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Šachy na Olympiádě dětí a mládeže 

chess.cz - 30.1.2020 

strana: 00 - autor: Filip Rokoš Hkk, Jakub Kůsa Kvk 

 

Zimní Olympiáda dětí a mládeže se poprvé konala v Karlovarském kraji. Vybraní sportovci z 

jednotlivých krajů bojovali o olympijské medaile ve dvanácti disciplínách. Šachy opět právem 

patřili do tohoto výběru. Doprovodný olympijský program a šachová klání probíhala v olympijském 

domě, tím byl hotel Thermal. Ten je spíše znám jako dějiště karlovarského Mezinárodního 

filmového festivalu, ale nám, šachistům také vytvořil pěkné podmínky. 

 

V kongresovém sále hotelu se první dva dny hrály turnaje jednotlivců a další dva dny turnaj 

čtyřčlenných družstev. Turnaj jednotlivců se hrál na 7 kol tempem 25 minut na partii s přídavkem 

10 sekund za každý tah. Turnaj byl rozdělen do čtyř kategorií: dívky, nejmladší žáci, mladší žáci a 

starší žáci. 

 

 
 

Pro mě byla účast na olympiádě již třetí a tentokrát jsem bojoval o cenný kov v nejstarší kategorii 

starších žáků. Byl jsem nasazen jako pátý hráč dle aktuálního ELA. Moje ambice v tomto turnaji na 

domácí půdě byly ale vyšší. I když jsem věděl, že na turnaj přijela velmi silná republiková špička, 

tak jsem si medaili moc přál. Na předchozích olympiádách jsem ji totiž nezískal a spíše sbíral 

zkušenosti. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8520c563-9cd0-486e-8912-9447f90b1587&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Šachový turnaj jednotlivců se rozběhl hned první olympijský den. V sále byla pohodová atmosféra, 

ale také trochu napětí před začátkem turnaje. Bylo znát odhodlání odehrát turnaj naplno a také 

„oťukat“ formu soupeřů před blížícím se březnovým mistrovstvím ČR, které se bude hrát opět v 

Koutech. 

 

Pro mě se úvod turnaje odehrál celkem podle očekávání. Po ukončení pátého kola jsem byl dokonce 

přizván Peťou Piskem ke spolukomentování partie, kdy jsem hrál s Kubou Vojtou. Partii Kuba 

nerozehrál dobře, ztratil pěšce, a proto jsem se snažil pozici zjednodušovat. Následně jsem získal 

druhého pěšce a už jsem si říkal, že vítězství by nemuselo být daleko. Později jsem se ale do 

realizace výhody zamotal a pěšce jsem tentokrát ztratil já. Při společném komentování se do diskuse 

zapojil i GM Martin Petr, který byl také v sále pro on-line komentáře. Zkoušeli jsme různé varianty, 

většina z nich vedla k mé výhře. O pár tahů později jsem v partii nastražil léčku a nechal stát 

nekrytého pěšce. Kuba léčku neprohlédl a před ztrátou věže se vzdal. Byl jsem za vítězství rád, 

protože mi hodně pomohlo k boji o medaili. Také jsem si rád vyzkoušel komentátorské křeslo :-). 

 

Když turnaj dospěl do šestého kola, tak jsem měl hrát s Filipem Rokošem. Filip po pátém kole vedl 

s náskokem celého bodu, proto jsem odmítl jeho nabídku remízy a šel hrát na výhru. Po zahájení 

jsem získal trochu lepší pozici, později získal pěšce, potom druhého a následně jsem mohl obětovat 

dámu, abych si postavil druhou s výhodou věže. Bílý se poté po pár tazích vzdal. 

 

 



 

 

 
Filip Rokoš (HKK) – Jakub Kůsa (KVK), ODM 2020, 6. kolo 21. 1. 2020 

 

V pozici na diagramu již stojím na výhru, partii jsem zakončil velmi rychle po 1…Dxe1! 

 

2. Vxe1 Vxe1+ 3.Kh2 d2 4. Dc3 bílý sice pohrozil matem na g7 a vzetím na d2, ale černý je 

rychlejší 4…Vh1+! A bílý se vzdal, neboť po (5. Kxh1 přijde d1D+ se šachem a černý snadno 

vyhraje s věží navíc). 

 

(5.Kg3 přijde Je2+ se ziskem dámy) 

 

V posledním sedmém kole jsem hrál s Markem Mičou. V partii jsem nechtěl riskovat, protože 

remíza by mi stačila na vysněný kov, proto jsem zahájil partii velmi nenáročně a potom jsem nabídl 

remízu, která byla akceptována. 

 

Po dohrání poslední partie jsem věděl, že budu nejhůře druhý, ale po prohře Filipa Rokoše v 

posledním kole jsem turnaj se ziskem pěti bodů ze sedmi partií samostatně vyhrál. Po dohrání všech 

partií následoval v olympijském domě květinový ceremoniál, kde nám pogratuloval k medailím 

místopředseda šachového svazu GM Martin Petr. Každý obdržel diplom a plyšovou veverku 

Čiperku – maskota olympiády. Večer následoval medailový ceremoniál před hotelem Thermal, z 

rukou zastupitelů kraje jsme dostali krásné medaile a poháry. Na mě čekala ta nejcennější, zlatá. 

 



 

 

 
 

Následující ráno začal druhý turnaj – turnaj družstev, kde jsem hrál na 1. šachovnici za Karlovarský 

kraj. Náš tým nakonec skončil celkově 12. z celkových 14. družstev. Já jsem uhrál ze tří partií  2,5 

bodu, ostatním členům týmu se bohužel moc nedařilo. Dvě partie jsem sehrál s Matějem Hurtíkem, 

který hrál turnaj jednotlivců v dobré formě a skončil celkově pátý. První partie skončila remízou, 

když jsme oba mohli v určitý moment vyhrát. Druhou partii jsem vyhrál ve střelcové koncovce. 

 

Jakub Kůsa (KVK) – Matěj Hurtík (LBK), ODM 2020, 3. kolo turnaj družstev, 23. 1. 2020 

 
 



 

 

V pozici na diagramu má bílý sice 2 pěšce navíc, ovšem výhra není tak jednoduchá. Nakonec jsem 

ji našel a zahrál 1.f3! Sxf3 (1…gxf3 2.h4+- a bílý vyhraje na volného pěšce) 2.h4! Černý se vzdal, 

kdyby se stalo (2…gxh3 3.Kxf3+- bílý má střelce navíc). 

 

Nejlepším kláním turnaje byla po právu vyhlášena partie Marka Miči a Kuby Vojty v soutěži 

družstev. Byla to finálová partie o zlatou medaili. Marek obětoval figuru za velmi silný útok. Kuba 

se sice mohl bránit, ale pouze přesnou hrou. Nakonec Kuba zahrál nepřesně, dostal se do velmi 

nepříjemné koncovky, kterou nakonec prohrál. 

 

Marek Miča (MSK) – Jakub Vojta (STC), ODM 2020, 4. kolo turnaj družstev, 23. 1. 2020 

 
 

Před pár tahy bílý obětoval figuru, za kterou má dostatečnou kompenzaci v podobě tří pěšců a 

odhaleného černého krále. Obrana je sice možná, ovšem při přesné hře. Černý zahrál 1…Dd7, 

mnohem lepší bylo (1…De7 s okamžitým útokem na pěšce e3 2.Df3 Vae8 a černý nemá problém). 

 

2.Vf6 Kg7 toto už je chyba, bylo nutné uznat chybu a zahrát (2…De7, ale v horší verzi, neboť bílý 

už má věž na f6, kde stojí lépe) 3.Df3 Jc4 4.Vf1 Jd2 5.Dh5 Jxf1 6.Dh6+ Kg8 7.g6 zajímavá pozice. 

Bílý má věž a figuru méně, má ale velmi silný útok 7…fxg6 8.Vxg6+ Kf7 9.Vf6+ Kg8 10.Vg6+ 

Kf7 11.Vf6+ Kg8 12.Dg5+! Opakování tahů zde sice bylo možností, ale bílý nemá důvod a může 

pozici i dále zkoušet, protože černý na výhru nemůže pomýšlet kvůli slabému králi. 12…Dg7 

13.Vg6 Dxg6 14.Dxg6++- pozice je již vyhraná, jezdec stojí špatně a bílí pěšci za chvíli začnou 

pochodovat do dámy. Marek později partii dotáhl do vítězného konce. Velmi hezká partie! 

Olympijské zlato tak získal v soutěži družstev Moravskoslezský kraj. 

 



 

 

Celý týden turnaje komentoval skvělý IM Petr Pisk. Všech 28 partií bylo on-line přenášeno do sálu 

pro komentáře. Petr zábavnou formou komentoval zajímavé partie a tím bavil a také šachově 

obohatil všechny přítomné v sále. 

 

Ve středu do Karlových Varů zavítal další host, akademický mistr světa IM Tadeáš Kriebel. 

Odpoledne s ním proběhla simultánka. Tadeáše vyzvalo celkem 16 soupeřů, každý chtěl zahrát co 

nejlépe. Tadeáše nikdo neporazil. Remízu uhráli pouze tři hráči: Matěj Šedivý, Honza Očenášek a 

já 🙂 . Ostatní po boji padli, Tadeáš suverénně prokázal své kvality. 

 

Rád bych za všechny účastníky poděkoval organizátorům za výborně organizované turnaje, 

konkrétně Marcelu Vlasákovi a jeho týmu, rozhodčím IA Jiřině Prokopové a Ladislavu 

Hajšmanovi. Mému trenérovi FM Lukáši Vlasákovi, který se také výborně staral o on-line přenos a 

IM Petru Piskovi za jeho komenty. Velký dík patří i kapitánce karlovarského týmu WGM Zuzce 

Hagarové, protože nám byla vždy milou oporou. Dále bych chtěl poděkovat mé rodině za velkou 

podporu během turnaje a také kamarádům, kteří se na mne přišli podívat a povzbudit mě. 

 

Děkuji za čtyři krásné šachové dny! 

 

Jakub Kůsa 

 

Odkaz na turnaj starších žáků: 

https://chess-results.com/tnr508546.aspx?lan=5 

 

Odkaz na turnaj družstev: 

https://chess-results.com/tnr509197.aspx?lan=5&art=0 

 

Článek publikován 30. 1. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 

 

Okresní kolo přeboru družstev škol Havlíčkobrodska v šachu 2019/2020 

vysocina-news.cz - 30.1.2020 

strana: 00 - autor: Drahomíra Kaňková 

 

Na konci ledna soutěžila družstva škol z Havlíčkobrodska v okresním kole mistrovství ČR v rapid 

šachu. Pořadatelem byl netradičně Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou, hrály se dva turnaje ve 

sportovní hale ve Žďáru nad Sázavou a soutěžilo se o postup do krajského kola. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=fea19952-dbcc-49b5-9e20-c5d6190dfc78&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 
 

Přihlásilo se celkem deset družstev, 42 hráčů a hráček. Hrálo se v obou turnajích na šest kol, 

tempem 2×15 min. pro každého hráče. 

 

I. kategorie – 1.-5. tř. ZŠ – 4 družstva, 17 hráčů 

1. ŽŠ Lipnice 

Oberreiter Robin 

Eigel Michal 

Krovová Nela 

Výborný Erik 

 

2. ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod 

Brož Pavel 

Kumštar Vojtěch 

Šedý Mikeš 

Novotný Adam 

 

3. ZŠ B. Reynka Lípa 

Srba Daniel 

Zajíček Pavel 

Souček Daniel 

Prostřední Matyáš 

 

4. ZŠ Chotěboř 

Junová Alexandra 

Doležálek Max 

Bělík Jan 

Landsman Hynek 

 

Plný počet bodů uhrál na první šachovnici Daniel Srba. 

 



 

 

Družstvo ZŠ Lipnice a ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod postupuje do krajského kola mistrovství ČR v 

rapid šachu družstev škol. 

 

II. 6.-9. tříd ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – 4 družstva, 17 hráčů 

 

    Gymnázium Chotěboř 

    Pejřimovská Viola Ruby 

    Pejřimovský Tadeáš Rubel 

    Zvolánek Štěpán 

    Nejedlý Radek 

    Krupička Filip 

    ZŠ Smetanova Chotěboř 

    Jun Robert 

    Nejedlý Lukáš 

    Jun Rostislav 

    Pleskačová Marta 

    ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod 

    Lang Šimon 

    Janata Adam 

    Štolfa Jan 

    Nepraš Daniel 

    ZUŠ Lipnice 

    Fencl Vítek 

    Lang Adam 

    Zajíček Lukáš 

    Novák Jakub  

 

Plný počet bodů uhrál na první šachovnici Šimon Lang Šimon a na druhé šachovnici Tadeáš Rubel 

Pejřimovský. 

 

Družstvo Gymnázium Chotěboř a ZŠ Smetanova Chotěboř postupuje do krajského kola mistrovství 

ČR v rapid šachu družstev škol. 

 

III. kategorie – SŠ – 2 družstva, 8 hráčů, 

 

Gymnázium Havlíčkův Brod 

 

Gymnázium Chotěboř 

 

Obě družstva postupují do krajského kola mistrovství ČR v rapid šachu družstev škol. 

 



 

 

 
 

Do Prahy zavítají nejlepší šachisté světa 

hanackyvecernik.cz - 30.1.2020 

strana: 00 

 

V úterý 11. února bude v pražském hotelu Don Giovanni zahájen druhý ročník mezinárodního 

šachového festivalu Prague International Chess Festival 2020. Své síly zde přijede poměřit mimo 

jiné také deset předních světových velmistrů, kteří se řadí mezi 50 nejlepších hráčů světa. Během 

festivalu bude probíhat bohatý doprovodný program. 

 

Od 11. do 22. února bude pražský hotel Don Giovanni patřit šachistům, kteří zde přijedou, aby 

během jedenácti dnů poměřili své hráčské zkušenosti na festivalu Prague International Chess 

Festival 2020. 

„Jedna z hlavních idejí je umožnit českým reprezentantům, nadějným juniorům a šachovým 

nadšencům utkat se s absolutní světovou špičkou na domácí půdě,“ vysvětluje ředitel festivalu Petr 

Boleslav. 

„Rovněž věříme, že náš festival svým postupovým formátem utuží soutěživého sportovního ducha, 

posílí vůli po vítězství, upevní víru ve vlastní síly a bude zdravě motivovat české šachisty všech 

věkových a výkonnostních kategorií k dalšímu individuálnímu růstu,“ dodává. 

 

Během festivalu proběhne celkem sedm turnajů: 

1) MASTER TOURNAMENT – jedná se o uzavřený velmistrovský turnaj, ve kterém změří síly 

deset hráčů z TOP 50 světového žebříčku. Jedničkou turnaje bude aktuálně 16. hráč světa Jan-

Krzysztof Duda z Polska, dále se zúčastní například Pentala Harikrishna z Indie, Nikita Vitiugov z 

Ruska, jenž bude obhajovat vítězství z minulého ročníku festivalu, Wei Yi z Číny, Nils Grandelius 

ze Švédska, Vidit Gujrathi z Indie, David Anton Guijarro ze Španělska, Markus Ragger z 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=338f9657-b292-42ac-8d1f-ccd315afd7f9&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Rakouska, Samuel Shankland z USA a nebude chybět ani nejlepší český hráč, který ve světovém 

žebříčku drží aktuálně 30. místo, David Navara. 

 

2) CHALLENGERS TOURNAMENT – účastní se jej 4 nominování čeští hráči, jedná se především 

o reprezentanty nebo zálohu reprezentace. Zbylých šest velmistrů je pozvaných. Tohoto turnaje se 

zúčastní Andrey Esipenko z Ruska, Jorden Van Foreest z Holandska, Hannes Stefansson z Islandu, 

Nijat Abasov z Ázerbájdžánu, Mateusz Bartel z Polska, Kacper Piorun z Polska a z České republiky 

Lukáš Černoušek, Van Nguyen, který se v roce 2017 stal nejmladším českým velmistrem v historii, 

Jan Krejčí a Tadeáš Kriebel. Vítěz tohoto turnaje postoupí v roce 2021 do MASTER 

TOURNAMENT. 

 

3) FUTURES TOURNAMENT – novinkou letošního ročníku bude tento turnaj, ve kterém si 

poměří síly mládež do 13 let s mezinárodními úspěchy. Českou republiku bude reprezentovat trojice 

hráčů, z níž zatím největších úspěchů dosahuje devítiletý Václav Finěk. Šachům se věnuje necelé 

čtyři roky a již se stačil stát čtyřnásobným mistrem ČR. Daří se mu i na mezinárodní scéně. 

Předloni byl devátý na MS v kategorii do osmi let, loni druhý na ME v kategorii do deseti let a 

první na MEU v kategorii do dvanácti let. Dále se tohoto turnaje zúčastní kupříkladu polští sousedé, 

kteří posílají Jana Klimkowského, z Turecka přijede bronzový z mistrovství Evropy škol do 

jedenácti let Ediz Gürel nebo bronzový z mistrovství Evropy do 12 let Izraelec Roy Vagman. 

„Našim cílem je umožnit právě takovým mladým hráčům účast v turnaji Futures, kde dostanou 

možnost zažít na vlastní kůži kolotoč velkého turnaje s již renomovanými hráči světového žebříčku, 

šanci nasbírat zkušenosti a rady od svých vzorů a získat pozitivní motivaci do další šachové práce,“ 

říká o zařazení této kategorie ředitel festivalu Petr Boleslav. 

 

4) OPEN TOURNAMENT – otevřený mistrovský turnaj s normou GM, kterého se mohou zúčastnit 

šachoví hráči všech věkových kategorií či výkonnosti. Vítěz turnaje získává právo účasti v turnaji 

CHALLENGERS 2021. Na loňském ročníků se jej zúčastnilo téměř 200 šachistů. 

 

5) RATINGOVÉ TURNAJE 

 

6) RAPID TURNAJ 

 

7) BLESKOVÝ TURNAJ 

 

Během Prague International Chess Festival 2020 bude probíhat také bohatý doprovodný program. 

V sobotu 15. února se v hotelu Don Giovanni uskuteční od 14:00 hodin přednáška ředitele 

Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského a legendy českého a světového šachu velmistra 

Lubomíra Kaválka „Jak hrál Václav Havel šachy“. 

 



 

 

 
 

V pondělí 17.2. se od ranních hodin uskuteční akce Dětský den, na kterou pozvánku obdrží co 

nejširší publikum dětí a mládeže, pražské školy i klasické šachové kluby, které vychovávají 

čerstvou krev. Na mladé návštěvníky bude čekat v prostorách hotelu Don Giovanni osm soutěžních 

stanovišť. 

„Dovednostní soutěže by měly dětem především ukázat, že šachy jsou zábavná hra a základní 

pravidla jsou vlastně velmi jednoduchá. Pokročilejším šachistům z řad žáků bude určen vyšší stupeň 

soutěže, kde pro zisk soutěžních bodů bude zapotřebí vyřešit šachovou úlohu nebo správně vyplnit 

malý kvíz z šachové historie. Rozmístění stanovišť po celém hotelu nebylo zvoleno náhodou. Cílem 

je provést návštěvníky všemi prostory, kde se šachový festival odehrává, což je kromě hracího sálu 

i třeba studio pro živé vysílání nebo místnost pro analýzy odehraných partií,“ vysvětluje ředitel 

festivalu Petr Boleslav. 

 

Na každého účastníka čeká malá odměna a nejlépe vyhodnocení soutěžící obdrží z rukou patronky 

této doprovodné akce, ambasadorky šachového klubu Moravská Slavia Brno a modelky Inny 

Puhajkové upomínkovou miniaturu turnajové trofeje. 

 

„Věřím, že návštěva našeho festivalu může mnohým dát impuls pro hraní šachů ať už aktivně nebo 

doma se svými blízkými,“ dodává Boleslav. 

 

Doprovodný program bude 17. února pokračovat v kině Aero, kde od 15.00 hodin odstartuje 

simultánka velmistra Borise Gelfanda. Za šachovnici zasedne i Inna Puhajková, která povede jako 

kapitánka tým složený z účastníků uzavřeného turnaje Futures. 

 

Ve stejný den bude v kině Aero v 17:30 zahájen třídenní filmový festival „Královská hra ve filmu“. 



 

 

„Návštěvníkům a divákům se naskytne příležitost pohledu do zákulisí života předních světových 

velmistrů prostřednictvím vybraných dokumentárních filmů nebo si budou moci vychutnat sílu 

hraných filmů, ve kterých je královská hra nedílnou součástí příběhu,“ prozrazuje ředitel festivalu. 

Hostem filmového festivalu bude izraelský režisér Halil Efrat, který osobně uvede svůj 

dokumentární film o velmistru Borisi Gelfandovi nazvaný Album 61, jenž bude první projekcí 

festivalu. 

 

Málo se ví o šachových kvalitách legendárního režiséra Miloše Formana, a tak v 19:30 začne 

přednáška česko-amerického spisovatele, scénáristy a dramatika Jana Nováka a legendy českého a 

světového šachu, velmistra i dlouholetého přítele Miloše Formana Lubomíra Kaválka „Jak hrál 

šachy Miloš Forman“. 

 

Ve 20:30 je naplánováno promítání norského dokumentárního filmu Magnus norského režiséra 

Benjamina Ree, který detailně publiku představí fenomén mistra světa Magnuse Carlsena. 

Filmový festival bude pokračovat v úterý 18. února a ve středu 19. února večerní projekcí hraných 

filmů. Vstupenky na jednotlivá představení budou k dostání v pokladně kina Aera. 

 

Na loňský první ročník festivalu přijelo 222 účastníků ze 30 zemí, nejdelší 8288 km dlouhou cestu 

do Prahy absolvoval Dong Bao Nghia z Vietnamu. Prahu navštívilo 32 šachových velmistrů z toho 

8 ze světové TOP 30 a 1 úřadující mistryně světa. Festival poctili svou návštěvou 3 velvyslanci 

(Indie, Čína, Maďarsko). 

 

V průběhu 12 festivalových dnů bylo v 9 kolech odehráno celkem 878 partií. Vyhlášeno bylo 18 

medailistů, pro účastníky bylo připraveno na 55 cen. Cenový fond festivalu činil 1 980 000 Kč. Na 

festival dohlížel 12členný organizační tým a 4 rozhodčí. 

 

Šachisté Karviné v pásmu sestupu, béčko Orlové také nezáří 

karvinsky.denik.cz +1 - 30.1.2020 

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

 

V sedmém kole druhé ligy šachu byl z okresních zástupců úspěšný jen Slovan Havířov. Orlová B 

aspoň remizovala, zato Karviná a Baník Havířov neuspěly. Nejhůře je na tom Karviná, která v 

tabulce klesla na předposlední sestupové místo. 

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=33638197-89eb-4ca4-bf16-718d3b0d996e&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Sokol Vrbno p. P. – Slovan Havířov 3,5:4,5 

 

Šachisté Slovanu v duelu týmů z prostředku tabulky vyhráli těsně ve Vrbně pod Pradědem. „A to 

nám chyběly polské posily Wiewiora a Szczepanek. Je to cenná výhra,“ uznal kapitán Slovanu Aleš 

Kubeczka. 

 

Úvod zápasu byl ryze remízový, když si nerozhodné partie připsali Jaworski, Kubeczka, Neděla a 

následně i Pacl. „O první rezultativní výsledek se postaral Kaminský, který porazil Hrbáčka. 

Soupeři srovnali Tustanowskim, který získal bod proti našemu Valenčíkovi. Osud zápasu tak 

závisel na náhradnicích Ovesném a Siwkovi, kteří se ale své úlohy zhostili výborně,“ chválil 

Kubeczka. 

 

Siwek totiž udržel remízu s Májem a Ovesný dokonce vyhrál. „Podařilo se mu vymanit ze 

stísněného postavení a v koncovce poslední partie Fojtíka přehrál,“ přiblížil kapitán havířovského 

družstva. 

 

Body: Tustanowski 1, Vaněk, Luch, Kárník, Pán a Máj po 0,5 – Kaminský a Ovesný po 1, Neděla, 

Jaworski, Pacl, Kubeczka a Siwek po 0,5. 

 

ŠACHY 

Rokycanský deník +4 - 29.1.2020 

rubrika: Sport / Plzeňský kraj - strana: 13 - autor: (ko) 

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=9c0abf70-d168-4b6e-b81a-8467ecc0a7d9&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Pozvánka na letní šachové tábory 

chess.cz - 29.1.2020 

strana: 00 

 

Šachový svaz České republiky i letos podpoří účast talentovaných dětí na letních táborech. Díky 

vysoké šachové kvalitě a dlouhé tradici byly letos vybrány letní tábory v Palučinách, resp. v 

Domašově, výše podpory činí 60.000 Kč. 

 

Jednotlivý tábor dostane podporu 30.000 Kč – prvních 10 přihlášených hráčů z aktuální listiny 

talentů ( https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/04/Listina-talentů-2019-abecedně.pdf ) 

zaplatí o 3.000 Kč menší vklad. 

 

Technické záležitosti ohledně plateb vyřeší jednotliví organizátoři ve spolupráci s rodiči a 

sekretariátem ŠSČR. 

 

Krásné zážitky všem přeje 

 

Petr Pisk 

Manažer reprezentace mládeže ČR 

 

Jubilejní 40. šachový tábor pořádaný Palučinskou šachovou školou 

 

Odkaz na web: https://www.sachovepaluciny.cz/tabor2020 

(obsahuje propozice, seznam přihlášených, apod.) 

Termín: 26. 7. – 9. 8. 2020 

Místo: Letohrad 

Děti mohou očekávat šachové turnaje, přednášky, rozbory, řešitelskou soutěž. Dále sporty, 

celotáborovou hru, bazén, hry v lese a na louce, diskotéky, táborák, celodenní výlet. 

 

Veronika Táborská 

 

Letní tábor pro talentované šachisty (Propozice – DOC, PDF) 

 

Termín: 1. – 11. 7. 2020 

Místo: Domašov nad Bystřicí 

Ubytování: v budově 

Strava: 5x denně, pitný režim 

Hlavní vedoucí: IM Richard Biolek st. 

Trenéři: GM Štohl, GM Vokáč, GM Šimáček, WGM Ptáčníková, IM Biolek ml., IM Biolek st., St. 

Stárek + osvědčený kolektiv vedoucích 

 

odkazy na minulé ročníky: 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=22e76f49-12c6-48c5-8813-5bbc6800811d&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sh8e5FSd4P0&t=123s 

https://www.youtube.com/watch?v=L-sBngXoEx4&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzp2QZuneDg 

http://ssok.chess.cz/zprava.php?id=1130 

 

Šachový program: šachový trénink, přednášky, řešitelská soutěž, méně pokročilí hrají i rapid turnaj 

Nešachový program: sport (fotbal, ringo,…), hry v přírodě i v místnosti, táborák… 

Zajímavosti: Tábory pořádáme od roku 1992, včetně legendárních Čartáků 1998 – 2005, 75% dětí 

jezdí opakovaně, vedoucí se rekrutují z řad bývalých účastníků. 

Účastníci tábora obdrží šachovou příručku (tradice od roku 1997!) a šachové tričko. 

 

Richard Biolek 

 

Úvodní foto: web ŠSOK 

 

Článek publikován 29. 1. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 

 

Dům dětí zaplavili znalci šachů a her 

Týdeník Rokycansko - 29.1.2020 
rubrika: Zprávy z regionu - strana: 02 - autor: (hav) 

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=cbd968ee-aa4e-432e-a335-12687efb3c40&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Okresní přebor škol v šachu 

REGION OPAVSKO - 28.1.2020 

rubrika: Sport - strana: 21 - autor: (avi) 

 

 
  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=f98d71a1-e561-444c-8445-be8de3a5863e&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Klíčové omyly z Wijku 

28.01.2020 Lidové noviny Poslední strana PAVEL MATOCHA Strana 20 AVE: 69 513 Kč GRP: 

2,27 Čtenost: 203 894 Tištěný náklad: 43 452 Prodaný náklad: 33 387 

 

 
 

Třebíčské šachování 

vysocina-news.cz +1 - 28.1.2020 

strana: 00 - autor: Drahomíra Kaňková 

 

V sobotu 25. ledna pořádal Šachový oddíl ŠK Caissa Třebíč a DDM Třebíč sedmý ročník turnaje 

Třebíčského šachování, které bylo zároveň čtvrtým turnajem LVM. Šachování probíhalo v 

klimatizovaných prostorách DDM v Třebíči s celkovou účastí 85 hráčů a hráček z Kraje Vysočina a 

Vlašimi. 

 

Hrály se dva turnaje na devět kol tempem 2×15 min.+5s/tah. 

 

Turnaj mladších (do 10 let), 36 hráčů 

Velmi těsné vítězství patřilo Danielu Srbovi, ŠK Světlá nad Sázavou s 8 body, kde o vítězi rozhodlo 

až druhé pomocné hodnocení. Zároveň získal 1.místo H10 . 2.místo rovněž s 8 body vybojoval 

talent Vysočiny Martin Policar TJ Spartak Pelhřimov a bylo to 1.místo H8. 3.místo se 7 body získal 

Jakub Stejskal Gambit Jihlava a zároveň 2.místo H10. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L023A20C/1714674/2020-01-28/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1714674%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=8d07ac96-c09a-49d7-89d5-b10f464497c2&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

 
 

H8 

1. Martin Policar, 8 b, TJ Spartak Pelhřimov 

2. Pavel Brož, 6 b, ŠK Světlá nad Sázavou 

3. Adam Ošmera, 5 b, TJ Spartak Velká Bíteš 

 

H10 

1. Daniel Srba, 8 b, ŠK Světlá nad Sázavou 

2. Jakub Stejskal 7 b, Gambit Jihlava 

3. Daniel Nikolas Zeman, 6 b, ZJ Spartak Vlašim 

 

D10 

1. Lucie Šťávová 5 b, TJ Náměšť nad Oslavou 

2. Kamila Havelková, 5 b, Gambit Jihlava 

3. Tereza Pádivá, 4,5 b, ŠK Světlá nad Sázavou 

 

Více na: http://chess-results.com/tnr510037.aspx?lan=5&art=4 

 

Turnaj starších (od 10 do 16 let) 49 hráčů 

Vítězem se stal s osmi body Filip Zedníček, ŠK Světlá nad Sázavou a zároveň získal první místo 

H14, druhé místo obsadil Tomáš Koumar se 7 body, TJ Jiskra Havlíčkův Brod a bylo to první místo 

H12, sedm bodů uhrál ze stejného oddílu i Matěj Pavliš a bylo to třetí místo a zároveň třetí místo 

H14. 

 

H12 

1. Koumar Tomáš, 7 b, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

2. Kovařík Vít, 6 b, Gambit Jihlava 

3. Fencl Vítek, 6 b, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

 



 

 

D12 

1. Markéta Šťávová, 6 b, TJ Náměšť nad Oslavou 

2. Lucie Rybáčková, 6 b, Gambit Jihlava 

3. Pavla Krupičková, 4 b, ŠSK Active Žďár nad Sázavou 

 

H14 

1. Filip Zedníček, 8 b, ŠK Světlá nad Sázavou 

2. Matěj Pavliš, 7 b, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

3. Ivoš Pejcha, 6 b, Gambit Jihlava 

 

D14 

1. Helena Šťávová, 5,5 b, TJ Náměšť nad Oslavou 

 

H16 

1. Matěj Šedý, 6 b, ŠK Světlá na Sázavou 

2. Petr Sklář, 6 b, TJ Žďár nad Sázavou 

3. Filip Ležal, 5,5 b, Žďár nad Sázavou 

 

D16 

1. Anna Satrapová, 4b, TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

 

  



 

 

Šachy? Je to sport jako každý jiný, říká vítěz olympiády Kůsa 

Sokolovský deník +2 - 27.1.2020 

rubrika: Sport/KArlovarský kraj - strana: 10 - autor: dom) 

 

 
 

Pražský mezinárodní šachový festival 

chess.cz - 27.1.2020 

strana: 00 - autor: Výstava Mezinárodní Šachový Turnaj, Velmistrů Praha 

 

Zveme Vás na návštěvu druhého ročníku Prague International Chess Festivalu, který proběhne v 

termínu 11. – 22. února 2020 ve čtyřhvězdičkovém hotelu Don Giovanni. Účastníky čekají boje o 

sady medailí v Masters turnaji, Challengers turnaji, Futures turnaji, Open turnaji a v ratingových 

turnajích. Pro návštěvníky je připraven i bohatý doprovodný program. 

 

  

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=30ce2653-acae-45ae-961c-9f8b8af570c7&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=65bbf7fb-0b6e-4d8d-ab68-f00d2ce1c6a9&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 VÝSTAVA MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ VELMISTRŮ PRAHA 1990 

(12. – 22. února, hotel Don Giovanni) 

Od konání Mezinárodního šachového turnaje velmistrů uplyne letos 30 let. Výstava fotografií, 

novinových článků, výsledkových tabulek, zápisů partií nebo karikatur hráčů umožní návštěvníkům 

nahlédnout do doby, kdy “vládci” ještě uměli hrát šachy a velmistři pečetili své tahy. 

 

 JAK HRÁL ŠACHY VÁCLAV HAVEL A VZPOMÍNKA NA TURNAJ VELMISTRŮ PRAHA 

1990 

(15. února, 14:00 hodin, hotel Don Giovanni) 

Přednáška ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, jehož téma Jak hrál šachy Václav 

Havel doplní o praktické ukázky velmistr Lubomír Kaválek. Vzpomínat se bude i na Mezinárodní 

šachový turnaj velmistrů Praha 1990, jehož účastníci Jan Timman, Nigel Short, Lubomír Kaválek, 

Vlastimil Hort, Jan Smejkal a Lubomír Ftáčnik přijali pozvání a zavítají opět do Prahy. 

 

 KRÁLOVSKÁ HRA VE FILMU 

(17. – 19. února, kino Aero) 

Tři dny budou v kině Aero v Praze věnovány filmovému festivalu nazvaném Královská hra. V 

projekci několika dokumentárních a hraných filmů mohou diváci zhlédnout snímek Album 61 o 

Borisu Gelfandovi nebo dokumentární film Magnus o úřadujícím mistru světa Magnusu Carlsenovi. 

 

PROGRAM 

 

Pondělí 17. února 

17:30 slovo režiséra Halila Efrata 

18:00 Geriho Hra (Jan Pinkava, 1997) 

18:05 Album 61 (Halil Efrat, 2013) 

19:30 Přednáška “Jak hrál šachy Miloš Forman” 

20:30 Magnus (Benjamin Ree, 2016) 

 

Úterý 18. února 

20:30 Královská hra (Miroslava Válová, 1980) 

 

Středa 19. února 

20:30 Nevinné tahy (Steven Zaillian, 1993) 

 

Kompletní rozpis turnajů a doprovodných akcí najdete na: 

http://praguechessfestival.com/cze/festival-czech/schedule-czech 

 

Úvodní foto: Vladimír Jagr 

 

Článek publikován 27. 1. 2020 v rubrice Aktuality KMK, TOP Aktuality na hlavní stránce. 

 

Trénujte s mistry – přednáška Lukáše Vlasáka 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=3d887c42-b21d-4084-bacc-0b515a031cf5&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

chess.cz - 27.1.2020 

strana: 00 

 

30. ledna od 18 hodin proběhne další přednáška z cyklu Trénujte s mistry. Povede ji Lukáš Vlasák 

na téma Moderní trendy v zahájení. 

 

Všechny přednášky, které prozatím proběhly, si můžete pustit znovu na YouTube kanálu Robert a 

Petr šachy. Tady je seznam: 

 

7. 11. Michala Konopka – Blokáda, odkaz zde 

 

21. 11. Sergej Movsesjan – Medailonek Fabiana Caruany, odkaz 

 

19. 12. Marek Vokáč – Jak analyzovat šachovou partii – 1. díl zde 

 

9. 1. Marek Vokáč – Jak analyzovat šachovou partii – 2. díl odkaz 

 

Článek publikován 27. 1. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 

 

Tepličtí šachisté nechyběli na Zimní olympiádě dětí a mládeže v Karlových Varech 

zitteplice.cz - 27.1.2020 

strana: 00 

 

Zimní olympiáda dětí a mládeže se konala tentokrát na Karlovarsku. Její součástí byly i šachové 

souboje. Do hotelu Thermal se sjelo 14 krajský výprav, v týmech byl vždy starší žák, mladší žák, 

nejmladší žák a dívka. Za ústecký region si právo účasti na olympiádě vybojovali Jakub Šťastný z 

Klášterce nad Ohří a pak tři členové ŠK Teplice, Jan Václavík, Vladimír Veverka a Lada Semová. 

A to Kuba ještě hostuje v teplickém týmu při ligových soutěžích. V turnaji jednotlivců se nejvíc 

dařilo Janu Václavíkovi, skončil čtvrtý. 

 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=d741e610-b0da-4b80-880c-050dd085ae35&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

V soutěži družstev byli reprezentanti našeho kraje nasazení až v druhé polovině startovní listiny, 

papírově měli tedy vypadnout hned v prvním kole vyřazovacího turnaje. Na úvod ale porazili 

favorizovanou Prahu a postoupili mezi nejlepších osm. Turnajový pavouk jim do dalšího kola 

poslal nejvýše nasazené družstvo z Královéhradeckého kraje. A i tady naši příjemně překvapili a 

soupeře porazili 3:1. Semifináloví soupeři už pak byli nad jejich síly a tým obsadil 4. místo. Trenéři 

je označili za největší turnajovou senzaci Za čtvrtou příčku získali plyšové veverky, maskoty 

olympiády a i body do celkového pořadí všech sportů pro Ústecký kraj. Trenérem úspěšného 

družstva byl teplický Jan Rubeš. 

 

Ve Vrbně se děti utkaly v šachu 

stabruntalsko.cz - 26.1.2020 

strana: 00 - autor: Redakce Sta 

 

VRBNO POD PRADĚDEM | Zatímco sobotní dopoledne 25. ledna bylo mrazivé, ve Střeše si 

lámaly hlavičky nad 64 políčky šachovnic děti. Velký šachový turnaj byl rozehrán v obou sálech 

Střechy a leckde zpovzdálí sledovali logickou hru děvčat a kluků i jejich rodiče. Hrálo se s velkým 

zaujetím a soustředěním, ani na připravené jablíčko neměli mnozí hráči čas. 

 

 
 

BENJAMÍNCI 

 

Stela Špetlová – Lokomotiva Krnov – 7 bodů 

Teodor Bujnoch – Andělská Hora – 6 bodů 

Jiří Tiahnibok – TJ Sokol Vrbno p. P. – 5 bodů 

 

MLADŠÍ ŽÁCI 

Matyáš Grček – Tatran Město Albrechtice – 6 bodů 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=4c570128-3858-4888-b14e-1baa76b60a64&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Tadeáš Stříž – Lokomotiva Krnov – 6 bodů 

František Veselý – Tatran Město Albrechtice – 6 bodů 

8. Matyáš Rybár – TJ Sokol Vrbno – 4,5 bodu 

12. Jan Novotný – TJ Sokol Vrbno – 4 body 

16. Ladislav Pravda – TJ Sokol Vrbno – 4 body 

18. Petr Galáš – TJ Sokol Vrbno – 3,5 bodu 

20. Michael Mlčoch – TJ Sokol Vrbno – 3,5 bodu 

/body ve startovní listině – 36 soutěžích/ 

 

STARŠÍ ŽÁCI 

Jan Vicher – TJ Ostrava – 6,5 bodu 

Jakub Vaněk – TJ Ostrava – 5,5 bodu 

David Štilecz – Tatran Město Albrechtice – 5 bodů 

11. Kateřina Remešová – TJ Sokol Vrbno – 3 body 

12. Alžběta Poštulková – TJ Sokol Vrbno – 3 body 

15. Tomáš Rybář – TJ Sokol Vrbno – 2,5 bodu 

 

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem 

 

Oslabený Písek silný Vyšehrad nepřelstil 

jcted.cz - 26.1.2020 

strana: 00 

 

26.1.2020 18:10 PÍSEK - V 7. kole druhé ligy šachu v neděli 26. ledna hostili hráči ŠACHklubu 

Písek B tým ŠK Sokol Vyšehrad. Před utkáním si posteskl šéf píseckého šachu Josef Streďák, že 

mu z různých důvodů chybí hned čtyři hráči základního kádru áčka, které museli nahradit hráči B 

týmu. Písecké ztráty byly natolik citelné, že si hosté odvezli do hlavního města vítězství 3:5. 

 

Podrobné výsledky najdete ve středečních papírových Píseckých postřezích. 

Autor: Václav Kozma 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=1ce6a717-b2d8-42b9-86b3-d786e04849bc&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Čínská šachová nadvláda trvá 

Lidové noviny - 25.1.2020 

rubrika: Sport - strana: 09 - autor: PAVEL MATOCHA 

 
 

 

Ťü Wen-ťün odvrátila překvapení a čínská nadvláda nad ženským šachem pokračuje 

lidovky.cz +1 - 24.1.2020 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Pavel Matocha, Lidovky.cz 

 

    VLADIVOSTOK Čínská velmistryně Ťü Wen-ťün obhájila titul mistryně světa, když v pátek 

vyhrála tie-break v rapid šachu 2,5:1,5. Po základní části, dvanácti partiích klasickým tempem, byl 

stav zápasu čínské šachistky s Alexandrou Gorjačkinovou překvapivě vyrovnaný 6:6, když ruská 

velmistryně dokázala zvítězit v poslední dvanácté partii a poslat duel do dodatečných partií. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=55a8d867-e65d-4bdd-8c1a-ebb7dc94e454&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=94365b85-8196-4831-9da8-280f2900fba6&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

    První poločas šachového mistrovství světa žen mezi Ťü Wen-ťün a Alexandrou Gorjačkinovou, 

který se hrál v Šangaji, skončil nerozhodně 3:3, když každá ze soupeřek jednou vyhrála a čtyři 

partie skončily remízou. 

 

 
 

    Druhý poločas ve Vladivostoku už byl zajímavější a akčnější. V osmé partii překvapivě udeřila 

vyzývatelka a před poslední třetinou zápasu šla do vedení. 

 

    Jenže teprve jednadvacetiletá Ruska tlak v podobě nečekané příležitosti neustála, prohrála v 

deváté i desáté partii a rázem měla navrch její o sedm let starší soupeřka. Číňanka si pak zkušeně 

pohlídala předposlední partii a většina expertů čekala, že zremizuje i tu poslední. 

 

    Jenže Gorjačkinová se nevzdala, divokou poslední partii ovládla a muselo se prodlužovat. 

    Nejlepší obrana je útok 

 

    Číňanka Ťü Wen-ťün, která je aktuálně světovou dvojkou za krajankou Chou I-fan (ta o titul 

nehraje, protože je od roku 2016 ve sporu s Mezinárodní šachovou federací), obhájila titul podruhé. 

Poprvé se jí to povedlo proti Rusce Kateryně Lagnové loni. Mistryní světa se stala v roce 2018, 

když sesadila krajanku Tchan Čung-i. 

 

    I dle fanoušků ale sedí na trůnu zaslouženě, obdiv totiž získává díky agresivnímu a útočnému 

stylu. Ne nadarmo je jejím proklamovaným heslem: „Nejlepší obranou je útok!“ Její partie tak 

zdaleka nejsou dokonalé, ale častěji to bývají její soupeřky, kdo udělá v partii chybu poslední. 

 

    Za svůj triumf získala Ťü Wen-ťün 60 procent z celkové dotace 500 tisíc eur (cca 12,5 milionů 

korun), tedy 300 tisíc. Poražená vyzývatelka brala zbylých 200 tisíc. 

 

    Každopádně i přes svůj úspěch a postavení na ženském ratingu i (staro)nová světová šampionka 

výrazně ztrácí na mužské kolegy. Ve společném žebříčku jí elo 2584 (Chou I-fan má elo 2664) stačí 



 

 

až na 350. pozici, a tak byl v šachovém světě sledovanější souběžně hraný turnaj ve Wijk aan Zee, 

kde spolu soupeří několik hráčů elitní světové desítky. 

    První mistryní světa byla Češka 

 

    Přitom o korunu nejlepší šachistky světa hraje od roku 1927 a jako první ji pro sebe uzmula 

česko-britská velmistryně Věra Menčíková, která ale v roce 1944 zemřela ve věku 38 let při 

bombardování Londýna. 

 

    A přišla nadvláda sovětských šachistek, po Rusce Ljudmile Ruděnkové dlouho dominovaly 

Gruzínky Nona Gaprindašviliová a Mája Čiburdanidzeová. 

 

    V devadesátých letech minulého století se mistryní světa stala čínská velmistryně Sie Ťün, čímž 

začala éra hráček říše středu. A to i proto, že maďarská velmistryně Judita Polgárová, která byla v té 

době suverénně nejlepší šachistkou světa, odmítala ženské šampionáty hrát, protože se soustředila 

na soupeření s muži. 

 

    Dokáže někdo dominanci Číňanek zastavit? 

 

Mistryni světa určí až dodatečné partie 
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Těšín získal čtvrté vítězství, Orlová prohrála 
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První liga šachových družstev pokračovala šestým kolem. Zatímco Český Těšín zvítězil nad 

Hošťálkovou, Orlová si připsala v Jihlavě třetí prohru. 

 

Slavoj Český Těšín – Šachy Hošťálková 5,5:2,5 

 

Slavoj doma urval cenné vítězství proti mladému a silnému týmu, kterému ovšem chyběla jednička 

Ponížil. 

 

Přesto šli hosté do vedení zásluhou Bednaříka, jelikož domácí Stonawski v časové tísni nehrál 

přesně. 

 

„Naštěstí to byl jediný úspěch Hošťálkové,“ pousmál se kapitán domácích Václav Mitura. 

 

O vyrovnání se postaral Kawulok, který v ostré variantě sicilské hry získal proti Kapustovi výhodu, 

kterou neustále stupňoval, až soupeř nebyl schopný čelit matovým hrozbám a musel se vzdát. 

 

 
 

Vedení Slavoje zajistil Wiewiora, který v ostré pozici přepočítal Kulu. Pak uspěl i Mroziak, když ve 

zcela vyrovnané pozici trpělivě sbíral mikroskopické výhody, až veterán Pala nebyl schopen 

zabránit proniknutí jeho figur do pozice a následovaly materiální ztráty. 

 

Vítězství Slavoje pečetil L. Langner, který přehrál v zahájení Slováka a převahu vystupňoval k 

matovému útoku. Zbylé partie skončily remízou. 

 

Body: Wiewiora, L. Langner, Mroziak a Kawulok po 1, Molenda, Gibiec a V. Mitura po 0,5 – 

Bednařík 1, Karlík, Roubalík a Krejča po 0,5. 

 

Gordic Jihlava – Slavia Orlová 5:3 

 



 

 

Slávisté na Vysočině neměli svůj den. Vyhrála jen stálice Karolína Olšarová, a to na úspěch 

nemohlo stačit. 

 

Body: Kulovaná, Karásek a P. Hába po 1, Z. Hába, Píza, Sedláček a Brychta po 0,5 – Olšarová 1, 

Mrázek, Lojek, Kuboš a Kostka po 0,5. 

 

Oldřich Horák 

 

Nad šachovnicí uctí Lieskovana 

Nový život - zpravodajský týdeník - 23.1.2020 
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https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=017af6bc-4d44-4229-ac89-48d57fe5e20a&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Stříbrný šachista z Krnova 
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rubrika: Titulní strana - strana: 01 
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Týdenní turnaj 
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Půlbod navíc rozhodl a výhra byla na světě 
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Třetí dvojkolo extraligy 
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Hrát se bude v Praze, Brně, Bílovci a Lysé nad Labem. 

Seznam zápasů a hracích místností: 

 

5. kolo, sobota 25. ledna 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=c55b999a-7e78-4ad1-a462-f40499164850&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=7dc98b1a-b890-4cbb-adb5-27e5ae3e0e13&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Utkání 1. Novoborský šachový klub - Slavia Kroměříž se bude hrát v hotelu Don Giovanni, 

Vinohradská 2733/157a, Praha 3 od 14:00. 

 

Utkání Moravská Slavia Brno – Gasco Pardubice začne v 10:00 hodin v Bowlingu Brno, Líšeňská 

4515/80. Od 14:00 se tamtéž bude hrát zápas ŠK Duras BVK Královo Pole - ŠK Zikuda Turnov. 

 

Utkání ŠK Slavoj Poruba - Siesta Solution Unichess začne v 10:00 v Domě kultury v Bílovci, 

Ostravská 363. Od 14:00 se tamtéž bude hrát zápas Labortech Ostrava - ŠK Dopravní podnik Praha. 

 

Utkání Výstaviště Lysá n. L. – BŠŠ Frýdek-Místek začne v 10:00, hrací místnost Misan s.r.o., Ke 

Vrutici 1795, Lysá nad Labem. 

 

6. kolo, neděle 26. ledna 

 

Všechny zápasy 6. kola začínají v 10 hodin. 

 

Utkání BŠŠ Frýdek-Místek - 1. Novoborský šachový klub se bude hrát v hotelu Don Giovanni, 

Vinohradská 2733/157a, Praha 3. 

 

Utkání ŠK Duras BVK Královo Pole - Gasco Pardubice a Moravská Slavia Brno - ŠK Zikuda 

Turnov se budou hrát v Bowlingu Brno, Líšeňská 4515/80. 

 

Utkání ŠK Dopravní podnik Praha - ŠK Slavoj Poruba a Siesta Solution Unichess - Labortech 

Ostrava proběhnou v Domě kultury v Bílovci, Ostravská 363. 

 

Utkání Slavia Kroměříž - Výstaviště Lysá nad Labem se bude hrát v místnosti Misan s.r.o., Ke 

Vrutici 1795, Lysá nad Labem. 

 

 

Diváci jsou na všech zápasech vítáni, vstup je zdarma. 

Více informací k zápasům české šachové extraligy najdete v extraligovém zpravodaji. 

Online přenos partií můžete sledovat zde: https://www.chess.cz/extraliga/on-line-prenos/ 

 

Hermovo ucho – Cageův Reunion po letech 

hisvoice.cz - 22.1.2020 

strana: 00 

 

V Kolíně nad Rýnem již deset let funguje agilní platforma reiheM, propojující současnou hudbu s 

elektronikou a novými médii. Pátek 13. prosince završila jubilejní rok své existence pozoruhodnou 

intermediální akcí Reunion After Cage. 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e9a08f10-3f1b-4fde-bef5-2b84e0cb1fbe&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Čtyřhodinový šachový koncert přitáhl do sálu Kolínského uměleckého spolku (Kölnischer 

Kunstverein) slušný počet zvědavých zájemců, samozřejmě ne všichni zvládli absolvovat celý jeho 

průběh. Ale ti, co vydrželi až do konce (resp. přišli později a zůstali do konce), odcházeli spokojeni 

a pobaveni. Po Bernu v roce 2018 to byla už druhá evropská reinstalace slavné akce na festivalu 

Sightsoundsystems v torontském Ryerson Theatre v březnu 1968, v níž John Cage hrál s Marcelem 

Duchampem a Alexinou „Teeny“ Duchamp šachy na amplifikované šachovnici v doprovodu in situ 

a in real time generované elektronické hudby Davida Behrmana, Lowella Crosse, Gordona Mummy 

a Davida Tudora. O tom, že šlo opravdu o mimořádnou událost, svědčí třeba to, že se na ně přišel 

podívat i Marshall McLuhan! 

 

Obsazení v Kolíně bylo co do počtu stejné jako tenkrát v Torontu: na pódiu tři šachisté, všechno 

páni v letech – výtvarník a kurátor Stephan Andreae, obchodník, šachista a performer Holger Lieff 

a malíř a konceptuální tvůrce Endre Tót, a v improvizovaném orchestřišti pod pódiem čtyři 

hudebníci – Peter Behrendsen, Tobias Grewenig, hans w. koch a Dirk Specht. Na premiéře se 

odehrály pouze dvě partie; první hru Cage prohrál s Duchampem za pouhou půlhodinu, druhou, s 

Duchampovou chotí, hodinu po půlnoci přerušili a dohráli o několik dnů později doma v New 

Yorku, prohrál však i tu. V Kolíně hrál každý s každým a pak se ještě prodlužovalo. Poslední partii 

ale z časových důvodů nedohráli; poté, co hudebníci už asi půl hodiny neprodukovali žádné zvuky a 

netrpělivé zbytky publika se začaly domáhat konce, Tót, přestože byl přesvědčen, že vyhraje, 

navrhnul Andreaeovi remízu a ten ji rád přijal. 

 

 
 

Dlouho jsem měl za to, že zvuková podoba Reunion závisí vesměs na tazích šachovými figurkami, 

jež spouštějí zvuky. Teprve na živém předvedení v Kolíně jsem zjistil, že vztah mezi šachovou hrou 

a elektronickou hudbou je v tomto kusu zcela jiné povahy. Za můj mylný názor mohly četné 

nepřesnosti, jež se objevovaly v publikovaných komentářích k dílu, včetně těch od renomovaných 

Duchampových a Cageových biografů. Škoda, že jsem dřív nečetl článek otištěný v roce 1999 v 



 

 

Leonardo Music Journalu, v němž konstruktér původní speciální šachovnice Lowell Cross uvedl na 

správnou míru všechny historické a technické desinterpretace a vysvětlil princip fungování 

interaktivního díla. O Crossově textu jsem jednoduše nevěděl. A pak že informace nejsou 

vědomosti! 

 

Takže: 1. Šachovnice, na níž Cage s Duchampovými hráli, nebyla ovládaná počítačem ani 

laserovými paprsky, jak se domnívali někteří komentátoři. Crossova šachovnice byla vybavena 

šestnácti vstupy (čtyři pro každého z hudebníků), osmi výstupy do reproduktorů, devíti kontaktními 

mikrofony a čtyřiašedesáti fotorezistory, umístěnými v každém políčku šachovnice a reagujícími na 

zdvižení nebo položení figurky. Před začátkem hry, když bylo všech 32 figurek na výchozí pozici, 

žádné zvuky nezněly, samozřejmě kromě těch environmentálních, za něž hráči ani hudebníci 

nenesli odpovědnost. 

 

2. Ačkoli je Cage jediným autorem díla, nezní v něm jeho hudba, nýbrž live electronics čtyř jiných 

autorů; jak už bylo uvedeno výše, v Torontu to byli Behrman, Cross, Mumma a Tudor, v Kolíně 

Behrendsen, Grewenig, koch a Specht. Jejich hudba zněla z osmi reproduktorů, do nichž byla 

mixována počítačem podle náhodných operací, takže ani hudebníci ani posluchači netušili, z 

kterého reproduktoru zazní čí hudba. Přesně v duchu Cageovy indeterministické poetiky. 

 

3. Povaha vztahu mezi šachovou hrou a znějící hudbou nebyla generativní, nýbrž asociativní. 

Hudebníci sledovali průběh partie a produkovali vlastní hudbu tak, aby zvuky prostorově 

kopírovaly tahy na šachovnici. Neměli však vliv na distribuci zvuků do reproduktorové soustavy. 

Přesun figurky z jednoho políčka na jiné políčko znamenal zároveň přesun zvuku do jednoho ze 

čtyř reproduktorů přirazených k danému políčku, aniž by kdokoli předem věděl do kterého. Pohyby 

rukou hráčů byly navíc snímány skrze jejich stíny a ovlivňovaly vedlejší vlastnosti zvuků. 

 

Reunion byl od samého začátku koncipován jako scénická akce (event), v níž byly myšlenky a gesta 

performerů stejně důležité jako záměrné, podružné i nahodilé zvuky. Je to tudíž volná forma 

hudebního divadla, k jaké podle Cage dříve či později hudba měla dospět. Nestylizovaná hudební 

akce, jež má intermediální, transverzální a interaktivní povahou blízko k happeningu. Cage se v ní 

sice jako hudebník odmlčel, jako skladatel však zosnoval komponovanou asambláž, sdružující na 

scéně jemu blízké osoby a sjednocující umění s běžnými aktivitami životní praxe, k čemuž 

především odkazuje název díla. Podobně jako ve svém jediném filmu One11 (1992), i v Reunion se 

autor kromě konceptu (scénáře) postaral místo zvuků o světla, v tomto případě jimi iluminoval 

nejdůležitějšího aktéra kusu – šachového mistra Marcela Duchampa. V hlavní roli však účinkovaly 

šach a Crossova šachovnice. Přestože šachová hra není založena na náhodě, nýbrž na 

intencionálních rozhodnutích hráčů, Cage ji chytře využil stejným způsobem, jako využíval 

náhodné operace při komponování vlastní hudby – jako algoritmický prostředek realizace scénické 

akce. 

 

Kolínský Reunion pochopitelně nemohl být opětovným setkáním přátel a spřízněných duší, jak 

tomu bylo tenkrát v Torontu, nicméně, šachisté zachovali předepsanou teatrálnost a hudebníci 

dodrželi zvukový indeterminismus. A nechybělo ani popíjení červeného vína, jemuž Cage 



 

 

připisoval v akci nesmírnou důležitost, stejně jako kouření doutníků (Duchamp) a cigaret (Cage, 

Teeny). Kuřáckou rozkoš sice tentokrát překazily nekompromisní normy Evropské unie, zdárný 

průběh představení to ale nijak neovlivnilo. Nakonec, slavná instrukce mnoha Cageových 

indeterministických děl přece zní: „to be performed in any way by anyone.“ 

 

Motivovaná cesta do pekla 

21.01.2020 Lidové noviny Poslední strana PAVEL MATOCHA Strana 20 AVE: 70 109 Kč GRP: 

2,27 Čtenost: 203 894 Tištěný náklad: 43 452 Prodaný náklad: 33 387 

 

 
 

ŠACHY 

Klatovský deník +4 - 21.1.2020 

rubrika: SPORT / Plzeňský kraj - strana: 14 - autor: (ko) 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L017A20C/1714674/2020-01-21/4?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1714674%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=e557db25-3848-4cad-aa6a-0737f01f8191&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

MČR družstev mladších žáků 2020 se bude hrát v Jihlavě 

chess.cz - 20.1.2020 

strana: 00 

 

Komise mládeže ŠSČR vybrala nabídku Šachové školy pat a mat, z. s. jako vítěznou v konkurzu na 

pořadatele MČR družstev mladších žáků pro rok 2020. Vítězná konkurzní nabídka je dole, bude se 

hrát 12. – 14. 6. 2020 v Jihlavě. 

 

Vítězná konkurzní nabídka 

 

Článek publikován 20. 1. 2020 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce. 

  

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=a816a23e-fa7e-4114-a63d-ae87e7dfebd7&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Dopolední program olympiády DM 

Rokycanský deník +6 - 20.1.2020 

rubrika: Sport - strana: 16 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=989b03ff-aca7-4f7c-aa4b-0c63c5cd9ae2&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Chodí na základku a už mají světové úspěchy. To jsou nejtalentovanější malí Češi 

2019 

18.01.2020 ceskaskola.cz AVE: 850 Kč GRP: 0,00 RU / den: 100 

 

Chodí na základku a už mají světové úspěchy. To jsou nejtalentovanější malí Češi 2019 

sobota 18. ledna 2020 · 

Štítky: Zlatý oříšek, Zprávy 

 

Jiří Bouška z Kameniček nedaleko Hlinska je velmi úspěšný šachista a aktuální mistr světa ve 

zrychleném šachu. Ještě ani neuměl číst a už sám trávil mnoho času nad odbornými knihami, kde 

studoval tahy. I nyní veškerý čas věnuje samostudiu hry z knih i počítačovým šachovým 

programům. Každý víkend tráví na turnajích a vozí cenné medaile, třeba zlatou z MS v rapid šachu 

z Minsku v srpnu 2019. Deník Aktuálně přináší reportáž o vítězích soutěže Zlatý oříšek. 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20181126/1713292/2020-01-18/4?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20181126/1713292/2020-01-18/4?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

18.01.2020 Vyškovský deník +5 Sport / Aktuálně Strana 14 AVE: 4 960 Kč GRP: 0,10 Čtenost: 

8 795 Tištěný náklad: 870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U015N14D/1713292/2020-01-18/15?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Šáh, šach a ajatolláhové 

Lidové noviny - 18.1.2020 

rubrika: Horizont - strana: 12 - autor: PAVEL MATOCHA 

 

 
 

 

https://mediasearch.newtonmedia.eu/news.php?uqid=5f396de2-08bd-4e31-86e8-215c1d79b3fd&index=articles_cze_2020q1_v2&qt=&qsmpl=%22%C5%A1achy%22+OR+%22%C5%A1ach%22&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Sedmiletý šachista řádil i mezi staršími 

18.01.2020 Lidové noviny Horizont PAVEL MATOCHA Strana 12 AVE: 181 484 Kč GRP: 2,27 

Čtenost: 203 894 Tištěný náklad: 43 452 Prodaný náklad: 33 387 

 

 
 

Magická síla zelené barvy na Krajském přeboru škol 

16.01.2020 Nymburský deník Sport (red) Strana 14 AVE: 2 344 Kč GRP: 0,03 Čtenost: 2 895 

Tištěný náklad: 1 080 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZV01559B/1710263/2020-01-18/2?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1710263%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ND01314C/1713292/2020-01-16/56?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

NA 64 POLÍCH 

16.01.2020 Vyškovský deník +5 Sport/Na jižní Moravě (kal) Strana 14 AVE: 3 603 Kč GRP: 0,10 

Čtenost: 8 795 Tištěný náklad: 870 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U013N14C/1713292/2020-01-16/76?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

ŠACHY 

15.01.2020 Domažlický deník +4 Sport - Plzeňský kraj (ko) Strana 14 AVE: 1 106 Kč GRP: 0,13 

Čtenost: 11 389 Tištěný náklad: 3 680 

 

Okresní kolo přeboru družstev škol Žďárska v šachu 2019/2020 

15.01.2020 vysocina-news.cz +1 Spš Žďár, Zelenka Petr, Fousek Martin, Wasserbauer Lukáš URL 

AVE: 1 500 Kč GRP: 0,03 RU / den: 2 752 RU / měsíc: 36 536 

 

Ve středu 15. ledna se utkala družstva škol ze Žďárska v okresním kole Mistrovství ČR v rapid 

šachu. Přebor se konal v prostorách volného šachu Active pod záštitou AŠSK. 

 
Pořadatelem byl šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou a hrál se jeden společný turnaj pro tři 

kategorie. Zúčastnilo se 12 družstev, 54 hráčů se utkalo v sedmi kolech švýcarským systémem, 

tempem 2×15 minut pro každého hráče. První dvě družstva v každé kategorii se nominovala do 

krajského kola republikového mistrovstvíMČR v rapid šachu. 

Vít Vinopal na třetí šachovnici jako jediný uhrál plný počet bodů. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZD01214D/1713292/2020-01-15/93?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I53A20150004/1710263/2020-01-15/40?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1710263%2Fpage%2F4


 

 

Konečné pořadí 

 

    Gymnázium Žďár nad Sázavou 

    SPŠ Žďár nad Sázavou A 

    4. ZŠ Žďár nad Sázavou 

    Gymnázium Velké Meziříčí 

    SPŠ Žďár nad Sázavou B. 

    SOŠ Nové Město 

    BiGy Žďár nad Sázavou (Biskupské Gymnázium) 

    ZŠ Nové Veselí – 2 

    3. ZŠ Žďár nad Sázavou 

    ZŠ Křižánky 

    ZŠ Svratka 

    ZŠ Nové Veselí – 1 

 

Postupující družstva 

 

I.+II. kategorie – 1.-5. tř. ZŠ 

 

    3. ZŠ Žďár nad Sázavou (celkové 9.místo) Špaček Jaroslav 3b Zástěra Josef 5b Honek Štěpán 

1,5b Skalník Jakub 1,5b 

    ZŠ Křižánky (celkové 10.místo) Trávníček Adam 3b Mošner Vojtěch 1b Havlík Tadeáš 3b 

Preisler Jan 2,5b 

 

6.-9.tř ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

 

    4. ZŠ Žďár nad Sázavou (celkové 3.místo) Vokoun Tomáš 5,5b Kolátor Vojtěch 5b Houdek 

Ondřej 5,5b Ležal Filip 5b 

    BIGY Žďár nad Sázavou (Biskupské gymnázium, celkové 7. místo) Jurek Jan 3b Pokorný Hubert 

0b Brodský Sebastian 2b Mitana David 2b Neuer David 4b Koukal Lukáš 3b 

 

III.kategorie – SŠ 

 

    Gymnázium Žďár nad Sázavou (celkové 1.místo) Rosecký Patrik 3b Krob Jakub 5b Vinopal Vít 

7b Sklář Petr 6b Hladký Marek 3b 

    SPŠ Žďár nad Sázavou A (celkové 2.místo) Zelenka Petr 5b Simon Michal 6b Fousek Martin 

5,5b Wasserbauer Lukáš 5b 

 

Více na: http://chess-results.com/tnr507169.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES 

  



 

 

Pozvánka na letní šachové hrání v Jizbici 1. – 8. srpna 2020 

15.01.2020 chess.cz AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

 
 

Máte chuť si v létě vyrazit na tábor, kde se něco naučíte a užijete si výbornou zábavu? 

Určitě neváhejte a jukněte na letní šachové hraní v Jizbici! 

 

Letos proběhne již 7.ročník letního tábora, který pořádá Klub Šachistů Říčany 1925 ve spolupráci 

se Stanislav Stárkem. Dopolední šachové tréninky doplní pestrý odpolední sportovní program. 

Kvalitu na táboře určitě najdete! Velmistr Štěpán Žilka, IM Richard Biolek, CM Tadeáš Baláček a 

další… Ti všichni Vám budou chtít ukázat, jak krásná hra šachy vůbec jsou. Akce je vhodná pro 

začátečníky, ovšem také pro ty nejlepší. 

 

Propozice ke stažení 

S pozdravem kolektiv ChessStark 

Článek publikován 15. 1. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce, Mládež. 

 

Týdenní turnaj 

15.01.2020 Týdeník Sokolovska +2 Kam za sport (hon) Strana 23 AVE: 736 Kč GRP: 0,08 

Čtenost: 7 040 Tištěný náklad: 740 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20155603/1713292/2020-01-15/95?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A1LA20032301/1713292/2020-01-15/101?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F2


 

 

 
 

Bylo potřeba zabrat a Polička zabrat uměla 

15.01.2020 Týdeník Nové Svitavsko Sport (rh) Strana 23 AVE: 1 340 Kč Tištěný náklad: 910 

 

 
 

Hledáme šachového YouTubera 

15.01.2020 chess.cz Kmk Šsčr AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Šachový svaz České republiky hledá šachového YouTubera.  Rád sdílíš videa na YouTube? Jsi 

šachista? Ideální příležitost skloubit dva koníčky v jeden! 

 

Co od Tebe očekáváme? 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/Q1EA20032304/1713292/2020-01-15/102?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2015A4L5/1713292/2020-01-15/104?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F2


 

 

– zajímat se o aktuální šachové dění 

– natáčet videa z turnajů, soustředění, dalších šachových akcí, ale třeba také z tepla Tvého domova 

– komunikativnost, spolehlivost a zájem spolupodílet se na popularizaci královské hry 

Jednoduše napsáno, kreativitě se meze nekladou. Každý plnohodnotný nápad bude vítán! 

 

Zkus dobýt šachový svět svými blogy, livestreamy nebo dokonce stand-up šachovými komediemi. 

🙂 Ukaž, co umíš!  Neváhej tedy, napiš nám na emailovou adresu bednarik@chess.cz a staň se 

šachovým YouTuberem. 

 

KMK ŠSČR 

 

Článek publikován 15. 1. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Šachový turnaj zakončil další rok klubové činnosti 

15.01.2020 Hradecký týden Čtenář reportér Strana 10 AVE: 10 835 Kč Tištěný náklad: 2 620 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/P9XA20031001/1713292/2020-01-15/109?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F2


 

 

Vánoční turnaj šachistů 

14.01.2020 REGION OPAVSKO Sport (avi) Strana 20 AVE: 22 000 Kč Tištěný náklad: 14 000 

 

 
 

Testy s šachovými figurkami od Martina Beila 

14.01.2020 chess.cz AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Na stránkách Šachy Dolmen jsme připravili novou sadu Testů s šachovými figurkami http://sachy-

dolmen.cz/stranka/testy-s-sachovymi-figurkami, určenou pro začátečníky a mírně pokročilé. 

Doporučujeme využití v rámci projektu Šachy do škol. 

 

Testy jsou rozdělené do šesti částí podle jednotlivých figurek: král, dáma, věž, střelec, jezdec a 

pěšec. Ke každé figurce jsou připravené čtyři procvičovací testy, které jsou zaměřené na 

procvičování pohybu figur, maty 1. tahem, matové obrazce a materiální zisky. 

 

Kliknutím na obrázek nebo název figurky se uživatel dostane na stránku Šachopedie o dané figurce. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/J1EA20022005/1710263/2020-01-14/49?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1710263%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2014A0XJ/1710263/2020-01-14/53?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1710263%2Fpage%2F6


 

 

Testy jsou určené k použití při výuce začátečníků a mírně pokročilých ve školách, kroužcích i 

šachových oddílech. Užitečné je také využití v domácích úkolech a samostatném procvičování. 

Použití Šachopedie i testů je optimalizované pro řešení v počítačích, tabletech i mobilních 

telefonech. 

 

V každém testu je 10 otázek (v prvních pěti řešíme z pohledu bílého, v dalších pěti z pohledu 

černého). Časový limit je 20 minut na každý test. Po dokončení testů se uživateli zobrazí 

vyhodnocení správných a chybných odpovědí. Otázky ve všech testech jsou náhodně generovány z 

větších databází příkladů, takže je testy možné řešit opakovaně. 

 

Níže najdete popis jednotlivých funkcí. 

 

    Procvičování pohybu figur 

 

První test u každé figurky je zaměřený na pohyb danou figurkou. Je vhodný pro začátečníky. 

U krále a jezdce má uživatel za úkol označit všechna pole, na která může daná figurka táhnout. 

U věže, střelce a pěšců by označování všech polí bylo nezáživné, proto se tahy těchto figur 

procvičují pomocí braní. 

 

 
 

Všechna braní věžemi – uživatel má za úkol označit všechny soupeřovy kameny, které mohou bílé 

věže svým příštím tahem vzít. 

 

U dámy jde zadání ještě o kousek dál. Děti mají za úkol označit všechna pole, na kterých může 

dáma dát šach. 

 

  

 

    Maty 1. tahem jednotlivými figurami 



 

 

 

Zde je zadání dát mat 1. tahem danou figurkou. 

 

 
 

Mat 1. tahem dámou – děti vyznačí své řešení kliknutím na dámu a potom na cílové pole. 

 

  

 

Pro každou figurku se náhodně generuje 10 příkladů z databáze 100 připravených pozic, takže je 

testy možné řešit opakovaně. Děti (ale třeba i samoukové z řad dospělých) si v tomto cvičení 

výborně procvičí matování jednotlivými figurami. 

 

    Matové obrazce s jednotlivými figurami 

 

V těchto testech mají děti za úkol doplnit do pozice chybějící figuru na takové pole, aby byl 

soupeřův král v matu. Doplněná figura většinou přímo matuje soupeřova krále, ale v některých 

příkladech k matování jen pomáhá krytím důležitého pole. 

 



 

 

 
 

Matové obrazce s jezdcem – označíme pole, na které je potřeba doplnit bílého jezdce, aby byl černý 

král v matu. 

 

V tomto cvičení je vždy jen jedno správné řešení. Uživatelé si výborně procvičí matové obrazce s 

jednotlivými figurami. Cvičení je dobře využitelné i pro mírně pokročilé hráče. 

 

    Materiální zisky s jednotlivými figurami 

 

Tyto úkoly jsou důležitá součást tréninku základní taktiky. Dvojí údery, vazby, odtahy, vyšachování 

– to vše si děti procvičí jednu figurku po druhé. 

 

 
 



 

 

Materiální zisky se střelcem – kliknutím na střelce a potom na cílové pole uživatel vyznačí tah, 

kterým získáme materiální převahu. 

 

Testy s materiálními zisky jsou vhodné pro mírně pokročilé hráče a díky velkým databázím pozic, 

ze kterých se příklady generují, je možné řešit tyto testy opakovaně. 

 

    Další testy 

 

V Testech s šachovými figurami najdete ještě několik perliček navíc. 

 

Specialitou, která je zajímavá i pro zkušenější hráče, je test „Umístěte krále do matu“. V těchto 

pozicích chybí soupeřův král. Dokážete najít pole, kde musí soupeřův král stát, aby byl v matu? Je 

to zábavný test i pro mírně pokročilejší hráče a procvičuje představivost a vnímání matových 

obrazců. 

 

 
 

Umístěte krále do matu – děti mají za úkol označit jediné možné pole, na kterém musí stát soupeřův 

král, aby byl v matu. 

 

  

 

V závěrečném procvičování pak následuje test Maty 1. tahem různými figurami (takže děti dopředu 

neví, kterou figurkou mají mat dát), ve kterém se 10 příkladů náhodně generuje z databáze 700 

pozic. A potom Materiální zisky různými figurami, kde se příklady generují z databáze 300 pozic. 

 

Úplný závěr pak představuje Sedmidílná série matových obrazců. Úspěšným vyřešením jednoho 

testu se posunete na další úroveň. Postupně do matových obrazců doplňujete svého krále, dámu, 

věž, střelce, jezdce, pěšce). Závěrečný test je věnovaný doplňování soupeřova krále do matu. I zde 

jsou všechny testy generované z větších databází pozic. 



 

 

Věřím, že celá tato série obohatí práci se začátečníky a mírně pokročilými šachisty na školách, v 

oddílech i v řadách samouků. Dohromady v Testech s šachovými figurkami najdete téměř 2500 

originálních pozic. Díky odkazům na Šachopedii se mohou děti o jednotlivých figurkách dozvědět 

více a proklikat se i k dalším tématům. 

 

Přeji mnoho poučení i zábavy ve všech těchto šachových testech i v řadě dalších, které pro Vás 

připravujeme. 

 

  

Odkazy: 

 

Testy s šachovými figurkami http://sachy-dolmen.cz/stranka/testy-s-sachovymi-figurkami 

 

Šachopedie http://sachy-dolmen.cz/sachopedie/sachopedie-rozcestnik 

 

Článek o Šachopedii na Novoborském šachovém serveru (připravujeme) 

  

Projekt Šachy do škol http://www.sachydoskol.cz/ 

Martin Beil 

Článek publikován 14. 1. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce. 

 

Carlsen má šachový rekord. Bez porážky je už 111 partií v řadě 

14.01.2020 sport.iDNES.cz +2 Ostatní sporty iDNES.cz, ČTK AVE: 99 000 Kč GRP: 2,52 RU / 

den: 227 068 RU / měsíc: 1 184 379 

 

Nejlepší šachista současnosti Magnus Carlsen si připsal další primát. Norský mistr světa neprohrál 

už 111 partií v klasickém šachu za sebou, což dosud nikdo nedokázal. O jeden zápas překonal 

rekord Rusa Sergeje Tivjakova z roku 2005. 

Carlsenovi se to povedlo na prestižním turnaji v nizozemském Wijk aan Zee, kde ve čtvrtém kole 

remizoval s domácím velmistrem Jordenem van Foreestem. 

Devětadvacetiletý Nor před soubojem uvedl, že rekordní sérii si připíše až po dalších dvou partiích. 

Měl za to, že by se mu neměly započítávat dva zápasy z norské ligy.  

Po utkání s Van Foreestem ale svá slova upravil. „Beru to tak, že proti elitním soupeřům to mám 

109 a proti dobrým soupeřům 111. A jsem takhle spokojený,“ řekl svérázný první hráč světového 

žebříčku, který v prosinci ovládl mistrovství světa v rapid šachu i bleskovém šachu. 

iDNES.cz, ČTK 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020HH014009/1713292/2020-01-14/163?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F2


 

 

Zpomalená reklamní hvězda 

14.01.2020 Lidové noviny Poslední strana PAVEL MATOCHA Strana 20 AVE: 74 087 Kč GRP: 

2,27 Čtenost: 203 894 Tištěný náklad: 43 452 Prodaný náklad: 33 387 

 

 
 

Náš šachista „zaválel“ 

14.01.2020 zitteplice.cz AVE: 1 500 Kč GRP: 0,04 RU / den: 3 500 

 

I v čase vánočního rozjímání se mohou hrát šachové turnaje v rapid šachu. Jeden takový se 

uskutečnil v našem krajském městě – dařilo se v něm Honzovi Václavíkovi. Byl nasazený jako 15. a 

vyšvihl se až na 2. příčku. Žádnou partii neprohrál, jeho turnajový rating byl úctyhodných 1945. 

Nechyběla „povinná výhra“ v prvním kole. 

 

Pak hned remíza s Vaškem Paulusem, naším hostem z ligy dospělých. Následovaly další dvě remízy 

se zkušenými šachisty. Pak už do konce turnaje absolvoval jen samé výhry. Porazil dlouholetého 

rivala Šimona a pak dvě osmnáctistovky. Uhrál tedy 5,5/7 a to znamenalo samostatné druhé místo. 

Škoda že se během turnaje nepotkal s vítězem Honzou Mikešem. 

 

Lenka Stránská, ŠK Teplice 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L011A20B/1714674/2020-01-14/8?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1714674%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20149959/1713292/2020-01-14/164?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F2


 

 

Krajské derby pro Staré Město A 

14.01.2020 idobryden.cz +1 Šachy oj AVE: 3 500 Kč GRP: 0,23 RU / den: 20 784 RU / měsíc: 

275 930 

V 5. kole  1. ligy družstev v šachu vyhráli šachisté Starého Města A v krajském derby na 

šachovnicích Vsetína 4,5:3,5 a jsou čtvrtí. Vyhráli Kaňovský, Skalský a Sosna, remizovali V. 

Babula senior, J. Horsák a Bažant senior. 

Poruba B přehrála TJ Ostrava 6:2 a vede tabulku bez bodové ztráty. Druhý je Frýdek-Místek B po 

výhře 5,5:2,5 nad Moravskou Slávií B na jejích šachovnicích. Třetí je Hošťálková, když přehrála 

Třinec 4,5:3,5. Orlová porazila Český Těšín 5:3 a Rychnov nad Kněžnou podlehl Jihlavě 1,5:6,5.   

Autor: oj 

Výběr turnajů roku 2020 

13.01.2020 chess.cz AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Šachový rok 2020 startuje ve znamení prestižního turnaje šachové špičky ve Wijk aan Zee. Od 11. 

ledna soupeří Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Anish Giri, Wesley So, Jan-Krzysztof Duda, 

Viswanathan Anand, Nikita Vitiugov, Vladislav Artemiev, Yangyi Yu, Alireza Firouzja, Jeffery 

Xiong, Daniil Dubov, Vladislav Kovalev a Jorden Van Foreest. Zda mistr světa obhájí vítězství z 

loňského roku budeme vědět nejpozději 26. ledna. 

 

V těchto dnech zároveň probíhá duel o titul mistryně světa, o který bojují Ju Wenjun a Aleksandra 

Goryachkina. Jejich vzájemné střetnutí na dvanáct partií je rozloženo od 4. do 25. ledna. Na konci 

ledna poté proběhne turnaj na Gibraltaru. Dle předběžné startovní listiny lze očekávat sedm 

velmistrů s ELO přes 2700 a mezi nimi najdeme i českou šachovou jedničku Davida Navaru. 

 

U nás je možnost zahrát si touto dobou Open Praha (10.-17.1.) či následující týden Open Mariánské 

Lázně (18.-25.1.). 

 

Hned v únoru se strhne pozornost na naše hlavní město, v Praze se utkají přední mezinárodní hráči 

v kategorii Masters: Jan-Krzysztof Duda, Nikita Vitiugov, Wei Yi, Harikrishna Pentala, Vidit 

Santosh Gujarathi, David Navara, David Antón Guijarro, Nils Grandelius, Samuel Shankland a 

Markus Ragger. V kategorii Challengers: Nijat Abasov, Andrey Esipenko, Mateusz Bartel, Jorden 

van Foreest, Kacper Piorun, Jan Krejčí, Thai Dai Van Nguyen, Hannes Stefansson, Tadeáš Kriebel 

a Lukáš Černoušek.  https://praguechessfestival.com/cze/ 

 

S příchodem jara přijde MS družstev seniorů (50+ a 65+) pořádané v Praze (5.-15.3.). Mladá česká 

špička se vzájemně střetne na juniorském a mládežnickém MČR (6.-14.3.). 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/K1AA20140005/1713292/2020-01-14/170?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2013A2J1/1713292/2020-01-13/209?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F3


 

 

Hned poté nás bude čekat velký šachový svátek – Turnaj kandidátů, hraný od 15. 3. do 4. 4. O 

pozici vyzyvatele Magnuse Carlsena se poperou: Fabiano Caruana, Ding Liren, Alexander 

Grischuk, Ian Nepomniachtchi, Anish Giri, Teimour Radjabov, Wang Hao a Kirill Alekseenko. 

 

Pak si můžeme dopřát tuzemský šachový zážitek – finálové trojkolo extraligy, které se bude konat v 

Praze 17. – 19. 4. V květnu 16. – 24. 5. se ve Frýdku-Místku české šachistky utkají o titul MČR. 

 

Nabitý program bude každoročně v Pardubicích, tentokrát v období  16. 7. – 2. 8. Na přelomu 

letních prázdnin se uskuteční v Rusku první světová šachová paralympiáda. V srpnu proběhne také 

šachová olympiáda družstev, s účastí českých týmů, mělo by se hrát od 5. do 18. srpna v Moskvě. 

Konec srpna bude ve znamení MČR mužů – tentokrát se naše špička sjede do Plzně (23.-31.8.). 

 

Na začátku září se střetnou nejlepší ženy během Světového poháru v Minsku a o vítězce bude jasno 

až na počátku října. Hned na konci října budou mít evropské šachistky šanci poměřit své síly ve 

zkrácené hře při rapidu a blesku na Ukrajině. Koncem roku, nejspíše v Argentině, bude obhajovat 

Magnus Carlsen svůj titul proti … nechme se překvapit. Vánoční měsíc bude opět prostorem pro 

bitvu v rapidu a bleskovém šachu. ME ve zkrácené hře se vrací k sousedům do Katowic, možnost 

zúčastnit se je od 3. do 6. prosince. Tradiční MČR v bleskovém šachu bude nejspíše 19. 12. 

 

Přejeme mnoho šachových i dalších úspěchů v tomto roce! 

 

Článek publikován 13. 1. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Král Šumavy a memoriál Jaromíra Nováka přilákal spoustu šachistů 

13.01.2020 klatovsky.denik.cz +1 Ostatní tipy Martin Mangl AVE: 5 990 Kč GRP: 0,29 RU / den: 

26 342 RU / měsíc: 185 231 

V hlavním městě okresu se soutěžilo v kategoriích do 7, 9, 11 a 13 let, přičemž chlapci a dívky hráli 

společný sedmikolový turnaj v rapid šachu příslušné věkové kategorie s tempem 15min + 5s. O 

tom, že turnaj získává místo v šachovém kalendáři, svědčí i to, že letos do klatovské sokolovny 

dorazilo celkem čtyřiapadesát dětí, což byl oproti loňsku téměř dvojnásobný nárůst. 

 

Králi/královnami Šumavy v jednotlivých kategoriích se stali: H7 – Lukáš Zrůst, D7 – Simona 

Šilhánková, H9 – Vojtěch Jančík, D9 – Anežka Nová, H11 – František Eliáš Škutil, D11 – Anna 

Bartoníčková, H13 – Vít Vilímek, D13 – Natálie Křenová. 

VZPOMÍNKA NA KLATOVSKOU LEGENDU 

V hlavním sále klatovské sokolovny uspořádali členové Šachklubu také memoriál Jaromíra Nováka 

jako vzpomínku na nedávno zesnulou legendu klatovského šachu. V silně obsazeném Open turnaji 

si nejlépe vedl Tomáš Hurdzan (Sokol Klatovy, 6,5b), za ním se umístili na druhé a třetí příčce jeho 

oddíloví kolegové Jakub Kůsa s Filipem Šimůnkem (oba 5,5 bodu). Až čtvrtý v pořadí skončil první 

nasazený IM Ivan Hausner (Dopravní podnik Praha), který rovněž získal 5,5 bodu, ale pomocné 

hodnocení mu znehodnotila nečekaná prohra hned v úvodu turnaje. Cenu pro nejmladšího účastníka 

si odnesl devítiletý Matyáš Roubal, který vybojoval čtyři body a obsadil velmi pěkné dvacáté místo. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9AA20130011/1713292/2020-01-13/212?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F3


 

 

MATOUŠŮV MEMORIÁL 

O týden později se v Restauraci Pod Hůrkou uskutečnil také bleskový šachový turnaj dvojic. Hrálo 

se tempem 3min+2s. Do turnaje se přihlásilo třicet dvojic včetně loňských vítězů bratří Eretů. Cestu 

za obhajobou jim hodlala znepříjemnit především první nasazená dvojice Vašíček, Budka, avšak dle 

dosti vyrovnaného ratingu prvních deseti nasazených týmů se dala předpokládat různá překvapení. 

 

 
 

První dvě zahřívací kola se nesla v duchu dominance favorizované bratrské dvojice, jelikož Jonáš i 

Matouš Eretovi vyhráli všechny partie. Ovšem ve třetím kole tvrdě narazili, když podlehli 1:3 

dvojici Chmel, Flajšman. 

O polední pauze po pátém kole vedli Martin Vašíček s Janem Budkou s náskokem 1,5 bodu před 

Erety, kteří ovšem v kole následujícím přehráli v poměru 3:1. Tím se vyhoupli okamžitě do čela 

průběžného pořadí a následně kolo za kolem už jen navyšovali náskok. Nakonec zvítězili se ziskem 

27,5 bodu. 

Duo Vašíček, Budka nastřádalo na druhém místě 23 bodů a jen o půl bodu méně nakonec měli na 

kontě Palková s Kubátem, kteří se na stupně vítězů prodrali právě až v posledním devátém kole. 

Oživením turnaje byla účast šesti šachistů z Německa a mnoha dětí, jejichž rychlá ruka a 

nebojácnost nejednou slavila úspěch nad zkušeností. Zkrátka ale neodešel nikdo. Věcné ceny totiž 

byly připraveny i pro ty, co na turnaji tolik úspěšní nebyli. 

Autor: Milan Fürbacher 

  



 

 

Šachový klub Veselí n. L. informuje 

13.01.2020 Veselsko Strana 21 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/Q8IA20012105/1713292/2020-01-13/213?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F3


 

 

Šachisté se utkali O perníkovou chaloupku 

13.01.2020 vysocina-news.cz +1 Drahomíra Kaňková AVE: 1 500 Kč GRP: 0,03 RU / den: 2 752 

RU / měsíc: 36 536 

 

Na šachový turnaj mládeže O perníkovou chaloupku, který byl zároveň třetím turnajem Ligy 

Vysočiny mládeže, vyrazilo 115 mladých šachových talentů nejen z Vysočiny v sobotu 11. ledna do 

Náměště nad Oslavou. 

 

Turnaj se konal v prostorách místní sokolovny a už tradičně se soutěžilo o perníkové chaloupky a 

zároveň o ceny společnosti ALFIN TRADING, s. r. o. Hrály se dva turnaje na sedm kol, tempem 

2×20 minut a 5 sekund na tah, švýcarským systémem. 

 

 
 

Turnaj mladších do 10 let – 40 hráčů a hráček 

 

    místo Leontýna Hladká – Jezdci Jundrov, 7 b 

    místo Daniel Srba – ŠK Světlá nad Sázavou, 6b 

    míso Martin Policar -TJ Spartak Pelhřimov, 5b 

 

H10: 1. Daniel Srba, 2. Rostislav Jun, 3. Jakub Stejskal 

H8: 1. Martin Policar, 2. Mikuláš Hladký, 3. Mikeš Šedý 

D10: 1. Leontýna Hladká, 2. Lucie Šťávová, 3. Tereza Pádivá 

D8: 1. Alexandra Junová 

 

Podrobné výsledky 

 

Turnaji starších od 10 do 16 let – 75 hráčů a hráček 

 

    místo Tadeáš Hladký – Jezdci Jundrov, 7b 

    místo Rudolf Jun – TJ CHS Chotěboř, 6b 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I53A20130004/1713292/2020-01-13/215?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F3


 

 

    místo Žaža Martin -TJ+DDM Náměšť nad Oslavou, 5,5b 

 

Výsledky kategorií 

H16: 1. Rudolf Jun, 2. Martin Žaža, 3. Matěj Ecler 

H14: 1. Michal Edr, 2. Rudolf Richter, 3. Jakub Zezula 

H12: 1. Tadeáš Hladký, 2. Vojtěch Karafiát, 3. Robert Jun 

D16: 1. Viktorie Součková, 2. Aneta Brabencová, 3. Anna Satrapová 

D14: 1. Helena Šťávová 

D12: 1. Lucie Rybáčková, 2. Markéta Šťávová, 3. Alžběta Zvolánková 

 

Jednička šachu Carlsen natáčel během týdne v Praze reklamu, v sobotu zahájil turnaj 

ve Wijk aan Zee 

12.01.2020 lidovky.cz +2 Ostatní sporty Pavel Matocha AVE: 35 000 Kč GRP: 2,72 RU / den: 

244 802 RU / měsíc: 1 855 023 

 

    Praha Šachový Wimbledon, jak se přezdívá turnaji ve Wijk aan Zee, začal v sobotu odpoledne a 

jedničkou startovního pole je mistr světa Magnus Carlsen. Kromě něj se diváci prvního letošního 

superturnaje mohou těšit i na světovou dvojku Fabiana Caruanu, Carlsenova předchůdce na 

světovém trůnu Višvanáthana Ánanda či mimořádně talentované šestnáctiletého mladíčka Alírezu 

Fírúzdžu a dalších deset velmistrů světové špičky. 

 

    Velmistr Magnus Carlsen i se svojí přítelkyní byli tento týden těsně před zahájením turnaje ve 

Wijk aan Zee na dva dny tajně v Praze. Šachový mistr světa zde v pondělí a v úterý natáčel 

reklamu. 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY012031/1713292/2020-01-12/244?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY012031/1713292/2020-01-12/244?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F3


 

 

    Lidovým novinám to potvrdil pražský šachista z týmu Unichess Zdeněk Kovář, který jako člen 

filmového štábu měl příležitost zahrát si s ním čtyři partie. 

 

    Jak se Kovář za šachovnici s mistrem světa dostal? „Pracuji ve filmovém průmyslu a v úterý jsme 

ve velkém sále Žofína natáčeli klip s mistrem světa Magnusem Carlsenem. Při tom se ukázalo, že 

nasmlouvaní herci vůbec šachy neumí, a tak pro větší autenticitu záběrů režisér rozhodl posadit 

proti mistru světa mě, neherce a člena štábu, když se dozvěděl, že jsem šachista druhé výkonnostní 

třídy,“ říká Zdeněk Kovář. 

 

    A jak partie probíhaly? „Hráli jsme čtyři partie, první tři jsem prohrál a poslední jsme z časových 

důvodů nedohráli, režisér již měl natočeno. Celý štáb mně kibicoval a fandil, z hlavy se mi kouřilo 

jak parní lokomotivě z komínu. Černými jsem na něj zkoušel Skandinávskou, když je ten Nor, a 

taky Holandskou, když téměř rovnou z Prahy letěl na ten turnaj do Wijk aan Zee.“ 

 

    O čem se s mistrem světa Zdeněk Kovář bavil? „Ptal jsem se ho samozřejmě na tu partii s 

mladým Íráncem z mistrovství světa v bleskovém šachu, ve které Carlsen stál na prohru, ale vyhrál 

na čas. 

 

    To jen zamumlal, že vyhrál. Vyptával jsem se ho i na nejlepšího českého šachistu Davida 

Navaru, co si o něm mistr světa myslí. Pokýval hlavou, že to je geniální šachista, ale prý trochu 

nevyrovnaný.“ 

 

    Hlavní turnaj ve Wijk aan Zee hraje čtrnáct velmistrů světové špičky a první kolo začalo v 

sobotu. Mistr světa Carlsen se v prvním kole utká s domácím reprezentantem Anishem Girim. 

 

    Online přenos všech partií turnaje můžete sledovat na webu Chess24.com. Přímý přenos budou 

komentovat velmistři Peter Svidler a Jan Gustafsson. 

 

221. díl pořadu V šachu 

11.01.2020 chess.cz AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Prvním hostem ve studiu 221. dílu pořadu V šachu bude David Navara. Moderátorka Karolína 

Sochorová se s ním vrátí k FIDE Grand Prix v Jeruzalémě, kde nejlepší český šachista postoupil do 

semifinále. V elektronické tužce uvidíte analýzu jeho partie s čínským velmistrem Wang Haem, a 

také ukázku od vítěze turnaje, kterým se stal Jan Něpomňaščij. 

 

Ve studiu poté přivítáme Jiřinu Prokopovou, která působila jako rozhodčích na letošním mistrovství 

světa v rapidu a bleskovém šachu. Jak uvidíte v reportáži, obě disciplíny ovládl Magnus Carlsen. 

Těšit se můžete také na zhodnocení roku 2019 z pohledu českých šachistů a na krátkou reportáž o 

tom, že Magnus Carlsen je nejlepší na světě nejenom v šachu. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20114193/1713292/2020-01-11/259?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F3


 

 

Tradiční soutěžní otázka: V jakém městě se v roce 2019 konalo Mistrovství světa v rapidu a 

bleskové hře ? Odpovídat můžete do konce ledna na adresu soutez@chess.cz a vyhrát novou knihu 

Michala Konopky „Černobílá magie“ i s podpisem autora. 

 

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

sachu/ . 

 

Článek publikován 11. 1. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce.  

  



 

 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

11.01.2020 Vyškovský deník +5 Sport / Aktuálně Strana 14 AVE: 6 135 Kč GRP: 0,10 Čtenost: 

8 795 Tištěný náklad: 87 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U009N14B/1713292/2020-01-11/263?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F3


 

 

Seznam postupujících na MČR mládeže v rapidu 2020 

10.01.2020 chess.cz AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Komise mládeže ŠSČR zveřejnila seznam přímo postupujících na MČR mládeže v rapid šachu pro 

rok 2020, viz odkaz dole. 

 

Přímo postupující 

 

Článek publikován 10. 1. 2020 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Ve Vinoři se to bude rojit střelci, koňmi i věžemi: Šachový turnaj je otevřený všem 

10.01.2020 blesk.cz Autor: diz AVE: 59 000 Kč GRP: 10,52 RU / den: 947 133 RU / měsíc: 

4 423 137 

 

Spolu s východními zeměmi patří Česká republika mezi šachové mocnosti. Ostatně pravidla šachu 

se v mnoha domácnostech učí dítka od svých rodičů a prarodičů takřka od útlého věku. Svůj um 

budou moci nadšení šachisté předvést ve Vinoři. 

 

 
 

11. ledna od 9:30 se totiž v tamním Kulturním a vzdělávacím centru Vincent uskuteční šachový 

turnaj pro všechny nadšence bez rozdílu věku. „Turnaje se mohou účastnit všichni, kdo znají 

pravidla šachu,“ stojí na stránkách městské části k prakticky jedinému omezení pro účastníky. 

 

Standardní klání budou probíhat v délce 40 minut, tedy 20 minut bude mít každý hráč celkově na 

provedení a promyšlení svých tahů – nedojde-li dříve k šach matu. Vítěz celého turnaje obdrží 

pohár. „Přihlásit se můžete přímo ve Vincentu nebo u vedoucího místního šachového kroužku 

Adama Dicka na mailu: adam@dick.cz, tel.: 774 779 910,“ zve radnice. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2010A1E7/1713292/2020-01-10/269?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20109157/1713292/2020-01-10/270?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F3


 

 

Název Návrat českotřebovského šachu na scénu 

09.01.2020 orlicky.net Junior Jan Jiroušek, David Kučera AVE: 3 000 Kč GRP: 0,11 RU / den: 

10 000 

 

V restauraci Javorka se konala výroční schůze šachového oddílu, jejímž cílem bylo shrnout si první 

půl rok pod novým vedením a prodiskutovat plány na rok 2020. Po skončení schůze proběhl 

nečekaně kvalitně obsazený turnaj v bleskovém šachu. 

Úderem 18. hodiny se sešlo více než 25 třebovských šachistů a u drobného občerstvení si vyslechli, 

že A družstvo je nyní na 2. místě v Krajském přeboru II východ a útočí na postup do vyšší soutěže, 

kde jsme dlouhé roky hráli a kam naše město zcela jistě patří. 

 

 
 

• Důležitá práce s mládeží 

Hlavní důraz klade oddíl na mládež – pravidelně se koná „kroužek“ (každý čtvrtek od 16 do 18 

hodin v Domě dětí a mládeže KAMARÁD), s dětmi se jezdí na juniorské turnaje po celém kraji, 

pořádají se akce ve školách a tak dále. 

Ivo Prax, předseda oddílu, dodává: „S klubem máme velké plány. Chceme ukázat široké 

českotřebovské veřejnosti, proč jsou šachy zajímavé. Dále chceme podpořit šachové dění v regionu 

pořádáním řady atraktivních akcí a turnajů.“ 

 

• Co klub čeká v roce 2020 

V plánu je další posílení A družstva – jako první se k závodnímu šachu vrací náš odchovanec 

Tomáš Pánik, který nám od ledna občas přijede vypomoci z Brna. Další zajímavé posily se objeví 

po skončení letošní sezóny, prozatím můžeme oznámit návrat dalších třebovských harcovníků 

Michala Zeinerta a Lukáše Vondry. 

Od konce ledna běží nová série turnajů nazvaná Českotřebovská blesková liga, která se skládá ze 

šesti turnajů za sebou v období leden až červen. 

V květnu nebo červnu proběhne první ročník Českotřebovských šachových dní, kdy se uskuteční 

jeden den rapid turnaj a druhý den simultánka s jedním z předních českých velmistrů. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20099055/1713292/2020-01-09/317?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F4


 

 

Na podzim nás pak bude čekat 2. ročník rapid turnaje O pohár Maxe Švabinského v Kozlově, jehož 

první ročník se i přes nepřízeň počasí setkal s velmi dobrým ohlasem. 

Samozřejmě je v plánu pokračovat v propagačních akcích ve školách, jejichž cílem je mít na 

podzim 2020 kolem patnácti dětí v kroužku. 

 

• Vánoční turnaj 

Po vánoční schůzi se uskutečnil turnaj, kterého se k našemu příjemnému překvapení zúčastnilo 

dvacet hráčů, z nichž dva se mohli pochlubit titulem kandidát mistra. 

Suverénním vítězem se stal Lukáš Hurt, na druhém místě se umístil nadějný junior Jan Jiroušek a na 

třetím místě David Kučera. 

 

Polabiny se v souboji o ligové čelo ukázaly být příliš milými hostiteli 

09.01.2020 Pardubický deník +3 Sport (rh) Strana 13 AVE: 2 735 Kč GRP: 0,13 Čtenost: 11 395 

Tištěný náklad: 2 840 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020VP00713D/1713292/2020-01-09/321?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F4


 

 

NA 64 POLÍCH 

09.01.2020 Vyškovský deník +5 Sport/Na jižní Moravě (kal) Strana 14 AVE: 3 516 Kč GRP: 0,10 

Čtenost: 8 795 Tištěný náklad: 870 

 

 
 

Turnaj V Rapid Šachu Grand Prix 2019/2020 

08.01.2020 efestival.cz Akord Ostrava-Zábřeh, Šachu Grand AVE: 1 500 Kč GRP: 0,06 RU / den: 

5 000 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U007N14A/1713292/2020-01-09/336?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2008A3SL/1713292/2020-01-08/352?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F4


 

 

Turnaj V Rapid Šachu Grand Prix 

 

V Akordu se uskuteční již potřetí TURNAJ KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE V RAPID 

ŠACHU GRAND PRIX 2019/2020. 

Přihlášky se uzavírají 9. ledna 2020. 

Veškeré informace naleznete ZDE : 

http://dk-akord.cz/wp-content/uploads/2019/12/propozice-3-turnaj-grand-prix-kp-mladeze-2020-

ov.pdf 

 

Česko je sedmé na světě v počtu aktivních šachistů, procentuální statistice dokonce 

kraluje 

08.01.2020 sportovnilisty.cz +1 AVE: 6 000 Kč GRP: 0,06 RU / den: 5 617 RU / měsíc: 74 572 

 

Česká republika je s počtem 5396 aktivních šachistů na sedmém místě světa, procentuálně nám pak 

toto číslo mezi zeměmi nad 5000 hráčů zajišťuje dokonce celkové prvenství. Vyplývá to z 

prosincových statistik zveřejněných na webu mezinárodní šachové federace FIDE. 

 

Statistiky pocházejí z webu chessratings.com, který se zaměřuje právě na šachové individuální i 

národní rekordy a další zajímavé údaje z tohoto sportu. 

 

 
 

Z mnoha sledovaných parametrů vyznívá velmi přívětivě pro české šachy právě statistika aktivních 

hráčů, tedy těch, kdo se za posledních 12 měsíců zúčastnili alespoň jedné oficiální šachové soutěže 

a mají tak u svého jména počet bodů v ratingu FIDE. Takových šachistů je u nás 5396 (oproti počtu 

5320 z roku 2018), což stačí na sedmé místo na světě. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L5KA20080005/1713292/2020-01-08/355?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L5KA20080005/1713292/2020-01-08/355?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F4


 

 

Této statistice vládne Španělsko (15 461 aktivních šachistů) následované Francií (13 716) a 

Německem (11 989). Před Českem jsou v žebříčku ještě Indie, Rusko a Írán. 

 

V jedné ze statistik pak Česko dokonce mezi členy mezinárodní šachové federace FIDE kraluje. Ze 

zemí s počtem šachistů nad 5000 je u nás nejvyšší procento aktivních hráčů (68,6 % z celkového 

počtu registrovaných hráčů). Druhé místo patří Španělsku (62,4 %) a třetí Francii (58,6 %). 

Zajímavostí je, že světoví velikáni jako Indie či Rusko jsou v tomto pořadí na chvostu (36 %, 

respektive 32,1 %). 

 

Jak říkám ... 

 

„Šachy se hrají po celém světě. Šachové olympiády v Batumi v roce 2018 se zúčastnily týmy ze 180 

států a počet federací, které jsou členy mezinárodní šachové organizace FIDE, je v současnosti 190. 

Takové výsledky, které vyplývají z prosincových statistik, jsou proto pro české šachové hnutí velmi 

potěšující,“ řekl Martin Petr, místopředseda Šachového svazu ČR. 

 

Česká republika je dále na desátém místě světa, co se celkového počtu šachistů s ratingem FIDE 

týče. Máme jich 7863. Světový lídrem zůstává Rusko s 34 811 šachisty, do budoucna se ale dá 

očekávat, že tuto pozici převezme Indie. Ta je současně s 32 494 hráči druhá. Nejsilnější pětici zemí 

s výrazným náskokem před zbytkem světa doplňují Německo (26 594), Španělsko (24 784) a 

Francie (23 414). 

 

Z našeho pohledu je lichotivé, že v tomto pořadí se až za Českou republikou nacházejí tak velké 

země, jako jsou USA, Brazílie, Argentina či Ukrajina. 

 

Statistiky z webu chessratings.com se zaměřují i na přírůstky či úbytky aktivních šachistů v 

jednotlivých zemích. V České republice za posledních 12 měsíců přibylo 424 nových hráčů s 

ratingem, což stačí na patnáctou příčku na světě. Nejvíce nových přírůstků hlásí právě Indie (2 689) 

a Rusko (2372). 

 

Celkově je podle prosincových údajů publikovaných na webu FIDE na světě 172 848 aktivních a 

179 386 neaktivních šachistů. Je zajímavostí, že počet neaktivních šachistů letos na rozdíl od roku 

2018 převýšil počet těch aktivních. 

 

Jak říkám ... 

 

„Dobré statistiky českého šachu nejsou zase tolik překvapivé vzhledem k tradici, kterou u nás tento 

sport má. Ústřední jednota českých šachistů, tedy předchůdce dnešního Šachového svazu ČR, byla 

založena už v roce 1905. Letos tak oslavíme 115 let organizovaného šachu u nás,“ uzavřel  Martin 

Petr. 

 

 

(rb, Šachový svaz ČR, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála) 



 

 

Dáma, nebo král? 

08.01.2020 Epocha Epocha report Strana 18 AVE: 16 431 Kč GRP: 4,24 Čtenost: 381 264 Tištěný 

náklad: 61 620 Prodaný náklad: 44 532 

 

 
 

ŠACHY 

07.01.2020 Domažlický deník +4 Sport - Plzeňský kraj (ko) Strana 14 AVE: 1 267 Kč GRP: 0,13 

Čtenost: 11 389 Tištěný náklad: 3 680 

 

 
 

Magická síla zelené barvy na Krajském přeboru škol v Neratovicích 

07.01.2020 nymbursky.denik.cz +1 Ostatní sporty Redakce AVE: 5 990 Kč GRP: 0,49 RU / den: 

44 546 RU / měsíc: 313 243 

 

Síla šachové hry je věčná. Nejenže dává dětem určitou vnitřní svobodu limitovanou pravidly, ale 

rozvíjí také kreativitu, smysl pro dlouhodobou strategii i okamžitou taktiku. Učí trpělivosti, 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A79A20021802/1713292/2020-01-08/356?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZD00514D/1713292/2020-01-07/376?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F4
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9VA20070005/1713292/2020-01-07/382?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F4


 

 

odpovědnosti za svá rozhodnutí a nabádá k poučení se z proher. Tohle všechno si pak děti nesou v 

sobě i mimo šachovnici. 

 

Děti ze ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem a ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem vyrazily 

reprezentovat v zelených dresech svoji školu do Neratovic. Zvýšený zájem dětí svědčí o úspěchu 

projektu Šachy do škol v ČR. Ze všech základních škol Středočeského kraje se kvalifikovalo 

šestnáct nejlepších škol prvního stupně. Každá škola mohla nasadit do přeboru čtyři hráče a dva 

náhradníky. Školní mužstva se utkala v sedmi kolech švýcarským systémem. 

 

 
 

Nejlépe prošly nástrahami turnaje děti ze ZŠ Bedřicha Hrozného z Lysé nad Labem a o půl bodu 

zvítězily před trojnásobným účastníkem Mistrovství České republiky školních družstev ZŠ Sázava. 

Nejlepším hráčem celého turnaje byl David Ocelák s plným počtem bodů ze sedmi zápasů. Velkým 

překvapením je umístění nováčka ZŠ J. A. Komenského z Lysé nad Labem na čtvrtém místě se 

ztrátou jednoho bodu na medaili. Finále a Mistrovství základních škol České republiky se uskuteční 

v červnu ve Zlíně, kde nebudou děti z Lysé nad Labem chybět.  

  



 

 

Král všeho šachového 

07.01.2020 Lidové noviny Poslední strana PAVEL MATOCHA Strana 20 AVE: 68 549 Kč GRP: 

2,27 Čtenost: 203 894 Tištěný náklad: 43 452 Prodaný náklad: 33 387 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L005A20B/1713292/2020-01-07/383?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F4


 

 

JAK JSME ŽILI v Československu 

06.01.2020 Naše Valašsko - regionální týdeník Jak jsme žili v Československu Strana 20 AVE: 

10 995 Kč GRP: 0,36 Čtenost: 32 000 Tištěný náklad: 10 600 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/H55A20012001/1713292/2020-01-06/395?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F4


 

 

Šachové okénko Rokycanského deníku: leden 

04.01.2020 Rokycanský deník Sport Strana 14 AVE: 4 221 Kč GRP: 0,08 Čtenost: 7 071 Tištěný 

náklad: 1 790 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZR00314J/1713292/2020-01-04/446?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F5


 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

04.01.2020 Vyškovský deník +5 Sport / Aktuálně Strana 14 AVE: 3 936 Kč GRP: 0,10 Čtenost: 

8 795 Tištěný náklad: 870 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U003N14F/1713292/2020-01-04/452?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F5


 

 

Šachy 30. 

03.01.2020 Metro Sport Strana 15 AVE: 7 395 Kč GRP: 5,30 Čtenost: 476 661 Tištěný náklad: 

292 609 Prodaný náklad: 260 

 
 

Dvojitý íránský samomat 

03.01.2020 Lidové noviny Sport PAVEL MATOCHA Strana 18 AVE: 119 841 Kč GRP: 2,27 

Čtenost: 203 894 Tištěný náklad: 43 452 Prodaný náklad: 33 387 

 

 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020R002P15E/1713292/2020-01-03/457?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L002A18A/1714674/2020-01-03/12?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1714674%2Fpage%2F2


 

 

Memoriál Hájka a Hořelky 

03.01.2020 Valašský deník Valašsko Strana 3 AVE: 2 758 Kč GRP: 0,02 Čtenost: 1 660 Tištěný 

náklad: 760 

 
Česko proti Rusku na litomyšlských šachovnicích 

03.01.2020 Pardubický deník +3 Sport (rh) Strana 14 AVE: 8 458 Kč GRP: 0,13 Čtenost: 11 395 

Tištěný náklad: 2 840 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U002I03D/1713292/2020-01-03/462?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020VP00214C/1713292/2020-01-03/466?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F5


 

 

 
 

Jediný cíl má o svátcích šachové mládí: Fabriku a vánoční turnaj 

02.01.2020 Pardubický deník +3 SPORT / V kraji (rh) Strana 13 AVE: 3 472 Kč GRP: 0,13 

Čtenost: 11 395 Tištěný náklad: 2 840 

 

 
NA 64 POLÍCH 

02.01.2020 Vyškovský deník +5 Sport - Aktuálně (kal) Strana 14 AVE: 3 156 Kč GRP: 0,10 

Čtenost: 8 795 Tištěný náklad: 870 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020VP00113C/1713292/2020-01-02/490?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F5
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U001N14D/1713292/2020-01-02/510?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1713292%2Fpage%2F6


 

 

 
 


