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Děti zasednou u šachovnic, výuku hry podpoří město   

29.02.2020 Mladá fronta DNES Kraj Moravskoslezský Ivana Lesková Strana 20 AVE: 78 196 Kč 

GRP: 6,15 Čtenost: 553 592 Tištěný náklad: 133 624 Prodaný náklad: 108 951 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novým předsedou ŠSČR je Martin Petr   

29.02.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den / 1: 3 000 

 

Konference Šachového svazu ČR v Havlíčkově Brodě zvolila 29. února nové vedení. Výkonný 

výbor pod vedením Martina Petra má téměř shodné složení s předchozími lety, novou tváří je 

mezinárodní rozhodčí Jiřina Prokopová. Předchozí předseda Viktor Novotný se stal prezidentem 

ŠSČR a bude mimo jiné nadále reprezentovat šachové hnutí v rámci Českého olympijského výboru. 

 

Představení týmu VV ŠSČR pro roky 2020 – 2023  

RNDr. Martin Petr, PhD. (31 let) – předseda ŠSČR  

2222 ŠK Polabiny  

Pochází z Hradce Králové, vystudoval MatFyz na Karlově univerzitě. Profesně se zabýval vědou 

(fyzikou materiálů) i marketingem a komunikací. Šest let moderoval pořad V šachu na ČT sport. 

Členem Výkonného výboru ŠSČR je od roku 2016. Je šachovým velmistrem, byl členem českého 

reprezentačního týmu mužů na šachové Olympiádě v roce 2014. S oddílem Rapid Pardubice třikrát 

vyhrál českou extraligu. Více než 10 let se také aktivně věnuje trenérské práci s talentovanou 

mládeží.  

Ing. Rostislav Svoboda (54 let) – místopředseda ŠSČR pověřený funkcí hospodáře  

ŠK Zlín  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020M051R20G/1811430/2020-02-29/4?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2060A12X/1811430/2020-02-29/6?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Absolvent fakulty stavební na VUT Brno, civilní profesí projektant a konzultant v oboru 

ekologických a inženýrských staveb. Funkcionářem v šachu je od roku 1983, zastával řadu funkcí v 

různých úrovních svazových orgánů, mimo jiné předseda Šachového svazu ČR v letech 1996 až 

1998. Pětadvacet let byl předsedou ŠK Zlín a šestnáct let manažerem extraligového družstva. 

Pořadatel prvního mistrovství republiky v šachu v roce 1993 v Luhačovicích a mnoha dalších 

turnajů, např. několika MČR školních družstev ve Zlíně.  

Mgr. Michal Konopka (53 let) – člen VV ŠSČR – úsek reprezentace  

Slavia Kroměříž  

Jednatel stavební firmy. Mezinárodní mistr od roku 1988. Diplomovaný šachový trenér, od roku 

2009 FIDE Senior trenér. Dlouhodobě pracoval například s českou dvojkou Viktorem Lázničkou. V 

letech 2002 – 2012 kapitán mužské reprezentace, od roku 2013 manažer reprezentace. Předseda 

TMK ve Výkonných výborech Petra Herejka i Vlastimila Sejkory. V roce 2019 byl oceněn 

trenérskou cenou FIDE Tigrana Petrosjana za speciální úspěchy.  

Ing. Jan Malec (50 let) – člen VV ŠSČR – úsek sportovně technický  

TJ Uranové doly Hamr  

Absolvent fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha, civilní profesí referent systému 

jakosti v DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem. Funkcionářem v šachu cca od roku 1997, zastával řadu 

funkcí v OŠS, RŠS a KŠS, aktuálně hospodář a sekretář Šachového svazu Libereckého kraje. 

Ing. Zdeněk Fiala (54 let) – člen VV ŠSČR – úsek mládeže  

Šachový klub Světlá nad Sázavou  

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. Pracuje jako OSVČ. Poskytuje 

poradenství v oboru sklářských technologií a zajišťuje zprostředkování obchodu. Šachovým 

funkcionářem od roku 1990, zastával řadu funkcí v různých úrovních svazových orgánů, dlouholetý 

předseda ŠK Světlá nad Sázavou. Pořadatel Mistrovství ČR mládeže a Mistrovství EU mládeže.  

Mgr. Jiřina Prokopová (27 let) – členka VV ŠSČR – úsek rozhodčích  

TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší  

Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2016 nás 

reprezentovala na olympiádě v Baku jako nejmladší mezinárodní rozhodčí na světě. Je také 

nejmladší FIDE Lecturer na světě. Během studia Sportovní diplomacie v rámci Českého 

olympijského výboru převzala cenu za nejlepší projekt, který zpracovala na téma „Podvádění v 

šachu“.  

Viktor Novotný (42 let) – prezident ŠSČR  

1. Novoborský šachový klub  

Podniká v rodinné sklárně s obchodem, muzeem a restaurací. 8 let byl v Novém Boru radním. 

Během posledních 20 let prošel snad všemi šachovými funkcemi, v letech 2011-2020 byl předsedou 

ŠSČR. V Českém olympijském výboru je členem výkonného výboru a dvou komisí.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ   

29.02.2020 Vyškovský deník +5 Sport/Na jižní Moravě Strana 14 AVE: 3 861 Kč GRP: 0,10 

Čtenost: 8 795 Tištěný náklad: 870 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Klub šachistů Říčany Doporučit známému [ Zaslat doporučení ] Komentáře a názory 

Prozatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte první! Počet komentářů:   

29.02.2020 kuryr-ricany.cz URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,03 RU / den / 1: 2 752 RU / měsíc: 36 536 

 

NOVÉ St ř íbrná olympijská medaile Karlovarsko uspořádalo ve dnech 19. 1. - 24. 1. hry IX. Zimní 

olympiády dětí a mládeže. 

 

O pořadatelství se podělila města Karlovy Vary, Boží Dar, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov a 

Sokolov. Vedle tradičních zimních sportů se kraje utkaly také v karate, š achu nebo umělecké 

soutěži v hraní na klávesové nástroje. Celkem se soutěžilo ve 12 odvětvích. Slavnostní zahájení 

hostila karlovarská KV Arena. Olympijský oheň zapálila mistryně světa v lyžování, Šárka 

Záhrobská-Strachová.  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U051N14A/1811430/2020-02-29/8?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N9EA20600021/1811430/2020-02-29/12?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N9EA20600021/1811430/2020-02-29/12?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Olympiády se zúčastnilo 1980 sportovců a trenérů. Nechyběl ani zástupce našeho klubu, Jáchym 

Něme c. Krajská šachová výprava čítala čtyři hráče s jednou povinnou dívkou. Hrál se jak turnaj 

jednotlivců, tak turnaj družstev. Boje se odehrávaly v hotelu Thermal v Karlových Varech.  

Nejsledovanější soutěž družstev byla atraktivní a nakonec přinesla pro náš kraj stříbrné medaile. 

Boj o medaile popsal Jakub Vojta (1. šachovnice) z Vlašimi těmito slovy:  

„První kolo jsme hladce porazili Olomoucký kraj 3:1 (prohrá l J áchym) a ve čtvrtfinále jsme 

porazili výběr Pardubick é ho kraje, a to ve velk é m stylu (3,5:0,5). Takže jsme v semifin ále? Tak 

nějak zně ly ot ázky Pepy Bartáka, tak říkám: „Jasně, Pepo, budeme nejhůř čtvrtí.“ Pep ík se 

zaradoval a šlo se zpátky na internát na oběd. Po obědě jsme dnes měli v plánu jít po zelen é 

turistick é značce na hokej (je až na kraji Karlový ch Var ů), je to asi 5 km, tak jsme se prošli. Pak 

jsme mrkli, jak se daří naším hokejistům, a i př esto, že jsme až po zápase zjistili, že se jim nedaří, 

tento zápas vyšel na výbornou a stejně jako my smetli Pardubice 5:1.  

Další den se hrá lo o fin ále. I když to chvíli vypadalo, že prohrajeme tak 3,5:0,5 nebo dokonce 4:0, 

zápas jsme zvládli a zvítězili nad Ú steck ým krajem 2,5-1,5.  

Vojta J. – Vá clav ík V. – pozice po 31. tahu bíl é ho:  

Černý zajímavě obětoval kvalitu a jeho figurky nebezpečně pronikly do mého týla. 31…D3 Zde 

měl soupeř zahrát 31…h4 a nevím, nevím, zdali by můj král přežil. 32.Sc4 Dg5 33.Sd3 De3 

33…h4!? 34.fxg6 Sf3 35.Sc4  

Do fin ále jsme dostali Moravskoslezský kraj. Anička velmi rychle vyhrála a zá pas chv íli vypadal 

na 4:0 pro nás, jenže bohužel Pepovi přetekly nervy a stres a ve velmi dynamick é pozici to 

nezvládl a spadnul na čas. V tu dobu jsem stál špatně už i já (a Jáchym taky) a už jsem s tím nic 

nedoká zal sp áchat a prohrál jsem. Jáchym nakonec remizoval, a tak si Moravskoslezský kraj veze 

domů zlato. My stří bro a v boji o 3. místo porazil Zlín Ú steck ý kraj.  

Od 17:00 bylo slavnostní zakončení, kde jsme si přebrali od žokeje Josefa Váni pohár a medaili a 

ukázali se přede všemi kraji, že i šachy jsou sport.  

Pro mládež je zimní olympiáda dětí a mládeže ohromným zážitkem. Jistě podněcuje u mládeže 

touhu se zúčastnit té velké. Jako každá olympiáda měla i svého maskota – veverku Čiperku. 

Středočeský kraj i díky přispění šachistů skončil celkově na 4. místě.  

Jaroslav Ří ha  

 

Šachy do všech škol. Cíl Ostravy má podpořit memorandum   

28.02.2020 Bruntálský a krnovský deník +3 Události z regionu (mis) Strana 2 AVE: 1 690 Kč GRP: 

0,09 Čtenost: 7 907 Tištěný náklad: 700 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U050B02A/1811430/2020-02-28/15?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAM ZA SPORTEM   

28.02.2020 Pardubický deník +3 Sport / V kraji Strana 14 AVE: 4 604 Kč GRP: 0,13 Čtenost: 11 

395 Tištěný náklad: 2 840 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020VP05014B/1811430/2020-02-28/20?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS   

28.02.2020 Vyškovské noviny Sport Strana 20 AVE: 10 580 Kč GRP: 0,49 Čtenost: 44 000 Tištěný 

náklad: 6 190 
 

 

ŠACHY   

27.02.2020 Plzeňský deník Sport/Plzeňsko (ko) Strana 13 AVE: 1 199 Kč GRP: 0,29 Čtenost: 25 

847 Tištěný náklad: 8 770 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG09Y20A/1811430/2020-02-28/26?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020PD04913E/1811430/2020-02-27/29?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Jak šachy bojují s dopingem   

27.02.2020 ČRo - plus.cz +1 Sport URL AVE: 15 000 Kč GRP: 0,98 RU / den / 1: 88 206 RU / 

měsíc: 1 171 029 

 

Také šachy bojují s dopingem. Přesněji s elektronickým dopingem, tedy podváděním za pomoci 

mobilních telefonů, na které upozornil případ přistiženého Igora Rausise. Jak? 
 

Šachy se budou v Ostravě hrát i ve školkách. Učitelé se mohou stát trenéry s licencí   

27.02.2020 polar.cz +1 Ostrava Tomáš Kořistka URL AVE: 3 000 Kč GRP: 0,23 RU / den / 1: 20 

784 RU / měsíc: 275 930 

 

Umíte si představit čtyřleté děti v mateřské školce, jak hrají šachy? V Ostravě to už brzy bude 

běžné. Město na tom spolupracuje s šachovým svazem. Šachy by měly proniknou i do základních 

škol a do projektu ze zapojila i pedagogická fakulta Ostravské univerzity. 

 

Šachový svaz podepsal s vedením Ostravy, Ostravské univerzity a Střediskem volného času 

Korunka memorandum, jehož cílem je výuka šachu v mateřských a základních školách. Učitelé a 

studenti pedagogiky budou moci navíc získat trenérskou licenci. "Všem učitelům vedoucím 

kroužků nabízíme školení trenérů IV. třídy. Je to online. Dáme jim přístup zdarma," vysvětluje 

místopředseda Šachového svazu ČR Martin Petr.  

Ostrava chce postupně výuku šachu dostat do všech svých mateřských a základních škol. Bude pak 

na učitelích, jestli budou hrát přímo v hodinách a nebo v rámci kroužků po vyučování. 

"Memorandum podepisujeme proto, abychom ještě lépe podpořili výuku šachu," popisuje Andrea 

Hoffmannová. 

Studenti pedagogiky Ostravské univerzity mohou po absolvování vzdělání trenéra IV. třídy od 

šachového svazu získat finanční odměnu. Kurz bude zdarma. "My budeme z tohoto projektu mít 

spíše výhody. Studentům se nabízí možnost získat licenci trenéra," říká rektor Ostravské univerzity 

Jan Lata. 

Projekt Šachy do škol už od roku 2017 organizuje a zajišťuje Středisko volného času Korunka v 

Mariánských Horách. Už i nejmenší děti hrají turnaje. 

 

Helma 365 se zúčastní šachového mistrovství světa   

27.02.2020 protext.cz Ludmila Zlatníková URL AVE: 10 000 Kč GRP: 0,33 RU / den / 1: 

29 785 RU / měsíc: 395 428 
 

Praha 27. února 2020 (PROTEXT) Společnost Helma 365, největší český vydavatel výrobků s 

kalendáriem, se zúčastní šachového mistrovství světa družstev 

 

seniorů v kategorii 50+, které se uskuteční v Praze ve dnech 5. až 15. března 2020. Helma 365 se 

stala zároveň sponzorem šampionátu, dále se rozhodla vyhlásit doprovodnou soutěž a jednoho z 

účastníků (hráčů) odměnit speciální cenou v hodnotě 3.000 Kč.  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/Q5NA20580014/1811430/2020-02-27/31?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/L4MA20580009/1811430/2020-02-27/35?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2058A4E7/1811430/2020-02-27/38?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst
http://www.protext.cz/zprava.php?id=33052


 

 

Vítěz doprovodné soutěže bude jako jeden z mála vyvolených o (k)rok napřed díky kalendáři na rok 

2021, který se objeví společně s dalšími výrobky ve výherním balíčku, jehož hodnota bude 3.000 

Kč. Dále společnost věnuje dřevěné obrazy těm šťastlivcům, kteří mají narozeniny právě ve dnech 

konání šampionátu. Družstvo Helma 365 bude v průběhu akce předávat motivační deníky 365 

START jako poděkování za vzácný čas, který mohli naši hráči strávit se svými soupeři.  

Za družstvo Helma 365 se budou na světovém šampionátu v šachu do roztrhání těla a šachovnice bít 

majitelé společnosti Helma 365, jmenovitě Vladimír Bretšnajdr, Jaroslav Šura, Tomáš Růžička, 

které doplňují jména bývalých vynikajících hráčů Štěpána Papáčka a Zdeňka Kaplana.  

Taktiku družstva Helma 365 odhaluje jeden z účastníků, Tomáš Růžička: „Taktika našeho družstva 

je jednoduchá, ale záludná. Budeme předstírat velmi slabou výkonnost, kterou při vlastní hře pak 

potvrdíme. Tím zmateme soupeře natolik, že bude vzdávat vyrovnané i lepší pozice v obavě před 

blíže nespecifikovanou blamáží.“  

Helma 365 je český vydavatel kalendářů, diářů, zápisníků a dřevěných obrazových kalendářů  

Společnost Helma 365 se za dobu více jak dvacetileté specializace na tvorbu výrobků s kalendáriem 

stala největším českým producentem, jehož roční produkce čítá více než 6 miliónů kusů. Své 

výrobky navrhuje a vyrábí s reklamními službami, či přímo firmám na klíč a dodává je do více jak 

20 evropských zemí. Posláním celého týmu je přinášet více krásy, radosti a inspirace pro váš 

vzácný čas, prostřednictvím kalendářů a diářů, 365 dnů v roce.  

Bližší informace o účastnících a sponzoringu naleznete v článku na webových stránkách: 

https://www.helma365.eu.  

KONTAKT:  

Ludmila Zlatníková  

Helma 365 www.helma365.eu  

 

Mladí medailisté z dětské olympiády převzali ocenění v sídle kraje   

27.02.2020 echovalasska.cz Jan Vandík URL AVE: 3 000 Kč GRP: 0,11 RU / den / 1: 10 000 

 

Zlínský kraj – Úspěšné mladé sportovce, kteří pro Zlínský kraj vybojovali medaile na lednových 

Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 

 

v Karlovarském kraji, přijali v úterý 25. února na krajském úřadě hejtman Jiří Čunek a radní pro 

oblast mládeže a sportu Miroslav Kašný. Poděkovali jim za reprezentaci kraje, poblahopřáli k 

dosaženým výsledkům a předali ocenění i dárky.  

„Měl jsem to štěstí, že jsem se zúčastnil slavnostního zahájení olympiády v Karlových Varech. Moc 

se mi to líbilo, připadal jsem si jako na opravdové olympiádě a měl jsem radost, že tam máme tak 

velké zastoupení. Gratuluji našim mladým sportovcům k dosaženým výsledkům a také děkuji jejich 

trenérům, kteří se jim intenzivně věnují. Často je to na úkor jejich volného času, což už dnes není 

úplně obvyklé a zaslouží si to naše uznání,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.  

„Výprava našeho kraje čítala na karlovarské olympiádě celkem 103 členů, z toho bylo 75 sportovců, 

26 trenérů a také 2 vedoucí výpravy. Své zastoupení jsme měli v 11 z celkem 12 disciplín, které 

byly na programu her,“ sdělil Tomáš Duda z odboru školství, mládeže a sportu, který byl jedním z 

vedoucích výpravy. Sportovci Zlínského kraje soutěžili v těchto sportovních odvětvích: alpské 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20588489/1811430/2020-02-27/44?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

lyžování, běžecké lyžování, biatlon, karate, krasobruslení, lední hokej, lyžařský orientační běh, 

rychlobruslení, skicross a šachy. Doprovodnou kulturní soutěží byla hra na elektronické klávesové 

nástroje.  

Výprava Zlínského kraje vybojovala celkem 5 medailí, z toho 4 stříbrné a 1 bronzovou. Stříbrné 

medaile získali v biatlonu Štěpán Palla ve sprintu na 4 km volně (kategorie Mladší chlapci) a rovněž 

štafeta na 3 x 2 km volně ve složení Jakub Balcar, Pavel Kovář a Štěpán Palla (kategorie Mladší 

chlapci). Další dvě stříbrné přidali v krasobruslení Barbora Tykalová (kategorie Mladší dívky) a 

Jakub Tykal (kategorie Mladší chlapci). Sbírku cenných kovů doplnilo ziskem bronzu družstvo 

šachistů ve složení Vlastimil Babula, Michal Černý, Bayarjavkhlan Delgerdalai a Marie Vaňková.  

Olympiáda dětí a mládeže je projektem Českého olympijského výboru, který si pro spolupráci s 

pořádáním her vybírá jednotlivé kraje. Zlínský kraj se na mládežnických olympiádách podílí již od 

samého začátku v roce 2003. Zabezpečuje organizaci krajské výpravy, její dopravu, ubytování či 

sportovní oblečení pro její členy. Hned dvakrát Zlínský kraj olympiádu také sám hostil – v roce 

2008 zimní a v roce 2013 letní.  

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje  

 

V Praze se uskutečnil mezinárodní šachový festival. Do metropole zavítalo poměřit 

své síly téměř 400 šachistů z 35 zemí světa   
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Druhý ročník prestižního šachového turnaje Prague International Chess Festival znovu po roce 

napsal příběhy, které budou ve světě královské hry dlouho rezonovat. V šokujícím finále kategorie 

Masters přišel Santosh Gujarthi Vidit o vítězství a na trůně místo něj stanul festivalový žolík, teprve 

šestnáctiletý Alireza Firouzja, který v Praze původně vůbec neměl hrát. 

 

Šestnáctiletý Alireza Firouzja nahradil na poslední chvíli čínského velmistra Weie Yi a dokázal 

triumfovat v dramatickém play-off. Smolař Vidit už podruhé za sebou skončil v Masters stříbrný. 

David Anton Guijarro málem navázal na své vítězství mezi hráči Challengers z loňského března 

překvapivým zlatem v Masters, ale v poslední partii s Firouzjou jen remizoval a pomocné body ho 

poslaly až na čtvrtou pozici. Český gentleman David Navara zopakoval své předposlední místo z 

loňska, výrazně však promluvil do závěrečných bojů. Právě s ní totiž Vidit nastartoval svou sérii 

porážek. Indický hráč ztratil s českou jedničkou téměř vyhranou partii a do konce turnaje už 

nedokázal uhrát ani bod.  

Masters winners 2020.jpg – stupně vítězů Masters, zleva Vidit Gujarathi, Alireza Firouzja a Jan-

Krzysztof Duda  

Do skupiny nejsilnějších hráčů se příští rok podívá nizozemská naděje Jordeen Van Foreest. 

Nejlepší hráč v Challengers nepotřeboval tie-break a s půlbodovým náskokem na Nijata Abasova a 

Andreje Esipenka si zasloužil postup mezi elitu. Jeho místo zaujal po sobotním finále Akash G, 

který se kvalifikoval vítězstvím v otevřeném turnaji Prague Chess Festivalu.  

Challengers winners 2020.jpg – stupně vítězů Challengers, zleva Nijat Abasov, Jorden van Foreest 

a Andrey Esipenko  
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Festival ale nebyl jen o soustředěném boji o cenné body. V rámci dětského dne si hru pod dohledem 

ambasadorky Inny Puhajkové vyzkoušeli ti nejmenší a nově přidaná kategorie Futures dala 

vyniknout výrazným talentům. K potěše domácího publika mezi nimi figurovali hlavně Češi – 

bronzový Jáchym Němec a vycházející hvězda tuzemského šachu, desetiletý Václav Finěk, který 

turnaj ovládl. S mladými hráči do Prahy zavítali i jejich trenéři a mentoři, špičkoví velmistři. V 

metropoli je koučovali a sami komentovali partie Alexander Huzman, Boris Gelfand, Ján Plachetka 

nebo třeba Ozgur Solakoglu, jehož svěřenec Ediz Gurel jen těsně zaostal za vítězným Finěkem.  

Hráči a diváci objevovali i kulturní stránku královské hry. Zhlédli filmové snímky s šachovou 

tématikou a dozvěděli se, jakou partii slavnostně zahajoval prezident Václav Havel. V závěru 

turnaje oznámil velmistr Sarkhan Gashimov i první recipienty ceny fair-play, která na památku jeho 

bratra Vugara Gashimova oceňuje šachisty s nejlepším přístupem nejen ke hře samotné, ale i k 

divákům, fanouškům, mladým nadějím nebo médiím. Skleněnou trofej si odnesli Mateusz Bartel a 

David Navara.  

 

Firouzja 2020.jpg – vítěz Alireza Firouzja  

V pražském hotelu Don Giovanni startovaly po dvanáct dní téměř čtyři stovky šachistů z 35 zemí 

světa. Jen v Open turnaji jich zasedlo 273, tři desítky si zahrály o prvenství v kategoriích Masters, 

Challengers a Futures. Nespočetně dalších nadšenců však hrálo i v lobby nebo hotelových 

chodbách, kde stály stolky s šachovnicemi. V závěru historicky druhého ročníku turnaje oceňovali 

šachisté Prague International Chess Festival jako soutěž s narůstající tradicí, kam se rádi podívají i v 

budoucnu. Nejlépe už příští rok, kdy festival završí svůj šachový hattrick.  

Foto: Vladimír Jagr, Petr Vrabec  

JK  

Rozhovor – šestnáctiletý vítěz druhého ročníku Prague International Chess Festivalu Alireza 

Firouzja  

Byl jsem rád jen za pozvánku, turnaje se snažím hrát na vítězství, říká vítěz druhého ročníku Prague  

International Chess Festivalu Alireza Firouzja.  

Je nepochybně vycházející hvězdou šachového světa. V Praze ho diváci málem neviděli, dostal se 

na turnaj jako žolík. V závěrečných bojích Masters ale zazářil. Po dvou vítězných partiích v play-

off a vyhlášení výsledků skončil ihned pod ochrannými křídly svého otce, který ho na turnaj v české 

metropoli doprovázel. Celkem logicky, je mu teprve šestnáct let. Později večer po svém slavném 

vítězství si ale Alireza Firouzja našel chvíli na krátký rozhovor.  

Nejdřív skvělé hry na turnaji ve Wijk aan Zee a nyní vítězství v Praze. Už si zvykáte na vyrovnané 

partie se světovými šampiony?  

Wijk aan Zee byla skvělá zkušenost a partie v Nizozemsku mě určitě připravily i na pražský turnaj. 

Nejprve musím říct, že jsem byl rád jen za pozvánku, protože to byla souhra náhod. Wei Yi nemohl 

dorazit kvůli nákaze v Číně, což bylo určitě nešťastné. Ale já se tak mohl připravit a do Prahy jsem 

dorazil. Hlavní skupina byla velice silná, pozorně jsem ji sledoval i minulý rok. Teď jsem šťastný, 

že jsem zahrál dobře.  

Ještě tři kola před koncem to vypadalo, že soutěž ovládne Vidit, který vás navíc v pátém kole jasně 

přehrál. Jak jste se cítil v průběhu turnaje a zvlášť po té nešťastné partii?  



 

 

Na začátku turnaje jsem dvě partie remizoval a pak dokázal porazit Harikrishnu. Spoléhal jsem na 

přípravu, zahrál jsem pár dobrých zahájení. Ale pak přišla hra s Viditem a já prohrál velmi rychle 

po soupeřově útoku. Ale mimo toho kola jsem se dostával do dobrých pozic a hrál dobré partie.  

 

Zdálo se mi, že vás ta porážka s Viditem zdravě nastartovala.  

Samozřejmě jsem se chtěl a musel zlepšovat, takhle to na velkých turnajích chodí. Vydal jsem ze 

sebe maximum a získal další zkušenosti. Pokud totiž prohrajete za třiadvacet tahů, tak jich moc 

nezískáte. Dále jsem se pilně připravoval a zabíralo to.  

Výhra v posledním devátém kole by pro vás znamenala celkové prvenství bez nutnosti play-off. 

Viděl jste proti Guijarrovi nějaké možnosti?  

Ta poslední partie byla velmi zajímavá. Od zahájení jsem byl horší, ale samozřejmě se ukázaly 

nějaké šance na protiútok. Podařila se mi koncovka a podle analýzy počítače jsem byl v pozici, kdy 

jsem mohl vyhrát. Ve výsledku jsem ale byl šťastný, že jsem partii neztratil.  

Byl byste spokojený i se stříbrem z turnaje? Kdybych za vámi přišel na začátku a řekl vám, že 

skončíte druhý, bral byste to?  

Kdyby Vidit v závěrečné hře remizoval, tak bych si řekl bezva, nevadí. Ale já se snažím hrát turnaje 

na vítězství. Musíte soutěžit s tím, že chcete být první.  

Jenže Vidit prohrál a tie-break vám umožnil hrát finální blitz. Věřil jste si v play-off? Pokud se 

nepletu, nejste v bleskovém šachu vůbec špatný.  

On je také skvělý hráč blicek, jeho rating je přes 2700. Měl jsem navrch díky lepšímu rozpoložení z 

předchozích partií. Viditovi se dařilo hlavně v první hře play-off, ale když se dostanete do časové 

tísně, stát se může cokoliv. A on se asi vážně nedal moc dohromady, nebyl čas. I přes porážku 

dokázal, jak moc dobrý a zkušený je to hráč.  

 

Měli jste šanci po skončení finále partie probrat?  

Se vším, co se dělo okolo vyhlášení, jsme se k tomu nedostali. Možná je probereme později.  

 

Mladí medailisté z dětské olympiády převzali ocenění   
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Úspěšné mladé sportovce, kteří pro Zlínský kraj vybojovali medaile na lednových Hrách IX. zimní 

olympiády dětí a mládeže České republiky, přijali v úterý 25.února hejtman Jiří Čunek a radní 

Miroslav Kašný. 

Ilustrační foto z akce 

27. února 2020 - 07:30 

 

Poděkovali jim za reprezentaci kraje, poblahopřáli k dosaženým výsledkům a předali ocenění i 

dárky. 

 

„Měl jsem to štěstí, že jsem se zúčastnil slavnostního zahájení olympiády v Karlových Varech. Moc 

se mi to líbilo, připadal jsem si jako na opravdové olympiádě a měl jsem radost, že tam máme tak 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20583880/1811334/2020-02-27/48?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F1https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20583880/1811334/20


 

 

velké zastoupení. Gratuluji našim mladým sportovcům k dosaženým výsledkům a také děkuji jejich 

trenérům, kteří se jim intenzivně věnují. Často je to na úkor jejich volného času, což už dnes není 

úplně obvyklé a zaslouží si to naše uznání,“ uvedl hejtman Jiří Čunek. 

 

„Výprava našeho kraje čítala na karlovarské olympiádě celkem 103 členů, z toho bylo 75 sportovců, 

26 trenérů a také 2 vedoucí výpravy. Své zastoupení jsme měli v 11 z celkem 12 disciplín, které 

byly na programu her,“ sdělil Tomáš Duda z odboru školství, mládeže a sportu, který byl jedním z 

vedoucích výpravy. Sportovci Zlínského kraje soutěžili v těchto sportovních odvětvích: alpské 

lyžování, běžecké lyžování, biatlon, karate, krasobruslení, lední hokej, lyžařský orientační běh, 

rychlobruslení, skicross a šachy. Doprovodnou kulturní soutěží byla hra na elektronické klávesové 

nástroje. 

 

Výprava Zlínského kraje vybojovala celkem 5 medailí, z toho 4 stříbrné a 1 bronzovou. Stříbrné 

medaile získali v biatlonu Štěpán Palla ve sprintu na 4 km volně (kategorie Mladší chlapci) a rovněž 

štafeta na 3 x 2 km volně ve složení Jakub Balcar, Pavel Kovář a Štěpán Palla (kategorie Mladší 

chlapci). Další dvě stříbrné přidali v krasobruslení Barbora Tykalová (kategorie Mladší dívky) a 

Jakub Tykal (kategorie Mladší chlapci). Sbírku cenných kovů doplnilo ziskem bronzu družstvo 

šachistů ve složení Vlastimil Babula, Michal Černý, Bayarjavkhlan Delgerdalai a Marie Vaňková. 

 

Kostel sv. Petra a Pavla je dominantou obce Bernartice 

 

Olympiáda dětí a mládeže je projektem Českého olympijského výboru, který si pro spolupráci s 

pořádáním her vybírá jednotlivé kraje. Zlínský kraj se na mládežnických olympiádách podílí již od 

samého začátku v roce 2003. Zabezpečuje organizaci krajské výpravy, její dopravu, ubytování či 

sportovní oblečení pro její členy. Hned dvakrát Zlínský kraj olympiádu také sám hostil – v roce 

2008 zimní a v roce 2013 letní. 

 

Pro Zlinskenovinky.cz Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje 

 

Kam v okrese Louny za sportem (27. února - 3. března)   
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Dorost: Louny Mašinka - Roudnice (9 h), Louny Mašinka - Ústí B (12.30 h) 

 

Stolní tenis, hala domácího týmu  

Divize: Lenešice/Dobroměřice A - Ústí nad Labem A (16 h)  

Hokej, zimní stadion Louny  

Ml. žáci: Louny - Litvínov (9 h)  

St. žáci: Louny - Litvínov (10 h)  

Dorost: Louny - Tachov (15.30 h)  

Sportovní střelba, střelnice Chlum  
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Lounské PDW. Akční, jednotlivci PDW (rojnice, domino). Od 9 hodin.  

Neděle 1. března  

Fotbal, Memoriál Mariána Homoly, 9. kolo, UMT Postoloprty  

Chlumčany - Peruc (13 h)  

Vroutek - Postoloprty (15 h)  

Fotbal, přátelská utkání  

St. žáci: Louny - Hředle (10 h)  

Fotbal, sportovní hala Louny  

Roadshow. Fotbalová neděle v lounské sportovní hale, kterou pro spřátelené kluby pořádá FK 

Louny. Ročník 2011 a mladší odehraje fotbalový turnaj čtyř týmů (systém každý s každým 2x). 

Týmy: Louny 2x, Do-broměřice, Junior Žatec. Od 8 do 11 hodin. Ročník 2013 a mladší odehraje 

několik fot-balových utkání bez důležitosti výsledku. Od 11 do 13 hodin.  

Házená, sportovní hala Louny  

St. dorost: Louny - D. Cerekev (14.30 h)  

Muži: Louny - Šťáhlavy (17 h)  

Basketbal, hala ZŠ Přemyslovců  

Žáci: Louny - Chomutov (10 h)  

Kadeti: Louny B - Kladno (12 h)  

Stolní tenis, hala domácího týmu  

Divize: Lenešice/Dobroměřice A - Ústí nad Labem A (10 h)  

Hokej, zimní stadion Louny  

Junioři: Louny - Kadaň (10 h)  

Muži: Louny - Klášterec (17 h, finále)  

Atletika, park Louny  

54. ročník Jarního přespolního běhu, Memoriál Lucky Náprstkové. Od 9 hodin. Přihlášky zasílejte 

do 27. února na email v.krebs@seznam.cz. Závodí se v nedalekém parku ve zvlněném terénu po 

lesních pěšinách. Použití atletických treter povole-no. Závod zahájí v devět hodin nejmladší běžci, 

ročník 2012 až 2013 na trati 200 me-trů, poté statují na půlkilometrové trati pří-pravky. Rodiče s 

dětmi na trať dlouho sto metrů vyběhnou v 9.35 hodin. Mladší žac-tvo čeká 1 200 metrů, starší 

žactvo 1 700 a 2 300 metrů (od 9.40 h). Memoriál L. Ná-prstkové, kategorie dorostenek, startuje v 

10.50 hodin (2 300 m), junioři následně poběží 4 500 m, juniorky 3 400 m. Ženy startují od 11.25 

hodin ve třech kategoriích, v 11.40 bude trať patřit mužům mílařům, od 11.55 hodin pěti kategoriím 

mužů. Hla-vní závod mužů vytrvalců startuje ve 12.20 hodin, trať je dlouhá 7 800 metrů. Pořádá 

Elna Počerady.  

Šachy, knihovna Louny  

KP: Louny C - Litvínov/Lom B, Louny D - Klášterec C, Louny E/Postolopty DDM - Údlice D, 

Louny F/Postoloprty DDM - Podbořany B (od 10 h). 
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Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – 

lásce, jídle či cestování! 

 

Druhý ročník prestižního šachového turnaje Prague International Chess Festival znovu po roce 

napsal příběhy, které budou ve světě královské hry dlouho rezonovat. V šokujícím finále kategorie 

Masters přišel Santosh Gujarthi Vidit o vítězství a na trůně místo něj stanul festivalový žolík, teprve 

šestnáctiletý Alireza Firouzja, který v Praze původně vůbec neměl.  

Šestnáctiletý Alireza Firouzja nahradil na poslední chvíli čínského velmistra Weie Yi a dokázal 

triumfovat v dramatickém play-off. Smolař Vidit už podruhé za sebou skončil v Masters stříbrný. 

David Anton Guijarro málem navázal na své vítězství mezi hráči Challengers z loňského března 

překvapivým zlatem v Masters, ale v poslední partii s Firouzjou jen remizoval a pomocné body ho 

poslaly až na čtvrtou pozici. Český gentleman David Navara zopakoval své předposlední místo z 

loňska, výrazně však promluvil do závěrečných bojů. Právě s ním totiž Vidit nastartoval svou sérii 

porážek. Indický hráč ztratil s českou jedničkou téměř vyhranou partii a do konce turnaje už 

nedokázal uhrát ani bod.  

Do skupiny nejsilnějších hráčů se příští rok podívá nizozemská naděje Jordeen Van Foreest. 

Nejlepší hráč v Challengers nepotřeboval tie-break a s půlbodovým náskokem na Nijata Abasova a 

Andreje Esipenka si zasloužil postup mezi elitu. Jeho místo zaujal po sobotním finále Akash G, 

který se kvalifikoval vítězstvím v otevřeném turnaji Prague Chess Festivalu.  

Festival ale nebyl jen o soustředěném boji o cenné body. V rámci dětského dne si hru pod dohledem 

ambasadorky Inny Puhajkové vyzkoušeli ti nejmenší a nově přidaná kategorie Futures dala 

vyniknout výrazným talentům. K potěše domácího publika mezi nimi figurovali hlavně Češi – 

bronzový Jáchym Němec a vycházející hvězda tuzemského šachu, desetiletý Václav Finěk, který 

turnaj ovládl. S mladými hráči do Prahy zavítali i jejich trenéři a mentoři, špičkoví velmistři. V 

metropoli je koučovali a sami komentovali partie Alexander Huzman, Boris Gelfand, Ján Plachetka 

nebo třeba Ozgur Solakoglu, jehož svěřenec Ediz Gurel jen těsně zaostal za vítězným Finěkem.  

Hráči a diváci objevovali i kulturní stránku královské hry. Zhlédli filmové snímky s šachovou 

tématikou a dozvěděli se, jakou partii slavnostně zahajoval prezident Václav Havel. V závěru 

turnaje oznámil velmistr Sarkhan Gashimov i první recipienty ceny fair-play, která na památku jeho 

bratra Vugara Gashimova oceňuje šachisty s nejlepším přístupem nejen ke hře samotné, ale i k 

divákům, fanouškům, mladým nadějím nebo médiím. Skleněnou trofej si odnesli Mateusz Bartel a 

David Navara.  

V pražském hotelu Don Giovanni startovaly po dvanáct dní téměř čtyři stovky šachistů z 35 zemí 

světa. Jen v Open turnaji jich zasedlo 273, tři desítky si zahrály o prvenství v kategoriích Masters, 

Challengers a Futures. Nespočetně dalších nadšenců však hrálo i v lobby nebo hotelových 

chodbách, kde stály stolky s šachovnicemi. V závěru historicky druhého ročníku turnaje oceňovali 

šachisté Prague International Chess Festival jako soutěž s narůstající tradicí, kam se rádi podívají i v 

budoucnu. Nejlépe už příští rok, kdy festival završí svůj šachový hattrick.  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20589539/1811334/2020-02-27/50?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F1


 

 

“Byl jsem rád jen za pozvánku, turnaje se snažím hrát na vítězství”, říká vítěz druhého ročníku 

Prague International Chess Festivalu Alireza Firouzja.  

Je nepochybně vycházející hvězdou šachového světa. V Praze ho diváci málem neviděli, dostal se 

na turnaj jako žolík. V závěrečných bojích Masters ale zazářil. Po dvou vítězných partiích v play-

off a vyhlášení výsledků skončil ihned pod ochrannými křídly svého otce, který ho na turnaj v české 

metropoli doprovázel. Celkem logicky, je mu teprve šestnáct let. Později večer po svém slavném 

vítězství si ale Alireza Firouzja našel chvíli na krátký rozhovor.  

Nejdřív skvělé hry na turnaji ve Wijk aan Zee a nyní vítězství v Praze. Už si zvykáte na vyrovnané 

partie se světovými šampiony?  

Wijk aan Zee byla skvělá zkušenost a partie v Nizozemsku mě určitě připravily i na pražský turnaj. 

Nejprve musím říct, že jsem byl rád jen za pozvánku, protože to byla souhra náhod. Wei Yi nemohl 

dorazit kvůli nákaze v Číně, což bylo určitě nešťastné. Ale já se tak mohl připravit a do Prahy jsem 

dorazil. Hlavní skupina byla velice silná, pozorně jsem ji sledoval i minulý rok. Teď jsem šťastný, 

že jsem zahrál dobře.  

Ještě tři kola před koncem to vypadalo, že soutěž ovládne Vidit, který vás navíc v pátém kole jasně 

přehrál. Jak jste se cítil v průběhu turnaje a zvlášť po té nešťastné partii?  

Na začátku turnaje jsem dvě partie remizoval a pak dokázal porazit Harikrishnu. Spoléhal jsem na 

přípravu, zahrál jsem pár dobrých zahájení. Ale pak přišla hra s Viditem a já prohrál velmi rychle 

po soupeřově útoku. Ale mimo toho kola jsem se dostával do dobrých pozic a hrál dobré partie.  

 

Zdálo se mi, že vás ta porážka s Viditem zdravě nastartovala.  

Samozřejmě jsem se chtěl a musel zlepšovat, takhle to na velkých turnajích chodí. Vydal jsem ze 

sebe maximum a získal další zkušenosti. Pokud totiž prohrajete za třiadvacet tahů, tak jich moc 

nezískáte. Dále jsem se pilně připravoval a zabíralo to.  

Výhra v posledním devátém kole by pro vás znamenala celkové prvenství bez nutnosti play-off. 

Viděl jste proti Guijarrovi nějaké možnosti?  

Ta poslední partie byla velmi zajímavá. Od zahájení jsem byl horší, ale samozřejmě se ukázaly 

nějaké šance na protiútok. Podařila se mi koncovka a podle analýzy počítače jsem byl v pozici, kdy 

jsem mohl vyhrát. Ve výsledku jsem ale byl šťastný, že jsem partii neztratil.  

Byl byste spokojený i se stříbrem z turnaje? Kdybych za vámi přišel na začátku a řekl vám, že 

skončíte druhý, bral byste to?  

Kdyby Vidit v závěrečné hře remizoval, tak bych si řekl bezva, nevadí. Ale já se snažím hrát turnaje 

na vítězství. Musíte soutěžit s tím, že chcete být první.  

Jenže Vidit prohrál a tie-break vám umožnil hrát finální blitz. Věřil jste si v play-off? Pokud se 

nepletu, nejste v bleskovém šachu vůbec špatný.  

On je také skvělý hráč blicek, jeho rating je přes 2700. Měl jsem navrch díky lepšímu rozpoložení z 

předchozích partií. Viditovi se dařilo hlavně v první hře play-off, ale když se dostanete do časové 

tísně, stát se může cokoliv. A on se asi vážně nedal moc dohromady, nebyl čas. I přes porážku 

dokázal, jak moc dobrý a zkušený je to hráč.  

 

Měli jste šanci po skončení finále partie probrat?  

Se vším, co se dělo okolo vyhlášení, jsme se k tomu nedostali. Možná je probereme později.  

Zdroj: http://praguechessfestival.com, foto: Petr Vrabec  



 

 

Ostrava chce dostat výuku šachů do všech škol   

26.02.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den / 1: 3 000 

 

Z podpisu memoranda v budově Radnice města Ostravy. Foto: René Stejskal 

 

Více informací v článku zde.  

Moc děkujeme městu Ostrava, SVČ Korunka a Ostravské univerzitě za podporu projektu Šachů do 

škol! 

 

Šachový turnaj o pohár starostky města - Písek- Písek   

26.02.2020 akcevcr.cz URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,06 RU / den / 1: 5 000 

 

Popis kulturní akce Šachový turnaj o pohár starostky města - Písek- Písek 

 

Šachový oddíl ŠACHklub PÍSEK pořádá 21. ročník turnaje v rapid šachu s názvem O PUTOVNÍ 

POHÁR STAROSTKY MĚSTA PÍSKU, který je zároveň pořádaný jako PŘEBOR 

JIHOČESKÉHO KRAJE V RAPID ŠACHU.  

 

Světová jednička z Liberce   

25.02.2020 Lidové noviny Poslední strana PAVEL MATOCHA Strana 20 AVE: 73 903 Kč GRP: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2057A8LR/1811334/2020-02-26/62?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F1
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20573328/1811334/2020-02-26/64?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F1
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L047A20C/1811334/2020-02-25/89?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F1


 

 

Vyhlášení výsledků podpory talentů na turnajích na jaře 2020   

25.02.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den / 1: 3 000 

 

„Podpora mládežnického reprezentačního výběru na jaře 2020“ 

 

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

rozdělení financí schválil Výkonný výbor ŠSČR per rollam.  

Rozděleno bylo celkem 209 000 Kč!  

Přidělené granty si můžete prohlédnout zde. Podmínky čerpání pro všechny úspěšné žadatele:  

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

komunikačních kanálech ŠSČR. Součástí této zprávy je minimálně jedna vlastní okomentovaná 

partie z turnaje (komentovaná partie nebude vyžadována v případě, že se jednalo o turnaj v rapidu 

či bleskovém šachu). Trenérský doprovod je povinen do 7 dnů od skončení turnaje sepsat 

neveřejnou hodnotící zprávu o svěřenci i o turnaji. Splnění všech podmínek, resp. úroveň článku, 

analýzy i hodnocení, bude mít vliv na další grantové řízení, které bude spuštěno v druhé polovině 

roku 2020!  

Zprávu prosíme zaslat na adresy petr.pisk@chess.cz, sekretariat@chess.cz a martin.petr@chess.cz, 

neveřejnou trenérskou zprávu na adresu petr.pisk@chess.cz. Zpráva o turnaji je nutnou podmínkou 

k vyplacení finančních prostředků.  

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

ČR.  

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

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

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

výsledkovou listinu, finanční prostředky budou následně vyplaceny na jeho účet, včetně části dotace 

určené na účast trenéra na turnaji. Vzájemné finanční vyrovnání je pak věcí hráče (rodiče) a trenéra.  

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

344, petr.pisk@chess.cz  

Článek publikován 25. 2. 2020 v rubrice  

 

Zápas šachových hospod - Restaurace zimák versus Banjo bar   

24.02.2020 zdarsky.denik.cz +1  Čtenář reportér Redakce URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,28 RU / 

den / 1: 25 330 RU / měsíc: 178 113 
 

V sobotu 22.2. 2020 proběhl v restauraci na zimním stadionu historický (v novém tisíciletí) první 

ročník šachového klání mezi štamgasty a hosty restaurací zimák a Banjo bar. 

 

"Čtyřčlenná družstva se utkala v zápase na čtyři kola, tedy každý hráč jednoho týmu se utkal se 

všemi čtyřmi hráči druhého týmu. Hrálo se na 2x15 minut, čili maximálně půl hodiny na jednu 

partii. 

Na získané body z vyhraných partií zvítězilo domácí družstvo zimáku poměrem 7:5, ale jelikož 

díky jejich neúplné sestavě hosté získali čtyři kontumační body, je celkový výsledek 7 : 9 pro hosty. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2056A07R/1811334/2020-02-25/92?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F1
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9UA20550021/1811334/2020-02-24/114?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F2
https://zdarsky.denik.cz/ctenar-reporter/zapas-sachovych-hospod-restaurace-zimak-versus-banjo-bar-vysledek-7-9-20200224.html


 

 

Zápas se setkal se značnou odezvou mezi návštěvníky obou restaurací, debaty o šachu nabraly 

nebývalý rozsah. Už nyní je dojednán odvetný zápas, tentokrát v restauraci Banjo bar. Termín bude 

dohodnut dodatečně, předběžně duben-květen 2020. 

Takže je se na co těšit a hlavně trénovat. 

Josef Fišar 

 

PRACHATICE – 24. února 2020 – 21:00   

24.02.2020 prachatickonews.cz Václav Kahoun Zš Národní URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,04 RU / 

den / 1: 3 500 

 

Z redakční pošty: Milena Matějková, DDM Prachatice 

 

Ředitelem turnaje byl Karel Černý, vedoucí zájmového útvaru šachy při DDM Prachatice. 

Zúčastnili se šachisté ze všech prachatických základních škol, z Husince a jeden žák z domácího 

vzdělávání. Celkem se účastnilo 27 soutěžících. Všichni soutěžící v obou kategoriích si zahráli 

všichni se všemi.  

O první místa si zahráli soutěžící se stejným počtem bodů. Vítězové v jednotlivých kategoriích 

dostali diplom a medaili a ostatní zúčastnění diplomy za účast. Děkuji všem soutěžícím za 

výbornou soutěžní atmosféru, ředitelům škol za propagaci a uvolnění dětí na turnaj a panu Karlu 

Černému a kolegům z šachového oddílu za perfektní organizaci turnaje.  

 

V kategorii 1. - 5. třídy  

1. místě Marek Hauser ZŠ Národní  

2. místě Matěj Hnízdil ZŠ Národní  

3. místě Michal Novotný ZŠ Národní  

 

V kategorii 6. – 9. třída  

1. místě Matyáš Houška ZŠ Zlatá Stezka  

2. místo Petr Stejkoza Domácí vzdělávání  

3. místo Václav Kahoun ZŠ Národní  

 

Kam za sportem 

24.02.2020 karvinsky.denik.cz +1 Ostatní sporty Redakce URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,27 RU / 

den / 1: 24 249 RU / měsíc: 170 514 

 

Kam v tomto týdnu vyrazit za sportem na Karvinsku? 

 

"LEDNÍ HOKEJ 

Středa 26. 2. (17.00): Havířov – Přerov (I. liga mužů), Karviná – Bohumín (18.30), Orlová – 

Studénka (18.00, oba kr. liga mužů, čtvrtfinále play off, 2. zápas) 

Sobota 29. 2. (17.30): Bohumín – Karviná (kr. liga mužů, čtvrtfinále play off, případný 3. zápas) 

Pondělí 2. 3. (17.00): Havířov – Litoměřice (I. liga mužů) 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2055A88L/1811334/2020-02-24/115?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1YA20550020/1811334/2020-02-24/117?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F2


 

 

HANDBAL 

Sobota 29. 2. (16.30): MHK Karviná – Napajedla (II. liga mužů), S. Karviná – Nový Jičín (II. liga 

žen) 

FLORBAL 

Sobota 29. 2. (17.00): T. Havířov – Znojmo (I. liga mužů, předkolo play off, 1. zápas, MSH), 

Havířov – Hradec Králové (20.00, I. liga žen, MSH) 

Neděle 1. 3. (14.00): Havířov – Jihlava (I. liga žen, MSH) 

ŠACHY 

Neděle 1. 3. (10.00): Orlová – TJ Ostrava (I. liga dospělých) 

 

Helma 365 se zúčastní šachového mistrovství světa, je jeho sponzorem a 

vyhlašovatelem speciální soutěže   

24.02.2020 feedit.cz +1 URL AVE: 6 500 Kč GRP: 0,03 RU / den / 1: 2 752 RU / měsíc: 36 536 

 

Praha, 24. 2. 2020 – Společnost Helma 365, největší český vydavatel výrobků s kalendáriem, se 

zúčastní šachového mistrovství světa družstev seniorů v kategorii 50+, které se uskuteční v Praze ve 

dnech 5. až 15. března 2020. Helma 365 se stala zároveň sponzorem šampionátu, dále se rozhodla 

vyhlásit doprovodnou soutěž a jednoho z účastníků (hráčů) odměnit speciální cenou v hodnotě 

3.000 Kč. 

 

Vítěz doprovodné soutěže bude jako jeden z mála vyvolených o (k)rok napřed díky kalendáři na rok 

2021, který se objeví společně s dalšími výrobky ve výherním balíčku, jehož hodnota bude 3.000 

Kč. Dále společnost věnuje dřevěné obrazy těm šťastlivcům, kteří mají narozeniny právě ve dnech 

konání šampionátu. Družstvo Helma 365 bude v průběhu akce předávat motivační deníky 365 

START jako poděkování za vzácný čas, který mohli naši hráči strávit se svými soupeři. 

 

Za družstvo Helma 365 se budou na světovém šampionátu v šachu do roztrhání těla a šachovnice bít 

majitelé společnosti Helma 365, jmenovitě Vladimír Bretšnajdr, Jaroslav Šura, Tomáš Růžička, 

které doplňují jména bývalých vynikajících hráčů Štěpána Papáčka a Zdeňka Kaplana. 

 

Taktiku družstva Helma 365 odhaluje jeden z účastníků, Tomáš Růžička: „Taktika našeho družstva 

je jednoduchá, ale záludná. Budeme předstírat velmi slabou výkonnost, kterou při vlastní hře pak 

potvrdíme. Tím zmateme soupeře natolik, že bude vzdávat vyrovnané i lepší pozice v obavě před 

blíže nespecifikovanou blamáží.“ 

 

Helma 365 je český vydavatel kalendářů, diářů, zápisníků a dřevěných obrazových kalendářů 

 

Společnost Helma 365 se za dobu více jak dvacetileté specializace na tvorbu výrobků s kalendáriem 

stala největším českým producentem, jehož roční produkce čítá více než 6 miliónů kusů. Své 

výrobky navrhuje a vyrábí s reklamními službami, či přímo firmám na klíč a dodává je do více jak 

20 evropských zemí.  Posláním celého týmu je přinášet více krásy, radosti a inspirace pro váš 

vzácný čas, prostřednictvím kalendářů a diářů, 365 dnů v roce. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M6DA20550025/1811334/2020-02-24/122?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M6DA20550025/1811334/2020-02-24/122?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F2


 

 

 

Bližší informace o účastnících a sponzoringu naleznete v článku na webových stránkách: 

https://www.helma365.eu. 

 

Postup Kunovic? Už jen formalita   

24.02.2020 Dobrý den s kurýrem Sport (OJ) Strana 20 AVE: 15 000 Kč Tištěný náklad: 12 000 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020UK08A20C/1811334/2020-02-24/127?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F2


 

 

Sportovní víkend aneb Kam v okrese vyrazit při neděli   

23.02.2020 hradecky.denik.cz +1 Ostatní sporty autor externí URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,58 RU / 

den / 1: 52 277 RU / měsíc: 367 603 

 

Deník přináší čtenářům přehled sportovních událostí, které se v hradeckém okrese konají v neděli 

23. února. 

 

"Basketbal 

Extraliga st. žákyně U15: Sokol Hradec – Sparta Praha (9). 

Extraliga juniorky U19: Sokol Hradec – Olomouc (11). 

Liga st. žákyně U15: Sokol Hradec B – Trutnov (13). 

Sdružený Vč přebor st. mini U13: Sokol Hradec – Trutnov B (15 a 16.45 vše sport. hala TJ Sokol 

Eliščino nábř.). 

Sdružený Vč přebor nejm. Mini U11: Sokol Hradec A – Náchod (9 a 10.45), Sokol Hradec B – 

Pardubice (12.30 a 14.15). 

Liga st. žáci U15: Sokol Pražské předměstí – Žďár n. S. (16 vše tělocvična TJ Sokol Eliščino nábř.). 

Liga U15: Sokol Pražské Předměstí - Žďár n. S. (15.30 sport. hala Třebeš). 

Florbal 

Předměřice: zápasy elévové (8 sport. hala). 

Fotbal 

Přípravné kopačky - Hradec Králové Všesport. stadion UT: FC Hradec U18 - Mladá Boleslav (10), 

FC Hradec U16 - Mladá Boleslav (12), Třebeš U14 - Náchod (14).Hradecký pohár mladší žákyně: 

zahájení (15.50), Hradec - Olomouc (16), Krásná Studánka - Konárovice (16), Hradec - Konárovice 

(16.40), Olomouc - Krásná Studánka (16.40), Hradec - Krásná Studánka (17.20), Olomouc - 

Konárovice (17.20), vyhlášení a předání cen (18). 

Třebeš B muži - Opatovice (18). 

Hradec Králové Slavia Hradec UT: Pohár KFS U17: Nový Hradec - Vysoké Mýto (12), Třebeš st. 

dorost - Hořice (14), Jaroměř - Nový Hradec (16), Třebeš ženy - Mnichovo Hradiště (18). 

Kobylice UT (Zimní liga, přípravné kopačky): Nepolisy - Skřivany (12), Kosičky - Smiřice (15), 

Městec Králové - Chlumec B (17.30). 

Nový Bydžov Chudonice UT (Zimní liga a přípravné kopačky): RMSK Cidlina N. Bydžov U18 - 

Velim U19 (10), RMSK Cidlina N. Bydžov U16 - Velim U17 (12), Pohár KFS U17: 

Roudnice/Kunčice - Hořice (14), Zimní liga: Chomutice - Převýšov (16), Pohár KFS U19: 

Třebechovice - Kunčice/Kobylice (18). 

Dohalice dor. - Stěžery (15). 

 

Halový fotbal 

Hradec Králové: Ve sport. hale Třebeš od 8.15 hodin pořádá Sokol Třebeš turnaj mladší přípravek. 

Jaroměř: V městské sport. hale (ul, O. Španiela) se od 9 hodin hraje meziokresní přebor 

Královéhradeckého KFS výběrů OFS dívek WU11 a WU13. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M8WA20540034/1811334/2020-02-23/146?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F2


 

 

Stěžery: Zimní stěžerská halová liga (nafukovačka): Kunčice st. přípravka - Třebeš (13), RMSK 

Cidlina Nový Bydžov st. přípravka - FC Hradec U9 (14), FC Hradec dívky st. přípravka - Chlumec 

(15), Prasek st. žáci - Stěžery (16). 

Stolní tenis 

2. liga muži: Sokol Pražské Předměstí HK2 C - Orlová (10). 

3. liga muži: Sokol Pražské Předměstí HK2 D - Ústí n. O. (10 obojí sokolovna Chelčického ul.). 

Šachy 

2. liga: Slavia Hradec - Žďár n. S. (10). 

Krajská soutěž: Slavia Hradec C - Rychnov C (obojí TJ Slavia Orlická kotlina), ŠK Lípa D - 

Rychnov (Hostinec Malý Růžek), ŠŠPM Lipky HK - Jičín C (ZŠ J. Gočára) vše od 9 hodin. 

Vodní pólo 

2. liga muži: Děčín - Tábor (10), Slavia Hradec B - Stepp Praha B (11.15 obojí bazén Eliščino 

nábř.). 

Lubomír Douděra 

 

Šachy: Těšín i Orlová získaly body   

22.02.2020 karvinsky.denik.cz +2 Ostatní sporty Redakce URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,27 RU / 

den / 1: 24 249 RU / měsíc: 170 514 

 

Pohodový závěr sezony mají před sebou šachisté z Těšína a Orlové. 

 

"V rámci prvoligové soutěže si oba celky v osmém kole připsaly vítězství, Těšín dokonce může 

stále pomýšlet na prvenství v tabulce a tím pádem na návrat do extraligy. 

Slavoj Český Těšín – Moravská Slavia Brno B 5:3 

„Obě družstva byla oslabena o hráče, kteří se zúčastnili Pražského šachového festivalu, jenže hosté 

přijeli jen se sedmi hráči, takže jsme hned na úvod vedli 1:0,“ objasnil kapitán českotěšínského 

družstva Václav Mitura. 

Jako první skončila partie Gibiec – Věchet, kdy domácí hráč obětoval střelce, ale soupeř se bránil 

přesně a Gibiec musel remizovat věčným šachem. Po celé řadě taktických přestřelek skončila 

spravedlivou remízou i partie L. Langner – Blatný. 

Jako první vyhrál za domácí Raszka, jenž proti Tůmovi předvedl skvělou koncovku s výhodou 

dvojice střelců. Sám V. Mitura pak proti Vávrovi využil pozičních slabin soupeře v aktivním útoku, 

takže domácí vedli 4:1. 

 

K. Mitura měl proti Skácelíkovi mírně horší pozici a vyčerpán dlouhotrvající obranou se dopustil 

chyby – 4:2. Hrdinou utkání se stal Polák Wiewiora v českotěšínských službách, který se nezalekl 

jednoho z největších talentů našeho šachu Kočiščáka a výše postaveného soupeře porazil. 

Za rozhodnutého stavu pak nešťastně prohrál Kawulok, když přehlédl obranu soupeře a musel 

bránit dámskou koncovku oslaben o jednoho pěšce, což bylo nad jeho síly. 

Body: Wiewiora, V. Mitura a Raszka po 1, L. Langner a Gibiec po 0,5 (plus 1 bod za neobsazení 

hostující partie) – Sluka a Skácelík po 1, Věchet a Blatný po 0,5. 

Panda Rychnov n. K. – Slavia Orlová 0,5:7,5 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1YA20530005/1811334/2020-02-22/153?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F2


 

 

Slávisté si do Rychnova nad Kněžnou dojeli pro záchranářské body, kterými patrně potvrdili svou 

účast v I. lize i pro příští ročník. 

Body: Čechura 0,5 - Neděla, Olšarová, V. Šrámek, Lojek, Kostka, Walica a Horváth po 1, Mrázek 

0,5. 

Oldřich Horák 

 

Zápas šachových hospod ve Žďáře nad Sázavou   

22.02.2020 vysocina-news.cz Milan Pilař URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,03 RU / den / 1: 2 752 RU / 

měsíc: 36 536 

 

V sobotu 22. února proběhl v restauraci na zimním stadionu ve Žďáře nad Sázavou v novém 

tisíciletí historický první ročník šachového klání mezi štamgasty a hosty restaurací Zimák a Banjo 

bar. 

 

Restaurace zimák versus Banjo bar 7:9  

„Čtyřčlenná družstva se utkala v zápase na čtyři kola, tedy každý hráč jednoho týmu se utkal se 

všemi čtyřmi hráči druhého týmu. Hrálo se na 2×15 minut, čili maximálně půl hodiny na jednu 

partii. Na získané body z vyhraných partií zvítězilo domácí družstvo zimáku poměrem 7:5, ale 

protože díky jejich neúplné sestavě hosté získali čtyři kontumační body, je celkový výsledek 7:9 pro 

hosty,“ popsal za pořadatele Josef Fišar, podle něhož se zápas se setkal se značnou odezvou mezi 

návštěvníky obou restaurací, debaty o šachu nabraly nebývalý rozsah. Už nyní se ve Žďáře 

dojednává odvetný zápas, tentokrát v restauraci Banjo bar, který by se měl uskutečnit dubnu nebo 

květnu.  

Účastníci šachového utkání, archiv Josefa Fišara  

Úvodní foto: Utkání prvního kola zápasu, archiv Josefa Fišara šachy, žďár nad sázavou, žďársko 

 

První prachatický šachový turnaj se vydařil na výbornou   

22.02.2020 Prachatický deník Prachaticko / Jižní Čechy MILENA MATĚJKOVÁ Strana 3 AVE: 5 

279 Kč GRP: 0,04 Čtenost: 3 559 Tištěný náklad: 970 
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Město ocenilo své sportovní naděje   

22.02.2020 cysnews.cz Markéta Pavelková URL AVE: 5 000 Kč GRP: 0,06 RU / den / 1: 5 000 

 

Od roku 2005 uděluje statutární město Hradec Králové titul Naděje královéhradeckého sportu za 

mimořádné sportovní výsledky dětí a mládeže do osmnácti let. Během včerejšího slavnostního 

večera, který se konal v hradecké filharmonii, bylo za své úspěchy v loňském roce oceněno 

sedmnáct jednotlivců a pět kolektivů. Roli patrona patnáctého ročníku ankety přijal Lukáš Hodboď, 

atlet a běžec, který byl v minulosti také oceněn titulem Naděje královéhradeckého sportu. 

 

„V Hradci Králové jsme jedineční mimo jiné tím, že zde máme velkou různorodost sportů. Opět 

jsme se snažili pokrýt tuto škálu a ocenit co nejvíce mladých talentů. Mezi kolektivy jsme kromě 

nejrozšířenějšího fotbalu a hokeje, ocenili také týmy basketbalistek, karate a taekwonda. Všem 

oceněným sportovcům, jejich trenérům, kmenovým organizacím a také jejich rodičům patří veliký 

dík za vytváření příkladů pro ostatní mládež a vzornou reprezentaci,“ říká primátor města Alexandr 

Hrabálek. Během včerejšího slavnostního večera v hradecké filharmonii bylo oceněno sedmnáct 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20533390/1811334/2020-02-22/163?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F2


 

 

sportovců a pět sportovních kolektivů. V doprovodném programu se představila řada úspěšných 

sportovních organizací z Hradce Králové.  

Za kolektivní sport byli oceněni fotbalisté z FC Hradec Králové (mladší žáci), hokejisté z 

Mountfield HK (dorost), karatistky z SK Karate Spartak Hradec Králové (juniorky), basketbalistky 

z TJ Sokol Hradec Králové (žákyně U14) a taekwondisté také z TJ Sokol Hradec Králové (kadeti). 

V kategorii jednotlivců byli titulem Naděje královéhradeckého sportu oceněni: Jakub Bělík za 

vynikající atletické výkony, judisté Viktorie Drahošová a Zdeněk Venclů, vodní slalomář Matyáš 

Drábek, rychlostní kanoista Filip Truhlář, plavkyně Sabina Zimová, fotbalista Filip Firbacher, 

hokejista Jakub Naar, vytrvalostní běžkyně Sofie Erbsová, orientační běžci Jakub Chaloupský a 

Adéla Vandasová, zápasník Andrej Lysenko, reprezentant taekwonda Jan Hypský, karatistka Adina 

Matoulková, za karate – kyokushin Daniel Pošík a Olexandr Travianko a reprezentantka 

královského sportu šachy Lada Zelbová.  

Úspěchy a sportovní výsledky sportovců a kolektivů v kategoriích mládeže do osmnácti let město 

Hradec Králové oceňuje každoročně. Konkrétní jména oceněných navrhuje výběrová komise 

složená ze zástupců města, Královéhradecké unie sportu a sportovních novinářů z regionu. Tento 

návrh následně sportovní komise rady města projedná a doporučí ke schválení radě a zastupitelstvu 

města Hradec Králové.  

 

Ve výsledcích a telegraficky   

22.02.2020 Mladá fronta DNES Kraj Pardubický Strana 19 AVE: 53 592 Kč GRP: 6,15 Čtenost: 

553 592 Tištěný náklad: 133 624 Prodaný náklad: 108 951 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020M045I19F/1811334/2020-02-22/165?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F2


 

 

 



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ   

22.02.2020 Vyškovský deník +5 Sport/Na jižní moravě Strana 14 AVE: 4 335 Kč GRP: 0,10 

Čtenost: 8 795 Tištěný náklad: 870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výsledky, fakta   

22.02.2020 Sport Šipky Strana 18 AVE: 21 341 Kč GRP: 2,44 Čtenost: 219 364 Tištěný náklad: 39 

072 Prodaný náklad: 28 840 
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Rošády ve Vyškově. Nejlepším byl Mikulášek   

21.02.2020 Vyškovské noviny Sport (ula) Strana 21 AVE: 10 474 Kč GRP: 0,49 Čtenost: 44 000 

Tištěný náklad: 6 190 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šachový turnaj v Praze vyhrál šestnáctiletý Íránec Fírúzdža   

21.02.2020 sport.iDNES.cz +2 Ostatní sporty ČTK, iDNES.cz URL AVE: 99 000 Kč GRP: 2,52 

RU / den / 1: 227 068 RU / měsíc: 1 184 379 

 

Vítězem mezinárodního šachového turnaje v Praze se stal šestnáctiletý Íránec Alírezá Fírúzdža. 

Rozhodly o tom při rovnosti bodů až dodatečné partie v bleskovém šachu, v nichž zdolal Inda 

Santoše Gujáráthího Vidita 2:0. 

 

David Navara uzavřel turnaj prohrou bílými s novoborským spoluhráčem Indem Pentalou 

Harikrišnou a s dvěma výhrami a třemi porážkami skončil předposlední z deseti účastníků. 

 

Ind Vidit si během turnaje vypracoval komfortní náskok, ale čtvrteční prohra s Navarou a dnešní s 

Polákem Janem-Krzystofem Dudou dala šanci soupeřům. Pětice šachistů nasbírala po pěti bodech, 

pomocná kritéria pak poslala do zkráceného finále Vidita a Fírúzdžu. Duda jako největší favorit 

skončil třetí a obhájce titulu Rus Nikita Viťugov šestý. 

 

V bleskovém šachu, v němž mají oba soupeři na své tahy jen pět minut, triumfoval Fírúzdža, který 

je považován za největší šachový talent současnosti. Protože odmítá reprezentovat Írán, hrál v Praze 

pod vlajkou mezinárodní federace FIDE. Obě dodatečné partie s Viditem vyhrál. 

 

Mezinárodní šachový turnaj v Praze9. kolo 

 

Duda (Pol.) - Vidit (Indie) 1:0 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG08Y21A/1811334/2020-02-21/174?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811334%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020HH052008/1811106/2020-02-21/178?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F2


 

 

 

Navara (ČR) - Harikrišna (Indie) 0:1 

 

Shankland (USA) - Viťugov (Rus.) 1:0 

 

Antón Guijarro (Šp.) - Fírúzdža (FIDE) 0,5:0,5 

 

Ragger (Rak.) - Grandelius (Švéd.) 0,5:0,5 

 

Konečné pořadí: 1. Fírúzdža, 2. Vidit, 3. Duda, 4. Antón Guijarro, 5. Shankland po 5, 6. Viťugov, 7. 

Harikrišna po 4,5, 8. Ragger, 9. Navara po 4, 10. Grandelius 3. 

 

Finále v bleskovém šachu: Firúzdža - Vidit 2:0. 

 

Foto: 

Alíréza Firúzdža z Íránu. 

ČTK 

 

Navara překazil na turnaji v Praze Viditovi oslavu   

21.02.2020 Mladá fronta DNES Praha (ČTK) Strana 15 AVE: 21 933 Kč GRP: 6,15 Čtenost: 553 

592 Tištěný náklad: 133 624 Prodaný náklad: 108 951 
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tipy 

21.02.2020 Frýdecko-místecký a třinecký deník +5 Deník Tipy Strana 9 AVE: 10 682 Kč GRP: 

0,10 Čtenost: 8 592 Tištěný náklad: 2 280 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U044F09C/1811106/2020-02-21/181?tab=Text&backUrl=%2Fcs-


 

 

KAM ZA SPORTEM   

21.02.2020 Pardubický deník +3 Sport/V kraji (rh) Strana 14 AVE: 6 946 Kč GRP: 0,13 Čtenost: 

11 395 Tištěný náklad: 2 840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality Nejúspěšnější sportovci z jednotlivých okresů Pardubického kraje byli 

oceněni   

21.02.2020 pardubickykraj.cz Pavel Pešek, Sbr Tri URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,04 RU / den / 1: 3 

500 

 

Pardubický kraj - Tento týden se uskutečnilo vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku za rok 

2019, a to pro okresy Pardubice, Chrudim a Svitavy. Vyhlášení v orlickoústeckém okresu proběhlo 

již v lednu. Sportovcům blahopřáli i zástupci Pardubického kraje. 

 

Výsledky ankety za okres Pardubice  

JEDNOTLIVCI DOROST A JUNIOŘI  

Jan Doležálek, Hvězda Pardubice z.s., atletika  

Beáta Ročková, Beach Services club, plážový volejbal  

David Kubeš, TJ Tesla Pardubice, alpské lyžování  

Jan Čejka, Sport club Plavecký areál Pardubice, plavání  

Nikola Rychtaříková, Krasobruslařský klub Pardubice, krasobruslení  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020VP04414E/1811106/2020-02-21/185?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2052A24H/1811106/2020-02-21/186?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2052A24H/1811106/2020-02-21/186?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F2


 

 

Martin Haleš, Sokol Pardubice, florbal  

Matyáš Franěk, Atletický klub AC Pardubice, atletika  

Lucie Krpatová, TJ Sokol Pardubice, badminton  

Adam Moravec, TJ BMX Pardubice, bikros  

Zuzana Štěpánková, Český veslařský klub Pardubice, veslování  

 

KOLEKTIV MLÁDEŽE  

TJ Sokol Polabiny, družstvo dorostu, badminton  

 

HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC  

Michal Enge, Atletika bez bariér Pardubice, atletika  

Miroslav Šperk, Wheelchair Basketball Studánka Pardubice, basketbal  

 

CENA FANOUŠKŮ  

Dominik Ráliš, TJ BMX Pardubice, bikros  

 

TRENÉŘI  

Martin Hlavsa, HBC Svítkov Stars Pardubice, hokejbal  

Jaroslav Jón, Hvězda Pardubice, atletika  

Tomáš Kletečka, Český veslařský klub Pardubice, veslování  

Jiří Krejčí, FK Pardubice, fotbal  

Pavel Baar, Atletický klub AC Pardubice, atletika – víceboje  

 

MASTERS  

Jana Kárníková, Hvězda Pardubice, atletika  

 

KOLEKTIV DOSPĚLÝCH  

Golf Club Kunětická hora, golf  

Sokoli Pardubice, florbal  

Sport club Plavecký areál Pardubice – družstvo žen, plavání  

Krasobruslařský klub Pardubice – skupina synchronizovaného bruslení AVALANCHE, 

krasobruslení  

FK Pardubice, fotbal  

 

CENA NÁMĚSTKA PRIMÁTORA PRO SPORT JAKUBA RYCHTECKÉHO  

Jan Faltejsek, dostihy  

 

MIMOŘÁDNÝ SPORTOVNÍ VÝKON ROKU 2019  

Jiří Bouška, 2222 ŠK Polabiny, šachy  

Richard Hynek, Obstacle course race OCR  

 

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ  

Viktor Půlpán, BK JIP Pardubice, basketbal  



 

 

Jan Jeřábek, FK Pardubice – A-tým muži, fotbal  

Matyáš Zapletal, Golf club Kunětická hora, golf  

Jan Janů, Hvězda Pardubice, atletika  

Lada Vondrová, Hvězda Pardubice, atletika  

Jonáš Friedrich, Český veslařský klub Pardubice, veslování  

Ondřej Rolenc, TJ Synthesia Pardubice, kanoistika  

Václav Milík, AMK Zlatá přilba Pardubice, plochá dráha  

Petr Makrlík, TK-Východočeská sportovní, crossminton  

Petra Hančová, OK Lokomotiva Pardubice, lyžařský orientační běh  

 

SÍŇ SLÁVY  

Otakar Janecký & Pavel Studnička  

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

Výsledky ankety za okres Chrudim  

KOLEKTIV MLÁDEŽE  

RONDO II Ronov nad Doubravou, mažoretky  

Karate klub Lichnice – kadeti, karate  

SK Ježci Heřmanův Městec – starší žáci, hokejbal  

 

JEDNOTLIVCI MLÁDEŽE  

Jiří Bouška, Šachový oddíl Hlinsko, šachy  

Vojtěch Vašák, Karate klub Lichnice, karate  

Klára Bažoutová, Atletika Chrudim, atletika - pětiboj  

 

MASTERS  

Karel Fiedler, Atletika Chrudim, atletika – skok o tyči  

 

TRENÉŘI  

Klára Nováková, TK Besta Chrudim, tanec  

Pavel Jirousek, MFK Chrudim, fotbal  

Petr Kosina, Karate klub Lichnice, karate  

 

KRAJÁNEK  

Tomáš Malinský, FC Slovan Liberec, fotbal  

 

CENA FANOUŠKŮ  

Barbora Tichá, Atletika Chrudim, atletika – hod diskem  

 

KOLEKTIVY VESNICKÝCH TJ/SK  

SK Rváčov, fotbalový oddíl  

 

HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC  

Adam Peška, TJ Léčebna Košumberk, boccia  



 

 

 

SÍŇ SLÁVY  

Jaroslav Hájek & František Jelínek  

 

KOLEKTIV DOSPĚLÝCH  

MFK Chrudim – A mužstvo, fotbal  

FK ERA-PACK Chrudim – A mužstvo, futsal  

TK Besta Chrudim D4, skupina jazz dance  

 

JEDNOTLIVEC DOSPĚLÝ  

Bára Tichá, Atletika Chrudim, atletika – hod diskem  

Jiří Škodný, SDH Morašice, požární sport  

Ondřej Kesner, MFK Chrudim, fotbal  

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

Výsledky ankety za okres Svitavy  

KOLEKTIVY ŽÁCI  

TJ Svitavy, žákyně ročník 2008/2009, atletika  

Adfors Basket Litomyšl, starší žáci, basketbal  

SDH Hradec nad Svitavou, hasičský sport  

 

KOLEKTIV DOROST  

TJ Svitavy, mladší dorostenci U17, fotbal  

HC Litomyšl, junioři, hokej  

TJ Svitavy, kadeti, volejbal  

 

JEDNOTLIVCI ŽÁCI  

Eliška Červená, TJ Svitavy, atletika  

Natálie Jandíková, SportsTeam Litomyšl, plavání  

Nikola Bártová, Jezdecký klub Markéty Bártové Kamenná Horka, jezdectví  

Dominik Rouchal, TJ Svitavy, tenis  

Pavlína Dvořáková, TJ Svitavy, plavání  

Jindřich Vyroubal, TJ Svitavy, atletika  

Jaroslav Vostřel, LMK Litomyšl, radiem řízené modely letadel  

 

JEDNOTLIVCI DOROST  

Zuzana Šafářová, Cyklo-Ski klub Polička, cyklistika  

Hana Štrumfová, Karate Polička, moderní sportovní karate  

Tereza Radová, TJ Sršni Svitavy, hokejbal  

Šárka Abrahamová, TJ Slovan Moravská Třebová, travní lyžování  

Natálie Zikmundová, ZUŠ Amorion Jevíčko, twirling  

Petr Martinů, SK8 Slalom Polička, slalom na skateboardu  

 

HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC  



 

 

Petr Svatoš, Jiskra Litomyšl, stolní tenis  

 

MIMOŘÁDNÝ VÝKON  

Zdeněk Ošťádal, Autoklub Moravská Třebová, závody motokár  

 

MASTERS  

Ivo Strnad, Jiskra Litomyšl, atletika  

Jitka Hodáňová, SK Prima Polička, cyklokros  

Ladislava Marková, 4 Sports Team Svitavy, triatlon  

 

ZVLÁŠTNÍ CENA RSS SVITAVY  

Martin Doubek, Orion Racing Team Litomyšl, automobilové závody  

 

CENA FANOUŠKŮ  

Eliška Červená, TJ Svitavy, atletika  

 

KOLEKTIVY DOSPĚLÝCH  

Dekstone Tuři Svitavy, basketbal muži  

TJ Sokol Dolní Újezd, volejbal ženy  

VPS Novabrik Polička, sáloví kopaná  

 

REGIONÁLNÍ TRENÉR  

Anna Brokešová, ABB Vidlatá Seč, bowling  

Ludmila Haraštová, TJ Spartak Polička, volejbal  

Martin Andrle, TJ Svitavy, fotbal  

 

TRENÉR  

Jiří Smékal, Karatedo Litomyšl, karate  

Karel Jandík, SportsTeam Litomyšl, plavání  

Martin Šorf, Adfors Basket Litomyšl, basketbal  

Milan Bouček, TJ Svitavy, atletika  

 

KRAJÁNEK  

Michaela Vacková, BK Žabiny Brno – Adfors Basket Litomyšl, basketbal  

Lada Vondrová, Hvězda Pardubice – Atletika Polička, atletika  

 

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ  

Anna Kašparová, Karatedo Litomyšl, karate  

Zdeněk Král, SDH Trpín, hasičský sport  

Rudolf Doležal, JK Hřebčín Suchá, jezdectví  

Šimon Puršl, Dekstone Tuři Svitavy, basketbal  

Jonáš Nedvěd, Orion Racing Team Litomyšl, motokros  

Lenka Jůzová, Karatedo Němčice, karate  



 

 

Pavel Pešek, SBR Tri-Team Litomyšl, triatlon  

 

Čtvrteční podvečer s sebou přinesl nejúspěšnější sportovce regionu…   

21.02.2020 pardubicezive.eu URL 

 

Pardubice – Desítky sportovců se včera večer vystřídaly na podiu Kulturního domu Hronovická, 

aby si zde převzaly ocenění za Nejúspěšnější sportovce Pardubicka za rok 2019. Mezi vyhlášenými 

osobnostmi nechyběly jak tváře známé již z předchozích let, tak řada nováčků, o další dva členy se 

rozrostla také Síň slávy pardubického sportu. 

 

Začátek roku patří vyhlašování ankety Nejúspěšnější sportovci Pardubicka již několik let. Tentokrát 

se ocenění dočkalo dvaadvacet sportovců v kategoriích jednotlivců zahrnujících jak mládež a 

dospělé, tak i handicapované sportovce, v kategorii družstev bylo vyhlášeno dohromady šest 

nejlepších týmů, u kategorie trenérů bylo pro změnu předáno celkem pět ocenění. A stejně jako v 

předchozích ročních, také ten letošní prokázal, že nejvíce se sportovcům daří v oblasti atletiky či 

veslování. „Je potěšující vidět, že výkony, respektive rekordy se v jednotlivých sportovních 

odvětvích a disciplínách posouvají stále dále, téměř k hranicím lidských možností,“ podotýká 

primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že i letos byly předány ceny za mimořádný výkon, které 

putovaly do rukou Richarda Hynka a mladého šachisty Jiřího Boučka.  

Každoročně je vyhlašováno celkem osm kategorií a postupně je rozšiřována také Síň slávy 

pardubického sportu. Loni do ní byli slavnostně uvedeni kanoista Václav Horyna a bývalý 

československý hokejista Bohuslav Šťastný. „Do dvaatřicetičlenné Síně slávy vstoupil bývalý 

úspěšný hokejový reprezentant a v historických tabulkách nejlepší nahrávač a druhý 

nejproduktivnější hráč pardubického hokejového klubu Otakar Janecký. Druhou osobností je mistr 

ČSSR v hodu diskem, atletický trenér a vedoucí trenér Sportovního centra mládeže Pardubického 

kraje Českého atletického svazu Pavel Studnička,“ informuje náměstek primátora pro sport Jakub 

Rychtecký, který se letos poprvé rozhodl udělit cenu náměstka pro sport, a to dostihovému žokeji a 

pětinásobnému vítězi Velké pardubické Janu Faltejskovi. „V letošním roce se Pardubice staly 

nositelem jedinečného a prestižního putovního titulu Evropské město koní. Tuto poctu chápeme 

nejen pro město samé, ale pro celý region, rozhodl jsem se tedy v tento výjimečný rok poukázat a 

ocenit velkou dostihovou osobnost Jana Faltejska, který není spjat s Pardubicemi pouze pěti 

vítězstvími ve Velké pardubické, ale pochází z našeho regionu, z Kladrub nad Labem, kde je jeden 

z nejstarších hřebčínů na světě,“ zdůvodňuje svůj výběr náměstek Jakub Rychtecký.  

«‹  

 

Kategorie mládež – jednotlivci (10):  

Čejka, Jan (plavání, (Sport Club Plavecký areál Pardubice)  

Doležálek, Jan (atletika, Hvězda Pardubice)  

Franěk, Matyáš (atletika, Atletický klub AC Pardubice)  

Haleš, Martin (florbal, Sokoli Pardubice)  

Krpatová, Lucie (badminton, TJ Sokol Polabiny)  

Kubeš, David (sjezdové lyžování, TJ Tesla Pardubice)  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20528301/1811106/2020-02-21/190?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F2


 

 

Moravec, Adam (bikros, TJ BMX Pardubice)  

Ročková, Beáta (beach volejbal, Beach Service club)  

Rychtaříková, Nikola (krasobruslení, Krasobruslařský klub Pardubice)  

Štěpánková, Zuzana (veslování, Český veslařský klub Pardubice)  

 

Kategorie dospělí – jednotlivci (10):  

Friedrich, Jonáš (veslování, Český veslařský klub Pardubice)  

Hančová, Petra (lyžařský orientační běh, OK Lokomotiva Pardubice)  

Janů, Jan (atletika, Hvězda Pardubice)  

Jeřábek, Jan (fotbal, FK Pardubice)  

Makrlík, Petr (crossminton, TK Východočeská sportovní)  

Milík, Václav (plochá dráha, Auto Moto klub Zlatá přilba Pardubice v AČR)  

Půlpán, Viktor (basketbal, BK JIP Pardubice)  

Rolenc, Ondřej (kanoistika, TJ Synthesia Pardubice)  

Vondrová, Lada (atletika, Hvězda Pardubice)  

Zapletal, Matyáš (golf, Golf Club Kunětická hora)  

 

Kategorie mládež – družstva (1):  

Družstvo dorostu (badminton, TJ Sokol Polabiny)  

 

Kategorie dospělí – družstva (5):  

Golf Club Kunětická hora (golf)  

Sokoli Pardubice (florbal)  

Družstvo žen – Sport Club Plavecký areál Pardubice (plavání)  

Krasobruslařský klub Pardubice – skupina synchronizovaného bruslení AVALANCHE 

(krasobruslení)  

FK Pardubice (fotbal)  

 

Kategorie handicapovaný sportovec (2):  

Enge, Michal (atletika, Atletika Bez Bariér Pardubice)  

Šperk, Miroslav (basketbal, Wheelchair Basketball Studánka Pardubice)  

 

Kategorie trenér (5):  

Baar, Pavel (atletika – víceboje, Atletický klub AC Pardubice)  

Hlavsa, Martin (hokejbal, HBC Svítkov Stars Pardubice)  

Jón, Jaroslav (atletika, Hvězda Pardubice)  

Kletečka, Tomáš (veslování, Český veslařský klub Pardubice)  

Krejčí, Jiří (fotbal, FK Pardubice)  

 

Kategorie mimořádný výkon (2):  

Bouška, Jiří (šachy, 2222 ŠK Polabiny)  

Hynek, Richard (OCR závody)  

 



 

 

Kategorie masters (1):  

Kárníková, Jana (atletika, Hvězda Pardubice)  

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS   

21.02.2020 Vyškovské noviny Sport Strana 20 AVE: 9 154 Kč GRP: 0,49 Čtenost: 44 000 Tištěný 

náklad: 6 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výsledky, fakta   

21.02.2020 Sport Biatlon Strana 21 AVE: 27 573 Kč GRP: 2,44 Čtenost: 219 364 Tištěný náklad: 

39 072 Prodaný náklad: 28 840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG08Y20A/1811106/2020-02-21/194?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/B9FA20442101/1811106/2020-02-21/195?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladí šachisté rochovali ve Vyškově. Nejlepší z okresu byl Mikulášek   

20.02.2020 vyskovsky.denik.cz +1 Ostatní sporty Zdeněk Vlach URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,19 

RU / den / 1: 17 316 RU / měsíc: 121 763 

 

Patnáctý ročník turnaje v rapid šachu pro děti a mládež Vyškovská rošáda přilákal na start 115 

mladých hráčů tří věkových kategorií. 

 

"Pro obě starší byl zároveň krajským přeborem v této šachové disciplíně. Hrály se tedy tři 

samostatné turnaje. Pořádající SK Vyškov do nich vyslal sedmadvacet reprezentantů. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1WA20510003/1811106/2020-02-20/197?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F2


 

 

Turnaj A byl určen pro šachové naděje "špunty" ročník narození 2012 a mladší. Nastoupilo 22 

šachových adeptů, mezi nimi byla nejmladší pět a půlletá Soňa Mourycová. Na prvním místě 

skončil Kryštof Velehradský z brněnského klubu Jezdci Jundrov před Adamem Czernym (ŠK 

Kuřim) a Vladislavem Stašokem (Lokomotiva Brno). Z domácích nadějí byl nejlepší Jakub Malík, 

který skončil na pěkném pátém místě. „Pro většinu z těchto začínajících šachistů byl turnaj 

přípravou na mistrovství České republiky dětí do osmi let, které budeme pořádat 28. a 29. března ve 

Společenském klubu kasáren ve Vyškově Dědicích,“ sdělil hlavní pořadatel a předseda SK Vyškov 

Karel Hruška. 

 

Nejpočetněji byl obsazen turnaj B (63 hráčů), ve kterém hráli mladší žáci ročníku narození 2008 a 

mladší. Zvítězila Běta Kubátová před Andrejem Součkem (oba ŠK Kuřim) a Vojtěchem Karafiátem 

(Duras Královo Pole). Z vyškovských hráčů si nejlépe vedl Jan Kotisa, který uhrál čtyři body, což 

mu stačilo na 15. místo. 

V turnaji starších žáků se prezentovalo třicet vyznavačů šachové hry ročníku narození 2004 a 

mladší. Nejlepší byl Lukáš Petříček (ŠK Kuřim) před zástupcem vyškovského okresu Ondřejem 

Mikuláškem z ŠK Svornost Rousínovec a Marií Vavřínkovou (Lokomotiva Brno). Na osmém místě 

skončil nejlepší domácí hráč Marek Hruška. 

 

Šachový Optika Medek Open ovládli přespolní účastníci   

20.02.2020 znojemsky.denik.cz +1 Ostatní sporty Lubomír Budný URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,39 

RU / den / 1: 35 115 RU / měsíc: 246 922 

 

Druhou únorovou sobotu se do hodonického kulturního domu sjelo dvaatřicet dětí, aby poměřily 

síly v šachu. Tamější Optika Medek Open ovládli hráči oddílu GPOA Znojmo. 

 

"Jak informoval František Šimík z pořádající Tělovýchovné jednoty (TJ) Hodonice, k partiím 

usedlo pětadvacet chlapců a sedm dívek. Domácí tým reprezentovalo čtrnáct mladých nadějí. 

 

Úspěšní Znojemští 

Mezi staršími žáky však získali trojici prvních míst šachisté znojemského GPOA. První post uzmul 

Jakub Molík, následovaný druhým Tomášem Frkem. Jako třetí skončil Samuel Vančura. „V 

mladších žácích byl zlatý Filip Čtveráček z GPOA, který za sebou nechal druhého Františka 

Zugárka závodícího za základní školu Drnholec. Třetí příčku obsadil Ondřej Molík z GPOA,“ dodal 

Šimík. 

 

Bezchybný průběh 

Dívčí kategorii opanovala domácí Eliška Kružíková. Stříbro si vysloužila Markéta Grillowitzerová 

a bronzovou placku získala Karolína Horová. „Bezchybný průběh turnaje zajistil rozhodčí Radek 

Skoumal. Nejlepší hráči dostali diplom. Pro všechny děti bylo zajištěno občerstvení,“ uzavřel 

organizátor František Šimík. Tomu s pořádáním Optika Medek Open pomáhali Ludmila 

Grillowitzerová a Vladimír Hora. Pořadatelé taktéž poděkovali Optice Medek a TJ Hodonice za 

věnované ceny. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1VA20510003/1811106/2020-02-20/199?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F2


 

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS   

20.02.2020 Lidové noviny Sport Strana 16 AVE: 9 900 Kč GRP: 2,27 Čtenost: 203 894 Tištěný 

náklad: 43 452 Prodaný náklad: 33 387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výsledky, fakta   

20.02.2020 Sport Ragby Strana 21 AVE: 27 249 Kč GRP: 2,44 Čtenost: 219 364 Tištěný náklad: 39 

072 Prodaný náklad: 28 840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L043A16B/1811106/2020-02-20/202?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/B9FM20432101/1811106/2020-02-20/212?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3


 

 

ZMĚŘÍ SÍLY V ŠACHU A DÁMĚ   

19.02.2020 Novojičínský deník +1 Události z regionu Strana 2 AVE: 810 Kč GRP: 0,08 Čtenost: 6 

761 Tištěný náklad: 1 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protivníkova kvalita se ukázala být moc vysoká   

19.02.2020 Týdeník Nové Svitavsko Sport (rh) Strana 23 AVE: 1 412 Kč Tištěný náklad: 910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U042L02E/1811106/2020-02-19/215?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/Q1EA20082302/1811106/2020-02-19/217?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3


 

 

Puhajková vyzvala na souboj velmistra!   

19.02.2020 Aha! Aktuálně (ae) Strana 4 AVE: 20 819 Kč GRP: 2,22 Čtenost: 199 510 Tištěný 

náklad: 63 318 Prodaný náklad: 42 091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kam za sportem   

19.02.2020 karvinsky.denik.cz +1 Ostatní sporty Redakce URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,27 RU /   

den / 1: 24 249 RU / měsíc: 170 514 

 

 Kam v tomto týdnu vyrazit za sportem na Karvinsku? 

 

"LEDNÍ HOKEJ 

Středa 19. 2. (17.00): Havířov – České Budějovice (I. liga mužů) 

Sobota 22. 2. (17.30): Bohumín – Karviná, Český Těšín – Nový Jičín B (oba kr. liga mužů, 

čtvrtfinále play off, 1. zápas) 

FOTBAL 

Neděle 23. 2. (14.30): Karviná – Teplice (I. liga mužů) 

HANDBAL 

Neděle 23. 2. (10.30): Karviná – Nové Veselí (extraliga mužů) 

VOLEJBAL 

Sobota 22. 2. (10.00 as 14.00): Karviná – Štramberk (kr. přebor žen, SH Družby) 

FLORBAL 

Sobota 22. 2. (18.00): T. Havířov – Chomutov (MSH), Sn Havířov – Karlovy Vary (Dubina 

Ostrava, oba I. liga mužů) 

Neděle 23. 2. (17.00): Horní Suchá – Svitavy (II. liga mužů), Orlová – Zlín (16.00, divize mužů) 

STOLNÍ TENIS 

Pátek 21. 2. (17.30): Havířov B – Děhylov (I. liga žen) 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/B6CA20420403/1811106/2020-02-19/218?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1YA20500008/1811106/2020-02-19/224?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3


 

 

Sobota 22. 2. (15.00): Havířov – TJ Ostrava (extraliga žen), Havířov B – Svinov (10.00, I. liga žen) 

Neděle 23. 2. (10.00): Havířov – CDU Ostrava (extraliga žen)  

ŠACHY 

Neděle 23. 2. (10.00): Karviná – Sn Havířov, B. Havířov – Frýdek-Místek C (oba II. liga 

dospělých) 

 

Protivínský mladík trojnásobným olympijským vítězem   
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19.2.2020 8:42 Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020 hostil od 19. do 24. ledna 

Karlovarský kraj. O pořadatelství 9. ročníku zimní verze se podělila města Karlovy Vary, Boží Dar, 

Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov. Vedle tradičních zimních sportů, jako je lední hokej, 

alpské lyžování či biatlon se zástupci krajských výběrů utkali také v karate, šachu nebo umělecké 

soutěži v hraní na klávesové nástroje. Celého klání se zúčastnilo bezmála dva tisíce mladých 

sportovních nadějí a jejich trenérů. Součástí jihočeské výpravy byl i čtrnáctiletý Jan Seidl z 

Protivína. Původním zaměřením cyklista v disciplíně BMX a hokejista se sice představil mezi 

mantinely, ale hokejku tentokrát nepotřeboval. Na ploše zimního stadionu se sice představil, ale 

tentokrát v rychlobruslení a lépe už dopadnout nemohl. Ve třech individuálních disciplínách se mu 

vždy soupeři v cíli dívali na záda a v závodě štafet skončil s družstvem Jihočeského kraje na 

druhém místě! 

 

Jan Seidl se všemi olympijskými trofejemi. Autor: Jan Seidl st.  

Kolikátá to byla tvoje olympiáda? V jaké věkové kategorii jsi závodil?  

Pro mě to byla už druhá olympiáda dětí a mládeže a závodil jsem v kategorii starších žáků, tedy 

kluků narozených v roce 2005 až 2006.  

Na minulé v Pardubickém kraji to nebyla žádná sláva. Chyběly rychlobruslařské zkušenosti, nebo 

kde byl problém?  

Na minulou olympiádu jsem se nepřipravoval tak, jako na tuhle a také mi chybělo štěstí. Letos jsem 

zužitkoval své zkušenosti z Pardubického kraje a vyšlo to.  

Letos už jsi lepších výsledků ani dosáhnout nemohl. I když, ještě jste jako družstvo mohli vyhrát 

štafetu? Jak vše na ledovém oválu probíhalo?  

Každý závod probíhal způsobem rozjížďka, semifinále a finále, přičemž postupovali první dva a 

třetí na čas. Štafeta se jela na 16 kol a každý musel odjet aspoň jedno kolo. Můj spolujezdec z 

Jihočeského kraje onemocněl a já jsem za něj musel jet o tři kola navíc. Vůbec mi to nevadilo, ale 

nějaký hendikep jsme měli. Nakonec jsme ale zajeli dobrý čas a prohráli jsme jen o neuvěřitelných 

17 setin sekundy.  

Jak probíhala nominace na olympiádu? Kdo se o tobě dozvěděl, že bruslíš rychle?  

Nominace pramenila už z mého minulého startu na ODM, kam mě nominoval hokejový trenér pan 

Vlček. Letos už jsem jel na kvalifikaci do Českých Budějovic sám.  

Nominace do hokejového týmu Jihočeského kraje nepřišla? Kolikátý na olympiádě skočil?  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20504727/1811106/2020-02-19/230?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3


 

 

Nominace na hokej přišla také, ale rozhodl jsem se jít na rychlobruslení, protože jsem usoudil, že se 

na hokeji nemusím prosadit a na rychlobruslení mám větší šanci k úspěchu. Jihočeský kraj skončil 

na olympiádě dvanáctý.  

Kde teď hokej hraješ?  

Momentálně hraju ligu starších žáků za HC Tábor.  

Připravoval ses na rychlobruslení s nějakým trenérem?  

Připravoval jsem se hlavně s tátou, který mi vytvořil bezvadné podmínky pro trénink. Zkontaktoval 

se s rychlobruslařským trenérem Petrem Novákem, který mu dal nějaké rady ohledně přípravy.  

Když slavíš v tomto sportu takové úspěchy, neuvažuješ o tom, že bys pokračoval dál?  

Jedny závody skoro nic neznamenají navíc s normálními hokejovými bruslemi, ale jako sport se mi 

to líbí a baví mě to, tak uvidím.  

Hokejová sezona je sice v plném proudu, ale za chvíli skončí. Evidentně nedokážeš dlouho 

odpočívat a blíží se sezona BMX. Bude toto cyklistické odvětví dále tvou sportovní prioritou, nebo 

se zaměříš na něco jiného? Také jsem tě zahlédl v sedle koně...  

Na koni jezdí jen moje sestra a já jsem to mockrát nezkoušel, ale na kole jezdím často. Letos se 

soustředím hlavně na hokejovou sezonu, na konci které jedu na měsíc do Kanady.  

Jaká byla tvoje minulá sezona v BMX a co plánuješ a čeho chceš dosáhnout v té nové?  

BMX sezona 2019 pro mě nebyla moc úspěšná a uvidím, jak se to vyvine do té příští.  

Co děláš, když právě nejsi na nějakém sportovišti? Máš jiné zájmy kromě sportu?  

Jsem na intru v Táboře, takže se musím i trochu učit. Ve škole mě docela baví angličtina.  

Jak to jde ve škole a čím by ses chtěl v životě živit?  

Chodím na gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře a zatím nemám s učením žádný problém. Po 

maturitě bych chtěl jít na nějakou vysokou školu, ale ještě nevím na jakou.  

Autor: Václav Kozma 
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performance festival 

 

"OSTRAVSKO 

Hrajeme pro děti: Zábava na plný plyš!Kdy: sobota 22. února od 14.30 hodinKde: Klub Atlantik, 

OstravaZa kolik: vstupné je 80 korun bez možnosti rezervace v infocentrech 

Ahoj, děti! Už se vám stalo, že se vám nelíbil konec pohádky? Tramtadadá! Teď máte možnost 

všechno…no, skoro všechno změnit. Vy samy se stanete vypravěči a tak trochu i režiséry. 

Princezny a draci budou pískat, jak vy skáčete. Nebo teda naopak? Spolu vytvoříme úplně nové 

pohádkové dějiny! Zažijte s Blahorodí odpoledne jako z pohádky, zveme i vás! Akce se uskuteční v 

sobotu 22. února od 14.30 hodin v ostravském Klubu Atlantik. (lap) 

OCHO – audio-video-performance festival 2020Kdy: sobota 22. února od 17.17 hodinKde: Na 

Fráni Šrámka 5, Ostrava-Mariánské Hory a HulvákyZa kolik: v předprodeji stojí vstupenky 150 

korun, v místě akce 220 korunTento festival propojuje média umělecké, režisérské, hudební, 

divadelní a performativní sféry. Cílem je tak představit mnohé přístupy ke hře světla, zvuku a 

dalších dimenzí našich vjemů. Performeři z UK, Česka i jiných lokací divákům představí prostor 

plný vjemů a smyslového opojení. Vše v umělecko-kreativním prostoru industriální haly Na Fráni 

Šrámka 5 v Ostravě. Představí se zde Audio Video Bass, britské uskupení čtyř performerů Cannibal 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1XA20500001/1811106/2020-02-19/235?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3


 

 

Skin, maďarští experimentátoři Rovar17 a Xpldnglke, slovenští Vlado Hroš a Jakub Růžinský, čeští 

Kaching, Octopus Field, Radim Schaumann, Úsměvy a šlehy a Zagor a další. (lap) 

2. ročník přehlídky modelářských aktivitKdy: sobota 22. a neděle 23. únoraKde: ZŠ Jugoslávská, 

Ostrava-ZábřehZa kolik: neuvedeno 

Těšit se můžete jak na modely statické (papírové a plastikové modely aut, bojové techniky nebo 

nejrůznějších staveb), tak modely funkční (modely dálkově řízené – terénní auta, vojenská technika, 

ale i lodě). Chybět nebude ani modelová železnice různých měřítek, novinkou pak bude ukázka 

Lego železnice. Pro děti budou připraveny herní zony a workshop, kde si budou moci sestavit 

jednoduchý papírový model. Nebude chybět ani možnost malého občerstvení, které bude zajišťovat 

pojízdná kavárna Mental Café. Výstava proběhne v prostorách ZŠ Jugoslávská 23 (vchod přes 

hřiště do tělocvičny) o víkendu 22. a 23.února 2020 (v sobotu od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 

16 hodin). (lap) 

Honza Hrubý Trio v ParníkuKdy: sobota 22. února od 19 hodinKde: Klub Parník, OstravaZa kolik: 

vstupenka stojí 250 korun, v prodeji bez možnosti rezervace v infocentrechHonza Hrubý se 

tentokráte představí v akustickém triu se zpěvákem, klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem a 

fenomenálním hráčem na keltskou harfu Seanem Barrym. Matador českého bigbítu odehraje průřez 

svou bohatou kariérou - mišíkovky, mertovky, instrumentálky… anebo třeba irské balady v 

uhrančivém podání Barryho či autorské písně Fencla. Barevný koncert plný překvapení a 

nestárnoucích písní (Večernice, Špejchar, Funebráci, Astrolog, Scarborough) je provázaný 

smyčcovými tahy nezmara a sedmdesátníka Hrubého, který je na pódiu pořád tak trochu klukem… 

(lap) 

Stříháš, lepíš, fotíš - workshop pro rodiny s dětmiKdy: neděle 23. února od 10 do 12 hodinKde: 

Galerie Plato, OstravaZa kolik: doporučené vstupné je 30 korun (nutná rezervace na info@plato-

ostrava.cz) 

Fotografický workshop s umělcem Imrichem Veberem se uskuteční v neděli 23. února od 10 do 12 

hodin v ostravské Galerii Plato. Imrich Veber je vizuální umělec žijící v Opavě. Absolvoval Institut 

tvůrčí fotografie v Opavě a Katedru dějin umění v Olomouci. V současné době uskutečňuje 

doktorandské studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a je asistentem v Ateliéru 

výtvarné fotografie Michala Kalhouse na Fakultě umění Ostravské univerzity. Organizátoři 

upozorňují, že workshop je vhodný pro děti ve věku od 5 let. (lap) 

Vyrob si svou loutku - rodinná loutkářská dílnaKdy: neděle 23. února od 10 hodin (délka trvání 

dílny je 140 minut)Kde: Divadlo loutek OstravaZa kolik: cena vstupenky je 80 korunCyklus 

výtvarných dílen pro rodiče s dětmi v Divadle loutek Ostrava pokračuje. „Další, již pátý, cyklus 

výtvarných loutkářských dílen začal opět od ledna a potrvá do června 2020. Pro všechny nadšence 

loutkového divadla, tvořivé děti a jejich rodiče i prarodiče jsme i tentokráte v druhé půli divadelní 

sezóny připravili tento pohodově loutkářský cyklus dílen, ve kterém si všichni společně vyrábíme 

různé typy loutek,“ informují o akci pořadatelé. Začínat se bude od nejjednodušší loutky, plošné a 

skončí senejnáročnější, marionetou. Vždy, když si loutku vyrobíme, budeme se učit i hrát krátké 

etudy pro ostatní účastníky. Dílny se konají vždy poslední neděli v měsíci. (lap) 

Autoburza a bleší trhyKdy: sobota 22. a neděle 23. února od 6 do 12 hodin Kde: areál v Místecké 

ulici v Ostravě-Vítkovicích Za kolik: vstupné pro návštěvníky tržnice v sobotu 10, v neděli 20 

korun Tradiční autoburza a bleší trhy probíhají v Ostravě v Místecké ulici pravidelně každý víkend. 

V sobotu akce probíhá spíše v komornějším stylu, ale v neděli je areál plný prodejců, jak automoto 



 

 

zboží, tak bleších trhů. Prodejci blešího trhu mohou být i běžní občané bez podnikatelských aktivit 

a prodávat mohou vše, co už doma nepotřebují, ale jinému se hodí. Více na 

www.trzistepromotoristy.cz. (lap) 

Taneční večery v K-TRIOKdy: neděle 23. února od 17.30 hodinKde: Kulturní dům K-Trio, 

Ostrava-HrabůvkaZa kolik: vstupné je 50 korun 

OPAVSKO 

Opavané budou plesatKdy: v sobotu 22. února od 19 hodinKde: Kulturní dům Na Rybníčku, 

OpavaZa kolik: 350, 400 a 450 korun 

Kulturní dům ožije Reprezentačním plesem města a návštěvníky kromě tanečního vyžití na 

parketech čeká i bohatý kulturní program. Skupina Dolbend nabídne ve velkém sále tanečníkům i 

posluchačům písně latinskoamerických rytmů, swing, rokenrol, disco, pop, rock i stále zelené české 

písničky z 60. let minulého století. Taneční vystoupení obstará v programu vítězný pár Star Dance 

2019 Dominik Vodička s Veronikou Khek Kubařovou i opavský taneční soubor Puls a dobrou 

náladu navodí též zpěvák a imitátor Vladimír Hron. V prvním patře bude znít stylová hudba z 

výběru DJ Petra Sniegoně. (jih) 

Turistický výšlapKdy: v neděli 23. února od 12.25 hodinKde: autobusová zastávka u železniční 

stanice Hradec nad MoravicíMilovníci výletů do přírody vyjdou s průvodcem na cestu do Skřipova, 

spojenou s návštěvou kostela sv. Jana Křtitele a zpět přes Mostky a údolím Závilišského potoka na 

Hradec. Možný návrat je též autobusem v 14.52 hodin ze Skřipova. (jih) 

Mokrolazecká zabíjačkaKdy: v sobotu 22. února od 9 hodinKde: Areál u nové hasičárny, Mokré 

Lazce 

V areálu se rozvoní jitrnice,jelítka, tlačenka,paštika,sekaná a další dobroty. K jejich spláchnutí bude 

připraveno pivo i něco ostřejšího. K poslechu hodovníkům zahraje skupina Chlupy v dechu a děti 

ocení od 10 hodin veselý program s Martinou Beňkovou na téma Ledové království. (jih) 

Premiéra Mozartovy operyKdy: v neděli 23. února od 19 hodinKde: Slezské divadlo, OpavaOperní 

soubor Slezského divadla představí divákům známou Figarovu svatbu. Kolotoč intrik a 

nedorozumění, souvisící se svatbou Figara a Zuzanky, vyústí do bláznivých situací, které však 

velkou škodu nakonec nenapáchají. V oblíbeném Mozartově díle, nastudovaném režisérkou Janou 

Andělovou Pletichovou, vystoupí kmenoví pěvci Slezského divadla, hosté, balet a sbor. (jih) 

Dáma a šachy v tělocvičněKdy: v sobotu 22. února od 14 hodinKde: tělocvična ZŠ v BěléZa kolik: 

dospělí 30 korun 

Prajzská ambasáda připravila pro děti i dospělé zájemce už jedenáctý ročník turnaje šachu i dámy. 

Mladí i starší šachisté budou dumat nad šachovnicemi a další účastníci si zase mohou říkat, že 

šachy sice neznají, tato dámu umějí hrát. (jih) 

Plesy se ještě neloučíKdy: v sobotu od 20 hodinKde: obce v regionu OpavaBasa bude pochovaná v 

kulturních domech v Bohuslavících, Hlavnici, Jezdkovicích, Mokrých Lazcích a Větřkovicích. 

Oldřišovští hasiči budou plesat v tělocvičně ZŠ, oldřišovští v tělocvičně ZŠ a hvěvošičtí hasiči v 

Obecním sále. Sokolové si v Hati zaplesají v KD a kobeřický ples se uskuteční v Obecním domě. 

Rybáři budou mít svůj ples v Ludgeřovickém Obecním domě, milovníci traktorů si zaplesají v 

restauraci U Krčmářů, Lidový ples v KD se uskuteční ve Slavkově a Společenský ples v 

těškovickém KD. Markvartovická drobotina se v sobotu od 15 hodin vyřádí na svém maškarním 

bále ve Wybrantzi. (jih) 

Začínají masopustní merendyKdy: sobota a neděle 22. a 23. 2.Kde: obce v regionu Opava 



 

 

Masopustní veselí ovládne od 9 do 14 hodin sobotně naladěné hlučínské náměstí, Kravařemi projde 

masopustní průvod v sobotu od 14 hodin od Centra volného času. Vítkovský masopust bude mít děj 

v sobotu od 9 hodin v klokočovské Sokolovně. Kobeřický masopust začíná v neděli od 14 hodin u 

Obecního úřadu, neplachovický v sobotu od 20 hodin v Hasičské zbrojnici a velkohoštický od 15 

hodin u zámku. Konec masopustu oslaví místní ve Větřkovicích od 9 hodin průvodem masek obcí. 

(jih) 

NOVOJIČÍNSKO 

Nový Zéland ve ŠtramberkuKdy: pátek 21. únoraKde: Štramberk, Městská knihovnaZa kolik: 

vstupné dobrovolné 

Vyrazte v aktuální zimě dobít baterky pohledem na nespoutanou přírodu, léto a neobyčejnou faunu. 

Petr Nazarov zve na svou přednášku Nový Zéland – Dva roky v zemi Aotearoa. O svém pobytu, 

zážitcích a zkušenostech začne povídat v 17 hodin. (tj) 

Cestovatelé se opět sejdouKdy: v pátek 21. a v sobotu 22. únoraKde: Frenštát p. R., kinosál a dům 

kulturyZa kolik: Horobál – 220 Kč, besedy a filmy 150 – 250 KčJiž posedmadvacáté se sejdou 

příznivci cestování ve Frenštátě pod Radhoštěm. Sraz cestovatelů začne promítáním a besedami v 

kině v pátek 21. února od 18 hodin promítání a besedy budou v kině pokračovat v sobotu Od 10.00 

hodin. Vstupné na pátek je 150 K4, na sobotu 200 Kč, na oba dny 250 Kč. Sobotní dění vyvrcholí 

tradičním Horobálem. Jeho účastníci s platnou vstupenkou se mohou už v 18.30 hodin podívat na 

vernisáž výstavy fotografií Josefa France a Jaroslava Musila ve Výstavní síni Albína Poláška. 

Horobál začne v 19 hodin a jeho mottem je: „Když nemůžeš, tak přidej!“ Součástí programu budou 

například soutěž „Není důležité vyhrát, ale zvítězit“ či exhibice Free Style Football, chybět nebudou 

fotokoutek nebo půlnoční tombola. Hudbu obstarají kapela Sagar a cimbálová muzika Radegast. 

(ipa) 

Zahraje legenda bluegrassuKdy: v sobotu 22. únoraKde: Nový Jičín: Klub GalerkaZa kolik: 170 Kč 

Půlstoletí na scéně slaví česká bluegrassová legenda, kapela Poutníci. V rámci oslav skupina přijede 

v sobotu 22. února do Nového Jičína, kde se představí v Klubu Galerka. 

Kapela je na scéně od roku 1970, má za sebou přes 4 000 koncertů a prodala přes 100 000 CD a LP, 

a jiných nosičů. Poutníci získali rovněž mnoho ocenění, dokonce Zlatou Portu za dlouholetou 

činnost ve folku a v letech 1989 a 1990 kapela získala ocenění dokonce v USA za nejlepší 

neamerické bluegrassové CD udělované organizací SPBGM. Mezi známé skladby je určitě nutné 

zařadit písně Panenka, Pojďme se napít či Hotel Hillary. Na jaře 2020 skupina vdává již 16. album s 

názvem Stíny na střechách”. Koncert v Klubu Galerka začíná v 19 hodin. (ipa) 

V sále zazní perly operetKdy: v neděli 23. únoraKde: Kopřivnice, velký sál KDKZa kolik: 90 

KčSlavné hity českých operet 30. a 40. let jako jsou Venoušku, Venoušku, Tvůj bílý šátek, Válelo 

se jablíčko, Já by chtěl mít tvé foto či Když na sále spustí basa, zazní v neděli 23. února ve velkém 

sále Kulturního domu Kopřivnice. Prvorepublikovou atmosféru navodí Taneční a swingový 

orchestr Bedřicha Pukovce pod vedením Zdeňka Pukovce, který připomene šlágry Jaroslava 

Jankovce, Josefa Stelibského a Járy Beneše, třech největších a nejslavnějších hudebních skladatelů 

tohoto období. Koncert s názvem Když na sále spustí basa aneb perly české operetky začne v 16 

hodin. (ipa) 

Obecní příborský plesKdy: sobota 22. únoraKde: Příbor, Kulturní důmZa kolik: malý a velký sál 

300 Kč, salónek v prvním patře 250 Kč 



 

 

Město Příbor zve všechny své občany na tradiční Obecní ples. K tanci a poslechu hraje hudební 

skupina Black&White, o další kulturní program se postarají tanečníci Martin Prágr a Denisa 

Galandžárová, artisti ze skupiny Hand Stand a představí se také taneční obor ZUŠ Příbor a taneční 

skupina STYX. Ples odstartuje ve 20 hodin. (tj) 

FRÝDECKO-MÍSTECKO 

Šibřinky pobaví lidi v sokolovněKdy: sobota 22. února od 19 hodinKde: sokolovna v 

MetylovicíchZa kolik: 150 korun 

Sportovní klub Metylovice zve na jubilejní 90. Šibřinky, které uspořádá v sobotu 22. února od 19 

hodin v místní sokolovně. O pestrý program a živou hudbu k poslechu i tanci bude postaráno v 

obou sálech. Návštěvníci se mohou těšit na skupinu Relida, v malém sále bude znít reprodukovaná 

muzika. O půl desáté večer vystoupí samotní členové sportovního klubu ve scénce „Pro-padák“. 

Přesně o půlnoci bude slosování bohaté tomboly. Pořadatelé samozřejmě zajistí tradiční 

občerstvení. Vstupenky s místenkou se v předprodeji prodávají za 150 korun. Zájemci si je mohou 

rezervovat buď na telefonním čísle 739 994 454, nebo přes e-mailovou 

adresu:sibrinky@skmetylovice.cz. (mas) 

Masopustní akce láká na průvod, guláš a soutěžeKdy: sobota 22. února od 14 hodinKde: chata 

Bařina v PalkovicíchZa kolik: zdarmaZákladní a mateřská škola Palkovice pořádá ve spolupráci s 

mysliveckým sdružením v sobotu 22. února už třetí ročník masopustního průvodu. Akci zahájí ve 

dvě hodiny odpoledne průvod maškar, které se od základní školy vydají k myslivecké chatě na 

Bařině. Účastníci si budou moci pochutnat na zabijačkových výrobcích, klobáskách a mysliveckém 

guláši. Děti se mohou těšit na soutěže a vyzkoušet si i jízdu na koni. K dobré náladě, poslechu a 

tanci bude hrát živá hudba. (mas) 

Masopustní veselí láká na hudbu, scénky a večeřiKdy: sobota 22. února od 19 hodinKde: Lidový 

dům ve Frýdku-MístkuZa kolik: 250 korun 

Lidový dům ve Frýdku-Místku uspořádá v sobotu 22. února od 19 hodin akci s názvem Masopustní 

maškarní veselice, která nabídne i tradiční pochování basy. O bujarou zábavu na tanečním parketu 

se postará skupina O.S.C.A.R., která bude hrát i písně na přání. Součástí zábavného programu 

budou také humorné scénky, které přítomné zaručeně pobaví. Protože se bude soutěžit o nejlepší 

masku, účastníci by měli na akci dorazit v co nejzajímavějším převleku.Vstupenky s místenkou 

vyjdou v předprodeji na 250 korun. V ceně už je i masopustní večeře. (mas) 

Amatérští lyžaři poměří své schopnosti ve slalomuKdy: sobota 22. února od 9 hodinKde: Ski areál 

v BíléZa kolik: 200 korun, rodič a dítě za 250 korunSki areál Bílá ožije v sobotu 22. února už 

šestým ročníkem veřejných závodů v obřím slalomu pro neregistrované lyžaře - amatéry s názvem 

Rensar Ski CUP 2020. Závodit se bude v kategoriích muži, ženy, chlapci a děvčata do 12 let. 

Trofeje získají první tři v každé věkové kategorii. Každý účastník absolvuje tři měřená kola obřího 

slalomu, přičemž do celkového hodnocení se mu započítají dva nejlepší časy. Registrace účastníků 

a prohlídka tratě bude od 9 do 9.45 hodin na svahu Javořinka. Samotné závody začnou přesně v 

deset hodin. Na předpokládaný konec s vyhlášením výsledků by mělo dojít hodinu po poledni. Pro 

všechny účastníky bude po celou dobu konání závodů k dispozici v cílovém prostoru drobné 

občerstvení. Základní startovné činí 200 korun. (mas) 

V rámci masopustu pochovají basu ApolenkuKdy: sobota 22. února od 13 hodinKde: hostinec U 

Čendy v Bašce-HodoňovicíchZa kolik: zdarma 



 

 

Hodoňovický masopust, který se koná v sobotu 22. února v areálu hostince U Čendy v Bašce-

Hodoňovicích, nabídne tradiční masopustní veselí a taneční zábavu. Třináctý ročník oblíbené akce 

začne masopustním průvodem, jenž ve třináct hodin vyrazí od prodejny Fagella. Pořadatelé povolují 

přihlížejícím, že můžou během trasy maškary obdarovávat uzeným, sladkým i tekutým dopingem. 

Program bude pokračovat ve dvě hodiny odpoledne před hostincem U Čendy, kde se na rynku 

uskuteční slavnostní obřad, při kterém dojde k pochování basy Apolenky. Na nádvoří před 

hospůdkou budou krámky s občerstvením, domácími uzeninami a perníkem. Masopustní veselí se o 

půl čtvrté přesune do sálu, kde pro širokou veřejnost zatancuje a zahraje SLPT Valašský vojvoda z 

Kozlovic. (mas) 

Ochotníci odehrají hořkou komediiKdy: sobota 22. února od 19 hodinKde: divadelní klub D.N.A. 

ve Frýdku-MístkuZa kolik: 100 korunMístecké divadlo PROZATiM potěší v sobotu 22. února od 

19 hodin publikum hořkou partnerskou komedií s názvem Když se zhasne. Podle samotných 

divadelníků se jedná o příběh, který může potkat úplně každého. Vstupenka na představení, které 

ochotníci uvedou ve frýdecko-místeckém divadelním klubu D.N.A., vyjde na rovnou stokorunu. 

(mas) 

Hudební klub Stoun nabídne dvojkoncertKdy: sobota 22. února od 20 hodinKde: hudební klub 

Stoun ve Frýdku-MístkuZa kolik: 150 korun 

David Vysloužil & Acoustic Irish rozezní v sobotu 22. února frýdecko-místecký klub Stoun. 

Hudebníci budou v rámci koncertu posluchačům servírovat irské rytmy, které je mají zvednout ze 

židliček. Speciálním hostem hudebního večera bude pop-rocková kapela Marian 333. První 

vystoupení má začátek ve 20 hodin. Vstupenky vyjdou na 150 korun. (mas) 

Náměstí v Čeladné ožije masopustním rejemKdy: neděle 23. února od 14 hodinKde: náměstí v 

ČeladnéZa kolik: zdarmaMasopustní rej, který nabídne bohatý program pro všechny věkové 

generace, se uskuteční v neděli 23. února od 14 hodin na náměstí v Čeladné. Akci odstartuje 

tradiční i netradiční průvod masek, během kterého dojde i na návštěvy hostitelských domů. 

Účastníci v maskách se následně vrátí do centra obce, kde bude následovat veřejný soud, pochování 

basy a výživný raut pro všechny dobré lidi. Chybět nebudou ani prodejní stánky s občerstvením. O 

hudební doprovod se postará cimbálová muzika Portáši. Pořadatelé uvítají nejen pomoc s výrobou 

tradičních masek, ale i s přípravou veřejného rautu, na který se budou dobroty od štědrých 

účastníků přijímat už od 13.45 hodin. (mas) 

Nedělní divadélko láká na pohádku s písničkamiKdy: neděle 23. února od 15 hodinKde: Nová 

scéna Vlast ve Frýdku-MístkuZa kolik: 70 korun 

Divadlo Křesadlo odehraje v neděli 23. února na jevišti Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku 

pohádku O kašpárkovi a ježibabě. Děti budou prožívat napínavý příběh s kašpárkem, který zabloudí 

do hlubokého lesa, kde bydlí nešťastná ježibaba. Ta se chce pomocí čarovné polévky proměnit v 

krásnou čarodějnici. Pohádka s písničkami a soutěžemi, která je vhodná pro děti od tří let, začne ve 

tři hodiny odpoledne. (mas) 

 

výsledky, fakta   

19.02.2020 Sport Judo Strana 19 AVE: 19 677 Kč GRP: 2,44 Čtenost: 219 364 Tištěný náklad: 39 

072 Prodaný náklad: 28 840 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/B9FA20421903/1811106/2020-02-19/241?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak hrál šachy Václav Havel   

18.02.2020 Lidové noviny Poslední strana PAVEL MATOCHA Strana 20 AVE: 65 295 Kč GRP: 

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

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L041A20E/1811106/2020-02-18/243?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3


 

 

Změří síly v šachu a dámě   

18.02.2020 Týdeník Opavský a Hlučínský Region Region (ber) Strana 3 AVE: 854 Kč GRP: 0,29 

Čtenost: 26 000 Tištěný náklad: 2 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurzy na pořadatele MČR mládeže v rapidu a MČR juniorů v rapidu   

18.02.2020 chess.cz Konkurz Mčr URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den / 1: 3 000 

 

Komise mládeže ŠSČR vyhlašuje konkurzy na pořadatele MČR mládeže v rapid šachu a MČR 

juniorů v rapid šachu pro rok 2020, viz odkazy dole. 

 

Konkurz – MČR mládeže v rapidu (uzávěrka přihlášek 10. 3. 2020) 

Konkurz MČR juniorů v rapidu (uzávěrka přihlášek 15. 3. 2020) 

 

Článek publikován 18. 2. 2020 v rubrice Aktuality KM, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Dětský šachový den na Pražském mezinárodním šachovém festivalu   

18.02.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den / 1: 3 000 

S předstihem mnoha měsíců mě oslovil pan Petr Boleslav, ředitel Pražského mezinárodního 

šachového festivalu,  s návrhem na spolupráci při sestavování doprovodného dětského programu 

festivalu v roce 2020. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG08O03B/1811106/2020-02-18/244?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20498705/1811106/2020-02-18/245?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2049A2LW/1811106/2020-02-18/246?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3


 

 

 

Předmětem spolupráce projektu Šachy do škol a festivalu byla příprava a realizace Dětského 

šachového dopoledne, na které by zavítaly děti z pražských základních škol a měly tak příležitost 

nahlédnout do prostředí i zákulisí velkého  šachového superturnaje. Přitom jsme pro ně připravili 

stanoviště se zábavnými šachovými i logickými úkoly. Cílem bylo posílení jejich zájmu o šachovou 

hru, motivace k dalšímu tréninku a především následné šíření jejich dobrého pocitu ze hry mezi 

dalšími spolužáky, kteří dosud s přihláškou do šachového kroužku váhají. Dalším přínosem pro 

zúčastněné děti bylo i hravé osvojování a upevňování  většiny klíčových kompetencí. 

 

Na Dětské šachové dopoledne  do hotelu Don Giovanni dorazily čtyři skupiny dětí ze základních  

škol –  ZŠ Nebušice, ZŠ Litvínovská, ZŠ DINO Schools of Prague a ZŠ Glowackého. Všechny tyto 

školy jsou zapojené do projektu Šachy do škol. Mimo ně dorazily ještě další jednotlivé děti s rodiči. 

 

Zadané úkoly jsme sestavili tak, aby je mohly zvládat i děti, které nikdy šachy nehrály, a zároveň 

zaujaly i děti, které již za sebou mají docházku do šachového kroužku. 

 

Děti prokazovaly  například znalost (nebo v případě začátečníků bezprostřední pochopení)  pohybu 

figur. Pohyb v prostoru po souřadnicích není ani menším školákům neznámý.  „Marnivá dáma“ 

sbírala po šachovnici „drahokamy“ a každý úspěšný řešitel si odnášel svůj vlastní maličký 

„diamant“. Smyslem života není velké bohatství, i malý skleněný kamínek může vykouzlit na 

dětské tváři úsměv.  „Mlsný koník“  sbíral po šachovnici pro změnu bonbony a vysloužil každému 

svému „jezdci“ také jeden. Dobře, sladkosti před obědem nejsou moc výchovné, ale mozek k 

přemýšlení cukr prostě potřebuje. A přemýšlet u šachu se musí hodně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vladimír Jagr 

 

Zapojit i jiný smysl než zrak a sluch mohly děti u stanoviště s plyšovými šachovými figurkami. 

Poslepu a pouze hmatem v temné krabici poznávaly jednotlivé šachové  „plyšachy“.  „Kimova hra“ 

prověřila dětskou paměť a ukázala, že zapamatovat si  během pár sekund složitou pozici a poté 

rozpoznat její drobnou změnu  je pro děti většinou hračka. 

 

Komiksové stanoviště vyžadovalo již lepší orientaci v pravidlech šachu a také schopnost porozumět 

psanému textu, děti zde přiřazovaly bubliny s výroky jednotlivým figurkám v konkrétní pozici. 

Oblast čtenářské gramotnosti si pro tento den může odkliknout „splněno“.  Schválně jen namátkou 

ukázka: Která figurka říká: 

 

Můžu jen na pole E2, D2, D3.   

 

Nemůžu táhnout na G5, protože mi v cestě stojí pěšák. 

 

Čekám na H8, až bude chtít můj král udělat rošádu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U komiksového stanoviště děti mohly nahlédnout do zákulisí video studia, ve kterém se natáčí 

přímé přenosy komentování partií z turnaje. Do oblasti mediální výchovy zkušenost jistě použitelná. 

 

V patře hlavního hracího sálu si děti procvičily počty. Součtem  či násobením hodnot figur 

porovnávali „vojevůdci“ sílu dvou šachových armád a často odhalili, že celková  síla nespočívá jen 

v prostém množství figurek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foto: Vladimír Jagr 

 

Po projití bezpečnostním rámem (vypnutým       ) a seznámení se s důležitostí dodržování pravidel 

fair play potrénovaly děti svůj postřeh při hledání stejných dvojic šachových diagramů. Poslední 

úkol čekal děti v přízemí v prostorách šachové výstavy. Závody ve stavění šachových figur do 

základní pozice na čas zaručily definitivní ukojení soutěžního ducha. 

 

Po celou dobu plnění úkolů děti u sebe nosily své soutěžní „legitimace“ s šachovnicí, na které 

ovšem černému králi od začátku chybělo osm pěšáků. Za každý splněný úkol získal malý šachista či 

šachistka černé razítko pěšáčka a mise byla splněna , až když měl černý král svou armádu 

kompletní. Kromě toho ještě děti, které svůj úkol splnily rychleji než ostatní nebo zvládly jeho těžší 

variantu, dostávaly bonusové pěšáčky navíc. Dvakrát během dopoledne  jsme vyhlásili vítěze ve 

sbírání bonusových pěšců a ti byli slavnostně odměněni malou verzí skleněné turnajové trofeje, 

kterou jim předala Inna Puhajková, moderátorka TV Nova, ambasadorka šachu a patronka celého 

dětského dne. Skleněná krychlička, kterou si děti odnesly, je z dílny firmy Lasvit a vytvořila ji 

přední návrhářka Lasvitu, Ludmila Žilková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vladimír Jagr 

 

Pro děti, které dokončily své šachové putování dříve než spolužáci, byl připraven výtvarný koutek, 

řada šachovnic pro vlastní hru, drobné deskové hry a prostor pro občerstvení včetně pitného režimu, 

pro doprovázející pány učitele a paní učitelky  byla připravena  káva v množství all you can drink. 

 

Dětské šachové dopoledne skončilo rozdáním dárků všem zúčastněným dětem, protože svých osm 

černých pěšců nakonec dokázaly získat úplně všechny. Propisky, píšťalky, bonbony, reflexní pásky, 



 

 

sluchátka či fleshdisky  od pořadatele a partnerů festivalu udělaly dětem radost a já doufám, že díky 

jejich sdílení zážitků  mezi spolužáky na jejich školách  šachy získají pověst hry, která je nejen 

poutavá a napínavá, ale také velmi zábavná, a  má proto cenu se jí naučit. 

 

Ráda bych poděkovala všem  dobrovolníkům, hosteskám a organizátorům PICF,  panu Boleslavovi 

a slečně Puhajkové  za spolupráci. 

 

Fotogalerie pořadatele  

 

Video s detaily Dětského dopoledne 

 

Venuše Souralová 

 

Manažerka projektu Šachy do škol 

 

Článek publikován 18. 2. 2020 v rubrice Aktuality Akademický šach, Aktuality KMK, Aktuality na 

hlavní stránce, Mládež. 

 

Hradec Králové: Město ocenilo své sportovní naděje   

18.02.2020 parlamentnilisty.cz PV URL AVE: 50 000 Kč GRP: 2,30 RU / den / 1: 207 067 RU / 

měsíc: 1 211 568 

 

Od roku 2005 uděluje statutární město Hradec Králové titul Naděje královéhradeckého sportu za 

mimořádné sportovní výsledky dětí a mládeže do osmnácti let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během včerejšího slavnostního večera, který se konal v hradecké filharmonii, bylo za své úspěchy v 

loňském roce oceněno sedmnáct jednotlivců a pět kolektivů. Roli patrona patnáctého ročníku 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2049A345/1811106/2020-02-18/251?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811106%2Fpage%2F3


 

 

ankety přijal Lukáš Hodboď, atlet a běžec, který byl v minulosti také oceněn titulem Naděje 

královéhradeckého sportu. 

 

„V Hradci Králové jsme jedineční mimo jiné tím, že zde máme velkou různorodost sportů. Opět 

jsme se snažili pokrýt tuto škálu a ocenit co nejvíce mladých talentů. Mezi kolektivy jsme kromě 

nejrozšířenějšího fotbalu a hokeje, ocenili také týmy basketbalistek, karate a taekwonda. Všem 

oceněným sportovcům, jejich trenérům, kmenovým organizacím a také jejich rodičům patří veliký 

dík za vytváření příkladů pro ostatní mládež a vzornou reprezentaci,“ říká primátor města Alexandr 

Hrabálek. Během včerejšího slavnostního večera v hradecké filharmonii bylo oceněno sedmnáct 

sportovců a pět sportovních kolektivů. V doprovodném programu se představila řada úspěšných 

sportovních organizací z Hradce Králové. 

 

Za kolektivní sport byli oceněni fotbalisté z FC Hradec Králové (mladší žáci), hokejisté z 

Mountfield HK (dorost), karatistky z SK Karate Spartak Hradec Králové (juniorky), basketbalistky 

z TJ Sokol Hradec Králové (žákyně U14) a taekwondisté také z TJ Sokol Hradec Králové (kadeti). 

 

V kategorii jednotlivců byli titulem Naděje královéhradeckého sportu oceněni: Jakub Bělík za 

vynikající atletické výkony, judisté Viktorie Drahošová a Zdeněk Venclů, vodní slalomář Matyáš 

Drábek, rychlostní kanoista Filip Truhlář, plavkyně Sabina Zimová, fotbalista Filip Firbacher, 

hokejista Jakub Naar, vytrvalostní běžkyně Sofie Erbsová, orientační běžci Jakub Chaloupský a 

Adéla Vandasová, zápasník Andrej Lysenko, reprezentant taekwonda Jan Hypský, karatistka Adina 

Matoulková, za karate – kyokushin Daniel Pošík a Olexandr Travianko a reprezentantka 

královského sportu šachy Lada Zelbová. 

 

Úspěchy a sportovní výsledky sportovců a kolektivů v kategoriích mládeže do osmnácti let město 

Hradec Králové oceňuje každoročně. Konkrétní jména oceněných navrhuje výběrová komise 

složená ze zástupců města, Královéhradecké unie sportu a sportovních novinářů z regionu. Tento 

návrh následně sportovní komise rady města projedná a doporučí ke schválení radě a zastupitelstvu 

města Hradec Králové. 

 

Ohlédnutí za minulými ročníky, včetně fotogalerií naleznete zde. 

 

Městská školní šachová liga v Lysé má zelenou 

17.02.2020 chess.cz Propozice Městské AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Městská školní liga je určena pro všechny děti základních škol z Lysé nad Labem do věku 15 let. 

Mladí šachisté si zde ověří své nové schopnosti získané v nepovinném předmětu nebo v některém z 

tréninkových kroužků v Lysé nad Labem. V rámci projektu Šachy do škol pořádá Městskou školní 

ligu  firma  Misan s.r.o.  ve školním klubu Základní školy J. A. Komenského, v Domově na zámku 

a v zasedací místnosti firmy. Děti tak poznají jiná prostředí a potěší lidi kolem. Inspirací pro nás 

byla známá Beskydské šachové školy, kde má Městská liga svoji dlouholetou tradici. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20486045/1754376/2020-02-17/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Jak naše turnaje fungují? Hráči jsou rozděleni podle výsledků Místního školního kola šachu do 

jednotlivých lig. Extraligu a první ligu tvoří skupiny 4 dětí a hrají na 25 minut se zapisováním, 

ostatní ligy mají 5-6 hráčů a hrají na 15 minut bez zápisu partie. První dva ze skupiny postupuji o 

ligu výše. Body za umístění v jednotlivých turnajích se eviduji a každému účastníkovi se započítá 5 

nejlepších výsledků ze 7 turnajů. Své body si každý malý šachista přečte na školní nástěnce a rodiče 

na webových stránkách školy. Pokud se na turnaj dostaví šachista poprvé, dostane nasazovací 

divokou kartu. 

Všechny děti hrají v zelených tričkách sponzorů s podporou plyšáků Mokošáků. a nejlepší obdrží 

drobné ceny. Městská školní šachová liga se hraje pod záštitou Města Lysá nad Labem a podporou 

ŠSČR. O atmosféru dětských turnajů v Lysé nad Labem v rámci projektu Šachy do škol se zajímá 

regionální televize i tisk. 

Miloš Havlena 

Propozice Městské ligy 

Fotogalerie: 1. kolo, 2. kolo, 3. kolo 

Článek publikován 17. 2. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

Optika Medek Open ovládli přespolní účastníci 

17.02.2020 Naše Znojemsko Sport LUBOMÍR BUDNÝ Strana 20 AVE: 7 025 Kč GRP: 0,23 

Čtenost: 21 000 Tištěný náklad: 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika 21. kola FORTUNA:LIGY 

17.02.2020 Sport Fotbal Strana 6 AVE: 89 364 Kč GRP: 2,44 Čtenost: 219 364 Tištěný náklad: 39 

072 Prodaný náklad: 28 840 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG07G20A/1754376/2020-02-17/2?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/B9FA20400601/1754376/2020-02-17/4?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

17.02.2020 Lidové noviny Sport Strana 17 GRP: 2,27 Čtenost: 203 894 Tištěný náklad: 43 452 

Prodaný náklad: 33 387 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L040A17F/1754376/2020-02-17/5?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výsledky, fakta 

17.02.2020 Sport Basketbal Strana 20 AVE: 51 116 Kč GRP: 2,44 Čtenost: 219 364 Tištěný 

náklad: 39 072 Prodaný náklad: 28 840 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/B9FA20402002/1754376/2020-02-17/15?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

 
 

Pořád je to lepší, než kdyby někdo podváděl, hodnotí nejlepší český šachista 

bezpečnostní rámy 

16.02.2020 irozhlas.cz +3 Ostatní sporty Jan Suchan URL AVE: 30 000 Kč GRP: 0,70 RU / den: 63 

237 RU / měsíc: 394 016 

Na letištích samozřejmost, ale na šachových turnajích novinka. Bezpečnostní rámy mají pomoci 

odhalit elektronická zařízení, kterými by si mohli šachisté během partií pomáhat. Rámy poprvé 

využívají i na právě probíhajícím Pražském mezinárodním šachovém festivalu. Jde o reakci na 

loňskou kauzu, kdy velmistra Igorse Rausise přistihli na turnaji ve Štrasburku, jak si na záchodě na 

mobilu analyzuje svoji šachovou partii. 

 

Také šachy bojují s dopingem. Ne snad že by hráčům hledali v moči třeba erytropoetin, jde o snahu 

vymýtit tzv. elektronický doping, tedy podvádění za pomoci mobilních telefonů. Organizátorům 

nejkvalitněji obsazeného českého šachového festivalu tak musí pomoci technika. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A3GA20470022/1754376/2020-02-16/19?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A3GA20470022/1754376/2020-02-16/19?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Kontrolou neprochází jen sami šachisti, kteří nesmí mít preventivně ani hodinky, ale úplně všichni, 

kdo míří do hracího sálu, až na pořadatele. 

 

„Myslím, že to dává smysl. Přijde mi to možná trochu přehnané, ale chápu to,“ řekl Radiožurnálu 

jeden z fanoušků logického sportu. 

 

„Je to potřeba proto, abychom udrželi čistotu šachu a nebyli jsme spojováni s tím, že je to hra, kde 

se podvádí. Jakmile slabší hráč porazí silnějšího, tak už část lidí přemýšlí, že je to podezřelé. 

Chceme vytvořit atmosféru ve které mají hráči pocit, že jsou v bezpečí, že se tam podvádět nedá a 

že jediné, co soupeř má, je jeho mysl,“ říká předsedkyně komise rozhodčích šachového svazu Jiřina 

Prokopová. 

 

Komplic se drbal za uchem 

 

A proto rozhodčí s detektory kovu prochází i záchody nebo prostory pro kuřáky, namátkou 

kontrolují šachisty i po skončení jejich partie, sledují je při hře, jestli se nechovají podezřele, a 

pozor si dávají i na diváky v hledišti, protože mezi nimi může sedět komplic šachisty-podvodníka. 

Zkušenost s tím má rozhodčí Petr Buchníček. 

 

„Byl tam jen jako divák, podíval se na partii a pak odbíhal, tam si vytáhl mobil, zkontroloval s 

počítačem, pak se vrátil a hráči signalizoval, jak má postupovat. Posunky - chytil se třeba za loket 

nebo podrbal za uchem. Ten hráč pak místo toho, aby táhl, tak se rozhlížel, kde má komplice a co 

mu ukáže. Sledovali jsme je a posléze usvědčili.“ 

 

Ale to kolikrát vůbec není jednoduché a nejen v těchhle případech, ale i když rozhodčí objeví 

nějaké elektronické zařízení, které by mohlo napomáhat šachovému podvodu. 

 

Problém s důkazy 

 

„Čas od času se nějaké zařízení najde a i ve chvíli, kdy k tomu dojde, tak je těžké tomu hráči 

dokázat, že mu patří. Zároveň musíme mít na paměti, že je to něčí majetek a není možné se do toho 

nabourat. Musíme respektovat zákony.“ 

 

Upozorňuje šéfka českých šachových sudích Jiřina Prokopová. A co na to říkají sami hráči, třeba 

nejlepší Čech David Navara? 

 

„Já myslím, že na špičkových soutěžích to bude nutnost. Je to podobné jako na letišti, protože to je 

sice nepříjemné, ale pořád lepší, než kdyby tam někdo vešel s bombou. Podobné je to tady, že je to 

nepříjemné, ale pořád lepší, než kdyby někdo chtěl podvádět.“ 

 

Mimochodem i u Davida Navary bezpečnostní rámy nebo detektory pravidelně hlásí, že chce 

pronést něco kovového, ale je to jen alobal, ve kterém má zabalený svůj oblíbený povolený doping - 

čokoládu. 



 

 

Sportovní víkend aneb Kam v okrese vyrazit při neděli 

16.02.2020 hradecky.denik.cz +1 Ostatní sporty autor externí AVE: 5 990 Kč GRP: 0,58 RU / den: 

52 277 RU / měsíc: 367 603 

 

Deník přináší čtenářům přehled sportovních událostí, které se v hradeckém okrese konají v neděli 

16. února. 

 

"Basketbal 

Sdužený Vč přebor ml. žactvo U14: Stěžery - Pardubice B (9 a 10.45). 

Vč liga ženy: Stěžery - Pardubičky (12.30 vše sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.). 

Florbal 

Předměřice: IBK Hradec dorostenky (8), FbC Hradec muži (17 sport. hala). 

Fotbal 

Přípravné kopačky - Hradec Králové Všesport. stadion UT: Třebeš U15 - Aritma Praha (10), Třebeš 

U14 - Aritma Praha (12), Třebeš st. dorost - Malé Svatoňovice muži (14). 

Hradec Králové Slavia Hradec UT: Olympia Hradec st. dorost - Předměřice (10), Nový Hradec U14 

- Nový Bydžov (12), Třebeš ml. dorost - Tempo Praha (14), Nový Hradec U17 - Trutnov (16), 

Třebeš - Roudnice (18). 

Kobylice UT (Zimní liga, přípravné kopačky): Kunčice - Městec Králové (12), Chlumec B - 

Přelouč (15), Skřivany - Libišany (17.30). 

Přípravné kopačky: Dohalice dorost - Černilov (10.15). 

Halový fotbal 

Hradec Králové: Ve sport. hale Třebeš pořádá od 8.30 hodin Sokol Třebeš turnaj starších přípravek. 

Stěžery: Zimní stěžerská halová liga (nafukovačka): Prasek ml. přípravka - Malšova Lhota (11), 

Olympia Hradec ml. přípravka - RMSK Cidlina Nový Bydžov (12), Stěžery B ml. přípravka - 

Třebeš (13), Stěžery st. přípravka - RMSK Cidlina Nový Bydžov (14), Chlumec st. přípravka - 

Slavia Hradec (15), FC Hradec U9 st. přípravka - FC Hradec dívky (16). 

Vysoká n. L.: Nominační trénink výběru OFS Hradec dívky WU-11 (10 přetlaková hala). 

Šachy 

Krajský přebor: Třebechovice - Sokol Hradec (DDM), Slavia Hradec B - ŠK Lípa B (TJ Slavia 

Orlická kotlina). 

Regionální přebor: ŠK Lípa G - Dubenec (Hostinec Malý Růžek), ŠK Lípa H Ortex - Nový Bydžov 

C (Ortex), Sokol Hradec B - Nový Bydžov B (TJ Sokol Eliščino nábř.), ŠŠPM Lipky HK B - 

Jaroměř C (ZŠ Gočárova), Slavia Hradec D - ŠK Lípa F (TJ Slavia Orlická kotlina). 

Volejbal 

1. liga juniorky: Slavia Hradec - Střešovice (10 a 14 sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina). 

Lubomír Douděra 

 

 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M8WA20470029/1754376/2020-02-16/21?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

VÝSLEDKY, FAKTA 

16.02.2020 Nedělní Sport Rychlobruslení Strana 19 AVE: 27 863 Kč GRP: 1,65 Čtenost: 148 560 

Tištěný náklad: 31 190 Prodaný náklad: 15 718 

 

Změří síly v šachu a dámě 

15.02.2020 opavsky.denik.cz +1 Tipy na víkend Veronika Bernardová AVE: 5 990 Kč GRP: 0,42 

RU / den: 37 360 RU / měsíc: 262 707 

 

Prajzská ambasáda připravila pro všechny zájemce z řad dětí i dospělých v pořadí již jedenáctý 

ročník Turnaje šachu a dámy. Klání začne úderem čtrnácté hodiny v sobotu 22. února v prostorách 

tělocvičny v základní škole v Bělé. Děti a studenti startovné platit nemusejí, dospělí zaplatí třicet 

korun. 

 

"Kdy: v sobotu 22. února od 14 hodinKde: Tělocvična ZŠ BěláZa kolik: děti a studenti zdarma, 

dospělí 50 korun 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

15.02.2020 opavsky.denik.cz +1 Tipy na víkend Veronika Bernardová URL AVE: 5 990 Kč GRP: 

0,42 RU / den: 37 360 RU / měsíc: 262 707 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A6TA20071902/1754376/2020-02-16/26?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1ZA20460027/1754376/2020-02-15/28?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U039N15C/1754376/2020-02-15/29?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 

222. díl pořadu V šachu 

14.02.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Hostem ve studiu je velmistr Pavel Šimáček, se kterým moderátorka Karolína Sochorová probere 

pestrá témata z domácích i světových šachových akcí. Začneme šachovou extraligou, štáb V šachu 

natáčel v Brně, kde domácí Moravská Slavia a Duras přivítali hosty z Pardubic a Turnova. V 

elektronické tužce uvidíte závěr partie Martina Buločkina s Bronislavem Vymazalem. 

 

Poté se přesuneme do světa, konkrétně do Nizozemska. Ve Wijku aan Zee se konal tradiční 

superturnaj, kterému se přezdívá šachový Wimbledon.  

Uvidíte také reportáž a analýzu ze zápasu o titul mistryně světa žen. To ale není zdaleka všechno, 

kamery České televize zavítaly také na šachový turnaj v rámci Olympiády dětí a mládeže a těšit se 

můžete i na netradiční reportáž ze světa rallye – jak se hrají šachy uprostřed písečných dun.  

Tradiční soutěžní otázka: Kdo vyhrál letošní hlavní turnaj Tata Steel Chess ve Wijku aan Zee? 

Odpovídat můžete do konce února na adresu soutez@chess.cz a vyhrát polštářek a hrneček se 

šachovými motivy.  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2045A9S7/1754376/2020-02-14/38?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

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

sachu/. 

 

Konkurzy na pořadatele MČR družstev v rapidu a blesku 2020 

14.02.2020 chess.cz Konkurz Mčr URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

STK ŠSČR vyhlašuje konkurzy na pořadatele MČR čtyřčlenných družstev v rapid šachu a 

bleskovém šachu pro rok 2020, viz odkazy dole. Uzávěrka konkurzů je 6. 3. 2020. 

 

Šachová akce roku zahájena 

14.02.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den: 3 000 

 

Slavnostní večer v úterý 11. února zahájil pražský mezinárodní šachový festival. Navštívila ho řada 

známých tváří a mezi nimi i Milan Hnilička. 1. muž českého sportu – co se týká budoucnosti 

rozdělování financí. A jak vidíte, možná má fotku s budoucím šachovým mistrem světa? Teď jen, 

jestli to bude Václav Finěk uprostřed, nebo David Navara napravo … 

 

Uzavřený vážný turnaj nazvaný Futures hrají 3 české naděje ve věku 10-12 let: Václav Finěk, 

Jáchym Němec a Karel Brožka.  

Turnaj Challengers hrají 4 Češi, Thai Dai Van Nguyen, Jan Krejčí, Tadeáš Kriebel a Lukáš 

Černoušek.  

V Masters turnaji je naším želízkem v ohni David Navara. Ten bohužel v prvním kole podlehl 

hlavnímu favoritovi turnaje, polskému velmistrovi Janu Krzysztofovi Dudovi. Pro mnoho fanoušků 

je tahákem festivalu účast nejlepšího světového juniora, který nedávno zatápěl světovým 

velmistrům ve Wijku aan Zee – hlavní pražský turnaj hraje Alireza Firouzja.  

Legendární velmistr Lubomír Kaválek startuje partii 1. kola mezi Davidem Navarou a Janem 

Krzysztofem Dudou, v pozadí stojí hlavní rozhodčí Pavel Votruba. Foto: Vladimír Jagr.  

Zítra navíc startuje otevřený turnaj s více než 250 hráči. Všechny šachové akce se konají v 

pražském hotelu Don Giovanni, partie začínají každý den v 15 hodin (s výjimkou posledního kola). 

Pozvánku na další doprovodné akce festivalu – přednášky, dětský den a filmový festival – najdete 

zde. Určitě se přijďte podívat!  

A pokud se přeci jen na pražský mezinárodní festival nedostanete osobně, online přenos můžete 

sledovat například přes mezinárodní server chess24, oficiální stránky festivalu jsou pak zde. 

 

Kam v okrese Louny za sportem ( 14. - 16. února) 

14.02.2020 ohremedia.cz URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,04 RU / den: 3 500strana: 00 

 

Sedmým kolem pokračuje Memoriál Mariána Homoly, sportovní střelci se v sobotu utkají v souboji 

jednotlivců. Lounská sportovní hala v sobotu uvítá utkání elévů a mužů florbalu, zimní stadion 

zápasy 5. třídy a dorostu, v neděli 3. a 4. třídy a juniorů. Nedělní dopoledne bude v lounské hale 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20456926/1754376/2020-02-14/39?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20451260/1754376/2020-02-14/41?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20458947/1754376/2020-02-14/44?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

patřit turnaji házenkářského dorostu. Lounští hokejisté v neděli odehrají proti týmu Kadaně B první 

semifinále playoff. 

 

 

Pátek 14. února  

Stolní tenis, hala domácího týmu  

KP : Cítoliby A - Smolnice A, Žatec C - Litvínov C (18 h)  

OP : Žatec D - Cítoliby B, Telce B - Výškov B, Černčice B - Cítoliby C, Blažim A - Kryry A (vše 

18 h), Blšany u Loun A - Peruc A (19 h)  

 

Sobota 15. února  

Fotbal, Memoriál Mariána Homoly, UMT Postoloprty  

Chlumčany - Postoloprty (13 h)  

Nové Sedlo - Peruc (15 h)  

 

Fotbal, přátelské utkání  

Chrastava - Dobroměřice (13.30 h, hřiště Heřmanice)  

 

Florbal, sportovní hala Louny  

Elévové : Louny Red - Jazzmani Žatec Yellow (9 h), Štětí - Louny Red (10.10 h), Louny Red - 

Lovosice Black (11.55 h)  

Muži : Louny - Královské Vinohrady B (17 h)  

 

Sportovní střelba, střelnice Chlum  

Velký memoriál SČS Louny. Souboje jednotlivců Vps + Vrs. Od 9 hodin.  

 

Hokej, zimní stadion Louny  

5. třída : Louny - Klášterec (9 h)  

Dorost : Louny - Sokolov (11.15 h)  

 

Stolní tenis, hala domácího týmu  

OP : Žatec - TK Chraberce (10 h)  

 

Neděle 16. února  

Fotbal, Memoriál Mariána Homoly, UMT Postoloprty  

Vrbno - Tuchořice (13 h)  

Cítoliby - Vroutek (15 h)  

 

Fotbal, přátelské utkání  

Most - Louny (10.30 h, UMT Most)  

Louny (st. dorost) - Lenešice (14 h, UMT Louny)  

 

Házená, sportovní hala Louny  



 

 

St. dorost : Turnaj. Od 9 hodin. Louny - Most (9h), Louny - Lovosice (11.40 h), Louny - Mělník 

(13.30 h)  

 

Šachy, knihovna Louny  

KP : Louny A - Povrly (10 h)  

 

Basketbal, hala ZŠ Přemyslovců  

Kadeti : Louny - Liberec (10 h)  

 

Hokej, zimní stadion Louny  

3. + 4. třída: Turnaj: Louny, Roudnice, Drážďany. Od 9 hodin.  

Junioři : Louny - Děčín (12.30 h)  

Muži: Louny - Kadaň B (18 hodin, Playoff - první semifinále) 

 

VÝSLEDKOVÝ SEVIS 

14.02.2020 Vyškovské noviny Sport Strana 20 AVE: 8 671 Kč GRP: 0,49 Čtenost: 44 000 Tištěný 

náklad: 6 190 

 

Mladí jihomoravští šachisté poměří síly v rapid šachu na Vyškovské rošádě 

13.02.2020 vyskovsky.denik.cz +1 Ostatní sporty Zdeněk Vlach AVE: 5 990 Kč GRP: 0,19 RU / 

den: 17 316 RU / měsíc: 121 763 

 

Již patnáctý ročník turnaje v rapid šachu pro děti a mládež Vyškovská rošáda bude v sobotu. Pro 

starší kategorie je opět i krajským přeborem v této šachové disciplíně. 

 

"Nejlepší mladí jihomoravští šachisté se utkají v Besedním domě ve Vyškově ve třech 

samostatných turnajích. Ročníky 2012 a mladší budou hrát turnaj špuntů. B soutěž je připravena pro 

mladší žáky a C turnaj pro starší žáky. Obě žákovské kategorie jsou součástí jihomoravského 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG07Y20A/1754376/2020-02-14/47?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1WA20440004/1754376/2020-02-13/53?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

krajského přeboru mládeže v rapid šachu v kategoriích do 14 let (2006 a ml.), do 12 let (2008 a ml.) 

a do 10 let (2010 a ml.). 

 

Rapid šach se bude hrát tempem 2 x 20 minut na partii a mladé šachisty čeká sedm kol. První 

zápasy začnou v 9.30 hodin. Pořadatelé, Sportovní klub Vyškov ve spolupráci s šachovým klubem 

MKS Vyškov, očekávají účast kolem 120 mladých hráčů. 

 

Praha hostí elitní šachisty, Navara na úvod nestačil na turnajovou jedničku 

13.02.2020 ceskatelevize.cz AVE: 30 000 Kč GRP: 3,17 RU / den: 285 360 

 

V druhém ročníku mezinárodního šachového turnaje Chess Festival, který od středy probíhá v 

Praze, se představuje hned sedm hráčů z elitní světové padesátky. 

 

Jedničkou je Polák Jan Krzysztof Duda, šestnáctý hráč žebříčku FIDE. Finalista loňské Grand Prix 

v Hamburku hned na úvod porazil nejlepšího českého šachistu Davida Navaru.  

"V Česku jde o nejsilnější turnaj za několik dekád. V kategorii Masters jsou prakticky jen hráči z 

nejlepší padesátky. Vedle challengerů a turnaje pro hráče do dvanácti let máme také kategorii Open, 

ve které hraje přes 300 hráčů," přibližuje ředitel Prague Chess Festivalu Petr Boleslav.  

Kromě světové šestnáctky Dudy se v Masters představí loňský vítěz Rus Nikita Viťugov. "Aktuálně 

mediálně nejzajímavější je asi šestnáctiletý Alírezá Fírúzdža z Íránu, který sice přijel na poslední 

chvíli, ale i tak je třetí nasazený a velký favorit," říká Boleslav. Fírúzdža v desetičlenném 

startovním poli nahradil Číňana Wej I, jemuž cestu do Prahy překazil koronavirus.  

O íránském mladíkovi mnozí experti hovoří jako o budoucím mistru světa. Fírúzdža překvapil už 

stříbrem na prosincovém světovém šampionátu v rapid šachu v Moskvě. Své umění předvádějí 

publiku také indičtí velmistři Harikrišna Pentala a Vidit Gujáráthí a Španěl David Antón Guijarro, 

kteří startují v české extralize v barvách Nového Boru.  

V rámci doprovodných akcí se příznivci královské hry dozvědí třeba, jak hráli šachy Václav Havel 

a Miloš Forman. "Výstava včetně filmových záběrů se týká turnaje velmistrů, který se hrál před 

třiceti lety. V pondělí v rámci volného dne se budou v kině Aero se promítat dokumentární filmy se 

šachovou tématikou," vypočítává Boleslav. Rovněž 17. února se uskuteční i simultánka izraelského 

velmistra a někdejšího vítěze Turnaje kandidátů Borise Gelfanda.  

 

Kam za sportem nejen na Vyškovsku 

13.02.2020 vyskovsky.denik.cz +1 Ostatní sporty Zdeněk Vlach AVE: 5 990 Kč GRP: 0,19 RU / 

den: 17 316 RU / měsíc: 121 763 

    

Nabídka soutěží a zápasů s účastí týmů a sportovců z Vyškovska. 

 

"ATLETIKA 

Brněnská laťka, národní závod mužů a mezinárodní závod žen, sobota 15. 2. (13.00 a 18.30 ), 

nákupní centrum Olympia Brno v Modřicích. 

FUTSAL 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2044A34V/1754376/2020-02-13/57?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1WA20440003/1754376/2020-02-13/59?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Divize: Arsenal Brno - Brikety-pelety Vyškov, pátek 14. 2. (20.15), SH Pohořelice. 

Krajský přebor: Turnaj ve Vyškově, sobota 15. února: Inexis Bučovice - BPA Brno (9.00), Amor 

Kloboučky Vyškov B - BPA Brno (10.00), Inexis Bučovice - Amor Kloboučky Vyškov B (11.00), 

SH ZŠ Purkyňova. 

FOTBAL 

Přípravná utkání: MFK Vyškov – FC Jihlava, sobota 15. 2.(11.00), UT Vyškov. Morkovice – 

Tatran Rousínov, sobota 15. 2. (15.00), UT Morkovice. 

HOKEJ 

Krajská liga: Sokol Březina - Brumov-Bylnice, sobota 15. 2. (17.00), ZS Vyškov. 

KUŽELKY 

Program na kuželně KK Vyškov – sobota 15. 2.: KK Vyškov C – Rosice B, divize (9.00), Vyškov 

D – Dubňany D, KP2 jih (12.15), Vyškov E – Hodonín B, KP2 jih (14.45), Vyškov F – Valtice C, 

KP2 jih (17.15). 

Neděle 16. 2.: Vyškov - Vracov B, dorost (10.00). 

ŠACHY 

Vyškovská rošáda, XV. ročník šachového turnaje v rapid šachu pro děti a mládež, krajský přebor, 

sobota 15. 2. (9.30), Besední dům, ul. Jana Šoupala. 

VOLEJBAL 

II. liga mužů: Kojetín - Holubice, sobota 15. 2. (10.00 a 14.00). 

Krajský přebor I. tř. žen: Junior Brno - Křenovice, sobota 15. 2. (10.00 a 13.00), Jehnice - Vyškov, 

sobota 15. 2. (10.00 a 13.00). 

 

Nevšední partie dvou matadorů: 175 let na šachovnici a boj do holých králů 

13.02.2020 lidovky.cz +1 Ostatní sporty Ladislav Spurný URL AVE: 35 000 Kč GRP: 2,72 RU / 

den: 244 802 RU / měsíc: 1 855 023 

 

Šachy se dají hrát opravdu v každém věku. Důkazem je i nevšední partie, která byla na začátku 

února k vidění v rámci Okresního přeboru Olomouce. K soutěžnímu boji zasedli soupeři, jejichž 

věkový součet činí neuvěřitelných 175 let. 

 

V Německu mě stolní tenis živí, mým snem je hrát v Asii, říká vycházející hvězda Polanský 

 

V utkání domácího ŠK Olomouc C a hostujícího ŠK Šternberk B se nad šachovnicí utkali 

šternberský Konrád Kryst, který za pár dnů oslaví 83. narozeniny, a Ladislav Slepička, jehož čeká 

letos završení 92. roku života. 

 

V zápase na pěti šachovnicích vedli hosté ze Šternberka po napínavém průběhu 2,5:1,5 a o osudu 

musela rozhodnout právě čtvrtá šachovnice, kde vřel duel obou matadorů. 

 

Bílými hrající Kryst dlouho v partii tahal za kratší konec a pořád to vypadalo na ztrátu pěšce. 

Slepička ale chyboval a do koncovky se šlo se vzájemně vyrovnanou pozicí. Oba hráči vypadali, že 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY044039/1754376/2020-02-13/63?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

hrají snad o život. Zejména Slepička bojoval se svou obvyklou a nesmlouvavou urputností.Už jsem 

táhnul? 

 

Hráči postupně vyměnili poslední pár věží, nakonec i jezdcové duo a na šachovnici byla k vidění 

pěšcová koncovka. Kryst ostražitě hlídal opozici svého krále a počítal tempa, Slepička se stále hnal 

za vidinou vítězství a tahal králem až na hranici rizika. 

 

Starší Ladislav Slepička bude mít neuvěřitelných 92 let. 

 

Místy se u obou projevil věk. 

 

Kryst v jednom okamžiku oprávněně nabídnul remízu. Slepička vůbec nereagoval a o chvíli později 

potáhnul. Na otázku po partii, zda nabídku neslyšel, odpověděl: „Ale slyšel. Ale proč bych měl brát 

remízu? Prostě jsem si myslel, že ho nakonec přece jen dostanu,“ odvětil mi udiveně. Měl divoce 

rozcuchané bílé vlasy, jeho rty se během přemýšlení neustále pohybovaly v němé samomluvě a tahy 

zapisoval s lupou v ruce, protože jinak by už na zápis neviděl. Hrál však tvrdě. 

 

Smířlivější Kryst se pro změnu ošíval na židli a neustále měnil polohu těla, což je u něj neklamný 

znak nervozity. Brýle mu v takovém případě sklouznou až na samotnou špičku nosu, a on to ani 

nevnímá. A Kryst byl právě na tahu, když jej vyrušila iracionální Slepičkova otázka: „Už jsem 

táhnul?“ Ujistili jsme staršího z obou úctyhodných pánů, že ano, a ukázali kam. 

 

Nakonec Slepička posouvá krále až do týlu nepřítele a Kryst okamžitě předsouvá jednoho z pěšců. 

Po výměně má svého krále k pěšcům blíže a opticky stojí na výhru, ale Slepička každým další 

tahem může tempo dorovnat. Hrálo se až téměř do holých králů a konečná „plichta“ byla 

spravedlivá. 

 

Mladší ze soupeřů Konrád Kryst za pár dnů slaví 83 let. 

 

Občasný úsměv na tvářích diváků při pozorování oné koncovky a obou seniorů byl veskrze 

chápavý, nikoliv znevažující. My měli své partie dávno ukončené a před našima očima hráli tu 

nejdelší a nejbojovnější ze všech dva kmeti, jejichž vrstevníci v tom horším případě už nejsou mezi 

námi, v tom lepším si užívají zasloužený klid a odpočívají. 

 

Šach bez hranic 

 

Kolik z nich je schopno a ochotno zasednout k závodní partii, která je – hlavně psychicky – tak 

náročná i pro mnohem mladší ročníky? Kdo z nás a jak často v sobě má nezlomnou vůli, trpělivost 

a hráčskou odpovědnost Krysta, kterému jde na devátý křížek? Kolik šachistů s čistým svědomím 

může říci, že disponuje za všech okolností tak bojovným duchem a bez ohledu na riziko 

neutuchající vášní zvítězit jako Slepička, který míří k jednomu století života? 

 

Ladislav Slepička už bez lupy tah nenapíše, stále ovšem hraje tvrdě. 



 

 

 

Šternberk nakonec v utkání zvítězil 3:2 a dostal se na druhou příčku v tabulce. Výsledek je ale 

vlastně vedlejší, partie všech ostatních ve srovnání s tou mezi Krystem a Slepičkou ztratily na svém 

lesku. Ten den a ten zápas byl o jednom krátkém příběhu, o boji dvou hráčů, kteří ukázali, že šach 

opravdu nemá hranice a je v něm možné cokoliv. 

 

Foto: 

175 let na šachovnici 

Ladislav Spurný 

 

NA 64 POLÍCH 

13.02.2020 Vyškovský deník +5 Sport (kal) Strana 14 AVE: 3 826 Kč GRP: 0,10 Čtenost: 8 795 

Tištěný náklad: 870 

 

 
 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U037N14D/1754376/2020-02-13/66?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

výsledky, fakta 

13.02.2020 Sport Basketbal Strana 19 AVE: 24 021 Kč GRP: 2,44 Čtenost: 219 364 Tištěný 

náklad: 39 072 Prodaný náklad: 28 840 

 

 
 

Šachy 

12.02.2020 Pardubický deník Sport - V kraji (fn) Strana 13 AVE: 1 120 Kč GRP: 0,13 Čtenost: 11 

395 Tištěný náklad: 2 840 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/B9FM20371901/1754376/2020-02-13/69?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020VP03613F/1754376/2020-02-12/74?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Ve městě budou obří šachovnice 

12.02.2020 Mladá fronta DNES Střední Morava (dík) Strana 17 AVE: 13 191 Kč GRP: 6,15 

Čtenost: 553 592 Tištěný náklad: 133 624 Prodaný náklad: 108 951 

 

 
 

Ve Štěpánském turnaji zvítězil mezinárodní šachový mistr 

12.02.2020 Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem Sport Ing. Dušan Myška Strana 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020M036Q17C/1754376/2020-02-12/80?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/P7OA20016401/1754376/2020-02-12/81?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

U lázní a v parcích budou šachovnice 

12.02.2020 Prostějovský týden Zpravodajství ZDENĚK VYSLOUŽIL Strana 2 AVE: 10 372 Kč 

Tištěný náklad: 2 110 

 

 
 

Kam za sportem 

12.02.2020 karvinsky.denik.cz Ostatní sporty Redakce URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,27 RU / den: 

24 249 RU / měsíc: 170 514 

 

Kam v tomto týdnu vyrazit za sportem na Karvinsku? 

 

"HANDBAL 

Neděle 16. 2. (10.30): Karviná – Madeira (Challenge Cup mužů, osmifinále, 2. zápas) 

FOTBAL 

Sobota 15. 2. (14.30): Karviná – Zlín (I. liga mužů) 

LEDNÍ HOKEJ 

Středa 12. 2. (18.00): Orlová – Bohumín, Karviná – Český Těšín (18.30, oba kr. liga mužů) 

Pátek 14. 2. (19.00): Český Těšín – Studénka (kr. liga mužů) 

Sobota 15. 2. (17.00): Havířov – Poruba (I. liga mužů), Bohumín – Krnov (17.30, kr. liga mužů) 

FLORBAL 

Sobota 15. 2. (17.00): Petrovice – České Budějovice (I. liga mužů) 

Neděle 16. 2. (17.30): Havířov – Třinec (I. liga žen, MSH) 

BASKETBAL 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG07P02B/1754376/2020-02-12/83?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1YA20430002/1754376/2020-02-12/85?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Sobota 15. 2. (18.00): Karviná – Kyjov (II. liga mužů, SH Družby), Havířov – KP Brno B (17.15, I. 

liga žen, SH Žákovská) 

Neděle 16. 2. (13.30): Karviná – Podolí (II. liga mužů, SH Družby), Havířov – Žabiny Brno B 

(11.15, I. liga žen, SH Žákovská)  

ŠACHY 

Neděle 16. 2. (10.00): Český Těšín – MS Brno B (I. liga dospělých) 

 

Kam v okrese Louny za sportem (12. - 16. února) 

12.02.2020 ohremedia.cz Hala Zš Přemyslovců AVE: 1 500 Kč GRP: 0,04 RU / den: 3 500 

 

Sedmým kolem pokračuje Memoriál Mariána Homoly, sportovní střelci se v sobotu utkají v souboji 

jednotlivců. Lounská sportovní hala v sobotu uvítá utkání elévů a mužů florbalu, zimní stadion 

zápasy 5. třídy a dorostu, v neděli 3. a 4. třídy a juniorů. Nedělní dopoledne bude v lounské hale 

patřit turnaji házenkářského dorostu. Lounští hokejisté v neděli odehrají proti týmu Kadaně B první 

semifinále playoff.  

  

Pátek 14. února 

Stolní tenis, hala domácího týmu  

KP: Cítoliby A - Smolnice A , Žatec C - Litvínov C  (18 h) 

OP: Žatec D - Cítoliby B, Telce B - Výškov B, Černčice B - Cítoliby C, Blažim A - Kryry A (vše 

18 h), Blšany u Loun A - Peruc A (19 h)  

 

Sobota 15. února  

Fotbal, Memoriál Mariána Homoly, UMT Postoloprty  

Chlumčany - Postoloprty (13 h)  

Nové Sedlo - Peruc (15 h)  

Fotbal, přátelské utkání  

Chrastava - Dobroměřice (13.30 h, hřiště Heřmanice)  

Florbal, sportovní hala Louny  

Elévové: Louny Red - Jazzmani Žatec Yellow (9 h), Štětí - Louny Red (10.10 h), Louny Red - 

Lovosice Black (11.55 h)  

Muži: Louny - Královské Vinohrady B (17 h)  

Sportovní střelba, střelnice Chlum  

Velký memoriál SČS Louny. Souboje jednotlivců Vps + Vrs. Od 9 hodin.  

Hokej, zimní stadion Louny  

5. třída: Louny - Klášterec (9 h)  

Dorost: Louny - Sokolov (11.15 h)  

Stolní tenis, hala domácího týmu  

 

OP: Žatec - TK Chraberce (10 h) 

 

Neděle 16. února  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2043A21T/1754376/2020-02-12/91?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1754376%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Fotbal, Memoriál Mariána Homoly, UMT Postoloprty  

Vrbno - Tuchořice (13 h)  

Cítoliby - Vroutek (15 h)  

Fotbal, přátelské utkání  

Most - Louny (10.30 h, UMT Most)  

Louny (st. dorost) - Lenešice (14 h, UMT Louny)  

Házená, sportovní hala Louny  

St. dorost: Turnaj. Od 9 hodin. Louny - Most (9h), Louny - Lovosice (11.40 h), Louny - Mělník 

(13.30 h) 

Šachy, knihovna Louny  

KP: Louny A - Povrly (10 h)  

Basketbal, hala ZŠ Přemyslovců  

Kadeti: Louny - Liberec (10 h)  

Hokej, zimní stadion Louny  

3. + 4. třída: Turnaj: Louny, Roudnice, Drážďany. Od 9 hodin.  

Junioři: Louny - Děčín (12.30 h) 

 

Muži: Louny - Kadaň B (18 hodin, Playoff - první semifinále) 

 

Pěšci, střelci, jezdci a král. A co dál? 

11.02.2020 Týdeník Směr Napsali nám do redakce Strana 5 AVE: 2 949 Kč 

 

 
 

Šachový biják 

11.02.2020 Lidové noviny Poslední strana PAVEL MATOCHA Strana 20 AVE: 61 941 Kč GRP: 

2,27 Čtenost: 203 894 Tištěný náklad: 43 452 Prodaný náklad: 33 387 
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Čtrnáctý ročník Humpoleckého turnaje mládeže 

11.02.2020 vysocina-news.cz +1 Drahomíra Kaňková URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,03 RU / den / 

1: 2 752 RU / měsíc: 36 536 

 

V sobotu 8. února pořádal Šachový oddíl TJ Jiskra Humpolec a ZŠ Hálkova Humpolec pátý turnaj 

Ligy Vysočiny mládeže (LVM), který byl zároveň čtrnáctým ročníkem Humpoleckého turnaje 

mládeže v rapid šachu. 

 

Hrály se dva turnaje v prostorách ZŠ Hálkova Humpolec, na sedm kol tempem 2×20 minut + 5 

s/tah, švýcarským systémem s celkovým počtem 101 hráčů a hráček nejen z Kraje Vysočina. 

Výsledky se započítávají do přeboru Kraje Vysočina v rapid šachu mládeže.  

Turnaj mladších, 37 hráčů a hráček (H8/D8, H10/D/10)  

Jun Rostislav, TJ CHS Chotěboř, 6 bodů – jedna prohra a velmi těsné vítězství  

Šorf Filip, TJ Žďár nad Sázavou, 6 bodů – jedna prohra s vítězem  

Stejskal Jakub, Gambit Jihlava, 5,5 bodu – 1 prohra a 1 remíza  

Výsledky kategorií  

H8  

1. Policar Martin, 5b (jako jediný porazil vítěze), TJ Spartak Pelhřimov  

2. Novotný Adam, 4,5b, AZ Centrum Havlíčkův Brod  

3. Brož Pavel, 4b, ŠK Světlá nad Sázavou  

D8  

1. Junová Alexandra, 2b, TJ CHS Chotěboř  

H10  

1. Jun Rostislav, 6b, TJ CHS Chotěboř  

2. Šorf Filip, 6b, TJ Žďár nad Sázavou  

3. Stejskal Jakub, 5,5 b, Gambiit Jihlava  

D10  

1. Zvolánková Lenka, 5b, ŠO TJ Sokol Oudoleň  

2. Šťávová Lucie, 4b, TJ Náměšť nad Oslavou  

3. Pádivá Tereza, 4b, ŠK SVětlá nad Sázavou  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I53A20420007/1772857/2020-02-11/195?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1772857%2Fpage%2F2


 

 

Výsledky  

Turnaj starších, 64 hráčů a hráček (H12/D12, H14/D14, H16/D16):  

Žaža Martin, TJ Náměšť nad Oslavou, se 7 body nedal soupeřům šanci a získal plný počet bodů  

Šedý Matěj, ŠK Světlá nad Sázavou, 6 bodů – jedna prohra s vítězem  

Jun Robert, TJ CHS Chotěboř, 5,5 bodu- 1 prohra, 1 remíza  

Výsledky kategorií  

H12  

1. Jun Robert, 5,5 b, TJ CHS Chotěboř  

2. Fencl Vítek, 5 b, TJ Jiskra Havlíčkův Brod  

3. Kovařík Vít, 5 b, Gambit Jihlava  

D12  

1. Rybáčková Lucie, 5 b, Gambit Jihlava  

2. Šťávová Markéta, 4 b, TJ Náměšť nad Oslavou  

3. Zvolánková Alžběta, 3 b, ŠO TJ Sokol Oudoleň  

H14  

1. Lang Šimon, 5 b, ŠK Světlá nad Sázavou  

2. Harvalík Ondřej, 5 b, ŠK Světlá nad Sázavou  

3. Kocman Patrik, 5 b, TJ Jiskra Havlíčkův Brod – vyrovnaná kategorie  

D14  

1. Kostková Kateřina, 3 b, ŠK Světlá nad Sázavou  

H16  

1. Žaža Martin, 7 b, TJ Náměšť nad Oslavou  

2. Šedý Matěj, 6 b, ŠK Světlá nad Sázavou  

3. Sklář Petr, 5,5 b, TJ Žďár nad Sázavou  

D16  

1. Brabencová Aneta, 5 b, TJ Jiskra Humpolec  

Výsledky  

Další turnaj LVM se bude konat v sobotu 15. února ve Světlé nad Sázavou O pohár města Světlá 

nad Sázavou.  

humpolec, pelhřimovsko, šachy, vysočina  

 

V pražském hotelu Don Giovanni za pár okamžiků začne druhý ročník 

Mezinárodního šachového festivalu 

11.02.2020 ČRo Plus Den podle… 17:10 Zpráva 8 GRP: 0,21 Poslechovost pořadu: 19 015 

 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka  

V pražském hotelu Don Giovanni za pár okamžiků začne druhý ročník Mezinárodního šachového 

festivalu. V tomto odvětví jde o nebývale prestižní akci. Cílem organizátorů je vytvořit v Česku 

tradici šachových festivalů, které se sportovní a organizační úrovni vyrovnají nejvýznamnějším 

světovým superturnajům současnosti. A že se tato snaha daří, dokazuje i fakt, že na letošní druhý 

ročník se přihlásily 4 stovky šachistů, mezi nimi bude i norský velmistr Johan-Sebastian 

Christiansen nebo úřadující juniorská mistryně světa Polina Shuvalová z Ruska, ale já jsem teď ve 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/K4QA20420819/1772857/2020-02-11/196?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1772857%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/K4QA20420819/1772857/2020-02-11/196?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1772857%2Fpage%2F2


 

 

spojení s jednou z nejvýznamnějších osobností nejenom českého a československého, ale také 

amerického šachu, velmistrem Lubomírem Kaválkem, dobrý den. 

 

Lubomír KAVÁLEK, šachový velmistr  

Dobrý den. 

 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka  

Co to znamená dnes v digitální éře, kdy už hrají s člověkem šachy i počítače umět dobře hrát vaši 

hru? 

 

Lubomír KAVÁLEK, šachový velmistr  

Všecko se změnilo, jen ať ten festival je báječnej, protože mladý hráči mladý děti mají možnost 

vidět velice dobré šachisty. Já jsem vždycky měl takovej sen už od roku 1955 přivézt do Prahy 

nejlepší hráče světa a před 30 lety, právě teď tady slavíme také výročí, se tady konal turnaj Praha 90 

pod záštitou prezidenta Václava Havla a ten tehdy sehrál fantastickou partii, která obletěla celý svět 

a je v podstatě jediný státník, který vyhrál na zahájení turnaje, takže my budeme mít dneska tady 

zahájení, budou tady všichni hráči kromě /nesrozumitelné/, který přijede zítra, ale jinak je to 

fantastický nápad a myslím, že to bude inspirovat spoustu lidí. 

 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka  

No a co to tedy dnes znamená umět dobře hrát šachy? 

 

Lubomír KAVÁLEK, šachový velmistr  

No dneska se člověk neobejde bez počítačů, to je právě ten problém, ta jako hrací doba se posunula 

možná mezi dvacátý až pětadvacátý tah, neboli když my jsme hrávali, tak už jsme třeba ve třetím 

tahu vymýšleli něco nového, kdežto dneska si to ty hráči připraví doma nebo v hotelu a klidně i do 

20 tazích a pak teprve se ukáže, kdo je jako lepší hráč a jak to umí hrát bez počítačů. 

 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka  

Promiňte, že vám vstupuji do řeči, ale jak se dá připravit? Přece předem neznáme soupeřovy tahy. 

 

Lubomír KAVÁLEK, šachový velmistr  

Známe, teď jsou obrovský databáze s milionem partií a vy si tam můžete najít soupeře, můžete si 

vybrat všechny jeho partie a podívat se, kde má slabiny nebo kde hraje něco, co vám se třeba nelíbí 

nebo líbí a podle toho se ta příprava zařídí. 

 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka  

Když už jste před chvílí připomněl významnou osobnost prezidenta Havla, tak dozvukem pražského 

šachového festivalu bude malý filmový festival, na kterém se bude promítat i krátký film o jeho 

velmi dobrém příteli Miloši Formanovi. Vy jste se s ním, pokud vím, dobře znal, ve Spojených 

státech setkával, jaký byl šachista tedy? 

 

Lubomír KAVÁLEK, šachový velmistr  



 

 

No Miloš byl fantastický šachista, jemu se to hrozně líbilo. On už hrál od dětství, měl bratra Pavla, 

který byl malíř a skončil nakonec v Austrálii a ten ho ty šachy naučil a Miloš, když byl, když odešel 

z Čáslavi, na chvíli přišel do Náchoda a tam viděl simulánku slavnýho mistra světa Alexandra 

/nesrozumitelné/, tak já jsem se ho ptal jako co, co se tam stalo jako, jak co o tom ví a co si 

pamatuje, on říkal, no on chodil takhle okolo dokola, kouřil a pil kafe a tahal poměrně rychle. A on 

právě Miloše jako jsi ty šachy bral jako propestřování mozku. To byla 1 věc, druhá věc byla, že on 

se tím tak trochu uklidňoval, když třeba měl takový napínavý natáčení, tak když přišel pak domů, 

tak si zahrál šachy, on měl takový počítač, který se jmenoval Kasparov. Vždycky, když jako 

nevěděl něco jako co by měl hrát, tak tak mě zavolal, no a teď jsme to jako spolu probírali. Na tom 

právě na tom Milošovi bylo zajímavý to, že on dokonce i se zapletl do pravidel o mistra světa, 

mistrovství světa, protože tenkrát se to ještě i v osmdesátých letech hrálo každé 3 roky a Miloš to 

chtěl hrát jako Wimbledon, vyřazování, takže někdy jsme teda chodili na Wimbledon spolu 

několikrát a možná tam tu tam ten nápad dostal, ale on to řekl předsedovi /nesrozumitelné/, to je ta 

Mezinárodní šachová federace a za 1300 se tenhleten jeho nápad uskutečnil, takže šachisti pak hráli 

asi 2 nebo 3 roky tohleto mistrovství vyřazovacím způsobem jako se hraje tenisový Wimbledon. 

 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka  

Teď tedy předpokládám budete také /nesrozumitelné/ osobnosti světového šachu, případně i dalších 

oblastí veřejného života, aby bylo možné tu pražskou akci nejenom tedy budovat, ale také udržet. Je 

to myslíte v silách České republiky, českých pořadatelů, případně co je pro to důležité? 

 

Lubomír KAVÁLEK, šachový velmistr  

No já jsem v roce 1990, teď tomu bude 30 let přesně, v únoru, když jsem přijel do Prahy po 21 

letech, tak jsem najednou zjistil, že na Hradě je nový prezident, že má kolem sebe lidi, který já jsem 

znal, jako byl třeba Jiří Křižan, který hrával šachy, my jsme spolu hrávali jednou na Silvestra, a tak 

mě napadlo, jestli by se tady nedal uskutečnit takový velice silný turnaj a jako poctu tý demokracii, 

která tady tehdy začínala. A ten turnaj se povedl, bylo to úžasný, dokonce v televizi jsme dostali, 

tam byl zase můj jiný známý, nějakej Honza Dobiáš, který kdysi dělal sporťáka v Mladým světě, 

tak ten nám dal na každý den televizní přenos ze šachovýho turnaje 45 minut, což je absolutně 

nemyslitelný, to se už pak nikdy nestalo. 

 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka  

Tak přeji úspěch té akce, o které jsme mluvili, tedy Mezinárodním šachovém festivalu i Lubomíru 

Kaválkovi, šachovému velmistrovi, který významnou měrou přispěl tedy k tomu, že akci se daří. 

Děkuju vám za čas i za rozhovor, na shledanou. 

 

Lubomír KAVÁLEK, šachový velmistr  

Na shledanou. 

 

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka  

Martina Mašková vám všem přeje hezký zbytek dne, dobrý poslech našich dalších pořadů, dalších 

pořadů Českého rozhlasu Plus. 

 



 

 

Tojesenzace.cz 
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Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – 

lásce, jídle či cestování! 

 

Dnes 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 

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. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20424990/1772857/2020-02-11/199?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1772857%2Fpage%2F2


 

 

„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. 

 

VIDEO: Nejúspěšnější sportovci roku 2019 okresu Klatovy 
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Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku 2019 okresu Klatovy  

  

Tradiční vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, trenérů, rozhodčích a sportovních kolektivů okresu 

Klatovy za rok 2019 proběhlo 6. února v klatovském divadle. Mezi oceněnými nechyběli zástupci 

Sušice, do síně sportovní slávy vkročil nestor šumavského lyžování Emil Kintzl. 

  

Regionální televize FILMpro natočila 6. února 2020 v klatovském divadle krátkou reportáž ze 

slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů, trenérů a rozhodčích 

okresu Klatovy v roce 2019. Na začátku reportáže uslyšíme starostu města Klatovy Mgr. Rudolfa 

Salvetra, za pořádající Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy promlouvá jeho 

místopředseda Ing. Luboš Nový, dále v rozhovoru uvidíme kickboxera Luboše Vanku - vítěze 

ankety v kategorii dospělých a na závěr reportáže promluví veliká sportovní i lidská osobnost 

našeho regionu - nestárnoucí Emil Kintzl, který vstoupil do Síně slávy. 

  

Reportáž můžete od dnešního večera až do neděle shlédnout v živém vysílání od 5 do 24 hodin ve 

Zprávách z regionu buď na kabelové TV nebo na internetu/v mobilu na tomto odkazu televize 

FILMpro. Reportáž se v živém vysílání Zpráv z regionu opakuje zhruba po půl hodině. Od 17.2. je 

k přehrání možné reportáž přehrát v "Archivu" televize FILMpro. 

  

  

VÝSLEDKY   -  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI ROKU 2019: 

  

KATEGORIE – Kolektiv mládeže 

1. družstvo dorostu Šachklub TJ Sokol Klatovy – šachy 

Družstvo dorostu Šachklubu Sokol Klatovy ve složení Jan Miesbauer, Tomáš Hurdzan, Lukáš 

Dolanský, Jakub Kůsa, Matouš Hlavina, David Hák, Anna Tůmová a Matouš Eret vyhrálo Extraligu 

dorostu, stalo se Mistrem České republiky družstev mládeže a završilo tak zlatý hattrick za roky 

2007, 2017 a 2019. 

  

Cena Kia pro sportovce/kolektiv s největším výkonnostním progresem v r. 2019 

Družstvo dorostenců (U 17), Sport Club Klatovy, florbal 
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Klatovští florbalisté odehráli v loňské sezoně historicky poprvé 1. dorosteneckou ligu. Jakožto 

nováček za sebou nechali řadu tradičních prvoligových týmů a na jaře se překvapivě dostali až do 

play-off, kde byli vyřazeni pozdějším vítězem 1. ligy - FbŠ Bohemians Praha. V aktuální sezoně již 

působí většina hráčů v juniorském týmu, který suverénně vévodí druholigové souteži. 

  

KATEGORIE – Jednotlivci mládež 

12. Iveta BEZPALCOVÁ - 10 let, Plavecký klub TJ Klatovy, plavání 

Nadějná klatovská plavkyně, která na letním a zimním Poháru Čech získala v plavání desetiletého 

žactva stříbro v polohovém závodu na 200 metrů a 200 metrů volný způsobem a 2x bronz na 100 

metrů volným způsobem. Další medaile vybojovala na závodech v Praze, Plzni, Písku, 

Strakonicích, Tachově a Mariánských Lázních. 

 

11. Karolína MACHOVÁ - 13 let, Atletika Klatovy, atletika 

Všestranná atletka, která na Mistrovství Plzeňského kraje vybojovala 1. místo ve vrhu koulí a 5. 

místo ve sprintu na 60 metrů. Zvítězila také v hodu oštěpem na Hvězdném házení v Domažlicích. 

Výkonem 14,78 metru ve vrhu koulí byla v loňském roce nejlepší mladší žákyní v České republice. 

  

10. Vojtěch TOMAN - 13 let, BK Klatovy, basketbal 

Jeden z velkých talentů klatovského basketbalu. V sezoně 2018/2019 svými výkony a body výrazně 

přispěl k postupu Klatov z ligy U14 do extraligy U14. V sezoně 2019/2020 byl zaslouženě vybrán 

do regionálního výběru U14. 

  

9. Lukáš JANOUŠEK – 15 let, LTK Klatovy, tenis 

Nadějný klatovský tenista, který je ve svém ročníku 1. v krajském žebříčku a 13. v žebříčku 

republikovém. V mezinárodním žebříčku ITF je ve svém ročníku momentálně 195. na světě. 

Potřebné body sbírá na turnajích v Čechách i zahraničí a doma vypomáhá družstvu mužů LTK 

Klatovy "A " v divizní soutěži 

  

8. Jaroslav JIŘÍK – 17 let, SPORT CLUB Klatovy, florbal 

Kapitán juniorského, ale už i mužského celku. Na jaře vybojoval se svým týmem 4. místo v 

základní části nejvyšší dorostenecké ligy a dostal se tak do play-off. V aktuální sezoně vede 

kanadské bodování klatovského celku mužů a s juniorským týmem od začátku sezony zatím 

neprohrál! 

  

7. Andrea HNOJSKÁ - 16 let, Klub stolního tenisu Klatovy, stolní tenis 

Přebornice Plzeňského kraje v kategorii žen - jednotlivcích a stříbrná medailistka z ženské čtyřhry. 

Přebornice kraje v kategorii dorostu v jednotlivcích i ve čtyřhře. V kategorii dorostu je 1. v 

krajském žebříčku a 21. v žebříčku ČR. Je členkou základní sestavy 1. ligy žen Klubu stolního 

tenisu Klatovy. 

  

6. Nikola HODLOVÁ – 14 let, Cyklosport Pitstop.cz, horská kola 

Nadějná klatovská cyklistka, která skončila v celkovém pořadí Českého poháru horských kol 

starších žákyň Strabag cup 2019 na 3. místě, a na 4. místě se umístila na Mistrovství ČR, a také na 



 

 

Olympiádě dětí a mládeže v Liberci. Zvítězila v absolutním pořadí žen na trase 45 km AUTHOR 

Král Šumavy MTB 2019. 

  

5. Zdeněk KREJČIŘÍK - 18 let, SK Klatovy 1898, fotbal 

Talentovaný záložník, který je odchovancem TJ Start Luby, ale od roku 2015 výkonostně roste v 

mládežnických týmech v Klatovech. Na jaře 2019 hrál ještě dorosteneckou divizi, ale od léta již 

pravidelně nastupuje za A mužstvo dospělých v divizi skupiny A. 

  

4. Tomáš HURDZAN – 18 let, Šachklub TJ Sokol Klatovy, šachy 

Vybojoval stříbrnou medaili na MČR juniorů do 18 let a díky tomu reprezentoval ČR na ME v 

Bratislavě. Svými skvělými výkony přispěl k zisku zlatých medailí klatovského družstva v Extralize 

mládeže a zároveň patřil mezi opory A družstva dospělých ve 2. lize. 

  

3. Filip LAGRON - 17 let, Hammers Gym, kickbox 

Talentovaný klatovský kicboxer, který se stal vloni v Praze mistrem České republiky v 

lightcontactu i kicklightu a v maďarském Györu mistrem Evropy v kicklightu. Stal se též vítězem 

Slovak Open v Bratislavě, Germany open v Mnichově a Austrian Classic v Innsbrucku. 

  

2. Nicole ZEMANOVÁ - 14 let, TJ Sportovní areál Špičák, sjezdové lyžování 

Ve Špindlerově Mlýně získala titul mistryně České republiky v obřím slalomu mladších žáků a 

obsadila 2. místo v celkovém hodnocení všech republikových závodů, z nichž v osmi zvítězila, 

čímž si zajistila místo v české žákovské reprezentaci. Na neoficiálním Mistrovství Evropy v 

italském Abetone dojela v obřím slalomu na 11. místě. 

  

1. Antonie GALUŠKOVÁ - 18 let, Klub vodních sportů Sušice, kanoistika 

Juniorská mistyně České republiky a vítězka Českého poháru 2019 vybojovala v Krakowě titul 

mistryně světa juniorů na kajaku v individuálním závodu, a také stříbrnou medaili v kategorii C2 

mix do 23 let. Na Mistrovství Evropy juniorů v Liptovském Mikuláši obsadila v individuální 

soutěži na kajaku 2. místo a stala se mistryní Evropy v týmové soutěži. 

  

KATEGORIE - Kolektiv dospělí 

1. družstvo žen - Klub stolního tenisu Klatovy 

Tým ve složení Andrea Hnojská, Petra Jehlíková, Zdeňka Marešová a Zdeňka Marešová mladší, 

vybojoval pro Klatovy v roce 2018 historický postup do 1. ligy žen, kde je jediným zástupcem 

Plzeňského kraje a drží se tam dosud. V současném ročníku 1. ligy zatím hájí 8. místo. 

  

Kategorie  - Trenér 

5. Pavel ČUBAN – 31 let, HC Klatovy, hokej 

Trenérské práci se věnuje téměř 10 let a po celou svou trenérskou kariéru zdokonaluje hokejisty 

přípravky HC Klatovy. V této sezoně působí jako hlavní trenér u 2. a 4. třídy. V uplynulé sezoně 

prohrál pod jeho vedením tým ročníku 2011 jediný zápas. 

  

4. Pavel HUBÁČEK – TJ Sušice, fotbal 



 

 

Trenér úspěšného družstva mladších žáků, asistent trenéra „A“ družstva mužů hrajících I.A třídu, a 

také trenér výběru Okresního fotbalového svazu žáků, se kterým v loňském roce postoupil do 

národního finále. 

  

3. Václav ŠELMÁT - 42 let, Atletika Klatovy, atletika 

Je hlavním trenérem družstev staršího žactva, která získala dobrá umístění v Krajském mistrovství 

družstev. Především se ale v roce 2019 věnoval nadějné starší žákyni Karolíně Machové, kterou 

připravil na její výborné výsledky v hodu oštěpem a ve vrhu koulí 

  

2. Ladislav SMÁHA ml. - BK Klatovy, basketbal 

Náročný, obětavý a úspěšný trenér klatovského basketbalového mládí. 

Pod jeho vedením získaly kadetky U17 v sezoně 2018/2019 2. místo v lize kadetek U 17 a juniorky 

U19 jsou v nové sezoně 2019/2020 zatím na výborném 3. místě v lize juniorek U19. 

  

1. Vladislav GALUŠKA - 54 let, Klub vodních sportů Sušice, kanoistika 

Bývalý reprezentant České republiky ve vodním slalomu na divoké vodě, dnes trenér mládeže 

sušického oddílu a hlavní trenér střediska juniorů pro jižní a západní Čechy. Trenér své dcery - 

juniorské mistryně světa na kajaku Antonie Galuškové. 

  

 Kategorie - Rozhodčí: 

Jan CIHLÁŘ – TJ Sokol Pačejov, fotbal 

Kariéru rozhodčího nastartoval již ve svých 15 letech v soutěžích OFS Klatovy. Potom postupoval 

jednotlivými kategoriemi, aby ve svých 29 letech dosáhl absolutního vrcholu - je na listině 

rozhodčích pro 1. a 2. ligu. 

  

Martin TVRDÍK - 34 let, lední hokej 

Hokejovým rozhodčím se stal již ve svých 14 letech, postupně se propracovával do vyšších soutěží 

a v roce 2009 se stal rozhodčím ČSLH 1. licence. V sezoně 2014/2015 poprvé naskočil do 1.ligy, 

kde je nyní již druhým rokem kmenovým rozhodčím. 

  

Rudolf SALVETR ml. - 32 let, BK Klatovy, basketbal 

V sezoně 2018/2019 byl vyhodnocen jako 6. nejlepší rozhodčí v České republice. Svými výkony si 

jako rozhodčí naší nejvyšší basketbalové soutěže vydobyl respekt jak u hráčů, tak i u široké 

sportovní veřejnosti. 

  

 CENA FANOUŠKŮ: 

Karolína MACHOVÁ - 13 let, Atletika Klatovy, atletika  

  

 KATEGORIE – Síň slávy 

 

Emil KINTZL z Kašperských Hor 

V roce 2019 oslavil své 85. narozeniny! Narodil se sice v Praze, ale na počátku války se s rodinou 

stěhuje do Sušice, kde absolvuje i gymnázium. Na Šumavě pak zůstává jako učitel, který se všude 



 

 

vždy velmi aktivně zapojuje do sportovní činnosti. Učíl v Hartmanicích, na Srní a v r.1958 

nastupuje jako tělocvikář do Kašperských Hor, kde žije dodnes. 

Zde vstupuje jako dobrovolník do řad právě vzniklé stanice Horské služby.Od roku 1959 působí 

jako aktivní značkař turistických cest a v rámci místní TJ Tatran začíná organizovat četné sportovní 

soutěže. Patří mezi iniciátory vzniku Lyžařského areálu Lišák. 

V roce 1975 je pro své politické názory vyhozen ze školy a až do roku 1990 pracuje jako topič v 

Okule. 

 

Nadále se ale věnuje organizování sportu ve městě, především pak lyžování a turistice. V roce 1980 

zakládá v Kašperkách Veřejnou lyžařskou školu a pracuje zde jako instruktor. Byl zakladatelem a 

organizátorem řady zajímavých závodů. Např. přespolního běhu „Okolo Kašperku“, cyklistického 

závodu „Krajem Karla Klostermanna“ a dalších. 

 

Emil je též autorem několika knih: Počátky lyžování na Šumavě slovem i obrazem", "Učitel na 

Šumavě", "Zmizelý kousek Šumavy aneb Komu za to dík" a dva díly knihy "Zmizelá Šumava", 

kterou známe i jako seriál z internetové televizie. V roce 2010 zakládá lyžařské muzeum v Železné 

Rudě. Je velkým znalcem Šumavy a o jeho přednášky na toto téma je vždy velký zájem. 

  

 KATEGORIE – JEDNOTLIVEC  dospělí 

8. Radek KOHOUT - 19 let, BK Klatovy, basketbal 

V sezoně 2018/2019 hráč extraligy U19 KK Lokomotiva Plzeň a hráč týmu 2. ligy mužů za BK 

Klatovy. V sezoně 2019/2020 hráč 2. ligy mužů za BK Klatovy. 

  

7. Blanka PRESLOVÁ - 21 let, SK Volejbal Klatovy, volejbal 

Odchovankyně klatovského volejbalu je původem ze Strážova. Úspěšně startuje na pozici libera 

jednak v II. lize žen za SK Volejbal Klatovy a především hostuje do týmu TJ Lokomotiva Plzeň 

hrající I. ligu žen. 

  

6. Vít POHANKA - 19 let, Kanoistický klub Klatovy, kanoistika 

S Denisem Wendlem dosál 2. místa v celkovém hodnocení Českého poháru mužů v kategorii C2 a 

stejného umístění v této kategorii dosáhl i na Mistrovství České republiky.V celkovém hodnocení 

Českého poháru můžů v kategorii K1 se pak umístil na 16. místě. 

  

5. Jan VAŠTA - 25 let, JBR enduro team z.s., motocyklové soutěže enduro 

Mistr Mezinárodního mistrovství ČR v motocyklových soutěžích enduro třídy E2 a vicemistrem 

Mezinárodního mistrovství ČR v motocyklových soutěžích v endurosprintu třídy E2. Zvítězil též v 

prestižním seriálu o Pohár Otakara Kotrby a druhý byl na prestižním mezinárodním závodu Rock 

and Ride v Benešově. 

  

4. David ROUBAL - 21 let, HC Klatovy, hokej 

Šikovný útočník a velký bojovník, který patří k oporám "A" týmu ve II. lize. Je odchovancem 

klatovského hokeje a jako i řada dalších talentů, i on přešel do plzeňské Škodovky, kde hrál úspěšně 

dorosteneckou i juniorskou ligu. 



 

 

 

3. František DIVIŠ - SK Klatovy 1898, fotbal 

Přišel do Klatov ze Strakonic v roce 2017 a od té doby je tahounem klatovského divizního mužstva 

hrajícího skupinu A. Je velkou oporou týmu a s 11 brankami je nejlepším střelcem v podzimní části 

a na 3. místě mezi střelci v celé divizní soutěži.   

  

2. Václav KOSNAR - 23 let, Ice cross downhill 

2. nejlepší Čech v disciplíně Ice cross downhill, ve které se od roku 2015 pravidelně účastní závodů 

Světového šampionátu. V loňském roce dosáhl v závodech nejvyšší kategorie těchto výsledků: Red 

Bull Crashed Ice Boston USA ATSX 1000 - 20. místo, Red Bull Crashed Ice Yokohama JPN 

ATSX 1000 - 45. místo, Red Bull Crashed Ice Jyväskylä FIN ATSX 1000 - 64. místo. 

  

1. Luboš VANKA - 20 let, Hammersgym, kickbox 

Vítěz Univerzitního mistrovství Evropy v Chorvatsku, kde reprezentoval Univerzitu Karlovu a stal 

se historicky prvním Čechem, který v této kategorii zvítězil. Dále se stal vítězem na Slovak Open v 

Bratislavě, a také zvítězil ve svém prvním profi zápase K-1 XFN LEGENDS v Praze. První byl též 

ve WAKO K-1 WORLD GRAND PRIX v Praze, kde přešel přes 4 soupeře a ve finále zvítězil nad 

úřadujícím mistrem světa. 

 

Dřevěné šachy jsou skvělým dárkem pro každého šachistu 

10.02.2020 bydlimmoderne.cz URL AVE: 1 000 Kč GRP: 0,10 RU / den / 1: 9 000 

 

Stolní hry jsou oblíbenou zábavou dětí i dospělých. A mnohé z nich dokáží nejenom zabít nudu, ale 

navíc pomáhají rozvíjet představivost a logické myšlení. Mezi ty nejznámější patří šachy, které jsou 

zcela zaslouženě označovány jako hra králů. Koneckonců jejich dnešní název je odvozen z perského 

slova „šáh“, které označuje panovníka. 

 

Šachy za sebou mají bohatou historii  

Kolébkou šachů je Indie  

Šachy jsou desková hra pro dva hráče, jejíž historie sahá až do starověku. Jejich prapůvod nejdeme 

v Indii, kde se ale ještě používaly poněkud odlišné figury. Čtyři součásti vojska, v sanskrtu 

nazývané čaturanga, tvořila pěchota, jízda, válečné vozy a sloni. Poslední dva typy šachových 

figurek se časem proměnily ve věže a střelce. Šachovnice, bez které si dnes šachy většina z nás 

nedokáže představit, spatřila světlo světa až o několik stovek let později. Její původ je odhadován 

na konec desátého století.  

 

Jak šachy dobývaly svět  

Na přelomu šestého a sedmého století našeho letopočtu převzaly strategickou hru Peršané, kteří ji 

upravili a přejmenovali na šatrandž. A šachy si oblíbili i muslimové, kteří perské území dobyli pět 

dekád poté. O sto let později než do Persie pronikly šachy i do Číny. Číňané si ovšem pravidla 

upravili; to koneckonců vědí všichni, kdo si občas zahrají čínské šachy.  
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Koncem prvního tisíciletí již byly šachy dobře známy i na většině území Ruska a Evropy. A ve 13. 

století se popis hry v šachy objevil v rukopisu nazvaném Kniha her na Pyrenejském poloostrově.  

 

Teorie šachů se rozvíjí již pět set let  

Pravidla, pode kterých hrajeme šachy dnes, se ustálila až několik let předtím, než Kryštof 

Kolumbus na své cestě za bohatstvím Indie omylem objevil Ameriku. Tou dobou se také začaly 

objevovat celé knihy věnované právě šachům. Oproti původním šachům bylo nejvýraznější změnou 

nové verze hry dodání bojových schopností figuře královny. Proto se také hra podle nových 

pravidel mnohdy nazývala „královniny šachy“, někdy také „hra šílené královny“. Postupně se 

rozvíjela teorie a publikovány byly i nejrůznější analýzy hry. A nakonec se z šachů stal celosvětově 

uznávaný sport.  

 

Krásné šachové figurky zaručí dokonalý požitek ze hry  

Právě šachy nabízejí od počátku skvělý prostor pro uplatnění kreativity při výrobě šachových 

figurek. V muzeích tak můžeme vidět šachové figurky vyrobené ze dřeva, různých druhů kamene i 

kovu. Luxusní sady bývaly dokonce zhotovovány ze slonoviny, stříbra či zlata nebo velice nákladně 

zdobeny. Jedna z nejstarších dochovaných šachových figurek pochází z Albánie a je právě ze 

slonoviny. Vyrobena byla již v šestém století.  

 

Luxusní dřevěné šachy potěší každého šachistu  

Detailně opracované šachové figurky nepatří jen do historie. Dopřát si je můžeme i my. Vyřezávané 

jsou dostupné v mnoha velikostech a rozmanitých provedeních. A pro ty, kdo nechtějí hrát jen proti 

jednomu soupeři, jsou určeny šachy pro tři. 

 

Víceúrovňová šachovnice 
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Klobouky podpořily 31 žádostí o dotace pro spolky. Rozdělí si více než půl milionu 

korun 

10.02.2020 regionvalassko.cz Petr Kucka URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,04 RU / den / 1: 3 500 

 

Město Valašské Klobouky letos prostřednictvím programu Spolupráce rozdělí místním spolkům 

dotace v celkové výši 504 tisíc korun. V šesti dílčích titulech zaměřených na kulturu, cestovní ruch, 

sport, školství, životní prostředí a práci s dětmi a mládeží bylo podpořeno 31 žádostí. 

 

„Z pohledu záměrů a aktivit, které byly představeny, nás čeká velice pestrý rok plný zajímavých 

událostí. Spolky plánují různé sportovní závody, kulturní akce, setkání, výstavy, vzdělávací 

programy i vydání publikací. Jejich zápalu a aktivity si velice ceníme, protože právě spolková 

činnost obohacuje zdejší veřejný život o různorodé příležitosti a vyžití,“ uvedla starostka Eliška 

Olšáková. Poznamenala, že žádosti o dotace posoudila komise na podporu spolkové činnosti a 

navržené výše finančních příspěvků schválilo zastupitelstvo města.  

Klub lyžařů Valašské Klobouky s přispěním města v případě příznivého počasí zorganizuje dětské 

lyžařské závody na tréninkovém svahu a také závody pro veřejnost na Pechancových lúkách. Počítá 

také s květnovým závodem v běhu do vrchu Klobucký hrb. Bikepark Valašské Klobouky v dubnu 

rozšíří zdejší sportovní nabídku o první ročník závodu Resi Contest pro freestyle BMX jezdce. 

Pobočný spolek AVZO TSČ ČR Valašské Klobouky na květen plánuje střeleckou soutěž Memoriál 

plk. Josefa Balejky. Na červen pak TJ Sokol připraví již 18. ročník humanitární sportovní akce Běh 

naděje a Tenisový spolek Valašské Klobouky má v plánu další ročník Memoriálu Jana Pšenčíka. 

Spolek přátel valašských aktivit připravuje 5. ročník červnové akce Valachy CUP, která spojí 

kulturní program s turnajem v malé kopané. Orel jednota Valašské Klobouky v srpnu uspořádá 9. 

ročník cyklistického závodu Klobucká kola. Šachový klub Valašské Klobouky plánuje 3. ročník 

Štěpánského turnaje v šachu. HC Klobucké laviny pak bude během celé sezóny reprezentovat na 

Valašské hokejové lize. 

 

Den, kdy počítač poprvé vyhrál nad člověkem. Prohru z 10. února 1996 ale Kasparov 

stroji Deep Blue vrátil 

10.02.2020 reflex.cz Historie Veronika Zenklová URL AVE: 20 000 Kč GRP: 2,28 RU / den / 1: 

205 559 RU / měsíc: 2 176 884 

 

Do té doby neměl Garri Kasparov konkurenci. Šachový velmistr a úřadující mistr světa se s 

počítačem utkal již několikrát, ale osudným se mu stal teprve 10. únor roku 1996. Tehdy ho po 

třech hodinách šachové hry v prvním ze šesti zápasů porazil superpočítač Deep Blue vyvinutý 

společností IBM. Ještě před zápasem si velká část přihlížejících byla jistá, že Kasparov ten podivně 

naprogramovaný stroj úplně rozmetá. Těch přihlížejících bylo tehdy něco kolem 6 milionů. Jenže 

ve 37. tahu mu Deep Blue nemilosrdně napadl královnu a po třiceti minutách marného přemýšlení 

nad dalším tahem se Kasparov rozhodl hru vzdát. 
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Byl z toho skandál. Ačkoliv měl Kasparov neoddiskutovatelně navrch ve všech aspektech, které 

logická i strategická hra vyžaduje, ukázalo se, že počítač má zřejmý benefit v emoční rovině. Nic jej 

nerozhází, nepřekvapí, nevystraší. Necítí napětí, stres ani únavu. Jeho jediným úkolem je nechat se 

řídit svým pečlivě propracovaným programem, jenž je během jediné vteřiny schopen vyhodnotit 

200 milionů tahů. 

Kasparov se však i přesto se svým novým a neohroženým soupeřem dokázal popasovat. Už v 

druhém zápase vyrovnal svou ztrátu a stroj dostal bílými figurkami v 73. tahu na lopatky. Třetí i 

čtvrtý zápas skončil remízou. 

Zatímco před posledními dvěma hrami šachový mistr světa odpočíval a šetřil síly i mysl, Deep Blue 

nelenil a trénoval. Nebylo mu to ale pro tentokrát nic platné. Oba poslední zápasy vyhrál Kasparov, 

a stal se tak celkovým vítězem v tomto neobvyklém klání. 

Šachový velmistr si odnášel 400 tisíc dolarů a uspokojivé vítězství tvořené třemi výhrami, dvěma 

remízami a pouze jedinou prohrou. 

Programátoři, kteří si ze zápasu v roce 1996 odnesli pouze čtvrtinovou odměnu, získali další 

inspiraci pro vylepšení hlavy Deep Blue. To předvedli už o rok později, kdy stroj ruského velmistra 

v odvetě porazil. Roku 2003 bojoval Kasparov s počítačovým programem Deep Junior a zápas 

skončil nerozhodně. Náhlá změna strategie hry, ve které Kasparov tolik vynikal, se tak stala jedinou 

možnou zbraní proti logicky naprogramovanému, emočně nezranitelnému stroji. 

Kasparov, který se narodil v roce 1963 v Ázerbájdžánu v Baku, se stal juniorským šachovým 

šampionem Sovětského svazu už ve 13 letech a v roce 1985, kdy mu bylo 22 let, byl nejmladším 

mistrem světa, který kdy porazil legendárního sovětského hráče Anatola Karpova. 

 

Sportovní víkend aneb Kam v okrese vyrazit při neděli 

09.02.2020 hradecky.denik.cz +1 Ostatní sporty Redakce URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,58 RU / den 
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Deník přináší čtenářům přehled sportovních událostí, které se v hradeckém okrese konají v neděli 9. 

února. 

 

"Basketbal 

Liga st. žákyně U15: Sokol Hradec B - Poděbrady (9). 

Extraliga juniorky U19: Sokol Hradec - Nusle (14 obojí sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.). 

Liga U15: Sokol Pražské Předměstí - Jindřichův Hradec (10 sport. hala Třebeš). 

Fotbal 

Přípravné kopačky - Hradec Králové Všesport. stadion UT: Turnaj U13: účast FC Hradec, 

Olomouc, Bohemians Praha (10), Turnaj U12: účast FC Hradec, Olomouc, Bohemians Praha (12), 

Třebeš dorostenky - Votice (14), Třebeš ženy - FC Hradec juniorky (16). 

Hradec Králové Slavia Hradec UT: Olympia Hradec - soupeř v jednání (10), Nový Hradec U15 - 

Náchod (12), Třebeš muži B - Lázně Bělohrad (14), Nový Hradec U17 - Náchod (16). 

Kobylice UT (Zimní liga, přípravné kopačky): Libišany - Smiřice (12), Přelouč - Kunčice (15), 

Chlumec - Hořice (17.30). 
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Nový Bydžov Chudonice UT (Zimní liga a přípravné kopačky): Turnaj U12: účast RMSK Cidlina 

Nový Bydžov, Kutná Hora, Kolín (10), Turnaj U13: účast RMSK Cidlina Nový Bydžov, Trutnov, 

Kolín (12), RMSK Cidlina Nový Bydžov muži - Roudnice (14). 

Halový fotbal 

Jaroměř: 4. kolo již 14. ročníku halové fotbalové ligy firem Jaroněřská Prost Fain liga 2020 (8 

sport. hala ASVAJ). 

Stěžery: Zimní stěžerská halová liga (nafukovačka): FC Hradec dívky ml. přípravka - Chlumec A 

(11), Chlumec B ml. přípravka - Kunčice (12), Stěžery ml. přípravka - Dohalice (13), Olympia 

Hradec ml. žáci - Třebechovice (14), Prasek ml. žáci - Stěžery (15), Chlumec ml. žáci - FC Hradec 

žákyně (16). 

Futsal 

Předměřice: Zápasy krajský přebor: Orel Hradec B - Štroncek (17), Reds Hradec - Řešetova Lhota 

(17.50), Orel Hradec B - Řešetova Lhota (18.50), Flamengo Hradec B - Blešno (19.40 sport. hala). 

Stolní tenis 

1. liga muži: Sokol Pražské Předměstí HK2 B - Liberec (10 sokolovna Chelčického ul.). 

Šachy 

2. liga: ŠK Lípa - Polička v 10 hodin. 

Krajská soutěž: ŠK Lípa C - ŠŠPM Lipky HK (obojí Hostinec Malý Růžek), Třebechovice B - 

Červený Kostelec (DDM), ŠK Lípa E Ortex - Hořice B (Ortex), Nový Bydžov - Trutnov 

(sokolovna) vše od 9 hodin. 

Volejbal 

Krajský přebor juniorky: Třebechovice - Dvůr Králové (10 a 13). 

 

Lubomír Douděra 

 

Šachové klání školáků 

08.02.2020 ohremedia.cz URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,04 RU / den / 1: 3 500 

 

Louny (caj) Sto šedesát pět šachistů a šachistek se utkalo na černobílých polích v Lounech. Kulturní 

dům Zastávka hostil v úterý 28. ledna Krajské kolo přeboru škol v šachu. Turnaj společně pořádaly 

Šachový klub Louny a Dům dětí a mládeže Postoloprty. 

 

„Celkem soutěží 38 týmů z 29 škol v kategoriích první, druhý stupeň ZŠ a střední školy,“ řekl nám 

hlavní rozhodčí Radek Ulrych z Šachového klubu při DDM Postoloprty.  

Mezi čtyřčlennými družstvy prvního stupně základních škol zvítězili žáci ZŠ Chlumec, před ZŠ V. 

Talicha Most a ZŠ a MŠ Povrly. V nejmladší kategorii z naší oblasti startovali pouze žáci Základní 

školy Prokopa Holého v Lounech ve složení Jiří Pivoňka, Nicolas Moravec, Matěj Malý, Vilém 

Klogner a Jiří Hromada, skončili na osmém místě.  

Nejsilnější zastoupení bylo mezi šachisty druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií. V 

této kategorii soutěžilo celkem 17 týmů. Vítězi se stali soutěžící ze ZŠ Buzulucká Teplice A, kteří 

zaznamenali pět výher, dvě remízy a žádnou prohru. Stříbrné medaile putují do Ústí nad Labem, 

konkrétně na Gymnázium Jateční, bronz na ZŠ a MŠ Povrly. Sedmí skončili šachisté ze Základní 
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školy Postoloprty ve složení Filip Vítek, Jaroslav Partyka, Václav Urbánek, Milan Synek, Josef 

Kresl a Nikola Partyková. Ihned za Postoloprtskými se umístili Vojtěch Lorenc, Jan Urban, Tomáš 

Urban a Dat Tien Pham z Gymnázia a SOŠ Podbořany. Patnáctá příčka připadla šachistům z 

Gymnázia Žatec (Tomáš Hégr, Matěj Čížek, Lukáš Bláha a Petr Starý).  

Mezi středními školami soutěžilo dvanáct družstev. Vítězství nakonec putuje do Ústí nad Labem, 

zásluhou studentů SPŠ Resslova, před druhým Podkrušnohorským gymnáziem Most A a třetím 

Gymnáziem a SOŠ V. Šmejkala Ústí nad Labem. Z naší oblasti se nejlépe vedlo družstvu A 

gymnázia V. Hlavatého Louny (Matyáš Černíček, Zdeněk Košťál, Adam Žáčik, Jakub Udržal), 

které skončilo na šestém místě, před svými spolužáky z družstva B (Youssef El Frem, Vojtěch 

Kristof Černý, Josef Kerner a Miroslav Aksamit). Poslední skončili gymnazisté ze Žatce ve složení 

Ondřej Begy, Jan Tóth, Jakub Kuffa a Jan Veselý.  

Vždy nejlepší dva týmy z každé kategorie postupují na republikové kolo, které se koná v měsíci 

červnu ve Zlíně. 

 

Pěšci, střelci, jezdci a král. A co dál? 
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CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
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náklad: 870 
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Propozice MČR žen v klasickém šachu 

07.02.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den / 1: 3 000 

 

STK ŠSČR zveřejnila propozice MČR žen v klasickém šachu, viz odkaz dole. Bude se hrát 16. – 

24. 5. 2020 ve Frýdku-Místku. 

 

Další Čech v UFC? Má jím být Dvořák, sběratel výher a bývalý šachista 

07.02.2020 isport.cz UFC URL AVE: 25 000 Kč GRP: 5,62 RU / den / 1: 505 558 RU / měsíc: 6 

711 825 
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Podle zatím neoficiálních informací bude pod slavnou americkou ligou UFC bojovat další české 

jméno. David Dvořák. Úspěšný sedmadvacetiletý bijec se prý představí na UFC Fight Night 

vBrazílii, a to už 14. března. Informoval o tom na Twitteru nizozemský novinář Marcel Dorff. 

 

Do bran UFC podle všeho vstoupí další Čech. Má jím být David Dvořák zHradce Králové. 

Sedmadvacetiletý bojovník muší váhy by měl nastoupit 14. března na UFC Fight Night vBrazílii. 

 

Pokud se informace potvrdí, není se čemu divit, že si jako další českou posilu nejslavnější liga světa 

vybrala právě Dvořáka. Jedná se totiž o nadšeného sběratele výher. Naposledy prohrál vroce 2012, 

od té doby nastřádal 13 vítězství v řadě. Naposledy zápasil na turnaji Oktagon 13 na pražské 

Štvanici, kde ve druhém kole porazil obávaného Ukrajince Arsena Taigibova. 

 

Ač patří mezi největší profesionály v tuzemském MMA, je zvyklý si přivydělávat tvrdou prací, ať 

už dozorováním na stavbách nebo například kopáním hrobů, a to i přesto, že má vysokoškolské 

vzdělání se zaměřením na sportovní management. „Nemohl bych jít dělat někam do kanceláře,“ říká 

Dvořák, který před MMA dělal závodně šachy. 

 

KAM ZA SPORTEM 
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Další Čech v UFC? Má jím být Dvořák, sběratel výher a bývalý šachista 

07.02.2020 isport.blesk.cz +1 URL 

 

Podle zatím neoficiálních informací bude pod slavnou americkou ligou UFC bojovat další české 

jméno. David Dvořák. Úspěšný sedmadvacetiletý bijec se prý představí na UFC Fight Night v 

Brazílii, a to už 14. března. Informoval o tom na Twitteru nizozemský novinář Marcel Dorff. 

 

Do bran UFC podle všeho vstoupí další Čech. Má jím být David Dvořák z Hradce Králové. 

Sedmadvacetiletý bojovník muší váhy by měl nastoupit 14. března na UFC Fight Night v Brazílii.  

Pokud se informace potvrdí, není se čemu divit, že si jako další českou posilu nejslavnější liga světa 

vybrala právě Dvořáka. Jedná se totiž o nadšeného sběratele výher. Naposledy prohrál v roce 2012, 

od té doby nastřádal 13 vítězství v řadě. Naposledy zápasil na turnaji Oktagon 13 na pražské 

Štvanici, kde ve druhém kole porazil obávaného Ukrajince Arsena Taigibova.  

Okamžiky před zápasem, David Dvořák se soustředí před vstupem do oktagonu  

Ač patří mezi největší profesionály v tuzemském MMA, je zvyklý si přivydělávat tvrdou prací, ať 

už dozorováním na stavbách nebo například kopáním hrobů, a to i přesto, že má vysokoškolské 

vzdělání se zaměřením na sportovní management. „Nemohl bych jít dělat někam do kanceláře,“ říká 

Dvořák, který před MMA dělal závodně šachy.  

Šachista ranařem! Triumfátor Dvořák v pořadu Fight! promluvil o trablech s XFN i vábení 

dopingem  

Volume 90%  

David Dvořák před vstupem do klece • XFN  

Okamžiky před zápasem, David Dvořák se soustředí před vstupem do oktagonu • XFN  

Pohodář a skvělý bojovník David Dvořák • XFN  

MMA bojovník David Dvořák • XFN  

David Dvořák oznámil, že opouští XFN • Michal Beránek (Sport)  

XFN 13: David Dvořák - Salambeka Damaev (modré rukavice) • Michal Beránek / Sport 

 

Valašské Klobouky rozdělí spolkům přes půl milionu korun 

07.02.2020 zlin.cz URL AVE: 3 000 Kč GRP: 0,11 RU / den / 1: 10 000 

 

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Přes půl milionu korun letos rozdělí Valašské Klobouky všem 

místním spolkům. Šest dotačních titulů se zaměřuje na kulturu, cestovní ruch, sport, školství, 

životní prostředí a práci s dětmi a mládeží, řekla serveru Zlin.cz mluvčí radnice Lenka Zvonková. 

 

Město podpořilo 31 žádostí. „Z pohledu záměrů a aktivit, které byly představeny, nás čeká velice 

pestrý rok plný zajímavých událostí. Spolky plánují různé sportovní závody, kulturní akce, setkání, 

výstavy, vzdělávací programy i vydání publikací. Jejich zápalu a aktivity si velice ceníme, protože 

právě spolková činnost obohacuje zdejší veřejný život o různorodé příležitosti a vyžití,“ uvedla 

starostka Eliška Olšáková.  

Poznamenala, že žádosti o dotace posoudila komise na podporu spolkové činnosti a navržené výše 

finančních příspěvků schválilo zastupitelstvo města. Klub lyžařů Valašské Klobouky s přispěním 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2038A77N/1781971/2020-02-07/10?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2038A2WC/1781971/2020-02-07/12?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

města v případě příznivého počasí zorganizuje dětské lyžařské závody na tréninkovém svahu a také 

závody pro veřejnost na Pechancových lúkách. Počítá také s květnovým závodem v běhu do vrchu 

Klobucký hrb. Bikepark Valašské Klobouky v dubnu rozšíří sportovní nabídku o první ročník 

závodu Resi Contest pro freestyle BMX jezdce.  

Pobočný spolek AVZO TSČ ČR Valašské Klobouky na květen plánuje střeleckou soutěž Memoriál 

Josefa Balejky. Na červen pak TJ Sokol připraví již 18. ročník humanitární sportovní akce Běh 

naděje a Tenisový spolek Valašské Klobouky má v plánu další ročník Memoriálu Jana Pšenčíka.  

Spolek přátel valašských aktivit připravuje 5. ročník červnové akce Valachy CUP, která spojí 

kulturní program s turnajem v malé kopané. Orel jednota Valašské Klobouky v srpnu uspořádá 9. 

ročník cyklistického závodu Klobucká kola. Šachový klub Valašské Klobouky plánuje 3. ročník 

Štěpánského turnaje v šachu. HC Klobucké laviny pak bude během celé sezóny reprezentovat na 

Valašské hokejové lize.  

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosenka upořádá v červenci jubilejní 40. 

ročník kosení bělokarpatských luk a pro děti připravuje vzdělávací program o tradicích, řemeslech a 

zvycích. Výtvarný spolek Vincúch zorganizuje kulturní výměnu zdejších výtvarníků a umělců z 

Děčína, kteří pojedou vystavovat do švédského města Höganäs. Výtvarný spolek G podpoří výstavy 

studentských prací ve školní galerii a z druhého projektu také přispěje na výstavu studentů v galerii 

Pivovar v Děčíně, která bude spojená se studijním výjezdem do Drážďan.  

Přátelé houslí mají v plánu tradiční Zahradní slavnost, 10. ročník soutěže houslistů Klobucké 

husličky a také pásmo slova a hudby Housle a housloví jubilanti. Národopisný spolek Klobučan 

zorganizuje velikonoční jarmárek a jarní koncert pro mateřské a základní školy. Podporu využije i 

pro celoroční činnost svého dětského souboru. Muzejní spolek Valašské Klobouky chystá vydání 

knihy povídek Oldřicha Kovalčíka „Škola hoří“.  

Oblastní spolek Českého červeného kříže v únoru připravuje tradiční karneval pro děti a využije 

také dotaci na celoroční činnost kroužku Mladý zdravotník. Centrum pro rodinu Valašské Klobouky 

plánuje v srpnu duchovní obnovu pro maminky s programem rozvíjejícím rodičovské kompetence. 

Rodinné centrum Kaštánek podporu využije na celoroční provoz dětského lesního klubu Vrběnka a 

druhou dotaci poukáže na listopadovou Konferenci inovativního vzdělávání.  

Český svaz chovatelů Valašské Klobouky uspořádá v srpnu tradiční výstavu drobného zvířectva. 

Český svaz včelařů Valašské Klobouky zase prostředky využije na vzdělávání členů v rámci 

včelařské expozice na mezinárodním veletrhu Techagro.  

Klub seniorů Valašské Klobouky chystá výměnné setkávání a aktivity se slovenským partnerským 

Klubem důchodců Pruské. Spolek rodičů při ZŠ Valašské Klobouky dotaci využije na akce pro 

žáky, kurzy tanečních či besídky, z prostředků na celoroční práci s dětmi pak přispěje na různé 

soutěže, vzdělávací exkurze či kulturní akce. Klub rodičů při Gymnáziu Valašské Klobouky 

podpoří studentské zájezdy za kulturou a také pomůže s organizací Valašskoklobuckého majálesu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Šachové turnaje 

06.02.2020 bakovnj.cz URL AVE: 3 000 Kč GRP: 0,11 RU / den / 1: 10 000 

 

Šachisté Sokola Bakov A v 2. lize "řádili" a porazili v prosinci ŠK AD Jičín na jeho půdě 6, 5:1, 5, 

pak v lednu Sokol Mladá Boleslav A u něj 6:2 a nakonec 26. 1. doma i silný ŠK Zikuda Turnov C 

5, 5:2, 5. Jsou tak na druhém místě tabulky! 

 

 

Bé tým řádil trochu střídavě: nejdříve sice porazil mladoboleslavský Sokol B 4, 5:3, 5, ale pak 

překvapivě prohrál s Šachovým klubem v Říčanech s jejich Dé týmem 1:7 (!?), pak smolně s TJ 

Neratovicemi C doma 3, 5:4, 5 a nakonec zajel 2. února za povinným vítězstvím do vzdáleného 

Týnce nad Sázavou, kde porazil v tabulce poslední Jawu Brodce 5, 5:2, 5. Je také v tabulce druhý! 

Veškeré podrobnosti jsou na https://www.chess.cz/souteze/vyber -kraje.  

Jaroslav Záhorbenský 

 

O prázdninách se hrály šachy 

06.02.2020 benesovsky.denik.cz +1 Ostatní sporty Jaroslav Bílek URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,43 

RU / den / 1: 38 759 RU / měsíc: 272 550 

 

Stejně jako v minulých letech dostaly děti z regionu možnost strávit pololetní prázdniny boji za 

šachovnicí 

 

"Šachová škola Stamat totiž uspořádala 31. ledna svůj dvacátý první turnaj. Po jeho skončení navíc 

měli děti i rodiče možnost zahrát si tradiční simultánku. Akce se uskutečnila v prostorách jídelny 

ZŠ Dukelská v Benešově a zúčastnilo se jí 65 mladých nadějí. 

V turnaji dominoval Jáchym Hrbek, následovaný Michaelem Steinem a Adamem Jiříkem. Nejlepší 

dívkou se stala Johana Hrbková. Stříbro vybojovala Ester Dolanská a bronz získala Emma Aneta 

Hromadová. V kategorii určené pro začínající hráče bez výkonnostních tříd se radoval z vítězství 

Matěj Mazánek. Za ním skončili Viktor Fanfrlík a Bao Gia Quoc Vu. 

 

Po vyhlášení výsledků, z něhož si každý odnesl drobnou cenu, proběhla simultánka s Nelou 

Pýchovou, úspěšnou vlašimskou reprezentantkou se zkušenostmi z mezinárodních turnajů, a 

Kryštofem Křížkem, nejlepším odchovancem Šachové školy Stamat. 

Proti nim zasedlo dvacet odvážlivců. Oba favorité museli kvůli časové tísni před několika soupeři 

sklonit krále, přesto uhájili vítězství 12:8. 

 

Dobrá zpráva pro šachisty. U lázní a v parcích vyrostou nové šachovnice 

06.02.2020 prostejovsky.denik.cz +1 Prostějovsko Zdeněk Vysloužil URL AVE: 5 990 Kč GRP: 

0,24 RU / den / 1: 21 712 RU / měsíc: 152 675 
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Návštěvníci a obyvatelé města najdou nové vyžití. V rámci nově spouštěného projektu, který má 

podpořit rozvoj cestovního ruchu, vznikne na území Prostějova několik nových oddechových zón. 

Veřejnost se může těšit na parkové šachovnice, šachové stolky a servisní cyklostojany. 

 

"Celkem vzniknou zóny na pěti místech. 

„Parkové šachovnice včetně hracích figur budou umístěny v zahrádce Městských lázní a v areálu 

Aquaparku Koupelky. Šachové stolky v betonovém provedení vzniknou v Kolářových sadech a v 

areálu občerstvení U Abrahámka. Servisní cyklostojany se sadou nářadí pro opravu jízdního kola a 

pumpou lidé najdou v areálu občerstvení U Abrahámka a u Místního nádraží,“ vyjmenoval primátor 

Prostějova František Jura s tím, že projekt si klade za cíl zvýšit návštěvnost a více využít veřejná 

prostranství v Prostějově, a to nejen místním obyvatelstvem, ale i návštěvníky města. Zároveň 

projekt cílí na vytvoření podpůrné infrastruktury pro cykloturistiku. 

Projekt se už rýsoval v loňském roce, ale město nedostalo dotaci. "S kolegou Markem Moudrým, 

který je předsedou komise pro cestovní ruch, jsme již vloni na podání projektu pracovali, bohužel 

město potřebnou dotaci neobdrželo. Věříme, že letos se to již podaří a milovníkům šachů vznikne 

další prostor pro hraní oblíbené hry," vysvětluje náměstkyně primátora Milada Sokolová. 

Projekt může finančně podpořit dotace Olomouckého kraje. Zmíněná požadovaná dotace může činit 

115 tisíc korun. Celkové předpokládané náklady projektu činí 230 tisíc korun. Zastupitelé projekt i 

žádost o dotaci podpořili na úterním zasedání.  

 

NA 64 POLÍCH 

06.02.2020 Vyškovský deník +5 Sport/Aktuálně (kal) Strana 14 AVE: 3 815 Kč GRP: 0,10 Čtenost: 

8 795 Tištěný náklad: 870 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U031N14A/1781971/2020-02-06/31?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

Hodoničtí šachisté pořádají turnaj. Soupeřit spolu budou děti 

06.02.2020 znojemsky.denik.cz +1 Ostatní sporty Lubomír Budný URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,39 

RU / den / 1: 35 115 RU / měsíc: 246 922 

 

Sobota 8. února bude v hodonickém kulturním domě patřit od desíti hodin dopoledne šachistům. 

Zdejší oddíl pořádá turnaj pro děti Optika Medek Open. 

 

"Akce je otevřena všem mladým nadějím narozeným v roce 2004 a mladším. Startovné činí třicet 

korun. Zájemci se mohou do středy hlásit u hlavního rozhodčího Radka Skoumala na e-mailové 

adrese radys73@gmail.com. Pořadatelé zvolili hrací systém na sedm kol stylem dvakrát dvacet 

minut na partii. „Turnaj bude hrán dle pravidel FIDE pro rapid šach a dle soutěžního řádu ŠSČR. 

Výsledky z klání budou započteny do seriálu mládežnických turnajů Grand Prix okresu Znojmo 

2019 až 2020,“ uvedl pořadatel František Šimík. 

 

Propozice MČR žen v rapid šachu 

05.02.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den / 1: 3 000 

 

STK ŠSČR schválila propozice letošního MČR žen v rapid šachu, viz odkaz dole. Bude se hrát 8. – 

9. května 2020 ve Znojmě. 

Propozice 

Článek publikován 5. 2. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Aktuality STK. 

 

Prostějov se snaží zatraktivnit šachovnicemi a cyklostojany. Předpokládané náklady 

projektu přesahují 200 tisíc 

05.02.2020 olomouckadrbna.cz +1 Kultura URL AVE: 3 000 Kč GRP: 0,09 RU / den / 1: 7 805 RU 

/ měsíc: 138 940 

 

Prostějovský projekt na podporu cestovního ruchu přinese parkové šachovnice, šachové stolky a 

servisní cyklostojany. 

 

„Parkové šachovnice včetně hracích figur budou umístěny v zahrádce Městských lázní a v areálu 

Aquaparku Koupelky. Šachové stolky v betonovém provedení budou umístěny v Kolářových 

sadech a v areálu občerstvení U Abrahámka. Servisní cyklostojany se sadou nářadí pro opravu 

jízdního kola a pumpou lidé najdou v areálu občerstvení U Abrahámka a u místního nádraží,“ říká k 

projektu primátor Prostějova František Jura. 

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti veřejných prostranství nejen místními, ale také novými 

návštěvníky města. Servisní cyklostojany mají potom podpořit infrastrukturu pro cykloturistiku ve 

městě. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1VA20370014/1781971/2020-02-06/32?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20366957/1781971/2020-02-05/51?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/K9YA20360002/1781971/2020-02-05/54?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/K9YA20360002/1781971/2020-02-05/54?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

„Projekt může finančně podpořit dotace Olomouckého kraje. Zmíněná požadovaná dotace může 

činit 115 tisíc korun a celkové předpokládané náklady projektu činí 230 tisíc korun,“ píše na webu 

města Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace.  

 

Prostějov: Nový projekt usiluje o podporu cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti 

05.02.2020 parlamentnilisty.cz +1 PV URL AVE: 50 000 Kč GRP: 2,30 RU / den / 1: 207 067 RU / 

měsíc: 1 211 568 

Pomocnou rukou v zatraktivnění zdejší lokality budou parkové šachovnice, šachové stolky a 

servisní cyklostojany. 

 

„Parkové šachovnice včetně hracích figur budou umístěny v zahrádce Městských lázní a v areálu 

Aquaparku Koupelky. Šachové stolky v betonovém provedení budou umístěny v Kolářových 

sadech a v areálu občerstvení U Abrahámka. Servisní cyklostojany se sadou nářadí pro opravu 

jízdního kola a pumpou lidé najdou v areálu občerstvení U Abrahámka a u místního nádraží,“ 

vyjmenoval primátor Prostějova František Jura s tím, že projekt si klade za cíl zvýšit návštěvnost a 

více využít veřejná prostranství v Prostějově, a to nejen místním obyvatelstvem, ale i návštěvníky 

města. Zároveň projekt cílí na vytvoření podpůrné infrastruktury pro cykloturistiku. 

 

Projekt může finančně podpořit dotace Olomouckého kraje. Zmíněná požadovaná dotace může činit 

115 tisíc korun. Celkové předpokládané náklady projektu činí 230 tisíc korun. 

 

Zastupitelé projekt i žádost o dotaci podpořili. 

 

Stalo se v únoru 

05.02.2020 Epocha Epochální stroj času Pavel Beneš Strana 57 AVE: 144 188 Kč GRP: 4,24 

Čtenost: 381 264 Tištěný náklad: 61 620 Prodaný náklad: 44 532 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/H59A20360013/1781971/2020-02-05/55?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A79A20045701/1781971/2020-02-05/62?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

05.02.2020 Pardubický deník SPORT / Pardubicko Strana 13 AVE: 7 637 Kč GRP: 0,13 Čtenost: 

11 395 Tištěný náklad: 2 840 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020VP03013D/1781971/2020-02-05/64?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 

O prázdninách se hrály šachy 

04.02.2020 Benešovský deník Sport / Střední Čechy a Benešovsko (ppy) Strana 13 AVE: 3 858 Kč 

GRP: 0,06 Čtenost: 5 798 Tištěný náklad: 2 040 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020JB02913B/1781971/2020-02-04/70?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přebor Prahy školních družstev v šachu v ZŠ u sv. Štěpána 

04.02.2020 praha2.cz +1 URL AVE: 850 Kč GRP: 0,04 RU / den / 1: 3 932 RU / měsíc: 52 202 

 

Nadšené hráče v pondělí 3. února ráno přivítala ředitelka Základní školy u svatého Štěpána v Praze 

2 Jana Páčová, která tento turnaj už poněkolikáté organizuje spolu s Pražským šachovým svazem. 

Ten zastupoval velmistr Martin Petr, který je místopředsedou Šachového svazu České republiky. 

Nejen proslovem, ale hlavně prvními tahy na šachovnici odstartoval turnaj místostarosta Prahy 2 

Jaroslav Šolc společně s plukovníkem Tomášem Hytychem z Letecké služby Policie České 

republiky.  

Držíme palce! 

A tady máme výsledky! 

 

tým I. stupeň 

1. ZŠ u svatého Štěpána A 

2. První jazyková ZŠ Horáčkova 

3. ZŠ nám. Curieových 

5. ZŠ u svatého Štěpána B 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N8GA20350002/1781971/2020-02-04/71?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1


 

 

nejlepší dívky z celé kategorie 

1. Aneta Emma Hromadová (ZŠ u sv. Štěpána) 

2. Emma Dobsa  

3. Valentýna Svačinová  

  

tým II. stupně a příslušné třídy víceletého gymnázia 

1. Mensa gymnázium A 

2. Mensa gymnázium B 

3. Malostranské gymnázium 

6. ZŠ u svatého Štěpána (na medaili chybělo jen ½ bodu) 

  

nejlepší dívky z celé kategorie 

1. Karolína Marková (ZŠ u sv. Štěpána) 

2. Sandra Hosová  

3. Ester Dolanská (ZŠ u sv. Štěpána) 

  

tým středních škol 

1. Gymnázium Jana Keplera 

2. Gymnázium Christiana Dopplera 

3. Gymnázium Arabská  

  

Domácí šachisté posbírali mnoho medailí z individuálních umístění. Předávání cen se zúčastnila 

také starostka městské části Praha 2 Jana Černochová. 

Zveřejněno: 04.02.2020 – webadmin@praha2.cz 

 

Šachy studoval, ještě než uměl číst. V osmi letech je Jiří Bouška mistrem světa 

04.02.2020 staloseted.cz URL AVE: 850 Kč GRP: 0,00 RU / den / 1: 100 

 

Jiří Bouška pochází z vesničky Kameničky na Chrudimsku. Obec s necelými 800 obyvateli je 

známá hlavně tím, že zde čtyři roky začátkem 20. století žil nejvýraznější český impresionistický 

malíř Antonín Slavíček. Toto kouzelné místo proslavil především obrazem U nás v Kameničkách, 

který byl také vystaven v Paříži. Se Slavíčkovou rodinou se přátelil syn Tomáše Garrigua Masaryka 

Herbert Masaryk a i on tu býval častým hostem. Malebná obec lákala také další umělce, včetně 

spisovatele Karla Václava Raise, jenž sem situoval román Západ. A teď tu patrně mají o dalšího 

slavného rodáka navíc. 

V roce 2018 i 2019 se stal ve své kategorii mistrem České republiky v rapid šachu, tedy šachových 

partiích, které trvají jen kolem třiceti minut – více než „bleskové“, ale podstatně méně než „vážné“. 

Jenže porážel i mnohem starší soupeře. Například v sedmi letech v Praze vyhrál bleskový turnaj 

ČEZ Chess Trophy v kategorii do 16 let. V červnu 2019 se v osmi letech stal přeborníkem 

Pardubického kraje, ač šlo o kategorii do 12 let. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2035A704/1781971/2020-02-04/72?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1


 

 

Ještě tentýž měsíc stihl v rapidu ovládnout i svou kategorii na mistrovství Evropy. A tak zatoužil po 

světovém šampionátu. Jenže zatímco „Evropa“ se konala ve slovenském Ružomberku, „svět“ se 

konal v běloruském Minsku. Jirka ale neváhal, rodiče také ne. 

„Vyhrával jak republiku, tak Evropu, a tak sám chtěl zkusit světový šampionát,“ líčí Jirkova 

maminka Erika. Na začátku měl 170 soupeřů a dál postupoval takzvaným pavoukem. Porážel 

hlavně Rusy, kterých tam bylo hodně, a také vyhrál třeba nad Australanem. „No a měl nadšení a my 

to nadšení sdíleli s ním. Takže zase tak komplikovaná cesta k titulu mistra světa to nebyla,“ krčí 

rameny. 

Když o Vánocích 2019 hrál tento malý talentovaný šachista mezinárodní turnaj v Litomyšli, porážel 

i dospělé. „Je to dobrý taktik, dokáže vymýšlet zajímavé kombinace,“ myslí si maminka. 

Ostatně šachové příručky louskal ještě v době, kdy neuměl číst, protože byly plné obrázků. Ale 

velmi klíčových obrázků, tzv. diagramů. Ukazovaly totiž vše podstatné – jak správně partii zahájit, 

jak zbytečně nepřicházet o figurky, jak si chránit vlastního krále a útočit na toho soupeřova a jak mu 

dát mat. 

„Ze začátku se mi líbily hlavně ty figurky. Proto mě to bavilo prohlížet pořád dokola. No a pak mě 

zaujaly ty diagramy, hlavně zahájení, to je totiž nejdůležitější,“ vypráví Jirka.  

Když se zeptáte, proč si vybral právě kategorii rapid, odpovídá: „Vážné partie mě nebaví. Někdy si 

je taky zahraju, ale je to většinou nuda.“ 

Hodnocení jeho výkonnosti, tedy rating či koeficient, rychle stoupá. Když porazí silnějšího, než je 

on sám, získává další body. A ty stále přibývají. Šachový svaz České republiky mu zařídil tréninky 

s velmistrem, aby se ještě více vypracoval. „Probíhají po telefonu, protože on je z Ostravy, my od 

Chrudimi, tak je to trochu z ruky,“ říká Erika Boušková. 

Jelikož podle ní jde Jirkovi škola sama, kromě šachu stíhal i fotbal, tenis a kytaru. Nyní své kroužky 

malinko pozměnil a hraje volejbal a na klavír. Baví ho také matematika, logika a biologie. 

Svou budoucnost by ale rád viděl ve světě šachových figurek. Na pochybnost, zda se tím dá uživit, 

odpovídá velmi zapáleně: „To teda dá. Ale musím být velmistr. A to chci. Jeden kluk byl 

velmistrem už v patnácti,“ říká, ale pak skromně dodává: „Ale to už asi nestihnu.“ 

 

Šachový hausbót v tropech 
04.02.2020 Lidové noviny Poslední strana PAVEL MATOCHA Strana 20 AVE: 72 979 Kč GRP: 

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

 

 

 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L029A20B/1781971/2020-02-04/80?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Získejte finance z grantového řízení na popularizaci šachu 

03.02.2020 chess.cz URL AVE: 4 000 Kč GRP: 0,03 RU / den / 1: 3 000 

 

Již několikátým rokem vypisuje ŠSČR grantové řízení na popularizaci šachu. Jestliže máte v plánu 

ve Vašem okolí uspořádat projekt, který bude podporovat veřejné povědomí o šachu, bude 

zapojovat veřejnost do šachového dění, tak níže psané řádky jsou právě pro Vás. 

Projekt podpory na popularizaci šachu je jedinečnou příležitostí, jak získat finance pro Vaši akci 

bez toho, abyste vypisovali složité formuláře a strávili hodiny času kvůli čím dál složitější 

byrokracii. Stačí vyplnit přiložený formulář a zaslat ho do data uzávěrky přihlášek na emailovou 

adresu kmk@chess.cz . 

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 3. března 2020 ve 24:00. Později zaslané žádosti nebudou 

zařazeny do výběrového řízení! 

Podrobnější informace o grantovém řízení naleznete:  ZDE 

Formulář k žádosti o grantový příspěvek: ZDE 

V předešlých letech se grantové řízení osvědčilo a podpořili jsme díky němu mnoho úspěšných 

akcí, díky kterým se šachy dostaly do povědomí okolní společnosti. Cílem tedy je tento trend i pro 

letošní rok zachovat a umožnit co nejvíce lidem zahrát si šachy. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem pořadatelům za spolupráci a za propagaci naší královské hry. 

Těšíme se na Vaše grantové přihlášky v roce 2020! 

KMK ŠSČR 

Některé projekty podpořené v minulých letech: 

Rok 2019 

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

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

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

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ2034A2XH/1781971/2020-02-03/90?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1


 

 

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

115 tisíc Kč mezi 23 žadatelů, viz tabulka: 

Šachový festival (loni ČEZ Chess Trophy) 

Mařákova šachovnice 

Lysá žije 2019 

Šachy na hradu 

Nová šachová škola Šachová škola HŘÍBATA 

Přenosy ze šachových akcí 

Hodinka s mistrem 

Nové webové stránky Robert Cvek 

Mezinárodní den šachu Šachový klub Mohelnice 

„O stříbrnou věž města Litovle“ 

Hlinecký dvojpěšec 

Propagace šachů v Břeclavi 

Strakonický rumpál 

Rok 2018 

Do grantového řízení dorazilo celkem 20 projektů, jejichž celkové rozpočty dosáhly výše 604 308 

Kč. Přihlášky posoudila komise ve složení: Viktor Novotný – předseda ŠSČR, Jan Lamser – 

prezident ŠSČR, Petr Souček – agentura Bison&Rose, Martin Petr – člen VV ŠSČR. Po podrobném 

hodnocení a věcné diskusi komise rozdělila prostředky ve výši 93 tisíc korun mezi 15 žadatelů: 

Šachy na střechách – Šach Mat s.r.o. 

Česko-polský rodinný šachový den – TJ Lokomotiva Krnov z.s. 

Šachy na Konopišti – ŠACHklub Tábor 

Šachový workshop DDM Karlovy Vary 

Šachové dny pro děti v městské knihovně – Šachová akademie VŠTE 

Zahradní šachy na bazénu – Štefanydes Polička 

Mezinárodní den šachu – Šachový klub Mohelnice 

Nákup šachových souprav Senioři ČR 

Zahradní šachy u chaty Studenov 

Rok 2017 

V roce 2017 KMK ŠSČR obdržela 17 žádostí o grant ve výši dokonce 708 tisíc Kč. Znovu se 

objevilo mnoho skvělých nápadů, jak šachy popularizovat. Hodnotící komise po podrobné diskuzi 

podpořila 13 projektů a rozdělila částku 122 tisíc Kč. Příklady realizovaných projektů: 

Rozvoj YouTube kanálu Roberta Cveka a Petra Koutného 

Založení šachů na pražské Výletné 

GeoCaching – šachové kešky 

Zahradní šachy, dětský den v Říčanech 

Rozvoj šachu v Hošťálkové a okolí 

Turnaj rodinných dvojic na hlavním náměstí v Krnově 

Rok 2016 

V roce 2016 KMK ŠSČR obdržela 14 žádostí o grant v celkové výši 497 tisíc Kč, což bylo zhruba 

šestkrát více, než jsme mohli rozdělit. Podpořili jsme nakonec 10 projektů celkovou částkou 77 tisíc 

Kč. Co se žadatelům podařilo? 



 

 

Uspořádat výstavu šachových fotografií v několika pražských kavárnách a barech, zároveň 

uspořádat další ročník fotosoutěže se šachovou tematikou 

V Čelákovicích proběhla akce pro děti Šachy v přírodě (mimochodem, víte, že ve městě mají pro 

veřejnost k dispozici hned 4 betonové šachové stolky?) 

V Prostějově se šachy hrají v několika restauračních zařízeních, která mají dokonce vzájemnou ligu 

V Rychnově nad Kněžnou probíhají šachové dny na školách 

V Táboře mají zahradní šachy na městském bazénu, kde pořádají propagační akce 

Na náměstích v Ústí nad Labem, v Olomouci a v Litovli se hrály simultánky 

Ve Znojmě se podařilo vydat publikaci o znojemské královně a zapojit několik škol do projektu 

Šachy do škol 

V Mohelnici proběhl seriál letních turnajů, ze kterého vysílala reportáž místní televize 

Článek publikován 21. 2. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce. 

 

OPTIKA MEDEK OPEN 

03.02.2020 Znojemsko Sport Strana 14 AVE: 1 852 Kč Tištěný náklad: 8 700 

Turnaj V Rapid Šachu Grand Prix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychnovská Panda vládne kraji 

03.02.2020 Rychnovský deník Sport / Rychnovsko a okolí (pk, vlk) Strana 10 AVE: 15 284 Kč 

GRP: 0,03 Čtenost: 2 650 Tištěný náklad: 2 340 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A4VA20061408/1781971/2020-02-03/91?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020VR02810A/1781971/2020-02-03/93?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořádají Optika Medek Open 

03.02.2020 Naše Znojemsko Sport (lb) Strana 20 AVE: 1 789 Kč GRP: 0,23 Čtenost: 21 000 

Tištěný náklad: 800 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG05G20C/1781971/2020-02-03/97?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1


 

 

Kam za sportem 

03.02.2020 karvinsky.denik.cz +1 Ostatní sporty Redakce URL AVE: 5 990 Kč GRP: 0,27 RU / 

den / 1: 24 249 RU / měsíc: 170 514 

 

Kam v tomto týdnu vyrazit za sportem na Karvinsku? 

 

"LEDNÍ HOKEJ 

Středa 5. 2. (18.00): Orlová – Rožnov p. R. (kr. liga mužů) 

Sobota 8. 2. (17.00): Český Těšín – Krnov, Bohumín – Rožnov p. R. (17.30, oba kr. liga mužů) 

HANDBAL 

Středa 5. 2. (18.00): B. Karviná – Maloměřice (extraliga mužů) 

VOLEJBAL 

Sobota 8. 2. (10.00 a 14.00): Karviná – VŠB Ostrava (kr. přebor žen, SH Družby) 

FLORBAL 

Sobota 8. 2. (15.45): T. Havířov – Karlovy Vary (I. liga mužů, MSH) 

Neděle 9. 2. (18.00): Sn Havířov – S. Brno (I. liga mužů, MSH), Horní Suchá – Opava (17.00, II. 

liga mužů) 

STOLNÍ TENIS 

Čtvrtek 6. 2. (18.00): Havířov – Liberec (extraliga mužů) 

Sobota 8. 2. (15.00): Havířov C – Pardubice, Orlová – Brno B (15.30, oba II. liga mužů), Orlová B 

– Bolatice (III. liga mužů) 

Neděle 9. 2. (10.00): Orlová – Havlíčkův Brod B, Havířov C – Holice (oba II. liga mužů), Orlová B 

– Jeseník (III. liga mužů) 

ŠACHY 

Neděle 9. 2. (10.00): Sn Havířov – Litovel, Orlová B – Karviná (oba II. liga dospělých) 

 

ŠACHISTA 

03.02.2020 Sport GÓÓÓL! ZOOM Zbyněk Veselý Strana 40 AVE: 163 960 Kč GRP: 1,08 Čtenost: 

97 444 Tištěný náklad: 14 849 Prodaný náklad: 6 278 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1YA20340004/1781971/2020-02-03/100?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1781971%2Fpage%2F1
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/J6UA20024001/1811535/2020-02-03/15?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811535%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suverénní lídr v Bílých Karpatech odvrátil blamáž   

03.02.2020 Dobrý den s kurýrem Sport (OJ) Strana 21 AVE: 15 000 Kč Tištěný náklad: 12 000 

 

 

 

  

 

 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020UK05A21C/1811535/2020-02-03/17?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811535%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

S Barvínkem na Olympiádu dětí a mládeže   

02.02.2020 proglas.cz Kristýna Fuksová URL AVE: 8 500 Kč GRP: 0,02 RU / den / 1: 1 500 

 

Věděli jste, že se můžete stát olympijským vítězem v šachu? Takovou příležitost máte na olympiádě 

dětí a mládeže a to v jejím zimním ročníku. Právě na ni jsme se vydali na západ Čech, kde minulý 

týden klání mladých sportovců z celé republiky skončilo. A pro vás jsme přivezli maskota. 

 

O tom, že hra šachu může být pěkně fyzicky náročná si mimo jiné popovídáme v olympijském 

Barvínku. Kromě toho jsme šli na štafetový závod mladých rychlobruslařů a přineseme vám 

rozhovor s patnáctiletou Žanetou těsně po jejím finiši.  

Máme pro vás spoustu zajímavostí ze světa sportu. A kromě toho budete mít možnost si zasoutěžit 

o maskota letošních Olympijských her dětí a mládeže. Kdo správně odpoví na naše tři soutěžní 

otázky bude mít velkou šanci získat Čipernou veverku. Ze všech, kdo nám správně odpoví, pak 

vylosujeme jednoho šťastlivce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub šachistů Říčany Doporučit známému [ Zaslat doporučení ] Komentáře a názory 

Prozatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte první! Počet komentářů:   

02.02.2020 kuryr-ricany.cz +1 URL AVE: 1 500 Kč GRP: 0,03 RU / den / 1: 2 752 RU / měsíc: 36 

536 

NOVÉ St ř íbrná olympijská medaile Karlovarsko uspořádalo ve dnech 19. 1. - 24. 1. hry IX. Zimní 

olympiády dětí a mládeže. 

 

O pořadatelství se podělila města Karlovy Vary, Boží Dar, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov a 

Sokolov. Vedle tradičních zimních sportů se kraje utkaly také v karate, š achu nebo umělecké 

soutěži v hraní na klávesové nástroje. Celkem se soutěžilo ve 12 odvětvích. Slavnostní zahájení 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20333444/1811535/2020-02-02/23?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811535%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N9EA20600021/1811430/2020-02-29/12?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N9EA20600021/1811430/2020-02-29/12?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811430%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

hostila karlovarská KV Arena. Olympijský oheň zapálila mistryně světa v lyžování, Šárka 

Záhrobská-Strachová.  

Olympiády se zúčastnilo 1980 sportovců a trenérů. Nechyběl ani zástupce našeho klubu, Jáchym 

Něme c. Krajská šachová výprava čítala čtyři hráče s jednou povinnou dívkou. Hrál se jak turnaj 

jednotlivců, tak turnaj družstev. Boje se odehrávaly v hotelu Thermal v Karlových Varech.  

Nejsledovanější soutěž družstev byla atraktivní a nakonec přinesla pro náš kraj stříbrné medaile. 

Boj o medaile popsal Jakub Vojta (1. šachovnice) z Vlašimi těmito slovy:  

„První kolo jsme hladce porazili Olomoucký kraj 3:1 (prohrá l J áchym) a ve čtvrtfinále jsme 

porazili výběr Pardubick é ho kraje, a to ve velk é m stylu (3,5:0,5). Takže jsme v semifin ále? Tak 

nějak zně ly ot ázky Pepy Bartáka, tak říkám: „Jasně, Pepo, budeme nejhůř čtvrtí.“ Pep ík se 

zaradoval a šlo se zpátky na internát na oběd. Po obědě jsme dnes měli v plánu jít po zelen é 

turistick é značce na hokej (je až na kraji Karlový ch Var ů), je to asi 5 km, tak jsme se prošli. Pak 

jsme mrkli, jak se daří naším hokejistům, a i př esto, že jsme až po zápase zjistili, že se jim nedaří, 

tento zápas vyšel na výbornou a stejně jako my smetli Pardubice 5:1.  

Další den se hrá lo o fin ále. I když to chvíli vypadalo, že prohrajeme tak 3,5:0,5 nebo dokonce 4:0, 

zápas jsme zvládli a zvítězili nad Ú steck ým krajem 2,5-1,5.  

Vojta J. – Vá clav ík V. – pozice po 31. tahu bíl é ho:  

Černý zajímavě obětoval kvalitu a jeho figurky nebezpečně pronikly do mého týla. 31…D3 Zde 

měl soupeř zahrát 31…h4 a nevím, nevím, zdali by můj král přežil. 32.Sc4 Dg5 33.Sd3 De3 

33…h4!? 34.fxg6 Sf3 35.Sc4  

Do fin ále jsme dostali Moravskoslezský kraj. Anička velmi rychle vyhrála a zá pas chv íli vypadal 

na 4:0 pro nás, jenže bohužel Pepovi přetekly nervy a stres a ve velmi dynamick é pozici to 

nezvládl a spadnul na čas. V tu dobu jsem stál špatně už i já (a Jáchym taky) a už jsem s tím nic 

nedoká zal sp áchat a prohrál jsem. Jáchym nakonec remizoval, a tak si Moravskoslezský kraj veze 

domů zlato. My stří bro a v boji o 3. místo porazil Zlín Ú steck ý kraj.  

Od 17:00 bylo slavnostní zakončení, kde jsme si přebrali od žokeje Josefa Váni pohár a medaili a 

ukázali se přede všemi kraji, že i šachy jsou sport.  

Pro mládež je zimní olympiáda dětí a mládeže ohromným zážitkem. Jistě podněcuje u mládeže 

touhu se zúčastnit té velké. Jako každá olympiáda měla i svého maskota – veverku Čiperku. 

Středočeský kraj i díky přispění šachistů skončil celkově na 4. místě.  

Jaroslav Ří ha  

 

Na mezinárodní turnaj zavítají do Prahy špičkoví šachisté. Lidé se dozví, jak hráli 

šachy Havel a Forman   

Zdroj: prazskypatriot.cz +2 | Rubrika: Pražský život | Autor: Lukáš Plecháček | URL | AVE: 10 000 

Kč | GRP: 0,13 | RU / den / 1: 11 575 | RU / měsíc: 201 081 

V pražském hotelu Don Giovanni bude brzy 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. 
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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 

Rakouska, Samuel Shankland z USA a nebude chybět ani nejlepší český hráč David Navara, který 

ve světovém žebříčku drží aktuálně 30. místo. 

 

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 hodin přednáška ředitele Knihovny 

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

Kaválka. Přednáška se jmenuje „Jak hrál Václav Havel šachy“. 

 

V pondělí 17 února se 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 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 kilometrů dlouhou 

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

toho 8 ze světové TOP 30 a jedna úřadující mistryně světa. Festival poctili svou návštěvou 3 

velvyslanci (Indie, Čína, Maďarsko). 

 

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

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

Na festival dohlížel 12členný organizační tým a 4 rozhodčí. 

 

Vojtěch Plát porušil Etický kodex FIDE   
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Disciplinární komise Šachového svazu ČR potrestala Vojtěcha Pláta zastavením závodní činnosti v 

délce tří měsíců s podmínečným odkladem na devět měsíců a trestem zákazu reprezentace v délce 

devíti měsíců za porušení článku 2 odst. 2 bodu 10 Etického kodexu FIDE. 

 

Toho se Vojtěch Plát dopustil dne 30. 11. 2019, když se ve facebookové konverzaci s Richardem 

Biolkem vyjadřoval způsobem, z něhož by nestranný pozorovatel mohl nabýt dojmu, že se pokouší 

domluvit předem výsledek partie tak, aby jeho soupeř nejdříve záměrně prohrál, a na oplátku v 

příští vzájemné partii Plát nechal vyhrát jeho. Tím poškodil dobré jméno šachové hry způsobem, 

který může zhoršit pověst šachu v očích veřejnosti.  

Komise se dále shodla na tom, že nelze prokázat, že by tato konverzace byla ze strany obviněného 

vedena skutečně s cílem výsledek partie předem domluvit. Z hlediska provinění je ale klíčové, že si 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20329077/1811535/2020-02-01/40?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F1811535%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

mohl adresát nebo nezaujatý pozorovatel oprávněně myslet, že o domluvení výsledku jde a takové 

chování je nepřípustné. V případě Vojtěcha Pláta je závažnost jednání zvýšena tím, že je 

velmistrem, šachovým profesionálem a kandidátem reprezentace.  

Při rozhodování o výměře trestu komise přihlédla k tomu, že Vojtěch Plát nebyl dosud v 

disciplinárním řízení trestán, účinně napomáhal při objasňování celé záležitosti a jeho jednání bylo 

přinejmenším z části vyprovokováno odpověďmi Richarda Biolka. Významná byla rovněž 

skutečnost, že obviněný k utkání nakonec vůbec nenastoupil, a nemohlo tak dojít k ohrožení 

regulérnosti soutěže a předmětné utkání tak nemělo žádný vliv ani na plnění podmínek Ceny 

Evžena Gonsiora.  

Ze všech těchto důvodů uložila komise trest v jedné třetině maximální sazby a podmíněně odložila 

výkon trestu zastavení závodní činnosti na dobu devíti měsíců. Pokud jde o zákaz reprezentace, 

uložila komise trest v polovině sazby s ohledem na to, že na reprezentanty je třeba klást vyšší 

nároky z hlediska dodržování standardů sportovní etiky. Zákaz reprezentace začíná 1. února a končí 

31. října 2020. Plát tak nemůže startovat na mistrovství Evropy jednotlivců, Mitropa Cupu ani na 

šachové olympiádě. Naopak na evropském a světovém šampionátu ve zkrácených tempech už může 

nastoupit.  

Disciplinární komise případ projednala ve složení Jan Lamser (předseda), Jaroslav Benák, Viktor 

Novotný, Petr Souček a Ivan Syrový. Kompletní rozhodnutí si můžete přečíst  

 

Podpora účasti talentů na silných turnajích   
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„Podpora mládežnického reprezentačního výběru na jaře 2020“ 

 

Cíl projektu:  

Podpořit talentované hráče a jejich trenéry při účasti na kvalitních turnajích na domácí nebo 

zahraniční scéně, kde se střetnou se silnými soupeři.  

 

O jaké turnaje je možné žádat:  

Grant neplatí pro oficiální (postupové) a reprezentační akce mládeže hrané ve vážném tempu. 

Podporovány taktéž nebudou turnaje konané v místě bydliště, či blízkém okolí žadatele.  

 

Kdo může o grant zažádat:  

O podporu mohou žádat dospělí talenti, trenéři, rodiče nebo klub hráčů či hráček ze seznamu. Tento 

grant je určen pro turnaje začínající mezi 1. únorem a 30. červnem 2020.  

 

Výše grantového příspěvku:  

Minimální ani maximální výše příspěvku není určena.  

 

Příjem žádostí:  

Uzávěrka je 15. 2. 2020 ve 23:59.  
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Vyplněnou žádost, která bude obsahovat název turnajů a termíny zasílejte na adresu 

petr.pisk@chess.cz. Prosím přidejte předpokládané náklady, jméno trenéra a způsob spolupráce při 

turnaji (osobně, Skype, …).  

O doručení žádosti budou žadatelé zpraveni emailem.  

 

Hodnotící kritéria:  

Kvalita a přiměřenost turnaje  

Kvalitní trenérské zázemí při akci  

 

Vyhodnocení:  

Žádosti vyhodnotí Komise pro práci s talenty. Všichni úspěšní žadatelé budou informování o 

výsledku a o výši dotace, kterou obdrželi. Tato informace bude prezentována na webu chess.cz.  

Úspěšní žadatelé budou povinni sepsat do 7 dnů od skončení turnaje o své účasti zprávu, která bude 

prezentována v komunikačních kanálech ŠSČR. Součástí této zprávy bude minimálně jedna vlastní 

okomentovaná partie z turnaje (komentovaná partie bude vyžadována v případě, že se nejednalo o 

turnaj v rapidu či bleskovém šachu). Trenérský doprovod je povinen do 7 dnů od skončení turnaje 

sepsat neveřejnou hodnotící zprávu o svěřenci i o turnaji. Splnění všech podmínek, resp. úroveň 

článku, analýzy i hodnocení, bude mít vliv na další grantové řízení, které bude spuštěno v druhé 

polovině roku 2020!  

 

Další informace:  

Na přidělení grantu nemá žadatel právní nárok.  

Úspěšní žadatelé jsou na turnajích povinni jednat v zájmu dobrého jména šachové hry a 

mládežnické reprezentace ČR.  

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

344, petr.pisk@chess.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ   
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náklad: 870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve výsledcích a telegraficky   

01.02.2020 Mladá fronta DNES Kraj Karlovarský Strana 19 AVE: 24 942 Kč GRP: 6,15 Čtenost: 

553 592 Tištěný náklad: 133 624 Prodaný náklad: 108 951 
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175 let na šachovnici a boj do holých králů   
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V sobotu 1. února byla v rámci 6. kola Okresního přeboru Olomouc k vidění opravdu nevšední 

partie. K soutěžnímu boji zasedli soupeři, jejichž věkový součet činí dohromady neuvěřitelných 175 

let! 

 

Stalo se tak v zápase domácího ŠK Olomouc C a hostujícího ŠK Šternberk B. Těmito matadory byli 

šternberský Konrád Kryst a olomoucký Ladislav Slepička. Mladší Kryst za pár dnů oslaví 83. 

narozeniny, jeho starší soupeř Slepička letos završí 92. rok svého života. A oba sehráli vážnou 

soutěžní partii. Neuvěřitelné!  

Starší Ladislav Slepička bude mít neuvěřitelných 92 let.  

O zápasech okresního přeboru články obvykle nepíšu. Nijak touto soutěží nepohrdám. Sám jsem 

tam na první šachovnici, kam samozřejmě nepatřím a kde jsem letos za obětního berana našeho 

klubu, většinou bit jako žito. Dokonce i dobrácky míněné občasné posměšky na „pralesní ligu“ mě 

nechávají klidným. Stejně jako mnohem taktnější vyjádření českého velmistra Martina Petra, který 

kdysi v televizním pořadu V Šachu na otázku, co je to vlastně ten okresní přebor, po chvilce váhání 

a rozpaků reagoval: „No, víte, to je nejnižší přebor… Je to vlastně nejčastěji taková soutěž malých 

kluků a starých dědečků.“ Tentokrát ale udělám výjimku, protože tato událost za pár řádků stojí.  
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Hostující Šternberk nakonec těsně a po napínavém průběhu zvítězil 3:2, a dostal se tak na druhou 

příčku v tabulce. To je však v tomto článku přece jen vedlejší, a tak napíšu opravdu jen kratinkou 

rekapitulaci. Na první desce autora těchto řádků bílými hrající a podstatně silnější Viktor Mlčák k 

ničemu nepustil, ve střední hře zahájil matový útok na krále a i přes moji výmluvu a chvilkový 

náznak protihry s jistotou zvítězil. O srovnaný stav se na poslední desce postaral náš Radoslav 

Khun, když rovněž přímým útokem porazil mladinkou Viktorii Lemrovou, o které ovšem v 

budoucnu určitě ještě uslyšíme. Na 2. šachovnici hostující Vladimír Maďar sice trochu tlačil 

Vladimíra Kubisu, ten se však ubránil a byla z toho plichta. A tak do vedení nás dostal na trojce 

Radek Hořák, kterému Robert Svoboda také nabídnul plichtu, avšak o něco lépe stojící Radek 

pokračoval a jeho soupeř záhy chyboval. O osudu zápasu se tak rozhodovalo na 4. šachovnici!  

Mladší ze soupeřů Konrád Kryst za pár dnů slaví 83 let.  

A na tomto postu vřel duel obou seniorů. Bílými hrající Kryst dlouho v partii tahal za kratší konec a 

pořád to vypadalo na ztrátu pěšce. Během své hry jsem nemohl partii detailně sledovat a teprve 

později jsem vyrozuměl, že i Slepička chyboval a do koncovky se šlo se vzájemně vyrovnanou 

pozicí. Oba hráči však vypadali, že hrají snad o život. Zejména Slepička bojoval se svou obvyklou a 

nesmlouvavou urputností.  

Hráči postupně vyměnili poslední pár věží, nakonec i jezdcové duo a na šachovnici byla k vidění 

pěšcová koncovka. Kryst ostražitě hlídal opozici svého krále a počítal tempa, Slepička se stále hnal 

za vidinou vítězství a tahal králem až na hranici rizika.  

Místy se u obou projevil věk.  

Kryst v jednom okamžiku oprávněně nabídnul remízu. Slepička vůbec nereagoval a o chvíli později 

potáhnul. Ptal jsem se jej po partii, zda nabídku neslyšel?! „Ale slyšel. Ale proč bych měl brát 

remízu? Prostě jsem si myslel, že ho nakonec přece jen dostanu,“ odvětil mi udiveně. Měl divoce 

rozcuchané bílé vlasy, jeho rty se neslyšně během přemýšlení neustále pohybovaly v němé 

samomluvě a tahy zapisoval s lupou v ruce, protože jinak by už na zápis neviděl. Hrál však tvrdě.  

Ladislav Slepička už bez lupy tah nenapíše, stále ovšem hraje tvrdě.  

Smířlivější Kryst se pro změnu ošíval na židli a neustále měnil polohu těla, což je u něj neklamný 

znak nervozity, včetně brýlí, které mu v takovém případě sklouznou až na samotnou špičku nosu, co 

on ani nevnímá. A byl na tahu, když jej vyrušila iracionální Slepičkova otázka: „Už jsem táhnul?“ 

Ujistili jsme jej, že ano a ukázali kam. Nakonec Slepička posouvá krále až do týlu nepřítele a Kryst 

okamžitě předsouvá jednoho z pěšců. Po výměně má svého krále k pěšcům blíže a opticky stojí na 

výhru, ale Slepička každým další tahem může tempo dorovnat. Hrálo se až téměř do holých králů a 

konečná plichta byla spravedlivá.  

Bylo by to vlastně s ohledem na celý průběh partie i občasné excesy u ní tak trochu legrační. Kdyby 

to současně nebylo úctyhodné! Toto rozpoložení pociťovali všichni hráči v místnosti. Občasný 

úsměv na našich tvářích při pozorování oné koncovky a obou seniorů byl veskrze chápavý, nikoliv 

znevažující. My měli své partie dávno ukončené. A před našima očima hráli tu nejdelší a 

nejbojovnější ze všech dva kmeti, jejichž vrstevníci v tom horším případě už nejsou mezi námi, v 

tom lepším si užívají zasloužený klid a odpočívají.  

Kolik z nich je schopno a ochotno zasednout k závodní partii, která je – hlavně psychicky – tak 

náročná i pro mnohem mladší ročníky?! Kdo z nás a jak často v sobě má nezlomnou vůli, trpělivost 

a hráčskou odpovědnost Krysta, kterému jde na devátý křížek? Kolik šachistů s čistým svědomím 



 

 

může říci, že disponuje za všech okolností tak bojovným duchem a bez ohledu na riziko 

neutuchající vášní zvítězit jako Slepička, který míří k jednomu století života?  

 

Olympiáda dětí a mládeže byla plná skvělých výkonů   
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