. 

Posledních cca 15 let hraji málo, soustředím se zejména na soutěže družstev. V extralize jsem 

odehrál 32 sezón, v roce 1998 jsme s A64 Grygov slavili titul. Možná ještě cennější bylo stříbro z 

roku 2011 v mimořádně těžké konkurenci. Zajímavostí bylo, že polovinu týmu tvořili moji svěřenci. 

 

Jak se připravujete na partie? 

Čím dál méně, podle mě je důležité, co se naučíte doma. 

 



 

 

Kterého svého svěřence byste ohodnotil jako nejtalentovanějšího? 

To je těžká otázka, výborně se mi spolupracovalo s Pavlem Šimáčkem, Karlem Malinovským, 

Richardem Biolkem ml., Jardou Burešem, Terezou a Karolínou Olšarovou a také Magdou 

Miturovou. Není náhoda, že všichni jmenovaní získali mezinárodní tituly. 

 

Myslíte si, že za správného tréninku by byl Váš syn schopen dosáhnout úrovně GM? 

Správná otázka – nemá daleko k titulu, musí chtít, když bude pilně trénovat, tak to na velmistra 

dotáhne. 

 

Byl jste u mládežnické i ženské reprezentace – jak na tu dobu vzpomínáte? 

 

U mládežnické reprezentace jsem pracoval v letech 1996 – 2005, v té době jsem se zúčastnil všech 

reprezentačních soustředění, na kterých jsem se potkával s Davidem Navarou, Viktorem Lázničkou 

a dalšími talenty jedné generace. Velice rád vzpomínám na mistrovství světa mládeže 1997 v 

Cannes, kde poprvé zazářil David Navara a získal bronzovou medaili. Už tehdy hrál výborně a mou 

trenérskou úlohu na této akci opravdu nepřeceňuji. 

Ženy jsem v letech 2002 – 2007 vedl na třech olympiádách a třech mistrovstvích Evropy družstev. 

Vzhledem k tomu, že tehdy nebyly peníze na celoroční přípravu, byli jsme méně v kontaktu a musel 

jsem se spolehnout na jejich vzornou tréninkovou morálku. O to více nás dodnes hřejí dvě výborná 

umístění – 10. místa na olympiádách v Bledu 2002 a Turíně 2006. 

Velice rád vzpomínám i na ME nevidomých v roce 2007, kde jsem dopomohl Jardovi Olšarovi k 

zisku titulu mistra Evropy. 

 

Co Vás přivedlo na myšlenku pořádat tyto tábory? 

Baví mě šachy i práce s dětmi a z toho vznikla myšlenka pořádat šachové tábory. V roce 1992 jsme 

uspořádali tábor pro „normální děti“, kde se šachy hrály pouze jednou za čtrnáct dní. Od roku 1996 

pořádám šachové tábory pro děti, které jeví o šachy zájem. 

 

Kolik šachových knih máte na svém kontě? A na kterou jste nejvíc pyšný? 

 

První příručku jsme vydali již v roce 1997, u příležitosti reprezentačního tábora ve Středolesí. 

Celkem mám na kontě více než 30 publikací, s většinou z nich my pomáhali mí kolegové, 

především GM Marek Vokáč a můj syn. Vybrat jednu jako nejlepší je prakticky nemožné. 

Povedený je, myslím, Základní kurs koncovek, který se dokonce stal oficiálním učebním 

materiálem ŠSČR. 

 

Podle čeho vybíráte téma své další knihy a čím byly inspirovány ty dosavadní? 

Volím taková témata, která mě zaujmou, kterými se zaobírám a které by mohly být zajímavé i pro 

mé čtenáře. 

 

S kolika mistry světa jste se setkal a které z těchto setkání bylo to nejlepší? 



 

 

Viděl jsem dvakrát Kasparova, on mě samozřejmě nevnímal. Ačkoliv uznávám jeho vynikající 

šachové výsledky, dojem na mě neudělal. Pak jsem se dvakrát viděl se Spasským – ten právě 

naopak, byl ochotný se s lidmi bavit, s každým prohodil slovo. 

 

Které zahájení máte nejraději? 

Hodně hraji Rétiho, asi to je moje nejoblíbenější zahájení. 

 

Jakou šachovou figurku máte nejraději? 

Asi žádnou oblíbenou figurku nemám, ale oproti jiným mi nevadí hrát černými. 

 

Jste rád, že se celý život věnujete šachům? 

Ano, velice. Šachy mě naplňují a velmi mě baví. A těší mě, když mohu malé šachisty trénovat a 

zdokonalovat je, aby měli stejný pocit z šachu jako já. 

 

  

Richard Biolek ml. 

 

Narozen 1990. 

Mezinárodní mistr od roku 2018, na MČR jednotlivců získal v roce 2014 stříbro a 2018 bronz, 3x 

reprezentoval ČR v Mitropa Cupu. 

Trenér – práci s mládeží se věnuje od svých 19 let. 

Šachový publicista – podílel se na více než 10 publikacích. 

 

 



 

 

Tvým otcem je známý mezinárodní mistr a trenér. Po šachové stránce je určitě výhoda vyrůstat v 

takových domácích podmínkách a po boku s tak erudovaným šachistou, že? 

 

Tak již od mala jsem žil v šachovém světě. Samozřejmě mě soustavně trénoval a taky byl do jisté 

míry dráb, což není věc, kterou bych ocenil v daný moment, ale zpětně jsem za to rád. On má 

samozřejmě velký přehled, zejména ty historické znalosti jsou obrovské. 

 

Byl pro tebe otec šachovým vzorem, když jsi se šachy začínal? 

Ze začátku jsem žádné vzory neměl, později Širova a Morozeviče. 

 

Jaký vyznáváš styl v šachu? 

Částečně univerzální, ale převážně časovkářský. 

 

Jaké partie si ceníš nejvíc? 

Patrně králka s Jepišinem a pak partie s Davidem Navarou ve Fischerkách, obě tuším z roku 2014. 

 

Jaké jsi dosáhl největší úspěchy? 

Stříbrná a bronzová medaile na přeboru mužů. 

 

Proč ses rozhodl, že začneš učit? Co tě motivovalo? 

Šachy jsem se rozhodl trénovat kvůli tomu, že mne baví studium šachů a předávání nabytých 

znalostí dále. Nejsem silný praktik a obecně spíše inklinuji k trénování než hraní, ale to se ještě 

může změnit. 

 

Jsi pyšný na své šachové svěřence? 

Poslední dobou nebo obecně? Obecně – víceméně ano, někdo se snaží více, někdo méně, ale zatím 

jsem žádnou spolupráci se svěřencem neukončil, takže to funguje jakžtakž, jak by mělo, každý má 

dobrá i špatná období. 

 

Byl jsi vzorným studentem základní školy? Jakou jsi měl docházku? 

Nepropadl jsem – a docházka? Individuální plán – docházel jsem domů dobře. 

 

Děláš kromě šachu i nějaký jiný sport? 

Velmi, velmi nepravidelně badminton a během léta ringo. 

 

Kdy ses rozhodl, že se budeš šachem živit? 

Ještě jsem se nerozhodl, jsem teprve v rozhodovací fázi. 

 

Kterou knihu, již jsi četl, shledáváš nejvíce zábavnou a jakou bys doporučil? 

Asi Snídani šampionů, jelikož Stopařova průvodce a Růže pro Algernon už všichni četli. 

 

Článek publikován 29. 8. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 

 



 

 

Tachovský Jan Váňa získal bronz na mistrovství EU mládeže v šachu 
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Kout nad Desnou, Tachov – Talentovaný mladý člen tachovského šachového oddílu Jan Váňa 

získal třetí místo na Mistrovství EU mládeže v šachu v kategorii chlapců do deseti let se ziskem pět 

a půl bodu z devíti partií. 

 

 
 

Turnaje ve věkových kategoriích 10-14 let se konal v Koutech nad Desnou a zúčastnilo se ho 96 

hráčů z deseti šachových federací. Hrálo se klasickým tempem 90 minut na partii plus 30 vteřin za 

tah. Titul Mistra EU v kategorii H10 získal Peter Grabs z Německa a druhé místo Čech Matyáš 

Roubal. 

 

„Honzík tak vybojoval svou odměnu za léta přípravy s trenérem Václavem Truksou a zúročil 

zkušenosti ze své červencové účasti na velkém Mistrovství Evropy v Bratislavě. V kategorii H10 

tam získal 3,5 bodů z devíti partií a obsadil celkové 119. místo ze 149 startujících v jeho věkové 

kategorii. Vicemistrem Evropy se v Bratislavě stal jiný český reprezentant a Honzíkův velký vzor i 

soupeř Václav Finěk,“ prozradil Aleš Jakl z mateřského oddílu Jana Váni ŠK Tachov. 

 

Právě tachovský šachový klub se svojí filozofií dávat šanci velmi mladým reprezentantům na 

kvalitních tuzemských i mezinárodních akcích ukazuje na příkladu Jana Váni správnou cestu. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b59624e3-1f20-4cd6-9f48-fe43b2d36246&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Čínský šachista Ting Li-žen vyhrál turnaj roku v St. Louis 

sport.cz - 29.8.2019 

strana: 00 - autor: ČTK, ¦ 

 

Nejlépe obsazený šachový turnaj letošního roku vyhrál v St. Louis Číňan Ting Li-žen. Při rovnosti 

bodů po 11 kolech v dnešních dodatečných partiích v bleskovém šachu dvakrát porazil norského 

mistra světa Magnuse Carlsena. O třetí místo se rozdělili Ind Višvánáthán Ánand a Rus Sergej 

Karjakin. 

 

Na Springfield Cupu s dotací 325 tisíc dolarů startovalo dvanáct velmistrů, mezi nimi devět z 

aktuální první světové desítky. Carlsen se dlouho nemohl prosadit a po devíti remízách byl až ve 

druhé polovině výsledkové listiny. Dvě závěrečné partie, v nichž byli jeho soupeři Američan 

Wesley So a Francouz Maxime Vachier-Lagrave, ale vyhrál a bodově se dotáhl na Ting Li-žena, 

který ani jednou neprohrál a zdolal Američana Fabiana Caruanu a Nizozemce Anishe Giriho. 

 

Obě dodatečné partie v rapid šachu skončily remízami. V bleskovém šachu s pětiminutovým 

limitem je sice Carlsen trojnásobným mistrem světa, ale Ting Li-žen ho dnes porazil bílými i 

černými a vedle prestižního vítězství získal i prémii 90 tisíc dolarů, to je více než dva miliony 

korun. Šestadvacetiletý Číňan se posunul už na třetí místo světového žebříčku a je považován za 

pravděpodobného vyzývatele Carlsena v boji o titul mistra světa. 
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Závěrečná zpráva MČR seniorů 

chess.cz - 29.8.2019 

strana: 00 

 

Rychnov nad Kněžnou, Pelclovo divadlo, 10. – 18. 8. 2019 

 

Pořadatel z pověření ŠSČR – Region Panda z. s., ředitel turnaje Jiří Daniel 

 

Hlavní rozhodčí a obsluha on-line šachovnic Bc. Kateřina Šimáčková (dříve Šmajzrová, IA 

 

Rozhodčí Ing. Martin Šmajzr, FA, Veronika Šmajzrová, R II. třídy, Jiří Daniel, R I. třídy 

 

Partie na web: Veronika Šmajzrová, Martin Buločkin, Jan Horák, Vladislav Martyniuk 

 

Hospodářka turnaje: Ing. Arch. Veronika Kroulíková Ph. D. 

 

Host turnaje:  Mgr. Jana Drejslová, místostarostka města Rychnov n. K. pozdravila účastníkyn za 

město před zahájením 3. kola 

 

Ubytování většiny účastníků: DM Javornická při SPŠS Rychnov n. K., dvoulůžkové pokoje za 460 

Kč za pokoj a den 

 

Stravování: obědy za 67 Kč (polévka, hlavní jídlo, nápoj) – Jídelna SPŠS  v ulici TGM – ve všední 

dny 
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Výsledky 

 

MČR seniorů 2019 nad 50 let 

 

Konečné pořadí po 9 kolech 

 

 
 

  



 

 

MČR seniorů 2019 nad 60 let 

 

Konečná tabulka po 9 kolech 

 

 

  



 

 

 

 
 

  



 

 

MČR seniorů 2019 nad 60 let 

 

Konečné pořadí po 9 kolech 

 



 

 



 

 

 
 

Celková účast na turnaji byla nižší než vloni. Velký problém je s účastí v kategorii hráčů nad 50 let. 

 

Od roku 2019 jsou přepisovány partie na web panda-rk.cz, upustili jsme od vydávání Bulletinu, 

který byl velmi nákladný. Na turnaji bylo použito 5 vlastních on-line souprav pořadatele. Přenosy 

byly na stránkách Pandy. 

 

Sporadické je organizování sloučené kategorie nad 80 let. 

 

O turnaji byly 3 relace v Českém rozhlase Hradec Králové, úvodní zpráva na webu ŠSČR. Hlavním 

médiem s nejvíce informacemi byl web pořadatele www.panda-rk.cz, kde byly denně výsledky, 

nasazení, přístup na chess rezults a partie. 

 

Pro M ČR seniorů a rychnovský šachový festival byl vytvořen v roce 2019 maskot v dílně Ing. arch. 

Kroulíkové, Ph. D., který je umístěn na letáku i na plakátu. Akce byla plakátována na všeech 

plakátovacích plochách města s cílem zvýšit publicitu šachu a plakát byl spojen i s náborem 

mladých šachistů v září. 

 

V Pelclově divadle bylo poprvé jedno celé přísálí vyhrazeno výhradně na rozbory partií. 

 

Před divadlem je restaurace vhodná pro stravování účastníků, která je součástí areálu divadla 

(foyer). V restauraci byla i levná chutná jídla v cenách 80-110 Kč. Otevírací doba byla plně 

přizpůsobena turnaji. 



 

 

 

Výsledky byly vyvěšovány na webu, v hracím sále a ve vývěsce na ulici. http://chess-

results.com/tnr411274.aspx?lan=5&art=1&rd=9&flag=30 

 

Rozhodčí řešila jako nejvážnější porušení pravidel stížnost pana Slížka v hodně nepříjemné pozici. 

Požadoval po rozhodčí kontrolu, zda nemá u sebe v kapse mobil pan Pultr. Pan Pultr si údajně před 

partií pana Slížka fotil, mobil přiznal. Měl ho vypnutý. Rozhodčí partii zkontumovala ve prospěch 

pana Slížka. Pan Pultr po tomto rozhodnutí účast na turnaji ukončil. 

 

Doprovodné akce 

 

Turnaj ve stolním tenise vyhrál pan Jaroslav Novotný (16 úč.) 

Bleskový turnaj 2×3 + 2 vyhrál Evžen Pospíšil (29 úč.) 

Novinkou byl turnaj ve Fischerově šachu, pro účastníky bezplatný s věcnými cenami, vyhrál 

Zdeněk Urban před René Přibylem (oba 7,5), 31 účastníků. 

Autobusový výlet do Klodzka – minieuroland, tvrz, absolvovalo 44 účastníků. 

Semináře (bezplatného) o Rychnovsku se účastnilo asi 25 zájemců. 

Semináře (bezplatného) koncovky se účastnilo 22 hráčů. 

Společenského večera v zahrádce pivnice pod ořechem Hotelu Havel za studenějšího večera se 

účastnilo 45 účastníků, vystoupila zpěvačka a harmonikářka Anna Schútová, pro účastníky 

bezplatně 

Před ukončením byli vyzváni účastníci k přednesení návrhů na zlepšení organizace. Žádný návrh 

nepadl. 

V příštím ročníku ještě zlepšíme finanční podmínky zejména pro kategorii nad 50 let. 

Jiří Daniel 

28. 8. 2019 

 

Článek publikován 29. 8. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 

 

  



 

 

Kotva „zakotvil“ na stříbrném stupínku 

Týdeník Nové Svitavsko - 28.8.2019 
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Pořádají šachový turnaj, přihlásit se může kdokoliv 

Týdeník Chomutovsko - 27.8.2019 
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Krev a sklo 

Lidové noviny - 27.8.2019 
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Soustředění mužské reprezentace v Malé Úpě 

chess.cz - 25.8.2019 

strana: 00 

 

Soustředění mužské šachové reprezentace se letos konalo v Malé Úpě v Krkonoších (chata 

Semafor) v termínu 21.8.-25.8. 2019. Nejprve bych chtěl poděkovat těm, kteří se na něm podíleli. 

Šachovému svazu České republiky, že na to věnoval finanční prostředky.  Michalu Konopkovi, 

který se postaral o komunikaci a organizaci a Martinu Mojžíšovi (majitel chaty Semafor, známý 

pardubický šachista a funkcionář) který umožnil, že jsme na chatě měli soukromí a veškerý komfort 

k tréninku i relaxaci. 

 

Soustředění bylo tentokrát komornější než v minulých letech. Byli přizváni hráči, kteří jsou 

nominováni na ME družstev nebo ti, se kterými jsem do poslední chvíle počítal při nominaci. 

Bohužel díky termínové kolizi s Corridou se nemohli zúčastnit Thai Dai Van Nguyen a Vlastimil 

Babula.  Jan Krejčí se soustředění odmítl zúčastnit. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=33b77e63-5eed-46e6-9d0e-4c1b7510cca9&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=&qsr=%28%3D%22Lidov%C3%A9+noviny%22%29&qsc=&qa=Pavel+Matocha
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2e9b1b7d-33c9-4626-9441-309c5be31e0e&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Mně osobně se tento model zamlouval více než soustředění, kde je více hráčů, protože mi připadal 

šachově intenzivnější. 

 

První přednášky měl mezinárodní mistr Roman Chytílek, který si připravil zahájení na základě 

svých korespondenčních partií a analýz, které jsou velmi propracované a pro praktické hráče  hodně 

zajímavé. V dalších dnech jsme se věnovali převážně zahájení, které jsme podrobně analyzovali. 

Tréninky probíhaly většinou dvoufázově, ale protože jsme měli soukromí, tak i po večeři byly 

hlavním tématem často šachy. 

 

 
 

Myslím, že právě zdravý mix šachové práce, chození po horách nebo i relaxace v sauně splnil 

očekávání jak hráčů, tak i moje jako kapitána reprezentace. 

 

Zbyněk Hráček 

 

Článek publikován 27. 8. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Reprezentace. 

Je mu osm a je mistrem světa v šachu. Šampióna ale nejvíc baví tělocvik 

idnes.cz - 24.8.2019 

strana: 00 - autor: Ivana Karásková 

 

Jiří Bouška z Kameniček na Pardubicku má kromě nesporného šachového talentu i srdce bojovníka. 

Z běloruského Minsku přivezl v úterý svůj zatím největší triumf – stal se mistrem světa v rapid 

šachu v kategorii do osmi let. Startovalo v ní 169 šachistů z 35 zemí světa. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d8b175ee-23f1-40bc-a7ad-f6140f44e758&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Jak Jirka přiznává, ke konci klání byl trošku nervózní, nakonec ale zvládl i dva nejtěžší soupeře. 

Kluci z Ázerbájdžánu a Íránu zůstali o půl bodu za ním. 

 

„V sedmém kole jsem měl horší pozici, tak jsem si představoval pohár doma na poličce. A povedlo 

se, teď si ho tam můžu dát,“ vítězně se usmívá osmiletý kluk, když po návratu přijímá v 

pardubickém šachovém klubu Polabiny gratulaci svého trenéra. 

 

„Mým největším vzorem je šachový velmistr Hikaru Nakamura, Japonec, co žije v Americe. 

Koukal jsem na videa s ním a hodně mi to pomohlo,“ referuje rozšafný blonďáček, který se začal s 

šachovými figurkami seznamovat už v pěti letech. 

 

Jízda na delfínovi 

Rapid je zrychlenou variantou šachu, v Minsku se partie hrála deset minut s přídavkem pěti sekund 

za každý tah. Podle maminky synovi právě tahle dynamická forma vyhovuje zatím nejvíc. 

 

„Má v sobě nadbytek energie,“ vysvětluje Erika Boušková, která i s manželem talentovaného 

potomka na mistrovství světa doprovodila. Kromě vítězství nadchla chlapce v Minsku návštěva 

delfinária. 

 

„Mamka mi za odměnu zaplatila i jízdu na delfínovi. To bylo něco! Ležel jsem mu na břichu, pro 

jistotu s vestou. Překvapilo mě, jak úžasně hebkou kůži delfíni mají. Bavilo by mě být jejich 

cvičitelem,“ nadšeně líčí Jirka. 

 



 

 

Vždy všechno dělá naplno 

Jinak je to vlastně úplně obyčejný kluk, který ve škole v Hlinsku ze všeho nejvíc miluje tělocvik a 

rád hraje fotbal. Žádný div, že je tento budoucí třeťák premiantem třídy, a jelikož mu učení opravdu 

jde, do školní lavice se už těší. 

 

I když kvůli šachu zameškal za poslední pololetí nějakých 160 hodin, pokaždé látku hravě dožene. 

Podle rodičů totiž dělá naplno všechno, do čeho se pustí. Což však nemusí být vždy jen k jeho 

prospěchu: „Když jsem si na jaře na šachovém soustředění zlomil levou ruku, pan doktor se divil, 

jak se mi to mohlo na takové akci stát. Jenže já hrál fotbal s velkýma klukama a chtěl jsem jim 

stačit. Jako levák jsem pak při šachu musel tahat figurkama pravou rukou,“ popisuje malý šampion 

nedávný značně nepříjemný zážitek. 

 

Nyní se už chystá na mistrovství České republiky v rapidu do Třeště. Doma má ještě desetiletého 

bratra a skoro osmnáctiletou sestru. Šachy hraje celá rodina. „Všichni ovšem jen zájmově, zato 

Jirku to zcela pohltilo. Kolikrát nemůže ani dospat rána, jak se na turnaje těší. Má radost ze hry a 

dnes v pohodě poráží i manžela,“ pyšně prozrazuje Erika Boušková, která synovi na turnajích 

obětavě vytváří zázemí. Dříve podle svých slov vůbec netušila, jak jsou šachy spojené s cestováním 

a poznáváním světa. Dnes synovy turnaje určují místa rodinné dovolené. 

 

Šachy rozvíjejí také osobnost 

Jirkův osobní trenér Josef Vařejčko, který s talentovanými dětmi pracuje už léta, vyzdvihuje 

chlapcův obrovský tah na branku. „Scházíme se jednou týdně a obvykle začínáme rozcvičkou na 

papíře, kdy mi musí říct řešení z hlavy. Mezitím trénuje doma na počítači. Má v sobě velkou chuť 

vyhrávat,“ vypráví muž. 

 

Jak prokázala řada studií, šachy rozvíjejí nejen myšlení, ale také osobnost a sociální dovednosti. 

Zlepšují koncentraci a děti se pak i lépe zorientují v záplavě informací. Trenéři ze šachového klubu 

Polabiny vedou šachové kroužky na devíti pardubických školách. Jiří Vařejčko doporučuje začít se 

s figurkami seznamovat už v „mateřince“. 

 

Šachy jsou součástí školních osnov už ve více než 30 zemích světa. Také v Česku od roku 2013 

funguje projekt Šachy do škol, jehož cílem je zavést hru přímo do vyučování. 

 

Autor: Ivana Karásková 

 

Český šachový zázrak 

Mladá fronta DNES - 24.8.2019 

rubrika: Z domova - strana: 04 - autor: Ivana Karásková 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8004c627-935d-40f5-8a60-d9a876254b50&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

 

17. mistrovství EU mládeže 2019 
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V sobotu 24. srpna 2019 vyvrcholily v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou boje o vítězství 

na Mistrovství Evropské unie mládeže do 8, 10, 12 a 14 let. Domácí reprezentace získala dvě zlaté 

medaile, tři stříbrné a jednu bronzovou. 

 

V kategorii H8 zvítězil Ochedzan Filip, z Polska, druhé místo obsadil jeho krajan Karaszewski 

Gabriel a bronz vybojoval Negrean Andrei z Rumunska. V kategorii dívek do 8 let získala zlato pro 

Českou republiku Nikol Bartečková. Stříbrnou medaili vybojovala Bako Isabella z Německa a 

bronzovou medaili si odvezla Arshinkova Ralitsa z Bulharska. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f5329b2c-ac33-4def-a5d2-e210fedb95de&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Titul Mistra EU v kategorii H10 získal Grabs Peter z Německa. Stříbro vybojoval domácí Matyáš 

Roubal a třetí místo obsadil domácí Jan Váňa. V kategorii D10 získala titul Mistryně EU Haasova 

Timea ze Slovenska. Druhá se umístila Andries Alexia z Rumunska a třetí místo vybojovala Bako 

Evelin z Německa. 

 

V kategorii H12 zvítězil český reprezentant Václav Finěk, druhé místo vybojoval Magold Filip z 

Rumunska a třetí místo obsadil Kanov Nikola z Bulharska. Mistryní EU v kategorii dívek do 12 let 

se stala Lazniewska Zofia z Polska. Druhé místo obsadila její domácí Lada Zelbová a bronz si 

odváží Maria Lia-Alexandra z Rumunska. 

 

Mezi 14 letými chlapci byl nejlepší polský reprezentant Turski Bartlomiej. Druhé místo obsadil 

český reprezentant Petr Gnojek a bronzovou medaili vybojoval Ochedzan Tymon z Polska. V 

kategorii dívek do 14 let zvítězila Nadzamova Viktoria ze Slovenska. Stříbrnou medaili získala 

Matasaru Stephanie z Rumunska a bronzovou medaili si odváží Reuter Elisa. z Německa. 

Kompletní výsledky naleznete na http://chess-

results.com/tnr462801.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30. 

 

První tři z každé kategorie získali pohár a diplom. Medaili získal každý účastník Mistrovství EU. 

Všichni mistři EU v jednotlivých kategoriích si z Koutů nad Desnou odvezli notebook! I na dalších 

http://chess-results.com/tnr462801.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr462801.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30


 

 

pět hráčů a hráček v každé kategorii čekaly hodnotné ceny, mimo jiné šachové digitální hodiny a 

kvalitní knihy od Chess Evolution. Každý hráč si ze šampionátu odváží také dres s logem 

Mistrovství EU, zdravou sportovní lahev, pamětní medaili a pamětní diplom. 

 

Mistrovství EU mládeže 2019 uspořádal z pověření Evropské šachové unie Šachový klub Světlá 

nad Sázavou ve spolupráci s Šachovým svazem ČR. Chlapci a děvčata hráli v každé věkové 

kategorii společný turnaj a následně byli vyhodnoceni zvlášť chlapci a zvlášť dívky. Turnaje se 

zúčastnilo 96 hráčů a hráček z 10 šachových federací. Všechny partie byly přenášeny on-line. 

 

Potěšením pro mládež bylo každodenní vyhlašování nejlepších partií kola. Ocenění za nejlepší 

partie v posledních kolech získali Arshinkova Ralitsa (ECX), Síleš Jan (CZE), Lazniewska Zofia 

(POL), Antal Hunor-Zoltan (ROU),Karaszewski Gabriel (POL), Keck Johannes  (GER), Prieb 

Robert (GER) and Ochedzan Tymon (POL). 

 

Pro účastníky turnajů a jejich doprovody pořadatelé připravili šachový i nešachový doprovodný 

program: návštěvu ruční papírny Velké Losiny, simultánky s IM Piskem, bleskový turnaj. Účastníci 

turnaje měli v hotelu k dispozici řadu možností k aktivnímu odpočinku – bazén, wellness, saunu, 

bowling, stolní tenis, kulečník, atd.   Na webu mistrovství najdete bohatou fotogalerii z průběhu 

mistrovství i všechny partie. 

 

Mistrovství EU mládeže bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt 

Mistrovství EU mládeže 2018 byl finančně podpořen z rozpočtu Olomouckého kraje. MEU dále 

podpořily firmy Chess Evolution a R&B. Všem patří velké poděkování. 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za jejich výkony a hru fair play, všem rodičům a 

trenérům za spolupráci, rozhodčím za řízení turnajů a všem spolupracovníkům za jejich práci. 

Velké díky patří i hotelu za výborné služby a vstřícnost. Účastníci mimo jiné kvitovali možnost, že 

mohou pokoje předávat až po slavnostním zakončení. Chtěl bych také poděkovat kolegům ze 

Slovenského šachového svazu za jejich pomoc při zajištění akce. Děkuji též všem, kteří nám 

pomáhají se zajištěním Mistrovství EU. Společně se budeme těšit na příští ročník Mistrovství EU 

mládeže, který se uskuteční od 13. do 22. srpna 2020. 

 

Ing. Zdeněk Fiala 

 

Šachový klub Světlá nad Sázavou 

 

Web 

Výsledky 

Fotogalerie 

 

Článek publikován 24. 8. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, 

Reprezentace. 

  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

Hodonínský deník +5 - 24.8.2019 
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=bac86713-b1eb-42ac-9d1a-34d8c6b69894&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

NA 64 POLÍCH 

Hodonínský deník +5 - 22.8.2019 

rubrika: Sport/aktuálně - strana: 15 - autor: (kal) 

 

 
 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=2a911cdd-36c0-4960-bdeb-4d334b928606&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Školák z Polabin je šachovým mistrem světa 

Mladá fronta DNES - 21.8.2019 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 - autor: (vot) 

 

 
 

 

Malý nadaný šachista 

ČT 1 - 21.8.2019 

pořad: Události v regionech - Praha - vysíláno: 18:00 - pořadí zprávy: 12 

 

Bohumil KLEPETKO, moderátor 

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

Osmiletý Jiří Bouška z Kameniček u Hlinska se stal ve své věkové kategorii mistrem světa v Rapid 

šachu, tedy disciplíně, kdy se šachové partie hrají ve zrychleném čase, v omezeném časovém limitu. 

Šampionát se konal v Bělorusku, účastnilo se ho 169 malých šachistů z 35 zemí. 

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=b622cdd9-75f4-462c-9f00-3a9a53ebea0b&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=cd50bc04-fd26-427d-b323-85e90e0bf3ef&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka 

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

Po šesti dnech v Minsku zpátky v Pardubicích, malého šachistu už netrpělivě očekává jeho trenér i 

kolegové z klubu. 

 

Josef VAŘEJČKO, trenér, Šachová škola Polabiny 

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

Já říkám, že to je druhej David Navara, u nás jeho limity jsou hodně vysoko. Tady Šampaňský, tak 

si ťukněte. 

 

Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka 

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

Podobný úspěch přitom nikdo nečekal, v Česku nemá obdoby. 

 

Erika BOUŠKOVA, matka 

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

Jiříkovi se podařilo za poslední 3 čtvrtě roku získat všechny tituly, přejeme mu to a prožíváme to s 

ním. 

 

Jiří BOUŠKA 

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

Tady ten je z Evropy, tenhle je z Mistrovství Čech. 

 

Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka 

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

Ten nejdůležitější pohár první místo z Mistrovství světa už má své čestné místo úplně nahoře. 

 

Jana INDROVÁ, první šachová trenérka Jiřího 

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

Začal vlastně v pěti letech, od prvních partií, který sehrál, bylo vidět, že mu to velice dobře myslí a 

že je velmi rychlý, šikovný. 

 

Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka 

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

Která figurka je tvoje neoblíbenější? 

 

Jiří BOUŠKA 

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

Kůň. 

 

Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka 

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

Kvůli čemu? 



 

 

 

Jiří BOUŠKA 

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

Může dávat vidličky na více figur, třeba když je takováhle pozice. 

 

Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka 

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

Nadanému šachistovi se v okolí ve hře dnes už vyrovná málokdo. Přesto trénuje každou volnou 

chvíli třeba s tatínkem. Se stejným nadšením se ale zajímá i o fotbal nebo dinosaury. 

 

Jiří BOUŠKA 

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

Tady to je Tyranosaurus Rex, nejsilnější plaz na Zemi. 

 

Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka 

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

Kromě přípravy na další turnaje teď čeká Jirku především příprava do školy, už v září totiž 

nastupuje do třetí třídy. Veronika Skřivanová, Česká televize. 

 

Bohumil KLEPETKO, moderátor 

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

Takový byl tedy 21. srpen roku 2019 v Událostech z českých regionů, hezký večer. 

 

Sedmiletý JIŘÍ BOUŠKA je mistrem světa v šachu! 

evropa2.cz - 20.8.2019 

strana: 00 - autor: James Cunningham 

 

Česká republika má mistra světa v rapid šachu! Mladý Jiří Bouška na mistrovství světa v rapid 

šachu zvítězil v kategorii dětí do osmi let se senzační bilancí 8 bodů z 9 partií. Gratulujeme! 

 

Senzační výsledek 

Jiřímu Bouškovi se turnaj nesmírně povedl a kromě jednoho nevydařeného duelu vyhrál všechny 

svoje partie suverénně. Český reprezentant, jehož domácí oddíl je 2222 ŠK Polabiny, měl z 

vítězství obrovskou radost – mrkněte na chvíli, kdy si Jiří šel pro zlatou medaili. 

 

Dvoudenní turnaj v běloruském Minsku zahrnul i mistrovství světa v bleskovém šachu (zde jsou 

oproti rapid šachu časové limity pro tahy hráčů jiné). Jiřímu se bohužel tento turnaj zas tolik 

nepovedl – skončil na 28. místě. Český mistr světa v rapid šachu si ale rozhodně nenechal tímto 

výsledkem zkazit náladu a domů se vrátil jako hrdina. 

 

Gratulujeme, Jiří! 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=ef1a0708-72d3-4aa1-a4f7-a476d73bc953&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šach, mat. V Libědicích pořádají přebor šachistů 

Chomutovský deník - 20.8.2019 

rubrika: CHOMUTOVSKO / Region - strana: 02 - autor: (min) 

 

 
 

 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=099c011a-bd36-44a9-8c4f-a20d25f0571d&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Lev se vrátil 

Lidové noviny - 20.8.2019 

rubrika: Poslední strana - strana: 22 - autor: PAVEL MATOCHA 

 

 
 

 

Komuniké ze 137. schůze VV ŠSČR 

chess.cz - 20.8.2019 

strana: 00 

 

AKTUALIZOVÁNO O PŘÍLOHY 

 

Ke své 137. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel v úterý 20. srpna v Koutech nad Desnou během 

MEU mládeže. 

 

V jejím úvodu předseda ŠSČR informoval o novinkách v zákoně o podpoře sportu. Do Rejstříku 

MŠMT by měly v budoucnu své členy zapisovat přímo kluby, nikoli sportovní svazy. Klíčovým 

identifikátorem pak bude rodné číslo člena, které kluby budou muset uvádět. 

 

Vedoucí reprezentačního úseku Michal Konopka informoval o nominaci na Mistrovství Evropy 

družstev, které proběhne na přelomu října a listopadu v Batumi. Nominace mužů: 1. David Navara, 

2. Viktor Láznička, 3. Thai Dai Van Nguyen, 4. Jiří Štoček, 5. Peter Michalík, nominace žen: 1. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=982f3956-7ef0-4411-99ff-ec04274714d2&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=62659720-1797-45de-905e-70094cf5403c&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Joanna Worek, 2.Karolína Olšarová, 3. Kristýna Petrová, 4. Olga Sikorová, 5. Magda Miturová. 

Oba týmy mají na konci srpna společné soustředění. 

 

Vypsaný je už druhý konkurz na pořádání MČR mužů. Zveme všechny pořadatele otevřených 

turnajů, aby zvážili přihlášku. Konkurz najdete zde. VV ŠSČR po konzultaci s předními 

reprezentanty vyloučil možnost termínové kolize turnaje s nejvyšší německou bundesligou. 

 

Jednání VV ŠSČR jako host navštívil předseda komise rodičů Václav Veverka, který poděkoval 

ŠSČR za výrazné a pozitivní změny v oblasti vedení mládežnické reprezentace v posledním roce. 

Manažerem reprezentace mládeže je Petr Pisk, který VV ŠSČR přednesl rozsáhlou zprávu. 

Mistrovství Evropy mládeže se zúčastnilo 101 dětí a 59 členů doprovodu. Mamutí akce s rozpočtem 

české výpravy přesahujícím 1,5 milionu Kč přinesla kladné ohlasy z řad mládežníků i dospělých. A 

také dvě medaile, o které se zasloužili Thai Dai Van Nguyen a Václav Finěk. Nejen jim, ale také 

dalším úspěšným účastníkům, trenérům a čerstvému mistrovi světa v rapid šachu do 8 let Jiřímu 

Bouškovi schválil VV ŠSČR odměny celkem přes 100 tisíc Kč. Podpora úspěšných talentů a jejich 

tréninku je jednou ze svazových priorit. 

 

Zdeněk Fiala přednesl zprávu komise mládeže, mistrovství Čech mládeže do 16 let uspořádá 

Šachová škola Světlá nad Sázavou dnech 26. října až 2. listopadu v Kořenově. Manažerka Šachů do 

škol Venuše Souralová se během ME mládeže v Bratislavě zúčastnila ECU School Chess Teacher 

Training Course, který vedl Jesper Hall. Jednáme o uskutečnění kurzu v ČR. Na další dva roky byla 

uzavřena smlouva na výukový program LearningChess, který loni využilo více než 1800 studentů. 

 

V ŠSČR je momentálně registrováno 19.504 členů, z toho 13.114 s registrací, 6.376 bez registrace, 

7 individuálních a 7 neplatících individuálních (pedagogové). Drtivá většina nespolkových oddílů 

úspěšně zvládla transformaci na oddíly bez právní osobnosti, pouze 4 oddíly zanikly. Komisi 

rozhodčích opouští Petr Harasimovič, kterému VV ŠSČR poděkoval za jeho práci, novým členem 

komise je Jan Sikora. 

 

Příští schůze VV ŠSČR proběhne v úterý 1. října v Praze na Strahově. 

 

Zápis ze 137. schůze VV ŠSČR 

 

Přílohy: 

 

Příloha 1: Zápis ze 136. schůze VV ŠSČR 

Příloha 2: Dopis náměstka MŠMT Karla Kováře 

Příloha 3: FIDE Transfer Reguations – návrh 

Příloha 4: FIDE Charter 

Příloha 5: Hospodaření ŠSČR k 31. 7. 2019 

Příloha 6: Newsletter 7/2019 

Příloha 7: Newsletter 8/2019 

Příloha 8: Monitoring médií 6/2019 



 

 

Příloha 9: Faktura FIDE 

Příloha 10: Rozpis položek na faktuře FIDE 

Příloha 11: Přehled transformace nespolků 

Příloha 12: Turnajová pravidla FIDE 

Článek publikován 22. 8. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Aktuality VV. 

  

Češi mají nový šachový zázrak. Sedmiletý Jiří Bouška vyhrál mistrovství světa v 

rapidu 
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MINSK Jiří Bouška vyhrál tuto sobotu mistrovství světa v rapid šachu v kategorii do 8 let. 

Sedmiletý chlapec z Hlinska, který nyní hraje a trénuje v ŠK Polabiny, získal na MS v běloruském 

Minsku osm bodů z devíti partií a vybojoval tak samostatné první místo. 

 

O půl bodu za ním skončili Rafael Bayramli z Ázerbajdžánu a Barad Yeganegi z Íránu. Kategorii 

chlapců do osmi let startovalo 169 šachistů z 35 zemí z celého světa. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=3cb71b2a-ef42-4bd7-801f-921e046a4101&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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Rapid šach je zrychlená varianta šachu, na mistrovství světa v Minsku se hrálo tempem 10 minut na 

partii s přídavkem 5 sekund za každý provedený tah. 

 

Na svůj velký talent upozornil Jiří Bouška již loni v červnu na bleskovém turnaji na střeše paláce 

Lucerna v rámci festivalu ČEZ Chess Trophy 2018, kde jako šestiletý uhrál 5 bodů z 11 partií a 

vyhrál kategorii do 1600 elo mezi dospělými. 

 

PAVEL MATOCHA 

 

Jiří Bouška mistrem světa! 

chess.cz - 17.8.2019 

strana: 00 

 

Přidána fotogalerie – V Minsku proběhlo mistrovství světa dětí v rapidu a bleskovém šachu. 

 

Obrovského úspěchu dosáhl český reprezentant Jiří Bouška, který vyhrál MS v rapid šachu v 

kategorii do 8 let. Posíláme velkou gratulaci! 

 

Výsledky najdete na chess-results, stránky oddílu 2222 ŠK Polabiny, za který J. Bouška hraje: 

https://polabinychess.eu/ 

 

Online přenos partií je na chess24. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f8e5eaa1-1967-4716-9dd4-c466389b0248&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

(Foto: J. Bouška během MČR do 8 let v roce 2019, které vyhrál se ziskem 9 bodů z 9 partií.) 

 

Po jasné výhře v nejmladší kategorii MČR byl J. Bouška také nejmladším účastníkem 

mládežnického reprezentačního soustředění a jeho účast v Minsku Šachový svaz finančně 

podporuje. 

 



 

 

Maminka Erika Boušková nám z Minsku poslala krátký komentář a pár fotografií: 

 

Turnaj v rapid šachu (16.-17.8.) na MS v Minsku začal Jirka třemi výhrami a postupně se 

propracoval na první šachovnici. Ve 4. kole hrál černými a držel rovnou pozici až do 38. tahu, poté 

však nenašel vhodné pokračování a soupeř toho využil. Dnes 17.8. se hrálo 5.-9. kolo. O 

medailistech rozhodovalo poslední kolo, do něhož nastupovali čtyři hráči se 7 body. Jirka na druhé 

šachovnici černými svého soupeře pěkně přehrál. Druzí dva sedmibodoví hráči remizovali. Jirka tak 

vyhrál s půlbodovým náskokem, kdy získal 8/9. 

 

17. Mistrovství EU mládeže 2019 

chess.cz - 17.8.2019 
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V pátek 16. srpna 2019 bylo v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou zahájeno 17. 

Mistrovství Evropské unie mládeže do 8, 10, 12 a 14  let. Mistrovství EU mládeže 2019 pořádá z 

pověření Evropské šachové unie opět Šachový klub Světlá nad Sázavou ve spolupráci s Šachovým 

svazem ČR a navazuje tak na předchozí úspěšné ročníky. 
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Chlapci a děvčata hrají v každé věkové kategorii společný turnaj. Následně budou vyhodnoceni 

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

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

řadu šachistů. Letos se Mistrovství EU účastní 96 hráčů a hráček z 10  národních federací ECU, 

přičemž 65 hráčů je ze zahraničí. Nejvýše nasazeným hráčem v kategorii do 14 let je Petr Gnojek s 

ELO 2188. V turnaji dvanáctiletých je jedničkou Nikola Kanov z Bulharska s ELO 2102. V 

kategorii desetiletých je nasazenou jedničkou náš Vladimír Veverka (ELO 1693). V kategorii do 8 

let je nejvýše nasazený Gabriel Karaszewski z Polska. 

 

Šachový svaz ČR bude reprezentovat 31 hráčů. Hráči a hráčky ŠSČR budou své partie rozebírat s 

reprezentačními trenéry MEU, kterými budou IM Stanislav Jasný, FM Jiří Tůma a FM Lukáš 

Vlasák. Pro účastníky turnajů a jejich doprovody pořadatelé připravili šachový i nešachový 

doprovodný program. 

 

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

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

 

Všichni účastníci mohou využít možnosti hotelu pro aktivní odpočinek a rekreaci. V hotelu je k 

dispozici bazén, wellness, bowling, billiard, stolní tenis a další aktivity. Účastníci Mistrovství EU 

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

Dolní Moravě. 

 

V sobotu 24. srpna budeme znát 8 nových mistrů a mistryň EU pro rok 2019. Na nejlepší hráče a 

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

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

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

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

 

O aktualitách z místa konání Vás budeme informovat na webu ŠSČR. Diváci mohou navíc očekávat 

i bohatou fotogalerii. 

 

Zdeněk Fiala, ředitel turnaje 

 

Šachový klub Světlá nad Sázavou 

 

Web 

 

Výsledky 

 

Fotogalerie 

 

Článek publikován 17. 8. 2019 v rubrice Aktuality, Aktuality na hlavní stránce. 
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Středočeši ukážou sportovní dovednosti 

Kladenský deník +9 - 16.8.2019 

rubrika: Zpravodajství / Kladensko - strana: 03 - autor: (hol) 

 

 
 

 

V šachu se nepodvádí více než jinde. U nás se navíc kontrolují i propisky, říká 

nastupující česká hvězda Van Nguyen 
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PRAHA Povedl se mu životní výsledek, v sobotu vyhrál v Bratislavě mistrovství Evropy juniorů. 

Nejmladší český velmistr v historii Thai Dai Van Nguyen má v 18 letech před sebou velké cíle, 

které chce zkombinovat se studiem gymnázia, potažmo vysoké školy. 

 

 „Jsem sice o trochu známější, ale moc to nevnímám,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz ke své 

vzrůstající popularitě český mladík s vietnamskými kořeny. 

Jak moc si ceníte výhry na ME mládeže? 

Pro mne osobně jde o největší úspěch v mé dosavadní šachové kariéře. Byl jsem již párkrát blízko, 

ale vždycky mi chyběl krůček: vyhrát poslední jednu či dvě rozhodující partie. 

Jak je tento úspěch brán v šachové komunitě? 

Podle ohlasu bych řekl, že velmi pozitivně. Dostal jsem hodně gratulací, které mi udělaly velkou 

radost a motivují mě k další práci. 

 



 

 

 
 

Jaké jsou vaše nejbližší cíle a jaké máte postupné plány? 

Jsem nominován do mužské reprezentace na mistrovství Evropy družstev v Batumi a chtěl bych 

podat co nejlepší výkon. Dále bych se chtěl udržovat ve světové juniorské špičce. 

Je vám 18 let. Jak se dají vůbec vrcholové šachy spojit se studiem? 

Spojit profesionální šachy a studium je náročné zvlášť v posledních dvou letech před maturitou. 

Někteří moji šachoví konkurenti v zahraničí se proto rozhodli pro jednu prioritu: šachy. Já chci 

zvládat obojí. Miluji šachy, ale chci se pořádně věnovat vzdělání, dokončit gymnázium se slušnými 

výsledky a dostat se na vysokou školu. 

Kolik času týdně šachům věnujete a kolik vám zbývá volného času? 

V posledních dvou letech, kvůli školním povinnostem, nemohu šachu věnovat tolik času jako dřív: 

cca 2 hodiny denně. Co se týká volného času, snažím se sportovat minimálně 3krát týdně: tenis 

nebo fitko. Jednou za čas zajdu s kamarády do kina nebo na motokáry. 

Jaký máte vztah s nejlepším českým šachistou Davidem Navarou? 

S Davidem spolupracuji zhruba 6 let jako s trenérem. Jako kamarádi a spoluhráči se navzájem 

podporujeme. Před i po důležitých partiích mi David píše, někdy mi radí, jindy zase povzbuzuje. 

 

Co říkáte na současnou hegemonii Nora Magnuse Carlsena? 

Od dob Kasparova nikdo nevynikal nad ostatními tak jako Magnus Carlsen. Navíc je důležité dodat, 

že Carlsen nepochází z šachové velmoci (země bývalého Sovětského svazu, USA, Indie a Čína). 

Podle mého názoru je Magnus Carlsen nejvšestrannějším hráčem v historii. 

 

Jaký je váš názor na kauzu Igora Rausise přichyceného při podvodu na turnaji ve Štrasburku a 

vůbec na podvádění v šachách? 

O podezření neobvyklého výkonnostního růstu pana Rausise se mluvilo veřejně několik let. Je 

dobře, že se to vyjasnilo. Sleduji i jiné sporty a myslím si, že v šachu se nepodvádí více než jinde. 



 

 

Navíc je třeba říci, že na důležitých turnajích jsou opatření proti podvádění velmi přísná (pan Rausis 

hrál v poslední době spíš méně důležité turnaje). Třeba na právě končící ME by přístroje odhalily 

nejenom mobil a další elektronické zařízení, ale i drobné věci jako propisky. 

 

Jaroslav Šindelář 
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Olomoucké šachové léto 
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ME mládeže pohledem Jakuba Kůsy 
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Mistrovství Evropy mládeže v šachu pro rok 2019 hostila Bratislava. Mistrovství se zúčastnilo 1306 

šachistů, což téměř vyrovnalo rekordní účast za celá mistrovství – tu drží s 1310 účastníky Praha z 

roku 2016. Turnaj se hrál na výstavišti Incheba, v největším výstavním komplexu v Bratislavě. 

Hrací sál byl moc hezký a velmi prostorný. 

 

Organizačně byl turnaj na profesionální úrovni a vše důležité klapalo podle představ. Je 

samozřejmé, že při organizaci takto velké akce se mohou vyskytnout drobné komplikace. Na druhé 

straně se organizátoři i náš realizační tým snažil vše postupně řešit a zlepšovat. Například úvodní 

problémy s organizací a jízdním řádem autobusů, které nás dopravovaly z internátu do hrací 

místnosti a zpět. Také nás moc nenadchla denní meníčka, byla trochu jednotvárná a také se mi 

přihodilo, že jsem večeři nestihl. Což byla moje chyba, protože jsem měl soupeře porazit dříve jak 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=10d12337-394c-487c-8633-c0a6fa55558c&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
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za šest hodin.      Drobné problémy s jídlem šly ovšem v celku pohodlně řešit v blízké Bille nebo 

restauraci.  Také by se mi více líbilo, kdyby se na nás paní recepční občas usmála, ale to mi náladu 

rozhodně nekazilo. Internát Jura Hronca byl pěkně zařízený, a tak jsem si mohl chvíle odpočinku 

užívat v příjemně vyhřátém pokoji od bratislavského letního sluníčka.      

 

Na turnaji jsem využíval podporu trenéra FM Lukáše Vlasáka, který měl na turnaji vlastní 

tréninkovou skupinu. Lukáš je můj osobní trenér, tak nám komunikace fungovala bezvadně. Hned 

po odehrané partii jsme vždy provedli rozbor, abych na případné chyby už nemusel myslet a mohl 

se soustředit na další partii. Ne vždy jsem byl pochválen, ale pokaždé jsem dostal radu, šťouchnutí, 

jak danou pozici hrát příště jinak, lépe. Každým rozborem jsem se naučil něco nového, co bych rád 

použil v dalších turnajích. Večer jsme pak čekali na rozlosování dalšího kola, sešli jsme se a 

předběžně připravili plán na další partii. Ráno jsem vstával v 7:30 a po snídani už běžel za Lukášem 

na detailní přípravu, pak jsem také vždy dostal partie na přehrání. Opakování probíhalo vždy po 

obědě, pak už jsem odpočíval a mohl se těšit na soupeře. 

 

Zúčastnil jsem se turnaje Open do 14 let. Turnaj byl dobře obsazený, první nasazený měl ELO vyšší 

jak 2400. Byl jsem 29. nasazený a chtěl jsem rozhodně skončit lépe, než jsem byl nasazený a také 

překonat moje loňské působení na ME v Rize. 

 



 

 

 
 

V 1. kole jsem hrál s Germanem Menou Maldonadem ze Španělska (1850). Partii jsem začal dobře 

a mohl jsem získat velkou výhodu, ale udělal jsem chybu a partie se vyrovnala. O pár tahů později 

soupeř obětoval pěšce, ale měl za něj slušnou kompenzaci. Soupeř potom obětoval i kvalitu. 

Jednoduše jsem se ubránil a partii dotáhl do vítězného konce. 

 

Ve 2. kole jsem hrál se Srbem Aleksandarem Radojicicem (1962). Partie se mi povedla, soupeře 

jsem přehrál a v koncovce jsem uplatnil svou výhodu k zisku pěšce a později k celému bodu. 

 

Ve 3. kole jsem hrál s Rusem Martinem Stukanem (FM 2306). Soupeře jsem překvapil v zahájení, 

ale soupeř zahrál silně a vyrovnal. Naopak já jsem se dostal do problémů, které jsem nevyřešil 

dobře a dostal jsem se do prohrané pozice. Naštěstí pro mě soupeř neprohlédl mojí poslední léčku a 

díky tomu jsem docílil věčného šachu. 

 

Ve 4. kole jsem hrál s Alexanderem Krastevem z Německa (FM 2329). Na soupeře jsem si 

přichystal Caro-Kann, ale soupeř zahrál vedlejší variantu, která sice není dobrá, ale není lehké přijít 

na správné pokračování. Já jsem na něj bohužel nepřišel a soupeř mě později úplně zničil. Prohra 



 

 

mě velmi mrzela, protože jsem se pečlivě připravoval a věřil si. Po partii jsem měl spolu Kubou 

Vojtou motivační rozhovor s GM Sergejem Movsesjanem, poradil nám, jak takové situace zvládat a 

jak najít chuť a motivaci do dalších partií. Moc děkuji! Rada zřejmě padla na úrodnou půdu a já se 

cítil v dalších kole lépe a podařil se mi změnit trochu pasivní způsob vedení partií z první části 

turnaje. 

 

V 5. kole jsem hrál s Zemachem Nadavem z Izraele (1997). V partii jsem obětoval pěšce, ale 

později jsem ho získal zpět a stál trochu lépe. Sice jsem získal soupeřova jezdce, ale to už mi soupeř 

vyměnil mého posledního pěšce a hráli jsme koncovku věž a střelec proti věži. Kdyby soupeř bránil 

tuto koncovku dobře, zremizoval by, ale mě se povedlo zahnat krále na poslední řadu a více než sto 

tahovou a šestihodinovou partii se mi povedlo vyhrát. Tady si myslím, že jsem měl navrch i 

fyzicky, soupeř působil ke konci hodně unaveně. 

 

V 6. kole jsem hrál s Polákem Oskarem Oglazou (FM 2367). Soupeř partii zahrál dobře, naopak já 

udělal jednu chybu, a hned bylo po partii. Sice jsem se dobře bránil, ale prohře jsem už zabránit 

nedokázal. 

 

V 7. kole mě čekalo první (a poslední) české derby s Adamem Frankem (2043). Hned v zahájení 

jsme vyměnili všechny lehké figury, ale potom jsem obětoval pěšce za opěrný bod pro mojí věž. 

Když už jsem měl všechny figury dobře postavené, zahájil jsem útok na soupeřova krále. Bohužel 

jsem žádný mat nenašel a musel jsem přejít do koncovky, jinak bych sám dostal mat. V koncovce 

jsem měl dámu proti dvěma věžím a ukázal jsem, že dvě věže nemusí být vždy lepší, než dáma, jak 

je vidět dále v ukázce. 

 

 
Jakub Kůsa – Adam Frank, Mistrovství Evropy mládeže, Bratislava 2019 

 



 

 

Černý posledním tahem vzal pěšce na a4 a pohrozil matem, jak má bílý pokračovat? 

 

1.Vxh5+ (Kdyby zahrál 1. Vc7+ tak černý odpoví Kh6 a žádný mat se nekoná a bílý bude muset 

krýt hrozby černého) Dxh5 (1…gxh5?? 2.Vxc7+ Kh8 3. De8 mat) 2. Vxh5+ gxh5 3. g3 Vf8 4. 

De7+ Kg8 5. Dg5+ Kf7 6. Dxh5+ 

 

O pár tahů později už jsem stál na výhru, partii jsem zakončil stylově: matem 

 

 
1.De6! V2a3 2. f4+ Kh5 3. Dg8 Kh6 4. f5 Kh5 5. Dg6 mat, 1:0 

 

V 8. kole jsem hrál s Denissem Andrijashkinem z Estonska (1862). Soupeřovi se v turnaji dařilo, 

takže jsem věděl, že mě nečeká nic lehkého.  Zahájení jsem zvládl dobře a stál jsem hned na výhru, 

ale silné pokračování jsem nenašel a dostal jsem se jen do lepší koncovky nestejnobarevných 

střelců, která skončila remízou, škoda! 

 

V 9. kole jsem hrál se Slovincem Lukou Vaupotem (1989). Soupeře jsem překvapil vedlejší 

variantou ve Francouzské obraně a získal jsem prostorovou výhodu. Soupeř se pokoušel získat 

protihru na mého oslabeného krále, ale ztratil pěšce a později i kvalitu a materiální výhodu jsem 

přetavil v poslední výhru v turnaji. 

 

Celkově jsem získal 6 bodů a skončil na slušném 25. místě. Turnaj hodnotím velmi pozitivně a 

budu na něj vždy rád vzpomínat. Hra mě velmi bavila a užil jsem si každý den mistrovství. Volný 

čas jsem většinou trávil s tréninkovou skupinou Lukáše Vlasáka a se skupinou spoluhráčů a 

kamarádů z plzeňského kraje. Také jsem poznal nové kamarády a získal cenné zkušenosti, které 

jsou pro mě velmi motivující, a rád bych je zúročil během dalších turnajů. Moc děkuji všem, kteří 



 

 

mi umožnili zúčastnit se tohoto turnaje a podporovali mě. Nerad bych na někoho zapomněl, ale rád 

bych ocenil podporu trenéra FM Lukáše Vlasáka, dále setkání a rady GM Sergeje Movsesjana, IM 

Michala Konopky a IM Petra Piska. Děkuji!      

 

Článek publikován 14. 8. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 

 

Obrovský úspěch pro české šachy. Van Nguyen vyhrál mistrovství Evropy mládeže 

lidovky.cz +1 - 13.8.2019 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Lidovky.cz, Jaroslav Šindelář 

 

 
 

bratislava Velký úspěch se na mistrovství Evropy mládeže povedl nejmladšímu českému 

velmistrovi Thai Dai Van Nguyenovi. Zvítězil totiž na mistrovství Evropy mládeže v kategorie do 

18 let. 

V Bratislavě, kde se turnaj v předchozích dvou týdnech hrál, uspěl i devítiletý Václav Finěk, který 

byl v kategorii do 10 let druhý. 

Nguyen, který se nejmladším českým velmistrem stal loni v lednu v pouhých 16 letech, měl z 

triumfu velkou radost. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=1d0853c3-6aa9-44c3-9d3d-c1af1901c1a9&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

„Pomalu jsem se rozjížděl, po 5. kole vypadal můj výsledek podobně jako loni na mládežnických 

ME a MS, kde jsem medaili nezískal. Od 6. kola jsem se chytil a podařilo se mi vyhrát všechny 

zbývající partie,“ popsal průběh turnaje. 

To Finěk v devíti kolech zaostal jen o půl bodu než vítězný Rus Savva Vetochin.  

 

„Nejnapínavější byla partie s Ázerbájdžáncem Azadalijevem, kterou jsem mohl vyhrát i prohrát. 

Jsem moc rád, že se mi povedlo zvítězit v posledním kole a získat stříbrnou medaili. V Bratislavě se 

mi líbilo,“ liboval si mladý talent. 

 

Pevné nervy rozhodují 

Lidové noviny - 13.8.2019 

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

 

 
 

Velkou cenu Tábora vyhrál mladý Kotál, domácí Borkovec čtvrtý 

jcted.cz - 13.8.2019 

strana: 00 - autor: Týdeníku Táborsko 

 

PLANÁ NAD LUŽNICÍ - Od neděle 28. července probíhal v hotelu Lužnice v Plané nad Lužnicí 

15. ročník Velké ceny Tábora v šachu. Mezinárodní otevřený šachový turnaj se zápočtem na ELO 

listinu FIDE pořádal TJ Sokol Tábor a zápolení šachistů vyvrcholilo v neděli 4. srpna. Švýcarský 

systém na devět kol absolvovalo 71 šachistů z šesti zemí světa. 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=494b6eae-18a5-4760-be07-64a7f208baa6&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=debb9602-df81-4ff7-a8f8-94934a3b0566&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

 
Mezinárodní mistr Olaf Heinzel z Německa (vlevo) obhajoval prvenství a patřil na Velké ceně 

Tábora k velkým favoritům. Nakonec bral až 8. místo. Na snímku v souboji se sedmým Martinem 

Nehybou (TJ Sokol Skalička).    

 

Nasazenou jedničkou byl bývalý vítěz tohoto turnaje Olaf Heinzel z Německa. Na titul ale mohl 

zapomenout, bral jen 8. místo se ziskem 6 bodů z 9 možných. Bez jediné porážky totiž zvítězil se 

ziskem 7,5 bodu mladík Václav Kotál (TJ ČZ Strakonice). Druhý skončil Josef Lys (Sokol 

Brušperk) se ziskem 7 bodů, který rovněž neokusil hořkost porážky, nicméně si připsal o remízu 

více než Kotál. Třetí místo bral taktéž neporažený Jakub Stinka (Šachklub Písek) se ziskem 6,5 

bodu, jehož pět remíz na více stačit nemohlo. K bronzové pozici mu pomohlo pomocné hodnocení. 

 

Hned na čtvrté pozici skončil nejlepší z Táboráků Milan Borkovec (Sokol Tábor) taktéž se ziskem 

6,5 bodu. Pátý skončil nejlepší cizinec Lennard den Boer z Nizozemska také se ziskem 6,5 bodu. 

Šesté místo bral Petr Loskot (Sokol Tábor) se 6 body. 

 

Umístění šachistů z táborského regionu do 30. místa a body: 4. Milan Borkovec (Sokol Tábor) – 6,5 

bodu, 6. Petr Loskot (Sokol Tábor) – 6 bodů, 12. Jiří Brom (Šachový Spolek Bechyně) – 5,5 bodu, 

15. Jan Žilavý (Sokol Tábor) – 5,5 bodu, 16. Alois Bartoš (Sokol Tábor) – 5,5 bodu, 18. Marián 

Krbúšik (SK Sezimovo Ústí) – 5,5 bodu, 19. Luboš Otradovec (Sokol Tábor) – 5,5 bodu, 21. 

Václav Hašek (Sokol Tábor) – 5 bodů, 28. Jan Rybín (ŠACHklub Tábor) – 5 bodů, 30. Zdeněk 

Havlůj (Sokol Tábor) – 5 bodů. 



 

 

ME mládeže pohledem šéftrenéra Michala Konopky 

chess.cz - 12.8.2019 

strana: 00 

 

Velmi příjemný byl pro české barvy finiš letošního Mistrovství Evropy mládeže v Bratislavě. Obě 

naše želízka v ohni – Thai Dai Van Nguyen v kategorii chlapců do 18 let a Václav Finěk v kategorii 

chlapců do 10 let dokázali v posledním kole zvítězit. Oba v turnaji zaznamenali 7,5 bodu z 9 partií 

za 6 výher a tři remízy. Pro Vana to znamenalo první místo a titul mistra Evropy, pro Vaška druhé 

místo a stříbrnou medaili. 

 

Pár slov o výkonech obou našich medailistů. Václav Finěk dosáhl svého úspěchu jako devítiletý, za 

rok tedy může startovat ještě v téže kategorii. S ratingem 2038 byl druhý nasazený, ELA v této 

věkové skupině ale nelze brát úplně směrodatně. Průběh turnaje potvrdil, že bylo přibližně deset 

hráčů, kteří se reálně ucházeli o přední příčky. A Vašek mezi nimi uspěl, když ukázal zralou a 

vynalézavou hru. Dařilo se mu kombinovat jak ve střední hře, tak realizovat výhody v koncovkách. 

Jediná kritická chvíle přišla v partii s Jahandirem Azadalievem, který Vaška porazil na loňském MS 

do 8 let ve Španělsku.  Tentokrát v ostré pozici mohly vyhrát obě strany, nakonec vše skončilo 

spravedlivou dělbou bodů. Mírnou výhodu získal náš hráč i s Rusem Vetochinem, který nakonec 

turnaj vyhrál. Za pozornost stojí, že jak Vetochin (ročník 2009), tak Azadaliev (ročník 2010) se 

zúčastnili letošního Mistrovství Evropy mužů – i touto cestou (hrát silné turnaje s dospělými) by se 

měl Vašek v blízké době vydat. 

 

Thai Dai Van Nguyen byl s ratingem 2535 třetí nasazený, zároveň byl jedním ze čtyř velmistrů v 

startovním poli. Pro zajímavost – nasazená jednička Hakobyan skončil na 17.místě, nasazená 

dvojka Lucas Van Foorest na 27.místě. Jak se Van sám vyjádřil, pomalu se rozjížděl. Po 5.kole měl 

jen 3,5 bodu za 2 výhry a 3 remízy. V minulém roce se Van těžce prosazoval na mládežnických ME 

a MS proti urputným obranám elově slabších soupeřů, v Bratislavě to vypadalo na pokračování. Od 

6.kola se ale mašina rozjela – Van se poctivě a systematicky věnuje šachu, trénuje a jeho výkonnost 

jde nahoru. Poslední čtyři kola předvedl velmi kvalitní šachy, zvítězil ve všech partiích a jako 

jedinému se mu povedlo porazit Nizozemce Vrolijka a Nora Kaasena. Tito mladí šachisté hráli v 

Bratislavě ve skvělé formě a přispěli malou kuriozitou – oba získali bronzovou medaili, když získali 

shodně 6,5 bodu a měli shodné všechny pomocná kritéria. Velmi důležitou výhru Van zaznamenal v 

8.kole s nejvýše nasazeným Arménem Hakobyanem, když demonstroval výbornou obranu a 

následný protiútok. Van se zaslouženě stal mistrem Evropy do 18 let a zároveň se probojoval do 

dospělé reprezentace – bude hrát na ME mužů v Batumi. 

 

Česká výprava měla v Bratislavě rekordní počet 101 hráčů, byl to test schopností naší šachové 

mládeže. Kromě dvou již zmíněných medailistů jsme zaznamenali řadu solidních výsledků, ale i 

průměrných a podprůměrných.  Na všech hráčích nyní bude rozebrat si se svými trenéry partie, 

které v Bratislavě sehráli a poučit se z případných chyb. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8d3baa2e-bb9c-498f-89ec-de8382082147&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Připomeňme si některé další solidní výsledky – čtyři naši hráči získali 6 bodů: Kristýna Laurincová 

(U16G) obsadila 10.místo – v partii posledního kola, ve které mohla vyhrát (a skončit na 7.místě), 

jen remizovala. Jan Miesbauer (U18) skončil 16., když výborně finišoval a napravil dojem (herně i 

výsledkově) z nevýrazné první poloviny turnaje. Ondřej Švanda (U16) zahrál velmi slušný turnaj a 

skončil 19., stejně tak můžeme pochválit i Jakuba Kůsu (U14) za bojovný výkon a konečné 

25.místo. Ze skupiny hráčů s 5,5 body bych vyzdvihl Adama Franka (U14) – i přes nepříjemné 

zdravotní problémy turnaj dohrál, a dokonce se ctí – zvítězil v obou závěrečných kolech. Stejný 

počet bodů získal i náš další velmi perspektivní talent Jiří Bouška (U8). V bleskovém tempu vyhrál 

první tři partie, ale pak narazil na zdatnější soupeře a už se mu tolik nevedlo. Doufejme že se z 

turnaje poučí! Ve stejné kategorii dívek měla ke slušnému výsledku našlápnuto Sophia Olivia Day – 

5 ze 7, ze dvou zbývajících partií ale vytěžila jen půlku. Stejně razantně jako Jiří Bouška (3 ze 3) 

odstartoval i Jakub Vojta v kategorii chlapců do 14 let, ale dále to bylo jako na houpačce a výborné 

okamžiky střídal se slabšími. Stejný počet bodů ve stejné kategorii získal i Petr Gnojek. 

 

O oficiální reprezentanty ČR, kterých bylo 36, se staralo 8 trenérů: Michal Konopka, Lukáš Vlasák, 

Jiří Tůma, Josef Vařejčko, Julie Movsesjanová, Tomáš Polák, Stanislav Jasný a Jakub Rabatin. 

Kromě toho se letošního ME mládeže zúčastnila celá řada dalších českých hráčů, kteří přicestovali 

se svými trenéry a rodiči. Organizaci a řád dal této vskutku obří delegaci manažer mládežnické 

reprezentace Petr Pisk, který měl největší zásluhu na tom, že vše okolo klapalo. Všem jmenovaným 

bych chtěl poděkovat za spolupráci a dobrou reprezentaci České republiky. 

 

Článek publikován 12. 8. 2019 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 

 

  



 

 

Trofej z šachové Velké ceny Tábora se přestěhovala k Otavě, vyhrál Václav Kotál 

taborsky.denik.cz - 11.8.2019 
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Planá nad Lužnicí – Patnáctý ročník mezinárodní Velké ceny Tábora v šachu je minulostí a největší 

radost zanesl její průběh do Strakonic. 

 

 
 

Tři nejlepší šachisté v hodnocení krajského přeboru, který se konal v rámci turnaje. Zleva třetí 

Milan Borkovec (Sokol Tábor), vítěz Velké ceny Tábora a krajský přeborník Václav Kotál (ČZ 

Strakonice) a stříbrný Jakub Stinka (Šachklub Písek). | Foto: Luboš Otradovec 

Turnaj, který si v řadě předchozích let vydobyl v kalendáři tuzemského šachu velmi prestižní 

pozici, se letos poprvé přestěhoval za hranice okresního města. Více než sedm desítek hráčů ze čtyř 

států zasedlo k šachovnicím v plánském hotelu Lužnice. 

 

Bez jediné prohry a velmi zkušeně prošel nástrahami devítidílných klání mladík Václav Kotál z ČZ 

Strakonice, jenž posbíral 7,5 bodu. Rovněž bez kapitulace, ale s jednou remízou navíc dokráčel ke 

stříbrnému stupínku turnaje zkušený brušperský šachista, FIDE mistr Josef Lys. Ze třetí příčky se 

mohl radovat mladičký Jakub Stinka ze Šachklubu Písek (ročník 2003). 

 

Oba mladí Jihočeši z medailových pozic Velké ceny Tábora zároveň vybojovali dvě nejvyšší příčky 

v krajském přeboru, jehož statutem se mezinárodní šachový podnik v Plané nad Lužnicí také letos 

pyšnil. Vypálili tak rybník favorizovanému Milanu Borkovcovi, hrajícímu řediteli turnaje z 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=65df30e9-1693-461e-9bd1-ef32628cf005&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

pořádajícího Sokola Tábora, který se musel spokojit s přeborovým bronzem a celkovým čtvrtým 

místem. Do elitní desítky absolutního pořadí se z Jihočechů vešli ještě šestý Petr Loskot (Sokol 

Tábor) a desátý Zdeněk Chval starší z QCC České Budějovice. 

Autor: Pavel Šácha 

 

ŠACHY CHYTILY I NÁCTILETÉ 
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=25cdd901-556d-47a3-8220-f88fbd58b9d2&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Zápas Vocaturo – Navara skončil remízou 

chess.cz - 10.8.2019 

strana: 00 

 

Italský kulturní institut v Praze pořádal v pátek 9. 8. 2019 exhibiční zápas na dvě partie v rapid 

šachu mezi velmistrem Daniele Vocaturem a velmistrem Davidem Navarou. Hrálo se v krásné 

barokní kapli Italského kulturního institutu na adrese Vlašská 34, Praha 1. 

 

 
 

Napínavý zápas začal výhrou Vocatura bílými figurami, následně David Navara srovnal na 1:1. 

Partie stojí za přehrání, můžete zvolit buď online přenos na chess24, nebo partie v PGN (správnost 

první partie je bez záruky). 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c43a5219-aba4-442d-98eb-c9e525a045aa&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Následovaly dvě simultánky, česká i italská jednička čelily 10 hráčům. David Navara zvítězil 9,5 – 

0,5, když jedinou remízu zaznamenal Jan Soural z TJ Pankrác. Daniele Vocaturo byl k soupeřům 

vstřícnější, celkové skóre bylo 8 – 2, když velmistra porazila Kristýna Petrová z Unichessu. 

 

 
(Závěr simultánky, Daniele Vocaturo se vzdává Kristýně Petrové.) 

 

Videa a fotografie můžete zhlédnout také na Facebooku ŠSČR. Děkujeme hlavní organizátorce 

Erice Phamové a Italskému kulturnímu institutu za pěknou šachovou akci! 

 

Článek publikován 10. 8. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 
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Mostecký šachový talent je na turnaji ve Spojených arabských emirátech 
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8f039018-4260-4311-8449-0a1344f3bd7e&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=9074c7fe-a443-4c97-a284-619e46cb144a&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

NA 64 POLÍCH 
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Krajská a Regionální soutěž v šachu: Val. Meziříčí - Brumov-Bylnice, Slavičín - 

Brumov-Bylnice 

nasevalassko.info - 6.8.2019 

strana: 00 

 

Souboj o první místo zvládli lépe favorizovaní domácí šachisté. Naši hráči z Brumova-Bylnice sice 

podali solidní výkon, ale nepodařilo se jim vyhrát ani jednu partii. Šest remíz svědčí o vyrovnanosti 

souboje, bohužel jsme prohráli dvě partie a to na šachovnicích, které byly v minulých kolech naše 

bodové opory. 

 

První je remis na dvojce, náš hráč je sice aktivnější, žádnou hmatatelnou výhodu však z pozice 

nevytěžil, tak se spokojuje s remízou. (možná brzo) Druhá remis je na 5.šachovnici, vůbec není 

poklidná, jsou nestejné rošády. Náš hráč se brání útoku, ale zároveň si vytváří velice dobrou 

protihru. V dané pozici má každá strana určité napětí v pozici, které musí držet, ale stupňovat jej 

nemůže, asi dobrá remis. Třetí remis nejprve odmítá, ale po dalších několika tazích bere naše osmá 

deska. Soupeřova pozice vypadá nebezpečněji, remis asi dobrá. Čtvrtý remízový konec je na šestce. 

Pozice je dost zablokovaná pěšci a tak se zdá, že dvojice střelců našeho hráče bude proti páru koní 

neúčinná, ale šikovným tahem se daří pozici trochu otevřít a střelce rozehrát, výhoda už určitě není 

na straně soupeře, jak to ovšem vyhrát? Bereme nabídku remíze. (ano či ne se dalo těžko posoudit) 

Máme to 2:2. 

  

Ve vývoji zápasu je určitě šance. Máme sice partii na prohru na 3.šachovnici, ale věříme, že to 

dorovnáme na sedmičce, kde se v pozici začíná náš hráč cítit dobře. Na 1.desce má ná&sca ron; 

hráč solidní pozici, remis dá, když to půjde zkusí i víc, ale proti velmi silnému soupeři musí s 

rozvahou.Na čtverce se náš hráč brání s pěšcem méně, ale dá se to udržet. Náš taktický plán se 

hroutí asi po další půlhodince hry , a to po chybě na sedmičce. Přehlédnutí a ztráta figury rozhoduje 

partii pro soupeře 3:2. Tím je jasné, že body v tomto zápase nebudou. Podle očekávání pak 

prohrává trojka. V této partii propásl náš hráč pěknou možnost oběti kvality s velmi dobrou 

následující hrou, naopak spadl do kombinace, kde ztratil figuru za dva pěchy a to už si soupeř 

pohlídal 4:2. Více než remis nešlo udělat ani z je dničky a poslední partie ze čtverky už nic neřeší, 

náš hráč udrží remis v jezdcové koncovce s pěšcem na míň. 

  

Prohra 5:3 není propadák, ale je jasné, že boj o první místo se nás už netýká. Naši soupeři z 

Valašského Meziříčí to mají jasně ve svých rukou. Další konkurent z Holešova jim totiž odpadl 

prohrou v Rajnochovicích. 

  

Krajská soutěž družstev v šachu – 9.kolo 

Valašské Meziříčí x Brumov-Bylnice 5 : 3 

  

Šest remis za Brumov-Bylnici uhráli: 

1.š. V.Raška, 2.š. J.Běhunčík, 4.š. J.Častulík, 5.š. F.Válek, 6.š. L.Častulík, 8.š. K.Vítek 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f686a36f-a9f3-4b0e-9ecc-014e5f75917b&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f686a36f-a9f3-4b0e-9ecc-014e5f75917b&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

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

-- 

  

Regionální přebor 

7.kolo Sokol Slavičín A x Brumov-Bylnice 3:1 

8.kolo Brumov-Bylnice B x Sokol Slavičín B 2:3 

Naše „béčko" si odehrálo takový pomyslný dvojzápas s celým slavičínským šachovým klubem. V 

prvním zápase byl Slavičín jasný favorit a jedině na 3. šachovnici Petr Čermák jedinou naší výhrou 

zápas trochu zdramatizoval. (obě družstva měla potíže se složením zápasové sestavy a tak se hrálo 

„spravedlivě" ve čtyřech). Ve druhém zápase už byla obě družstva kompletní, ale pro nás bohužel 

opět bez bodů. Na předních šachovnicích jsme sice vyhráli 2:1, ale žádné body nepřišly překvapivě 

ze zadních desek. 

 

Dvě remize na 1.a 2. šachovnici M. Horňák a F. Jedlička, výhra na 3. šachovnici V. Hošík. 

Další výsledky regionálního přeboru: v důsledku různých přesunů a odkladů termínuů více utkání 

se 7. a 8.kolo dokompletovalo až tento víkend (až na jednu vyjímku) 

  

7.kolo 

Napajedla B – Lukov 5:0 

Horní Lhota – Zlín E 1:4 

Pozlovice – Napajedla C 3,5:1,5 

Slavičín B – Zlínterm B 1:4 

 

8.kolo 

Napajedla B – Slavičín A 3:2 

Zlínterm B – Horní Lhota 5:0 

Zlín E – Pozlovice 2,5:2,5 

Lukov – Napajedla C odloženo 

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

pro NAŠE VALAŠSKO info - Jiří Častulík- Brumov-Bylnice 
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Czech Open pohledem Jakuba Stinky, Alexandra Skalského a Jakuba Voříška 

chess.cz - 5.8.2019 

strana: 00 

 

Lada Zelbová 

V termínu 20.-27.7. jsem se zúčastnila svého prvního Czech Openu. Hrála jsem skupinu C – „Gasco 

Open“. Nasazena jsem byla ve spodní části tabulky – č. 235 (ELO 1324). V této skupině/kategorii 

hrálo celkem 265 hráčů a hráček z celého světa. 

 

Na turnaji byla skvělá atmosféra, potkala jsem se tu se spoustou kamarádek a trenérů, které znám z 

předchozích turnajů a z projektu šachového Scoutingu, kterého se účastním. 

 

Hrálo se mi dobře, několik partií jsem hrála i přes čtyři hodiny. Uhrála jsem celkem 5 bodů, 

skončila na 80. místě a k ELO FIDE si připsala 167,2 bodů. Připojuji partii z prvního kola s panem 

Petrem Kvapilem (ELO 1692). Hrála jsem černými figurami a po velkém boji jsem zvítězila, což 

mně povzbudilo do dalších kol. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=359ebc4b-852a-42bc-9e3f-d93b22830237&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=0da390cf-0b93-4b0f-91d7-13affbc259a6&index=articles_cze_2019q3_v2&qt=&qsmpl=%22šach%22+OR+%22šachy%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Partie Petr Kvapil – Lada Zelbová: odkaz 

 

Výsledková listina: odkaz 

 

 
 

Jakub Stinka 

Jakub Stinka si velice přál zahrát velmistrovský turnaj a letos se mu to poprvé splnilo také díky 

podpoře ŠSČR na ,,Open Pardubice“. 

 

V první části turnaje se mu vedlo velice dobře a slušně si zahrál s podstatně silnějšími soupeři. 

 

Po třetím kole byl tuším na 25 místě a moc si to užíval ! 

 



 

 

 
 

Bohužel šachová štěstěna ho neprovázela po celý turnaj a jeho konečné pořadí končí na 233 bez 

bodových ztrát a Kuba je se svým výkonem velmi spokojen. 

 

Velice moc děkujeme za podporu ze strany ŠSČR 

 

Petrášková 

 

Alexandr Skalský 

Na hlavní A-turnaj do Pardubic jsem jel se dvěma cíli. Prvním bylo odehrát kvalitní turnaj s 

předvedenou hrou za kterou se nebudu muset stydět a druhým bylo se co nejvíce vyhýbat časovým 

tísním, které mě dlouhodobě sužují.  A přestože to mohlo být ještě mnohem lepší jak po čistě 

šachové, tak po časovkové stránce, tak si myslím, že jsem odehrál vcelku solidně. 

 

Turnaje se zúčastnilo 323 hráčů ze všech možných koutů světa s průměrným ratingem přes 2250, 

což vyznačuje vysokou kvalitu, kterou tento turnaj již dlouhodobě disponuje. 

 



 

 

Já jsem byl nasazený s elem 2049 až na chvostu startovní listiny, nicméně jsem to bral spíše jako 

plus. Celý turnaj jsem díky tomu dostával nasazené hráče a všech mých 9 soupeřů mělo rating přes 

2200. S těmito hráči se mi podařilo uhrát 4 body z 9 partií s konečným výkonem 2247 a přípisem 

79,2 elo bodů, s čímž jsem poměrně spokojený. Určitě jsem z toho mohl vytěžit ještě více, obzvlášť 

remízy v 2. a 5.kole byly velmi blízko výhře, na druhou stranu však moji soupeři občas dělali také 

zbyteční chyby, takže výsledek je asi spravedlivý. 

 

 
 

Co se týká mimošachových aktivit tak o ty nebyla nouze. Jako jednu z věcí vypíchnu velmi dobře 

zorganizovaný fotbalový turnaj v malé kopané, který dokonale posloužil jako doplňující fyzická 

aktivita a také vyčištění hlavy. 

 

Celkově tedy tento turnaj hodnotím značně pozitivně. Nasbíral jsem zde spoustu zkušeností, které 

se mi snad podaří co nejlépe zúročit v budoucnu, k tomu si užil týden s kamarády a poznal hodně 

nových lidí. Určitě se rád podívám do Pardubic zase a těším se na další ročník. 

 

Alexandr Skalský 

 

Jakub Voříšek 

V Pardubicích jsem byl tento rok poprvé. Vždycky jsem to totiž považoval za moc masivní turnaj. 

Ale to jsem si tenhle rok vyvrátil. Nejenom, že ,,hrací hala,, je veleobří, ale i ta komunita všech, 

které znám, mě příjemně překvapila a byl jsem velmi rád, že jsem tam jel. I přes to, že jsem uhrál 

pouze 3/9 a připsal 18 ELO bodů, jsem si opravdu dobře zahrál a někteří silnější hráči, se kterými 

jsem hrál, mi i po partii poradili, kde jsem to zkazil popř., jak to zahrát lépe. Na ubytování si 

nemohu stežovat, jelikož jsem nebydlel na kolejích, ale u Tomáše Ludvíka. Doufám, že mě k sobě 

pozvou i na příště a velmi se těším na další rok. 

 

Adam Frank 



 

 

Ve dnech 19.7.-27.7. jsem se zúčastnil velmistrovského turnaje Czech Open v Pardubicích. Byl to 

můj nejsilnější turnaj v životě. Do Pardubic jsem přijel, abych poměřil své síly se silnějšími a 

zkušenějšími hráči a také jsem turnaj bral jako poslední přípravu na nadcházející Mistrovství 

Evropy v Bratislavě. Na turnaj jsem přijel společně s dalšími členy BŠŠ, včetně trenéra IM Standy 

Jasného. Standa nám pomáhal s přípravami na jednotlivé partie. 

 

Na turnaji jsem skončil s 3,5 body na 258. místě a dokázal jsem si, že je stále co zlepšovat hlavně 

na propočtu variant. 

 

 
 

Na konci jsem bohužel přehlédl vyhrávající kombinaci a tak partie skončila remízou. 

 

Turnaj se mi líbil a těším se na další ročník! 

 

Adam Frank 

 

Kristýna Laurincová 

V červenci jsem se zúčastnila ME juniorských družstev v Pardubicích a zůstala jsem zde i na hlavní 

turnaj „A“ Czech Openu. Turnaj byl velice silně obsazený a já jsem byla nasazená někde ke konci. 

Všichni soupeři byli silní a mi se vůbec nedařilo a dopadla jsem naprosto příšerně, upřimně se mi o 

tom ani moc psát teda nechce. Jednoduše chci dělat všechno pro to, abych takto už turnaj nesehrála. 

Ve volném čase jsem se zúčastnila fotbalového turnaje s názvem „Ach Áno!“ a výsledek taky nic 

moc, navíc jsem si něco udělala s kolenem, když na mě spadl jeden Němec. I to se stává. Od té 



 

 

doby jsem už ovšem fotbal nehrála. Zkusila jsem si tedy najít jinou aktivitu, a to deskové hry. Po 

celý průběh Czech Openu zde byl Pan David Kotin, který se těmto aktivitám věnuje dlouhá léta a 

naučil mne Mankalu, za což jsem vděčná, jelikož mne to opravdu bavilo, ale mockrát jsem se tam 

už neukázala, protože to můj mozek nezvládal.       

Po celý turnaj mě připravoval IM Stanislav Jasný, za což mu děkuji. Rovněž chci poděkovat celému 

SŠČR, který mi poskytl finanční podporu na tomto úžasném turnaji, kde jsem měla možnost získat 

nové zkušenosti a poučit se z chyb. 

Nakonec přikládám jednu partii, kde jsem mohla konečně zvítězit, ale opět jsem to pokazila. 

Podívejte se sami. 

 

Kristýna Laurincová 

 

Richard Stalmach 

Ve dnech 19. – 27. 7. jsem se zúčastnil velmistrovského A turnaje v Pardubicích. Tohohle turnaje 

jsem se zúčastnil, abych si zahrál se silnějšími soupeři a také, protože to byla poslední příprava na 

Mistrovství Evropy v Bratislavě. Na turnaj jsem přijel společně s dalšími “BŠŠáky“ a s trenérem 

IM Stanislavem Jasným, který nám všem pomáhal s přípravami. 

 

Na turnaji jsem vybojoval 3,5 bodů s čím, nejsem moc spokojený, ale určitě jsem nasbíral cenné 

zkušenosti, které dále zužitkuju. 

 

Turnaj z mojí strany se sice nepovedl, ale líbil se mi a doufám, že se zúčastním i příštího ročníku. 

 

Partie z prvního kola (Buchcar-Stalmach) 

 



 

 

 
 

Richard Stalmach 

 

Článek publikován 17. 8. 2019 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 
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