MONITORING ŠACHY
ZÁŘÍ 2020

Šachová videa pro začátečníky
Datum vydání: 30.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
ŠACHY DOLMEN připravili pro začátečníky bez rozdílu věku animovaná videa, která
jednoduchým, hravým způsobem představují královskou hru. Šachuchtivý nováček se jednoduchou,
zábavnou formou dozví výklad pravidel, přínos šachové hry pro rozvoj osobnosti, řešení problémů,
umění přijmout porážku a poučit se z chyb. Další díly dají prostor tématům: Šachovnice, Král, Věž,
Střelec, Dáma, Jezdec, Pěšec, Shrnutí figurek, Hodnota figur. Po shlédnutí této první série bude
plynule navazovat další.
Neváhejte a pojďte s námi nahlédnout do tajů této nádherné hry.

OPEN Písek 2020 se konat bude
Datum vydání: 30.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
Vzhledem k četným dotazů pořadatelé 22. ročníku turnaje v rapid šachu OPEN Písek potvrzují, že
se turnaj v neděli 4. 10. 2020 uskuteční. Nově vyhlášené opatření pro snížení kapacity akcí ve
vnitřních prostorech nabývají platnosti k pondělí 5. 10. 2020, proto turnaje o tomto víkendu (3. – 4.
10.) ještě mohou proběhnout dle současných podmínek nařízení. Veškeré upřesnění o změnách k
pondělí 5. 10. upřesníme posléze v článku níže.
Odkaz na propozice turnaje OPEN Písek: ZDE
Všichni účastníci turnaje se musí řídit pokyny šachového svazu: ZDE
Článek publikován 30. 9. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce.

Kasparovův vyzyvatel v Praze
Datum vydání: 29.09.2020
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE:
72 164 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468

Praha 5: Petr Lachnit zahájil 22. ročník smíchovské SENIOR-KY
Datum vydání: 29.09.2020
Zdroj: parlamentnilisty.cz | Autor: PV | AVE: 50 000 Kč | GRP: 2,30 | RU / den: 207 067 | RU /
měsíc: 1 211 568
Radní Městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit zahájil v neděli 27. září dvacátý druhý ročník
mezinárodního šachového turnaje SENIOR-KA. Tento šachový turnaj je připomínkou
Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. října.
Mezinárodní den seniorů vyhlásil Kofi Annan, tehdejší generální tajemník Organizace spojených
národů, poprvé na 1. října roku 1998. Mezinárodní den seniorů je oslavou všeho, co společnosti
staří lidé přinášejí. Upozorňuje však také na problémy, se kterými se potýkají, například jejich
zneužívání. Významný den si připomněli také dlouholetí organizátoři turnaje, tj. pracovníci Centra
sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, neboť většina jejich služeb je zaměřena právě na pomoc
seniorům.
Mezinárodní šachový turnaj pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita se hrál na Smíchovské
radnici, Švýcarským systémem, 7 kol, 2x20 minut. Turnaje se zúčastnilo 118 hráčů a hráček. Ženy
starší padesáti let a muži nad šedesát let, bez ohledu na šachové tituly a registraci. Nejlepší hráči na
prvních třech místech ve všech čtyřech kategoriích byli oceněni. Hlavní cenou je Putovní pohár

Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Absolutním vítězem letošního ročníku smíchovské
SENIOR-KY se stal Jan Březina.

Šachové Czech Open v Pardubicích vyhrál Nizozemec Lucas van Foreest
Datum vydání: 28.09.2020
Zdroj: ceskatelevize.cz | AVE: 30 000 Kč | GRP: 3,17 | RU / den: 285 360
Šachový turnaj Czech Open se letos konal místo v létě až na konci září a místo v pardubické hale na
lední hokej v opraveném kongresovém centru. Třicátý první ročník mezinárodní soutěže vyhrál
Nizozemec Lucas van Foreest.
Největší hala v Pardubicích teď už patří hokejistům, a tak se šachové Czech Open po letech vrátilo
na místo, kde to v roce 1990 začalo. Nově zrekonstruované kongresové centrum IDEON si hráči
pochvalovali.
"Musím říct, že IDEON zrekonstruovali hezky, takže se mi tady moc líbí. Myslím, že jsme si zde
zahráli perfektně," uvedl Martin Petr. "Tady se nevejde tolik lidí jako do arény, takže se mi upřímně
řečeno hrálo líp," přiznal Vojtěch Plát.
Oba měli po devíti kolech stejné skóre jako Jiří Štoček, šest a půl bodu. Obhájce loňského prvenství
měl ale lepší pomocná hodnocení a skončil jako nejúspěšnější z Čechů čtvrtý.
Turnaj vyhrál bez porážky mistr Nizozemska Lucas van Foreest, klíčové šesté vítězství vybojoval v
posledním kole proti krajanovi Vrolijkovi.
"V partii byl lepší, měl šanci ji vyhrát a tím i případně ovládnout celý turnaj, jenže udělal dvě
obrovské chyby, takže nakonec jsem trochu překvapivě zvítězil já," připustil van Foreest.
Zdroj: https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/sachove-czech-open-v-pardubicich-vyhralnizozemec-lucas-van-foreest/5f721e263d136f1e2391b78c

Šachový turnaj Czech Open se letos konal místo v létě až na konci září
Jan SMETANA, moderátor
Šachový turnaj Czech Open se letos konal místo v létě až na konci září a místo v pardubické hale na
lední hokej v opraveném Kongresovém centru. Třicátý první ročník mezinárodní soutěže vyhrál
Nizozemec Lucas Van Forest.
redaktor
Největší hala v Pardubicích už patří hokejistům, a tak se šachové Czech Open po letech vrátilo na
místo, kde to v roce 1990 začalo. Nově zrekonstruované kongresové centrum Ideon si hráči
pochvalovali.
Martin PETR, 7. místo na Czech Open 2020

Musím říct, že Ideon zrekonstruovali hezky, takže se mi tady moc líbí. Myslím, že jsme si zahráli
perfektně.
Vojtěch PLAT, 6. místo na Czech Open 2020
Tak tady nebude zas tolik lidí než do té arény, takže tady se mi hrálo líp než v tý aréně.
redaktor
Martin Petr a Vojtěch Plat měli po devíti kolech stejné skóre jako Jiří Štoček 6,5 bodu. Obhájce
loňského prvenství měl ale lepší pomocné hodnocení a skončil jako nejúspěšnější z Čechů čtvrtý.
Turnaj vyhrál bez porážky mistr Nizozemska Lucas Van Forest. Klíčové šesté vítězství vybojoval v
posledním kole proti krajanovi Vrolijkovi.
Lucas van FORREST, vítěz Czech Open 2020
V partii byl lepší, měl šanci ji vyhrát a tím i případně ovládnout celý turnaj, jenže udělal 2 obrovské
chyby, takže nakonec jsem trochu překvapivě zvítězil já.

Zahrajte si šachy v trolejbusu
Datum vydání: 26.09.2020
Zdroj: Kroměřížský deník +3 | Rubrika: Sport aktuálně | Strana: 14 | Autor: (mb) | AVE: 1 088 Kč |
GRP: 0,01 | Čtenost: 1 017 | Tištěný náklad: 590

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ
Datum vydání: 26.09.2020
Zdroj: Vyškovský deník +4 | Rubrika: Sport / Aktuálně | Strana: 14 | AVE: 4 508 Kč | GRP: 0,06 |
Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560

MLÁDEŽNICKÁ ŠACHOVÁ ELITA BOJOVALA O REPUBLIKOVÁ
PRVENSTVÍ
Datum vydání: 25.09.2020
Zdroj: oiktv.cz | Autor: František Kusý | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,17 | RU / den: 15 271 | RU /
měsíc: 213 794
ČESKÁ TŘEBOVÁ – Česká Třebová hostila Mistrovství republiky juniorských a dorosteneckých
kategorií v rapid šachu. Tituly přeborníků putovaly do Prahy, Českých Budějovic nebo Chotěboře.
Nejlepším družstvem byl Šachový klub Polabiny. Právě za tento oddíl hraje absolutní vítěz, který
zajistil, že v Pardubickém kraji zůstala hned dvě prvenství.

Po šalině, vlaku a lodi vyjede poprvé Šachový trolejbus. Ve Zlíně se představí
královská hra pod trolejemi
Datum vydání: 25.09.2020
Zdroj: sportovnilisty.cz +1 | Autor: Petr Skála | AVE: 6 000 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 617 | RU /
měsíc: 74 572
Historicky první Šachový trolejbus vyjede v sobotu 26. září 2020 ve Zlíně. Akce s podtitulem
„Inteligence v městské hromadné dopravě“ má stejně jako předchozí obdobné aktivity Šachového
svazu ČR přilákat k této hře zejména děti a mládež. Výjezd trolejbusu je ve 13:00 hodin ze zastávky
Sportovní hala, k dispozici bude pět magnetických šachovnic a zajištěn je i odborný dohled
šachového velmistra Tomáše Poláka.
V období, kdy probíhají nábory do sportovních klubů a oddílů a rodiče přemýšlejí, kam své ratolesti
umístit, se Šachový svaz ČR rozhodl využít příležitosti, jak královskou hru zatraktivnit a dostat
blíže k veřejnosti. Po již zavedené Šachové šalině, která poslední dva roky jezdila po Brně, připravil
svaz zlínský Šachový trolejbus.
V historické soupravě, která bude brázdit ulice Zlína v sobotu 26. září od 13:00 do 17:00 hodin,
bude instalováno pět magnetických šachovnic. Na nich si může zahrát kdokoliv, kdo do speciálně
upraveného a vyzdobeného vozu MHD nastoupí každou půlhodinu buď na zastávce Sportovní hala,
nebo v další stanici Padělky IX. Poslední souprava vyrazí na cestu od Sportovní haly v 16:30 hodin.
Jak říkám...
„Akce je primárně určená pro děti a mládež, odmítnuti nebudou ale žádní zájemci o královskou hru
bez ohledu na výkonnost. Samozřejmostí je dodržení všech platných hygienických opatření. Nic
nepodceňujeme,“ hlásí předseda ŠSČR Martin Petr.
Na dění uvnitř trolejbusu dohlédne velmistr Tomáš Polák i zástupci svazu, kteří budou ochotni
zodpovědět dotazy k profesionálnímu šachu i případné registraci nových členů. Pro cestující jsou

rovněž připraveny soutěže o hodnotné věcné ceny s šachovou tématikou.
Tak tedy na viděnou v sobotu 26. září 2020 ve Zlíně na jízdě historicky prvního Šachového
trolejbusu! Více informací naleznete na webu Šachového svazu ČR.

Klíčový zápas národního týmu na chess.com, přijďte si zahrát a pomoci
Datum vydání: 25.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
Tuto neděli 27. září 2020 od 20:00 se může každý český šachista stát členem národního týmu na
serveru chess.com a bojovat v mistrovském zápase v rámci světové i evropské ligy o důležité body.
Našim soupeřem bude silný výběr Bosny a Hercegoviny – jarní utkání s právě tímto soupeřem bylo
vrcholem minulé sezóny.
Ve světové lize LCWL (Live Chess World League) se aktuálně hraje 6. sezóna a ač jsme měli proti
sobě v prvních dvou kolech druhé divize silné výběry Argentiny a USA, tak jsme získali plný počet
bodů stejně jako Bosna. Takže půjde o to, kdo se utrhne …
To v evropské lize LCEL (Live Chess European League) jsme si zatím v druhé sezóně vybrali
všechny favority (Rusko, Rumunsko a Srbsko) a je tedy třeba začít zase vítězit, abychom obhájili
loňské evropské paté místo.
Co musíte udělat proto, abyste si zahráli?
Je to snadné, stačí:





zaregistrovat se na serveru https://chess.com (nemusíte se bát, pro běžné hraní bez problémů
postačí neplacený účet)
vstoupit do zdejšího českého týmu – tedy kliknout na
stránku https://www.chess.com/club/team-of-the-czech-republic a požádat o členství
projít si základní informace o klubu na https://www.chess.com/clubs/forum/view/faq-2
a v neděli být připraven na velké šachové utkání

Hrát je možné jak z počítače, tak i z mobilu nebo tabletu. Pokud budete mít problémy, stačí se ozvat
buď na týmové stránce nebo v chatu a určitě Vám někdo pomůže.
Malé upozornění: server chess.com je velmi přísný na případné podvádění a nevhodné chování,
takže to prosím ani nezkoušejte! (uškodíte sobě i týmu)
Podrobnější informace najdete v týmové pozvánce na https://www.chess.com/cs/news/view/lcwllcel-mlsna-bosna

PS: Hrajeme takto skoro každou neděli a tuhle zábavu nám ani Prymula nedokáže zakázat (a vlastně
by si mohl i zahrát 🙂 ).

Expres Ostrava-Jih 2020-09-25 16:35:00
Datum vydání: 25.09.2020
Zdroj: Polar TV | Zpráva: 0
Milovníci šachů se opět po roce setkali v kulturním domě K-trio. Společně si zahráli turnaj O pohár
starosty, který byl rozdělen na dvě části. Dopoledne patřilo dětem, odpoledne pak dospělým.
David Šimon, hlavní rozhodčí: “Je to 3. ročník této akce. Dnes se zúčastnilo 13 dětí místních ZŠ,
odpoledne potom máme přihlášených 11 dospělých, Celkově turnaj probíhal velmi svižně, bez
problémů. děti si zahrály, něco nového se naučily, takže za nás byť v menším počtu lidí než v
loňském roce, ale i tak je to vydařená akce.
Turnaje se mohli zúčastnit jen neprofesionální šachisté a například v kategorii děti a mládež
převažovali kluci.
Anketa: ůčastníci turnaje: “Já nehraju tréninkově ani tak, já jenom jezdím na ty závody a to je asi
podruhé jakože. Minulý rok i tento rok. Měla jsem jenom dva body, ale zlepšila jsem se.”.
“Hrálo se mi celkem dobře, skončil jsem sice s mí to body, ale pro mě je důležité, že jsem si
zahrál.”
“Já jsem začal minulý rok a vlastně jsem byl taky na tom turnaji minulý rok, dopadl jsem docela
hrozně a dneska se mi to povedlo, jsem druhý.”

“Tento ročník byl hodně dobrý, povedlo se mi to, měl jsem asi 4 body a byl jsem třetí, takže si
myslím, že to je dobré umístění. Chtěl bych příště být první, doufám, že se mi to povede.”
“Jsem rád, že jsem to mohl vyhrát. Nikdy jsem nic takového nevyhrál, ale hraju celkem často
hlavně na mobilu a hodně s panem učitelem ve škole. Tady to bylo dobré. Chtěl bych hrát na ME a
tak dále.”
Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol a každý hráč měl 15 minut na tah. Úroveň byla výborná
hlavně díky tomu, že se všichni hráči rok od roku zlepšují.

Premiéra! Přijďte si v sobotu zahrát šachy do trolejbusu
Datum vydání: 24.09.2020
Zdroj: zlinsky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Martin Břenek | AVE: 5 990 Kč | GRP:
0,30 | RU / den: 26 574 | RU / měsíc: 186 867
Po již zavedené Šachové šalině, která poslední dva roky jezdila po Brně, připravil svaz zlínský
Šachový trolejbus. Akce s podtitulem „Inteligence v městské hromadné dopravě“ má stejně jako
předchozí obdobné aktivity Šachového svazu ČR přilákat k této hře zejména děti a mládež.
"Po již zavedené Šachové šalině, která poslední dva roky jezdila po Brně, připravil svaz zlínský
Šachový trolejbus. Akce s podtitulem
„Inteligence v městské hromadné dopravě“ má stejně jako předchozí obdobné aktivity Šachového
svazu ČR přilákat k této hře zejména děti a mládež.
„Historický trolejbus s vlečkou, který bude ozvučen, bude vyrážet od 13 od 16.30 hodin každou
půlhodinu ze zastávky Sportovní hala, přistoupit lze následně ještě na stanici Padělky IX. K
dispozici bude pět magnetických šachovnic a zajištěn je i odborný dohled šachového velmistra
Tomáše Poláka,“ láká širokou veřejnost předseda Šachového Svazu ČR Martin Petr.
„Akce je primárně určená pro děti a mládež. Odmítnuti nebudou ale žádní zájemci o královskou hru
bez ohledu na výkonnost. Samozřejmostí je dodržení všech platných hygienických opatření. Nic
nepodceňujeme,“ potvrdil předseda šachového svazu.
Na dění uvnitř trolejbusu dohlédnou hned dva mistři – mimo jiných i velmistr Tomáš Polák a
zástupci svazu.
„Ti budou ochotni zodpovědět dotazy k profesionálnímu šachu i případné registraci nových členů.
Pro cestující, kdy kapacita trolejbusu bude dle sedaček okolo třiceti, jsou rovněž připraveny soutěže
o hodnotné věcné ceny s šachovou tématikou,“ dodal Rostislav Svoboda, místopředseda Šachového
svazu ČR.

Kurz šachu pro pedagogické pracovníky, školení trenérů IV. třídy a seminář trenérů
IV. a III. třídy 3. 10. v Náměšti nad Oslavou
Datum vydání: 24.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000

A. KURZ ŠACHU PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY, B. ŠKOLENÍ TRENÉRŮ IV. TŘÍDY,
C. SEMINÁŘ TRENÉRŮ IV. A III. TŘÍDY
Datum konání: 3. 10. 2020
Místo konání: DDM Náměšť nad Oslavou
Více informací si přečtěte v propozicích.

Mladé šachistky z Radobyčic porazily konkurenci na Mistrovství EU i starostu
obvodu
Datum vydání: 24.09.2020
Zdroj: regionplzen.cz
V polovině srpna začal dlouho očekávaný turnaj Mistrovství Evropské Unie v šachu. Do Koutů nad
Desnou se nakonec sjelo 103 hráčů z 9 federací. Českou republiku reprezentovaly dvě hráčky Adéla
a Eliška Janouškovy z Plzně - Radobyčic, žákyně 26. ZŠ. Děvčata si postup na tento turnaj
vybojovala jako vítězky Mistrovství ČR a Mistrovství Čech. Opravdu v silné konkurenci ukázaly,
že patří ke špičce nejen v ČR, ale že se neztratí ani na poli mezinárodním. Zlatou medaili a titul
Mistryně Evropské Unie do 12 let si vybojovala Adéla Janoušková, mladší Eliška bojovala v
kategorii do 8 let a obsadila nakonec bronzovou pozici.Eliška a Adéla Janouškovy s poháry z
Mistrovství EUObě mladé šachistky ocenilo také vedení Městského obvodu Plzeň 3, a ve středu 23.
září jim osobně poblahopřál starosta obvodu David Procházka, I. místostarosta Petr Baloun a
místostarosta Ondřej Ženíšek. Vedení centrálního obvodu si mladých sportovců velmi váží a často
ty nejúspěšnější oceňuje, šachistkám ale blahopřáli poprvé.Z neformálního setkání se nakonec stal
přátelský šachový turnaj, kdy si starosta David Procházka zahrál nejen s oběma medailistkami, ale i
jejich maminkou a trenérkou v jedné osobě Janou Šilhavou. Ačkoli v šachu není starosta žádným
začátečníkem, neuspěl ani v jednom mači, v souboji s Adélou byl dokonce poražen už při čtvrtém
tahu. Partie s mladší Eliškou trvala několik desítek minut.... ...s Adélou byla hra podstatně kratší.

Šachová velmistryně Květa Eretová vede v 94 letech šachový kroužek
Datum vydání: 24.09.2020
Zdroj: ČRo - strednicechy.cz | Rubrika: Příroda | Autor: Jana Myslivečková | AVE: 15 000 Kč |
GRP: 0,61 | RU / den: 54 659 | RU / měsíc: 725 657
Paní Květa Eretová je prý přírodní úkaz. Šachová velmistryně, které je 94 let, vede šachový kroužek
v domově pro seniory. Šachy hraje i online a má svůj facebookový profil.
"Mám to štěstí, že mi mozek stále slouží a myslím, že za to můžu poděkovat i šachu," říká Květa
Eretová. Je to dáma s neuvěřitelnou vitalitou, která chodí venčit psa, dokáže stát na jedné noze a
šachy hraje také každý den na internetu. Poslechněte si celý rozhovor s ženou, která popírá svůj
fyzický věk.
Květa Eretová se poprvé stala mistryní Československa v roce 1955 a do konce své aktivní kariéry

si z mistrovství republiky celkem odnesla rekordních 23 medailí – deset zlatých, deset stříbrných a
tři bronzové. Od poloviny 50. let pilně reprezentovala Československo na mezinárodních turnajích,
přivezla několik medailí z šachových olympiád, účastnila se řady pásmových a mezipásmových
turnajů, jejími největšími úspěchy jsou výborná desátá místa z turnajů kandidátek mistrovství světa
v Plovdivu 1959 a v Suchumi 1964. V roce 1957 získala titul mezinárodní mistryně, v roce 1986
titul velmistryně. V anketě o nejlepší šachistku století, uspořádané Šachovým svazem ČR v roce
2005, obsadila 2. místo za legendární Věrou Menčíkovou, historicky první mistryní světa. Zdroj Paměť národa

Paráda! Mladé šachistky z Radobyčic uspěly na Mistrovství EU
Datum vydání: 24.09.2020
Zdroj: novinykraje.cz | Autor: Bohdan Štěrba | AVE: 5 000 Kč | GRP: 0,20 | RU / den: 18 339 | RU
/ měsíc: 243 470
LZEŇ – Dvě děvčata z Plzně- Radobyčic, žákyně 26. ZŠ, se nezalekla silné konkurence a
zaznamenala úspěch na Mistrovství Evropské Unie v šachu. Adéla a Eliška Janouškovy si postup na
tento turnaj předem vydobyly jako vítězky Mistrovství ČR a Mistrovství Čech.
Zlatou medaili a titul Mistryně Evropské Unie do 12 let si vybojovala Adéla Janoušková, mladší
Eliška bojovala v kategorii do 8 let a nakonec obsadila bronzovou pozici. Obě mladé šachistky
ocenilo také vedení Městského obvodu Plzeň 3, a ve středu 23. září jim osobně poblahopřál starosta
obvodu David Procházka, I. místostarosta Petr Baloun a místostarosta Ondřej Ženíšek.
Z neformálního setkání se nakonec stal přátelský šachový turnaj, kdy si starosta David Procházka
zahrál nejen s oběma medailistkami, ale i jejich maminkou a trenérkou v jedné osobě Janou
Šilhavou. Ačkoli v šachu není starosta žádným začátečníkem, neuspěl ani v jednom mači, v souboji
s Adélou byl dokonce poražen už při čtvrtém tahu.

Hořičtí šachisté vytěžili bronz v soutěži družstev
Datum vydání: 24.09.2020
Zdroj: pardubicky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Zdeněk Zamastil | AVE: 5 990 Kč |
GRP: 0,27 | RU / den: 24 103 | RU / měsíc: 169 487
Ve zkráceném režimu… Koronovir obrátil vzhůru nohama i šachový svět. Nikdo se tak nemůže
divit, že se tradiční červencová akce s názvem Czech Open koná až v poslední dekádě měsíce září a
vzhledem k rozjeté hokejové sezoně rovněž na jiném místě než v enteria areně.
"Pořadatelé přemístili festival do Ideonu a do programu se rozhodli zařadit své stálice jako jsou
turnaj družstev, velmistrovské klání či měření sil v rapid šachu. Nechybějí ani soutěže v některých
další deskových hrách.
Turnaj čtyřčlenných družstev Český lev Kolešovice Open už zná svého vítěze. Zároveň měl statut
mistrovství republiky. Od jeho začátku bylo jasné, že se o přední příčky poperou první pětice
nasazených. O tom, kdo zvítězí, se rozhodlo již v pátém kole, kdy proti sobě zasedly týmy ŠK

Zikuda Turnova A proti prvnímu nasazenému Stay Positive. Po dlouhém boji se radovali
„Pozitivní“. Naštěstí jen náladou… Turnov prohra nemusela ve výsledku tolik mrzet, protože po
druhém místě v konečném pořadí se stal mistrem České republiky. Bronz z domácího šampionátu
putuje do Hořic, které byly celkově páté.
V Pardubicích už byly zahájeny hlavní turnaje. Na letošním podzimním festivalu jsou oproti jiným
rokům jen dva. Nicméně hvězd ve startovním poli velmistrovského Pardubice Open není málo.
Chcete důkaz? Loňský vítěz Jiří Stoček, enfant terrible českého šachu Vojtěch Plát nebo kvalitní
mladík z Nizozemska Lucas Van Foreest. Startovní listina čítá 123 jmen z osmnácti zemí. Celkem
56 hráčů má před svým jménem šachový titul z toho je devět velmistrů.

NA 64 POLÍCH
Datum vydání: 24.09.2020
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 13 | Autor: (kal) | AVE: 4 727 Kč | GRP: 0,06
| Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560

Mistrovství ČR v šachu – rapid pro rok 2020
Datum vydání: 23.09.2020
Zdroj: csns-sport.cz | Autor: Jaroslav Milich
K bojům na 64 černobílých polích se sjelo 10 šachistů, aby bojovali o titul mistra České republiky
pro rok 2020. Turnaj se uskutečnil 19. září 2020 v Brně.
Pořadatelství se zhostil SKN Brno, který turnaj zabezpečil po materiální i organizační stránce.
Po jednodenním urputném boji, kdy šachisté se utkali systémem každý s každým 2×15 minut se
mistrem ČR stal Milan Orság z I.PSKN Praha.

Úspěch turnovských šachistů na šampionátu čtyřčlenných družstev
Datum vydání: 23.09.2020
Zdroj: nasepojizeri.cz +1 | Autor: Naše Pojizeří | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 752 | RU
/ měsíc: 36 536
Ve dnech 17. 9. až 20. 9. 2020 se v Pardubicích uskutečnilo Mistrovství České republiky
čtyřčlenných družstev v šachu, kterého se zúčastnilo přes 50 družstev a nechyběli zde ani turnovští
šachisté, jenž si vedli velmi úspěšně.
Po urputných bojích na šachovnicích se podařilo zvítězit družstvu ŠK Zikuda Turnov A před
Moravskou Slávií Brno a družstvem Hořic. Těsně pod medailovým umístěním na 4. místě skončilo
družstvo Turnova B a na 8. místě skončil tým Turnova C.
Družstvo Turnova A hrálo v sestavě Vlasák Lukáš, Šimáček Pavel, Kraus Tomáš, Vykouk Jan,
Studnička Tomáš a Čech Pavel. „Po zisku titulu na MČR v bleskové hře a druhému místu na MČR
v rapid šachu konaného ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2020 v Turnově se stává náš turnovský šachový
klub ziskem medailí nejúspěšnějším šachovým oddílem v ČR. Díky všem šachistům za vzornou
reprezentaci klubu i města Turnova," uvedl předseda ŠK Zikuda Turnov František Zikuda.

ME v online šachu mládeže 2020 minulostí
Datum vydání: 22.09.2020
Zdroj: chess.cz | Autor: Prezident Ecu, Nona Gaprindashvili | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU /
den: 3 000
Ve dnech 18.- 20.9.2020 proběhlo Mistrovství Evropy v online šachu mládeže 2020. Zúčastnilo se
ho 724 hráčů ze 40 evropských zemí. Slavnostní zahájení akce obstaral z univerzity v Gruzii
prezident ECU GM Zurab Azmaiparashvili společně s legendární GM Nonou Gaprindashvili.
Ředitelem šampionátu byl turnajový ředitel ECU IM Petr Pisk.
Prezident ECU pan Zurab Azmaiparashvili, za ním legendární GM Nona Gaprindashvili
(zdroj
https://www.facebook.com/europeanchessunion/photos/a.3356466787746849/3356466857746842 )
U nás turnaj probíhal ve Frýdku – Místku. Do turnaje celkem zasáhlo čtrnáct hráčů z ČR. Po
domluvě s ECU a Šachovým svazem Severní Makedonie se turnaje zúčastnil i Mihail Jordanov,
hráč Severní Makedonie, který dlouhodobě žije v České republice.
Na hladký průběh turnaje ve Frýdku – Místku dohlížel Ing. Petr Záruba. Hráči hráli na jednom
místě pod dohledem místních rozhodčích, ale samotná hra probíhala přes server www.tornelo.com.
Na tomto serveru byli hráči opětovně kontrolováni on-line rozhodčími a to tak, že samotní hráči a
jejich okolí bylo snímáno kamerami. Hráči zároveň museli sdílet s ostatními i svou obrazovku.

Kasparov seknul juniora
Datum vydání: 22.09.2020
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE:
71 816 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468

Czech Open se letos uskromnil
Datum vydání: 22.09.2020
Zdroj: V1 TV | Rubrika: Východočeské zprávy 18:00 | Zpráva: 5 | GRP: 0,22 | Sledovanost pořadu:
19 653
Lenka HYNDRÁKOVÁ, moderátorka
Pardubický Ideon se proměnil v jeden velký herní prostor. Na několikadenní šachový turnaj Czech
Open přijeli i zahraniční přeborníci.
Tereza KARANSKÁ, redaktorka
Situace na jaře neumožnila organizátorům uspořádat mistrovství v šachu v takovém rozsahu jako
každý rok. Místo konání se muselo změnit, a tak tradiční zimní stadion vyměnili za pardubické
centrum Ideon.
Petr LAUŠMAN, zástupce ředitele festivalu Czech Open
Doprovodné turnaje jsme zrušili. Některé turnaje jsme vlastně dali tak, že se i naplnil více

dopolední program tak, aby se to zefektivnilo. Takže tím pádem se zkrátil festival o 6 dní.
Tereza KARANSKÁ, redaktorka
Jednou z kategorií je i turnaj šachových týmů.
mluvčí
My máme šachový klub, a tak jsme si poskládali tým, jako že z našich kamarádů. Hrajou se 4
partie. Když máme 2 výhry, tak máme 1 bod.
Tereza KARANSKÁ, redaktorka
Sobotního čtvrtého kola turnaje Czech Open 2020 se zúčastnilo 53 týmů, a to nejen z České
republiky ale i z Německa a Polska. Na Czech Open nejsou ale jen šachy. Svoje místo tady mají i
další hry.
mluvčí
Hrajeme tady scrabble. Já hraju od roku 2008. Zahrála jsem si na mistrovství světa, i když jsem
neměla nějaký valný úspěch.
mluvčí
Já se věnuju skládání Rubikovy kostky. Rekord mám nějakých 7,1 vteřin. Kromě normálního
skládání se věnuju i skládání poslepu.
Tereza KARANSKÁ, redaktorka
Czech Open můžete v Ideonu navštívit až do 28. září. Tereza Karanská, televize V1.

Mistrovské tituly v rapid šachu juniorů a juniorek byly rozdány v České Třebové
Datum vydání: 21.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
O víkendu 19. a 20. 9. 2020 se v České Třebové uskutečnilo Mistrovství České republiky mládeže v
rapidu. Pro šachový klub v České Třebové to byl první velký turnaj po mnoha letech, a proto
organizátoři pracovali na plné obrátky, aby mistrovství bylo precizně připraveno, a to i navzdory
problematické situaci kolem koronaviru. Jak to celé probíhalo?
Česká Třebová má velmi dobrou dopravní dostupnost a taktéž zázemí, které nám poskytla Vyšší
dopravní akademie, bylo skvělé (hrálo, spalo a jedlo se na jednom místě). Turnaj se konal pod
záštitou krajského radního pro školství pana Bohumila Bernáška.
V sobotu ráno se po krátkém zahájení více než 80 hráčů a hráček pustilo do hry. Ve hře byly
přebornické tituly v kategoriích 16-20 let.
Bezproblémový průběh
Co se týče průběhu turnaje, nelze než pochválit skvělý tým rozhodčích vedený zkušenou Katkou

Šimáčkovou. Nezaznamenali jsme jediný problém a kola začínala vždy na čas. Na prvních 20
šachovnicích jsme díky zápůjčce šachového svazu měli i online přenosy.
Turnaj byl velmi vyrovnaný. O tom svědčí i fakt, že mezi 1. a 10. v celkovém pořadí bylo pouhých
0,5 bodu (!).
Jaké bylo finální pořadí a kdo získal tituly?
D16 – Martina Šťastná
D18 – Karin Němcová
D20 – Karin Němcová
H16 – Rudolf Jun
H18 – Tomáš Ludvík
H20 – Tomáš Ludvík
Nejlepším družstvem byly Polabiny A. Celkové výsledky jsou dostupné, jako vždy, na webu chessresults.com
Fotky a krátká videa z turnaje jsou dostupná v této složce.
Na závěr ještě krátké shrnutí od hlavního organizátora a předsedy třebovského šachového oddílu
Ivo Praxe: “Pro šachový klub v České Třebové to byla první velká akce po velmi dlouhé době, a
proto jsme byli trochu nervózní. Nicméně vše se povedlo a lví podíl na tom má Martin Šmajzr a
Katka Šimáčková se svým týmem, který nám pomáhal a radil tak, aby celá akce proběhla bez
problémů. Co se týče samotného turnaje, mezi hráči se nevyskytl jediný problém. Všichni
nastupovali včas a na šachovnicích se častokrát bojovalo až do králů. Osobně mne velmi zaujalo,
jak jsou junioři schopní hrát kvalitní šachy i s pár sekundami na hodinách. Rád bych poděkoval
šachovému svazu za možnost pořádat takovou akci a také Pardubickému kraji za finanční podporu.”
Velmi nás těší, že se v České Třebové podařilo uspořádat takovýto velký turnaj, a věříme, že další
budou následovat.
K turnaji jsme natočili i krátké shrnující video, které si můžete pustit ZDE.
Článek publikován 21. 9. 2020 v rubrice

MČR v rapidu neslyšících 2020
Datum vydání: 21.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
V sobotu 20. září 2020 se konalo MČR neslyšících v šachu – rapidu v Brně. Této soutěže se
zúčastnilo 10 hráčů, 2 z I.PSKN, 1 z SSK Vítkovice a zbylých 7 hráčů z SKN Brno.
Hned více než polovinu tabulky obsadili hráči, kteří hrají nebo hráli závodně mezi slyšícími,
trhákem byla startovní jednička Milan Orság, který se nedávno umístil na krásném 6. místě na
mistrovství ČR v šachu mužů 2020 v Plzni, pak další neslyšící reprezentanti ČR – Jiří Stoklasa,
mezi brňáky Tomáš Petráň a Martin Paulík, pak Jiří Císař z Prahy. Nejen oni, ale turnaje se také
zúčastnil mladý a nadějný hráč Patrik Vindiš, který se teprve loni zaregistroval do sportovního
klubu neslyšících a který také nějakou dobu trénuje šachy mezi slyšícími.

Můj klub 2021
Datum vydání: 21.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
Národní sportovní agentura vypsala výzvu Můj klub 2021. Ta se zaměřuje na podporu sportovních
klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23
let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020. Více informací najdete
zde.
Všechny šachové oddíly, které pracují s mládeží, by měly výzvě Můj klub věnovat náležitou
pozornost. U větších oddílů jde výše podpory do řádu statisíců Kč. Program Můj klub je jedním z
klíčových pilířů státního financování sportu. Oproti minulým letům by v žádosti mělo být těsnější
napojení na Rejstřík sportu, prosíme tedy všechny oddíly, aby svůj zápis v Rejstříku udržovaly
aktuální.

Členství v Online šachových testech
Datum vydání: 20.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
Na webu Šachy Dolmen je nyní k dispozici možnost registrace uživatelů. Přináší tři varianty využití
Online testů.
Online šachové testy přinášejí procvičování různých šachových dovedností, zejména v oblasti
základů šachu, taktiky, koncovek, zahájení a historie. Řada dalších testů se připravuje.
Nově můžete využít tři různé varianty využití Online testů:
1. Host – můžete využít všechny šachové testy a nechat si zkontrolovat správnost řešení.
2. Bezplatné členství – můžete se registrovat a využít systematizaci testů a několik dalších funkcí.
Zdarma se můžete registrovat na tomto odkazu.
3. Placené členství – můžete naplno využít všechny funkce, navíc podpořit další vývoj systému.
Můžete využít roční individuální členství, anebo roční skupinové členství.
Rozdíly mezi třemi variantami členství si můžete prohlédnout v této tabulce.
Všechny finanční prostředky vybrané z plateb za členství budou použity na další zdokonalování a
vývoj systému. Můžete tak nejen získat užitečné tréninkové funkce, ale zároveň podpořit rychle se
rozvíjející systém, který vzniká v češtině a na míru pro české šachové prostředí.

V online šachových testech můžete procvičovat řadu šachových dovedností.

Registrovaní uživatelé mají přístup do přehledné systematizace šachových testů a dalších materiálů.
Dotazy či náměty na vylepšení můžete psát na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.
Martin Beil, Šachy Dolmen
Článek publikován 20. 9. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež.

Šachisté našli zázemí v Gymnáziu. Odehrál se zde 3. ročník Strakonického Rumpálu
Datum vydání: 20.09.2020
Zdroj: jcted.cz | Autor: Pavla Maradová | AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 000

20.9.2020 19:30 STRAKONICE - Tradiční turnaj v rapid šachu se odehrál v sobotu 19. září v aule
strakonického Gymnázia. Zde našlo čtyřicet šachistů z různých míst republiky klidné zázemí s
podporou vedení školy. Turnaj je určen pro rozehrání hráčů před zahájením soutěží družstev. Jde o
jediný velký šachový turnaj, který se odehrává na území okresu.
Účast čtyřiceti hráčů je velmi pěkná. Navíc se do strakonického Gymnázia vypravili kromě
domácích i hráči z Prachatic, Písku, Prahy, Tábora, Liberce, Sušice či Plzně.
Top hráčem byl mistr FIDE Jiří Gregor z ŠK Mahrla Praha a novopečený mistr FIDE Jakub Stinka
z ŠK Duras BVK z Králova Pole.
Pořadatelský oddíl TJ ČZ Strakonice měl v soutěži osm zástupců. „To je zhruba polovina
strakonického oddílu, protože někteří členové si na soutěž netroufli kvůli možné nákaze, protože
mají zdravotní problémy nebo jsou rizikovou skupinou kvůli věku. Nejlepší z našich je asi devátý,
takže zřejmě nebudeme mít na prvních místech někoho z našich řad. Ale to se uvidí,"řekl v průběhu
závodu, ředitel turnaje Petr Hnilo.
Hlavním rozhodčím byl Roman Veselý.
Zajímavostí je, že tímto turnajem spolupráce se strakonickým Gymnáziem pravděpodobně nekončí.
Ředitel turnaje se s ředitelem školy dohodly na uspořádání turnaje pro gymnazisty.
Více ve středečním Strakonicku

Historicky první Šachový trolejbus vyjede ve Zlíně
Datum vydání: 19.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
Šachový vlak, Šachová šalina, šachy na lodi, to vše jste již mohli zažít! Ale zahrát si šachy v
trolejbusu? To můžete jen ve Zlíně!
V sobotu 26. září vyjede ve Zlíně na svou historicky první jízdu v České republice Šachový
trolejbus. Zájemci o tento jedinečný zážitek mohou nasednout na tuto šachovou linku přesně hodinu
po sobotním poledni na zastávce Sportovní hala, odkud bude poté historický trolejbus s přívěsem
směřovat na zastávku Padělky IX, kde budou moci přistoupit další vyznavači královské hry. Odtud
pojede historický trolejbus nazpět do zastávky Sportovní hala, tak aby 13:30 mohl zahájit druhé
kolečko. Stejná perioda, trasa i zastávky se budou opakovat každou půl hodinu až do 16:30, kdy
trolejbus ze zastávky Sportovní hala vyrazí na poslední okruh prvního ročníku Šachového
trolejbusu.
Akce je určená pro mládež, studenty, ale také dospělé vyznavače královské hry bez ohledu na
výkonnosti.
Během celé jízdy si budou moci cestující zahrát šachovou partii na pěti magnetických šachovnicích
umístěných v historickém trolejbusu či jeho přívěsu. Dále také po celou dobu mohou návštěvníci

soutěžit o zajímavé ceny a ptát se na různé zajímavosti ohledně šachové tématiky komentátorů,
kteří budou každou jízdou provádět.
Chcete tedy zažít tento jedinečný šachový svátek ve Zlíně na vlastní kůži? Chcete být u toho, jak ze
zastávky Sportovní hala vyrazí poprvé v historii šachová trolejbusová linka? Neváhejte a přijďte za
námi v sobotu 26. 9. od 13:00 na zastávku Sportovní hala! Těšíme se na vás.
Jako malou ochutnávku se můžete mrknout, jak vypadala taková první historická jízda Šachové
šaliny v Brně.
1.ročník ŠACHOVÁ ŠALINA 2019
2.ročník ŠACHOVÁ ŠALINA 2020
No nebylo to skvělé? My jsme si to užili náramně.
V případě dotazů se prosím obracejte na emailovou adresu p. Bednaříka: bednarik@chess.cz

MČR v rapidu v České Třebové zahájeno
Datum vydání: 31.08.2020

Zdroj: sport.iDNES.cz +2 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: ČTK, iDNES.cz | AVE: 99 000 Kč |
GRP: 2,52 | RU / den: 227 068 | RU / měsíc: 1 184 379
Po delších přípravách bylo v České Třebové v sobotu 19.9.2020 zahájeno mistrovství ČR v rapid
šachu juniorů a juniorek.
Do hracího sálu na Skalce se sjelo více než 80 šachistů a šachistek na 9 kolový rapid turnaj, na
jehož konci budeme znát mistry ČR v kategoriích H16, H18, H20 a D16, D18 a D20.

Celý turnaj je sice před námi, ale organizátoři mají radost, že se sjela velmi kvalitní účast z celé
České republiky.
Můžete celý turnaj na online přenosech, které jsou dostupné zde i na Follow Chess
Průběžné výsledky pak můžete sledovat na chess-results.
Článek publikován 19. 9. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež.

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ
Datum vydání: 19.09.2020
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 14 | AVE: 4 937 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost:
5 288 | Tištěný náklad: 560

CZECH OPEN 2020 zahájen
Datum vydání: 18.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
Mistrovství ČR družstev v Pardubicích vstoupilo do druhé poloviny
ČESKÝ LEV KOLEŠOVICE OPEN, tedy turnaj družstev v Pardubicích má za sebou již čtyři kola.
V dosavadním průběhu se dle papírových předpokladů daří všem favoritům turnaje. Plný bodový
zisk má prozatím první nasazený tým turnaje STAY POSITIVE, ale také obhájce titulu mistra ČR z
minulého roku, družstvo Zikuda Turnov ‚A‘. Právě tyto týmy čeká v pátém kole vzájemný souboj,
který může dosti napovědět, který tým v letošním roce turnaj E vyhraje. Třetím týmem, který má po
čtvrtém kole plný bodový zisk je ANYTRADE Vlašim, kteří v následujícím kole vyzve Moravskou
Slávii Brno.
Průběžné výsledky můžete sledovat na chess-results.
Výsledková tabulka prvních 10 týmů po 4. kole:

V sobotu se v hracích prostorách Ideon odehrálo také MČR v bughouse. Po třicetišesti kolech
mistrovský titul přeborníka ČR získala dvojice Šlesinger – Jezbera, kteří o jeden bod předčili
dvojici Tajovský-Menčik. Kompletní výsledky turnaje L naleznete: ZDE.
_____
Ve čtvrtek 17. září 2020 byl MČR čtyřčlenných družstev zahájen 31. ročník CZECH OPEN v
Pardubicích. Do prvního kola turnaje E se prezentovalo 53 družstev z ČR, Německa, Polska, ale
také Slovenska.
Turnaj E nesoucí název ČESKÝ LEV KOLEŠOVICE OPEN se již tradičně hrává jako Mistrovství
ČR družstev. Mezi největší favority zisku mistrovského titulu patří bezesporu obhájce titulu z
minulého roku, tedy družstvo ŠK Zikuda Turnov ‚A‘.

Vítězi letošního ročníku budou známi v neděli 20. 9. v odpoledních hodinách. Během prvního
festivalového víkendu se kromě turnaje E odehraje hned několik dalších turnajů, jako například
Mezinárodní dáma, Rubikova kostka, Scrabble, Go, České šachy aj. Poté již přijdou na řadu hlavní
turnaje A a B, kde se představí v turnaji A z české reprezentace například velmistr Jiří Stoček.
Startovní listina A turnaji prozatím sčítá 165 hráčů z celkem 26 zemí, mezi které patří například i
exotická Venezuela, Spojené Arabské Emiráty nebo zaoceánská Kanada. V turnaji B je prozatím
přihlášeno 137 hráčům z celkem 16 zemí. Startovnímu poli zde prozatím kraluje Filip Šulc z ČR.
Hlavní turnaje během týdne doplní hned několik menších turnajů a to například ve Frolov šachu, ve
Fišerkách, bleskový turnaj nebo také turnaj v rapidu, kde je přihlášen také GM Sergei Movsesian
hající barvy Arménie, který bude obhajovat prvenství z minulého roku.
Výsledky všech turnajů můžete průběžně sledovat na chess-results.
Podrobnosti k jednotlivým turnajům, časový harmonogram a jiné naleznete na webu pořadatele
akce.
Článek publikován 19. 9. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce.

Turnov hostil český šampionát v bleskovém a rapid šachu družstev
Datum vydání: 17.09.2020
Zdroj: nasepojizeri.cz +1 | Autor: Naše Pojizeří | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 752 | RU
/ měsíc: 36 536
Minulý víkend patřil v Turnově na Střelnici šachistům. Konaly se zde prestižní závody, které skvěle
pořadatelsky zajistil domácí šachový klub. V MČR v bleskovém šachu družstev se hned od prvních

kol na předních pozicích dvacetičlenného pelotonu usadily favorizované týmy domácího Turnova A
a B.

Velmi dobře si vedla také druhá nasazená Pankrác. Nakonec se letošním Mistrem ČR v bleskovém
šachu stalo družstvo pořádajícího Turnova v sestavě IM Tomáš Kraus, GM Pavel Šimáček, IM Jan
Vykouk a IM Tomáš Studnička. Od ostatního pole se dokázala oddělit i Pankrác. Skvělým finišem a
také s pomocí lehce „kulhající" rezervy Turnova se na bronzový stupínek dostala Moravská Slávia
A.
Za zmínku určitě stojí výsledek jejich hráče GM Tomáše Poláka, který vybojoval na 1. desce 17
bodů z 19 možných při jedné porážce. Stejný bodový zisk 17/19 bodů dosáhl i turnovský IM Jan
Vykouk hrající na 3. šachovnici.
Pole startujících na MČR rapid šachu doznalo proti předchozímu dni několika změn a celkem
startovalo 26 týmů. Přijela silná družstva Unichessu Praha, Dopravních podniků Praha a také
Vyšehradu. Brňané posílili svoji sestavu o IM Petra Piska. Pořadatelé také využili možnosti
nasazení dalších družstev Libereckého kraje přidělením „divokých karet".
Jako rozhodující se ukázalo hned 5. kolo, když papírově slabší Brňané „přejeli" Turnov A
přesvědčivě 3-1. Od té doby se pevně usadili na prvním stole a až do konce už před sebe nikoho
nepustili. Turnov A se z prohry vzpamatovával jen těžce a řada nepovedených nerozhodných
výsledků ho posouvala níž startovním polem. O další medailové pozice se stále hlásili další favorité
v čele s Turnovem B, ŠK DP Praha, Sokolem Vyšehrad a překvapivě i s ŠK Líně, SK Děčín a
Sokolem Bakov. O místech na bedně (neplatí o prvním místě) se rozhodovalo až v posledním kole.
Přesvědčivá výhra družstva Turnova B (v sestavě Čech, Sodoma, Liška a Kučera) nad TJ Deskem
Liberec znamenala stříbro pro domácí. Bronz uhájil ŠK Dopravní podnik Praha před „dotírajícím"
Děčínem a Bakovem.
„Závěrem chceme poděkovat jak vedení města Turnova, tak i pracovníkům Kulturního centra
Střelnice a členům pořadatelského klubu za vstřícnost a spolupráci při uspořádání takto významné

akce. Poděkování patří také všem sponzorům a partnerům akce," uzavřel předseda pořádajícího
klubu František Zikuda.

SPORTMIX: 250 ČESKÝ RÁJ, FOTBAL, LEDNÍ HOKEJ, VOLEJBAL A ŠACHY
Datum vydání: 17.09.2020
Zdroj: turnovskovakci.cz | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500
Dnešní pravidelný týdenní sportovní přehled je velmi bohatý. Nabízí ohlédnutí za prvním ročníkem
štafetového běžeckého závodu 250 Český ráj, máme tu výsledky fotbalové, hokejové a volejbalové.
Závěr patří významnému republikovému setkání šachistů v turnovské Střelnici.
COMPRESSPORT 250 ČESKÝ RÁJ
O víkendu 11. a 12. září se v Českém ráji uskutečnil první ročník štafetového běžeckého závodu
COMPRESSPORT 250 ČESKÝ RÁJ, kterého se účastnilo celkem 52 týmů.
Jednalo se o závod amatérských běžeckých osmičlenných týmů, kdy každý z běžců absolvoval
třikrát přibližně desetikilometrový úsek. Start probíhal postupně ve sportovním areálu Maškova
zahrada v Turnově, závodníci po 250 kilometrech spletité trasy doběhli do cíle v kempu
Sedmihorky.
Běžci křižovali celý Český ráj…
Trať rozdělená do 24 úseků doslova křižovala celý Český ráj, vedla mezi skalami, překrásnými
údolími, okolo hradů i přes několik kopců. Běžci navštívili notoricky známá místa, měli ale i šanci
vidět spoustu neznámých a trochu opomíjených míst. Pojetí závodu je velmi šetrné k přírodě v
Českém ráji, závodníci startují jednotlivě v rozestupu několika minut, a i když se vzájemně
předbíhají, málokdy běží spolu více než dva běžci.
…stupně vítězů
Organizátoři závod hodnotí takto: „Jsme nadšeni, jakou podporu jsme dostali za stran našich
účastníků a kolik pozitivních hodnocení se nám sešlo. O to větší závazek pro příští rok“. Více na
https://250cr.cz/
Druhý ročník se uskuteční 21. a 22. května 2021.
Milan Dědek, 250cr@250cr.cz
Celkové pořadí
1. Why not ? – 19:03:03
2. SK 24 nejen z Brna – 20:04:04
3. Hobby Runners Čejkoviny – 20:08:08
Kategorie MASTERS
1. TIGI-SHU Men – 21:34:34
2. Trosky z Českého ráje – 23:11:11
3. Ženy v Ráji – 25:11:11
Kategorie LADY
1. Dezorientované Sokolky – 24:32:32
2. Bludné střely – 24:54:54
3. Ženy v Ráji – 25:11:11

FOTBAL
* FOTBAL, MOL CUP: Vysoké Mýto – FK Přepeře 1:2 (1:1). Branky 10. Martan, 90.+3 Volf, ŽK
4:1, diváků 325. Sestava: Truksa – Krasnický (83. Elbl, Venc, Nesvadba, Tvaroha – Martan, V.
Novotný, Pavlata, Zaradny (46. Jarosz) – Bulíř (62. Ježek), Synek (62. Volf).
Po druholigovém Varnsdorfu Přepeřští zvládli také 2. kolo českého poháru proti diviznímu
protivníkovi z města autobusů a teď se mohou těšit na dalšího soupeře z vyšších soutěží. „Necháme
se losem překvapit. Každopádně nás výhra stála hodně sil a krom úvodní čtvrthodinky, v níž
skóroval zkušený Martan, a pár slibných akcí jsme ještě prováhali, se až do poslední minuty hrál
velice vyrovnaný zápas,“ oddechl si přepeřský trenér Josef Petřík mladší při cestě domů. Domácí
totiž neproměnili pokutový kop, nicméně ve 42. minutě se mýtskému Dvořákovi podařilo vyrovnat.
Jenomže domácím s postupujícím časem docházely síly, čehož hosté náležitě využili. Po dlouhém
výkopu Truksy šly Přepeře do přečíslení a střídající Volf těsně před závěrečným hvizdem uklidil
míč na zadní tyč Zavřelovy brány a rozhodl o postupu černo-žlutých.
* FOTBAL, Holčiny Cup 2020: Sokol Měchenice – TJ Čert Fénix 1:2 (1:0). Branky Pradella 2,
rozhodčí Domácí, ŽK 0:0, diváků 20. Sestava: Tůmová – Runčíková, Ščuková, Hroncová,
Fabianová – Třísková, Honzíková, Žižková – Pradella, střídaly Fridrichová, Hanušová a Šťastná.
V neděli 13. září zamířila výprava jabloneckých čertic od turnovského nádraží k vyhlášené
měchenické plovárně. V taškách však plavky nahradily kopačky a další fotbalové propriety,
nezbytné pro sehrání prvního mistrovského utkání amatérské soutěže žen v okolí Prahy. Senzace v
podobě loňské výhry nováčka se opakovala, ovšem s mnohem většími komplikacemi. Hned v
úvodu se zranila univerzálka Třísková, takže na střídání zbyly jen začínající hráčky. A protože v
začátku druhé půle musela pro zranění odstoupit i zkušená stoperka Ščuková, po vedoucí brance
domácích málokdo z výpravy hostům věřil… Ovšem skvělý výkon brankářky Tůmové (11 let!),
rozhodčím překažený hattrick Franzisky Pradelly a obětavá hra torza týmu vedla k překvapivé
výhře nováčka nad měchenickými Girls. V dalších zápasech porazila Velká Lečice Krásnou Horu
na penalty 2:1 a čechtické panterky přehrály hráčky AFK Loděnice vysoko 5:0.
Karel Vodrážka vodraz@centrum.cz
HOKEJ
* LEDNÍ HOKEJ, příprava: HC Turnov 1931 – HC Smíchov 8:5 (1:1, 3:2, 4:2). Branky 14. a 25.
Kotyza, 21. a 50. Knap, 34. Suska, 41. Jan Zákoutský, 57. Kysela, 60. Vantuch, rozhodčí Novák –
Grundler a Krejbich, vyloučení 8:3, využití 0:2, v oslabení 0:0, diváků 50. Sestava: Března –
Kotyza, Jan Zákoutský, Kysilka, Jiří Zákoutský, Petr Zákoutský, Zbroj – Knap, Maděra, Kysela –
Suska, Vantuch, Vondráček – Mizerík, Švík, Jágr – Verner.
Jak za HCT 1931 shrnul Libor Šlechta, i přes nerozehranost obou soupeřů se na Zimním stadionu
Ludvíka Koška hrál v posledním přípravném utkání pohledný hokej, který vzhledem k venku
panujícímu letnímu parnu sledovalo jen několik desítek přihlížejících. V dresu domácích se z
pohledu diváka proti „exotickému“ pražskému mančaftu představila řada nových tváří, které by se
měly objevit v kádru pro letošní ročník krajské ligy mužů, jejíž start už je na dohled. –kvVOLEJBAL
* VOLEJBAL, KP II. třídy žen: TJ Jiskra Nový Bor B – TJ Zikuda Turnov B 1:3 (19, -16, -22, -18)
a 3:0 (19, 20, 20). Sestava: Majda Hrochová, Vanes Volková, Áňa Václavů, Deni Franzová, Niky
Karlová, Markéta Horáková a Míša Kočová.
V sobotu 12. září zavítal mladý tým juniorek a kadetek do Nového Boru, kde proti podobně starému

týmu zahrály Turnovanky velmi dobře v prvním utkání. Po rozpačitém úvodu se postupně rozehrály
a kolektivním bojovným výkonem, který byl podpořen skvělými představeními na jednotlivých
postech, po zásluze zvítězily 3:1 a připsaly si první letošní výhru. V druhém utkání se bohužel
turnovským hráčkám moc nedařilo. Problémy na příjmu dostaly celý tým do útlumu a domácí
hráčky celkem jednoznačně vrátily Turnovankám ranní prohru. K dalšímu utkání nastoupí
turnovské béčko v sobotu 19. září proti TJ Sokol Poniklá. První utkání začíná v tělocvičně ZŠ
Skálova v 10.00 hodin, druhé nejdéle ve 13.00 hodin.
Pavel Starý, pavka.staroch@seznam.cz
ŠACHY
Mistrovství ČR v bleskovém šachu čtyřčlenných družstev – 12. září, Turnov
Mistrovství ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev – 13. září, Turnov
MISTROVSTVÍ ČR 2020 V BLESKOVÉ ŠACHU DRUŽSTEV
Hned od prvních kol se na předních pozicích dvacetičlenného pelotonu usadily favorizované týmy
domácího Turnova A a B. Velmi dobře si vedla také druhá nasazená Pankrác. Velmi milým
překvapením se ukazovali mladí hráči Moravské Slávie Brno vedeni na první šachovnici
velezkušeným velmistrem Tomášem Polákem.
Věkem ještě dorostenecké a někdy málem i žákovské týmy Deska Liberec a také Klubu šachistů
Říčany 1925 určitě nebyly lehkými soupeři svým zkušenějším a starším protivníkům a vybojovali
několik velmi cenných výsledků. Liberečtí mladíci s Vaškem Fiňkem na 1. šachovnici dokázali
porazit mimo jiné i silný Děčín a Karlovy Vary. Říčanští dokázali obrat o body například Českou
Lípu, Moravskou Slávii „B“, Karlovarský Tietz a jiné.
Rozhodčí nemuseli řešit žádné reklamace ani stížnosti a tak již v 16.00 mohlo dojít na vyhlášení
výsledků, předání cen, pohárů, medailí a diplomů nejlepším pěti týmům na letošním Mistrovství ČR
družstev. S jedinou porážkou a to v době, když již bylo o jejich prvenství rozhodnuto, se stalo
letošním Mistrem ČR v bleskovém šachu družstvo pořádajícího Turnova v sestavě IM Tomáš
Kraus, GM Pavel Šimáček, IM Jan Vykouk a IM Tomáš Studnička. Od ostatního pole se dokázala
oddělit i Pankrác. Skvělým finišem a také s pomocí lehce „kulhající“ rezervy Turnova se na
bronzový stupínek dostala Moravská Slávia A.
Pořadí:
1. ŠK Zikuda Turnov A
2. TJ Pankrác A
3. Moravská Slávia A
Celkem startovalo 20 týmů.
MISTROVSTVÍ ČR 2020 V RAPID ŠACHU DRUŽSTEV
Pole startujících na Mistrovství ČR v rapid šachu doznalo proti sobotě několika změn a celkem
startovalo 26 týmů. Přijela silná družstva Unichessu Praha, Dopravních podniků Praha a také
Vyšehradu. Brňané posílili svoji sestavu o IM Petra Piska. Pořadatelé také využili možnosti
nasazení dalších družstev Libereckého kraje přidělením „divokých karet“. Prvním nasazeným však
zůstalo stále družstvo ŠK ZIKUDA Turnov A.
Hráče před 1. kolem uvítali starosta města Turnova Ing. Tomáš Hocke a RNDr. Martin Petr, Ph.D.
předseda Českého šachového svazu.
Do obědové pauzy (po 4. kole) plnila roli favorita extraligová sestava Turnova A. Ovšem míru
štěstí si asi jejich hráči vybrali právě ve 4. kole, když zápas se svými kolegy z B-týmu otočili z

„optických“ 1-3 na konečnou výhru 2,5-1,5. Ostatní spolufavorité také „okupovali“ přední místa
pořadí. Jako rozhodující se ukázalo hned 5. kolo, když papírově slabší Brňané „přejeli“ Turnov A
přesvědčivě 3-1. Od té doby se pevně usadili na prvním stole a až do konce už před sebe nikoho
nepustili. Turnov A se z prohry vzpamatovával jen těžce a řada nepovedených nerozhodných
výsledků ho posouvala níž startovním polem. O další medailové pozice se stále hlásili další favorité
v čele s Turnovem B, ŠK DP Praha, Sokolem Vyšehrad a překvapivě i s ŠK Líně, SK Děčín a
Sokolem Bakov.
O místech na bedně (neplatí o prvním místě) se rozhodovalo až v posledním kole. Přesvědčivá
výhra družstva Turnova B (v sestavě Čech, Sodoma, Liška a Kučera) nad TJ Deskem Liberec
znamenala stříbro pro domácí. Bronz uhájil ŠK Dopravní podnik Praha před „dotírajícím“ Děčínem
a Bakovem.
Pořadí:
1. Moravská Slávia A
2. ŠK Zikuda Turnov B
3. ŠK Dopravní podnik Praha
Startovalo 26. družstev.

NA 64 POLÍCH
Datum vydání: 17.09.2020
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/Na jižní Moravě | Strana: 15 | Autor: (kal) | AVE:
4 020 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560

Turnov hostil MČR v bleskovém a rapid šachu družstev
Datum vydání: 16.09.2020
Zdroj: turnov.cz | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500
Minulý víkend patřil v Turnově na Střelnici šachistům. Konaly se zde prestižní závody, které skvěle
pořadatelsky zajistil domácí šachový klub.
V MČR v bleskovém šachu družstev se hned od prvních kol na předních pozicích dvacetičlenného
pelotonu usadily favorizované týmy domácího Turnova A a B. Velmi dobře si vedla také druhá
nasazená Pankrác. Nakonec se letošním Mistrem ČR v bleskovém šachu stalo družstvo pořádajícího
Turnova v sestavě IM Tomáš Kraus, GM Pavel Šimáček, IM Jan Vykouk a IM Tomáš Studnička.
Od ostatního pole se dokázala oddělit i Pankrác. Skvělým finišem a také s pomocí lehce „kulhající“
rezervy Turnova se na bronzový stupínek dostala Moravská Slávia A. Za zmínku určitě stojí
výsledek jejich hráče GM Tomáše Poláka, který vybojoval na 1. desce 17 bodů z 19 možných při
jedné porážce. Stejný bodový zisk 17/19 bodů dosáhl i turnovský IM Jan Vykouk hrající na 3.
šachovnici.

Ve Zlíně se uskuteční celotýdenní mezistátní šachové utkání
Datum vydání: 16.09.2020
Zdroj: zlinskenovinky.cz +5 | Rubrika: regiony | AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,23 | RU / den: 20 784 |
RU / měsíc: 275 930
Šachový svaz České republiky uspořádá přátelské mezistátní utkání mužské reprezentace, na které
pozval reprezentaci z Polska.
Nad utkáním, které se uskuteční ve zlínském hotelu Moskva v pondělí 14. září, převzal záštitu radní
Zlínského kraje Miroslav Kašný.
„Vítám, že se mezistátní šachový turnaj odehraje ve Zlíně, kde mají šachy velkou tradici. Je
symbolické, že v letošním roce oslaví Zlínský šachový klub 95 let od svého vzniku,“ uvedl radní
Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.
„V době, kdy byla zrušena většina oficiálních světových soutěží v šachu, jsme hledali adekvátní
náhradu za zrušené soutěže. Jednou z nich je právě utkání mužské reprezentace s Polskem,“ sdělil
Rostislav Svoboda, místopředseda Šachového svazu České republiky.
Zlínský klub měl jednu z prvních heren v současném hotelu Moskva, kde se uskutečnilo mnoho
významných šachových akcí. V roce 1937 zde sehrál simultánku mistr světa Jose Raul Capablanca,
v roce 1943 další mistr světa Alexandr Aljechin, další simultánní produkce zde sehráli šachoví
mistři Flor, Keres, Opočenský. V roce 1998, se tady uskutečnilo také mistrovství ČR mužů a další
nespočetná řada šachových festivalů a turnajů mládeže.

Muzeum Vysočiny Jihlava zve na přednášku CESTA NA MĚSÍC, KTERÁ SE NEPOVEDLA
Letošní utkání sehrají pětičlenná družstva mužů na pět kol tzv. sheweningenským systém, tzn., že
každý hráč z jednoho družstva se postupně střetne se všem hráči soupeřova týmu. V průběhu utkání
se ve Zlíně uskuteční zasedání výkonného výboru Šachového svazu a ve středu 16. září Zlín
navštíví staronový mistr ČR a česká šachová jednička, velmistr David Navara.
Sestava týmu České republiky:
Jiří Štoček, IGM (mezinárodní velmistr), 3. hráč žebříčku ČR
Vlastimil Babula, IGM, 5. hráč žebříčku ČR
Nguyen Thai Dai Van, IGM, 6. hráč žebříčku ČR
Jan Krejčí, IGM, 11. hráč žebříčku ČR
Tadeáš Kriebel, IGM, 12. hráč žebříčku ČR
Nehrající kapitán: Zbyněk Hráček, IGM
Pro Zlinskenovinky.cz Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje
(lh,zlinskenovinky.cz,foto web ZK)

Ve Zlíně se uskuteční celotýdenní mezistátní šachové utkání
Datum vydání: 15.09.2020
Zdroj: prvnizpravy.cz | Autor: (lh,zlinskenovinky.cz,foto web ZK) | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,10 |
RU / den: 8 988 | RU / měsíc: 119 325
Šachový svaz České republiky uspořádá přátelské mezistátní utkání mužské reprezentace, na které
pozval reprezentaci z Polska.
Nad utkáním, které se uskuteční ve zlínském hotelu Moskva v pondělí 14. září, převzal záštitu radní
Zlínského kraje Miroslav Kašný.
„Vítám, že se mezistátní šachový turnaj odehraje ve Zlíně, kde mají šachy velkou tradici. Je
symbolické, že v letošním roce oslaví Zlínský šachový klub 95 let od svého vzniku,“ uvedl radní
Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.
„V době, kdy byla zrušena většina oficiálních světových soutěží v šachu, jsme hledali adekvátní
náhradu za zrušené soutěže. Jednou z nich je právě utkání mužské reprezentace s Polskem,“ sdělil
Rostislav Svoboda, místopředseda Šachového svazu České republiky.
Zlínský klub měl jednu z prvních heren v současném hotelu Moskva, kde se uskutečnilo mnoho

významných šachových akcí. V roce 1937 zde sehrál simultánku mistr světa Jose Raul Capablanca,
v roce 1943 další mistr světa Alexandr Aljechin, další simultánní produkce zde sehráli šachoví
mistři Flor, Keres, Opočenský. V roce 1998, se tady uskutečnilo také mistrovství ČR mužů a další
nespočetná řada šachových festivalů a turnajů mládeže.
Muzeum Vysočiny Jihlava zve na přednášku CESTA NA MĚSÍC, KTERÁ SE NEPOVEDLA
Letošní utkání sehrají pětičlenná družstva mužů na pět kol tzv. sheweningenským systém, tzn., že
každý hráč z jednoho družstva se postupně střetne se všem hráči soupeřova týmu. V průběhu utkání
se ve Zlíně uskuteční zasedání výkonného výboru Šachového svazu a ve středu 16. září Zlín
navštíví staronový mistr ČR a česká šachová jednička, velmistr David Navara.
Sestava týmu České republiky:
Jiří Štoček, IGM (mezinárodní velmistr), 3. hráč žebříčku ČR
Vlastimil Babula, IGM, 5. hráč žebříčku ČR
Nguyen Thai Dai Van, IGM, 6. hráč žebříčku ČR
Jan Krejčí, IGM, 11. hráč žebříčku ČR
Tadeáš Kriebel, IGM, 12. hráč žebříčku ČR
Nehrající kapitán: Zbyněk Hráček, IGM
Pro Zlinskenovinky.cz Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje
(lh,zlinskenovinky.cz,foto web ZK)

Šachy jako trénink strategie: Vydělat se s nimi dá i pěkný balík
Datum vydání: 15.09.2020
Zdroj: epochaplus.cz | Autor: Helena Stejskalová | AVE: 25 000 Kč | GRP: 0,31 | RU / den: 28 270
Španělský hrabě Ermengol Urgell (974–1010) už má smrt na jazyku, ale ví, že ho čeká ještě jedna
povinnost. Sepsat závět. Probírá všechny položky svého majetku. Vezme do ruky cennou šachovou
figurku z?křišťálu.
Zasní se. Tak rád hrával a bystřil si mozek. Komu soupravu darovat?
Chvíli váhá, a nakonec se ji rozhodne věnovat jihofrancouzskému klášteru Saint-Gilles–du Gard u
Nimes. Když muslimové v 8. století proniknou přes Gibraltar na území dnešního Španělska, právě
Španělé se od nich naučí této královské disciplíně pocházející zřejmě z Indie.
Oblíbí si ji dokonce i mniši…
Popularita šachů stoupá už ve středověku.
Vstupenka do nejvyšší společnosti
Na rozdíl od hry v kostky, kterou středověká církev ostře odsuzuje jako dílo Satanovo, pro šachy
má pochopení a spousta hodnostářů je dokonce aktivně hraje. Královská strategická hra zdomácní i
na evropských dvorech vyšší šlechty.
Německý kníže si prohlíží mladého, asi čtrnáctiletého chlapce, nové páže, které si vybral. Je
pohledný, společenskou etiketu ovládá, při hostině si ostudu neudělal. „Umíš hrát šachy?,“ vypálí
na něj otázku.
Páže jenom vyděšeně zavrtí hlavou. Hrabě si povzdychne. „S tebou bude ještě práce,“ zabrumlá si
pod vousy. Zazvoní na sluhu a nechá přinést šachovnici s figurkami. Za chvíli už mladíkovi

vysvětluje, jak táhnout tou kterou figurkou a jak si vytvářet strategii.
Umění hrát šachy se už ve středověku stává vstupenkou do nejvyšší společnosti.
Alfonso X. Moudrý se zabývá teroií hry a sepisuje o tom i knihu.
Hraje i žirafa nebo slon
Zhýčkaní hráči už neví, jak by si hru zpestřili. Kastilský a leónský král Alfonso X. Moudrý (1221–
1284) sepisuje knihu Libro de los juegos (Kniha her), kde líčí i hru v šachy. Zlí jazykové ovšem
tvrdí, že není jejím autorem.
Napsal zřejmě jenom předmluvu, a pokud toho zachytil víc, stejně prý jenom popisoval věci, které
tehdejší šachisté znali. Nic nového nepřinesl. Při hře se sám nudí… „Proč mohu koněm táhnout
jenom určitým způsobem?
,“ ptá se svého spoluhráče. „Protože to říkají pravidla,“ odpoví mu rádce u protější strany
šachovnice a Alfonso se nespokojeně zašklebí. Čekal nějaký nápad, jak partii oživit. Nakonec se
proto pustí do inovací sám a rozhodne se hru doplnit o pár dalších figurek, například lva, žirafu,
krokodýla nebo jednorožce.
Turkický válečník Tamerlán (1336–1405) přidává ještě velblouda se slonem.
Často a rády hrají i ženy.
Emancipovaná dáma
Šachy ovládnou i ženy a nejednou se partie stane zástěrkou pro milostné dostaveníčko. Svobodná
šlechtična nesmí vyrazit ven bez své gardedámy a zrovna tak ji nesmí navštívit o samotě v soukromí
žádný muž, jinak oba riskují společenské faux-pas.
Když se k ní ale muž vydá pod záminkou, že si společně zahrají šachy, společenské konvence
takovou schůzku povolují. Postavení mocných renesančních dam, které dokážou svými intrikami
ovládnout nejednoho muže, jako například italská šlechtična Kateřina Sforza (1463–1509),
přezdívaná tygřice, se promítne i do podoby šachů.
Dáma, tedy královna, se stává nezávislou figurkou, která se smí pohybovat na šachovnici do všech
směrů. Ovládne šachovnice, stejně jako mnohé šlechtické dvory.
V kavárnách se partie mění v byznys, na kterém se dá vydělat. Přihlížejí i kibicové.
Vydělá velký balík
V 18. století už přibývající šachové kavárny obohatí seznam povolání o další položku: profesionální
šachista. Úplně prvním je možná Francouz Françoise André Danican Philidore
(1726–1795), který sází hlavně na umění pěšců.
„Jsou duší hry,“ říká o nich.
Mozek si rád bystří i sám Napoleon I. Bonaparte.
Když si Napoleon I. Bonaparte (1769–1821) chce ještě jako pouhý francouzský poručík trochu
procvičit strategické myšlení, prohlásí: „Zajdu si na partii šachů,“ a rázným krokem míří pařížskou
ulicí Saint-Honoré do zdejší Café de La Régence.
V čísle 161 tu už od roku 1670 vítají šachisty s otevřenou náručí. Partie tu dychtivě sleduje spousta
diváků. Někteří kibicují, další odvážně sázejí na vítěze. Šikovnému stratégovi může dobrá hra
naplnit prázdné kapsy.
Podaří se to třeba Italovi Ingaziovi Calvimu (1797–1876), který si tu za čtyři roky profesionální hry
vydělá pořádný balík, celkem 40 tisíc franků (pro srovnání pokuta během nepokojů v roce 1848
činila 5000 franků).

Turnaj rodinných dvojic v Krnově
Datum vydání: 15.09.2020
Zdroj: chess.cz | Autor: Turnajové Propozice Zde | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
V sobotu 12. 9. 2020 jsme na Hlavním náměstí v Krnově připravili odložený 8. Turnaj rodinných
dvojic. Sešlo se nás tentokrát 41 rodinných párů z celkem 10 měst a obcí. Trochu chyběli tradiční
účastníci ze vzdálenějších oddílů a také z Polska, ale bohužel Covid je velký strašák. Akci výrazně
finančně podpořilo město Krnov a také Šachový svaz ČR v rámci projektu „Popularizace šachu
2020“. Za zajištění kompletního venkovního mobiliáře děkujeme MIKS Krnov a za pomoc s jeho
stěhováním a skládáním tatínkům našich hráčů.
Na začátku jsme dodatečně dekorovali medailemi za 2. místo členy našeho mládežnického
prvoligového týmu, aby jejich sláva z konce minulé sezóny měla to správné oddílové publikum.

Turnaj jsme hráli na 5 kol, aby to dospěláci vydrželi a získané body obou spoluhráčů se sčítaly.
Díky grantům jsme si mohli dovoli pořídit pěkné ceny i poháry pro všechny dětské účastníky, a tak
stres z případného neúspěchu nebyl tak veliký. Náměstí bylo v sobotu plné k prasknutí, když ve
stejný čas probíhal veliký Coffee festival vč. doprovodných sportovních programů např.
Atletického oddílu, či hokejistků, vedle nás probíhal sraz autoveteránů, konaly se svatby, chystalo
se „Burčákobraní“ s folklórním a swingovým doprovodem. Diváků bylo nezvykle mnoho a my
jsme dokázali, jak jsou šachy v našem regionu populární a kolik se jim věnuje dětí.
Vítězové:

Celou akci pečlivě dokumentovali naši fotografové, a tak všichni účastníci mají svou účast
zaznamenanou a my věříme, že mezi všemi fotkami najdou tu svou – památeční. Zde je společná
fotka a níže odkaz na úložiště, kde najdete všechny ostatní.

Šachový svátek ve Zlíně. Česko hraje s Polskem
Datum vydání: 15.09.2020
Zdroj: Mladá fronta DNES | Rubrika: Kraj Zlínský | Strana: 15 | Autor: (fop) | AVE: 100 770 Kč |
GRP: 5,53 | Čtenost: 497 508 | Tištěný náklad: 125 467 | Prodaný náklad: 102 677

Šachový svátek ve Zlíně. Česko hraje mezistátní zápas s Polskem
Datum vydání: 15.09.2020
Zdroj: sport.iDNES.cz +2 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: fop | AVE: 99 000 Kč | GRP: 2,52 | RU
/ den: 227 068 | RU / měsíc: 1 184 379
V roce 1937 sehrál v Baťově městě simultánku mistr světa José Raúl Capablanca, o šest let později
další světový šampion Alexandr Aljechin. Od pondělka hostí Zlín mezistátní šachové utkání Česka
s Polskem.
„Za situace, kdy se většina světových šachových turnajů nekoná a před pandemií musela ustoupit i
olympiáda v Rusku, jsme hledali pro naše špičkové hráče adekvátní náhradu,“ vysvětlil
místopředseda českého šachového svazu Rostislav Svoboda.
Zlín jako dějiště duelu zvolil svaz záměrně.
„Šachy tady mají velkou tradici. Zlínský klub v letošním roce oslaví 95 let od svého vzniku a jednu
z prvních heren měl v současném hotelu Moskva,“ zmínil místo střetnutí.
Zápas má výjimečný formát. Země se obvykle střetávají na olympiádách a šampionátech v zápasech
hraných na čtyři partie. Ve Zlíně změří síly pětičlenná družstva, přičemž od pondělí do pátku se
každý hráč utká s každým.
„Takový duel jsem nikdy nehrál,“ marně lovil v paměti nehrající kapitán českého družstva a
mezinárodní velmistr Zbyněk Hráček.
Soupeři se dohodli, že nepostaví své dva nejlepší hráče. V české nominaci tak schází čerstvý
desetinásobný mistr republiky David Navara i tuzemská dvojka Viktor Láznička. „Utkání jsme
pojali tak, abychom vyzkoušeli hráče širšího okruhu reprezentace. Letos moc šancí neměli,
soustředění zápasy nenahradí,“ poznamenal místopředseda svazu.
Mírným favoritem jsou Češi. „S Poláky jsme dlouho prohrávali, ale poslední dva zápasy jsme
zvládli lépe,“ připomněl Hráček.
Po úvodním dni se jeho svěřenci ujali vedení 3:2. Čtyři partie skončily patem, plusový bod získal
Jiří Štoček s černými figurami. Průběh jednotlivých zápasů nabízí stránky www.chess.cz.

Krása i hořkost
Datum vydání: 15.09.2020
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 20 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE:
61 340 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Datum vydání: 15.09.2020
Zdroj: Týdeník Karvinsko | Rubrika: Sport | Strana: 15 | AVE: 4 547 Kč | GRP: 0,39 | Čtenost:
35 000 | Tištěný náklad: 2 660

Šachy na Moskvě
Datum vydání: 14.09.2020
Zdroj: Kroměřížský deník +3 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: (hed) | AVE: 831 Kč |
GRP: 0,01 | Čtenost: 1 017 | Tištěný náklad: 590

Zlín bude hostit mezistátní šachové utkání
Datum vydání: 14.09.2020
Zdroj: zlin.cz | Autor: Irena Frolová | AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 00
ZLÍN - Šachový svaz České republiky uspořádá přátelské mezistátní utkání mužské reprezentace,
na které pozval reprezentaci z Polska. Nad utkáním, které se uskuteční ve zlínském hotelu Moskva
v pondělí 14. září, převzal záštitu radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, server Zlin.cz o tom
informovala mluvčí krajského úřadu Adéla Kousalová.
„Vítám, že se mezistátní šachový turnaj odehraje ve Zlíně, kde mají šachy velkou tradici. Je
symbolické, že v letošním roce oslaví Zlínský šachový klub 95 let od svého vzniku,“ uvedl radní
Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.
„V době, kdy byla zrušena většina oficiálních světových soutěží v šachu, jsme hledali adekvátní
náhradu za zrušené soutěže. Jednou z nich je právě utkání mužské reprezentace s Polskem,“ sdělil
Rostislav Svoboda, místopředseda Šachového svazu České republiky.
Zlínský klub měl jednu z prvních heren v současném hotelu Moskva, kde se uskutečnilo mnoho
významných šachových akcí. V roce 1937 zde sehrál simultánku mistr světa Jose Raul Capablanca,
v roce 1943 další mistr světa Alexandr Aljechin, další simultánní produkce zde sehráli šachoví

mistři Flor, Keres, Opočenský. V roce 1998, se tady uskutečnilo také mistrovství ČR mužů a další
nespočetná řada šachových festivalů a turnajů mládeže.
Letošní utkání sehrají pětičlenná družstva mužů na pět kol tzv. sheweningenským systém, tzn., že
každý hráč z jednoho družstva se postupně střetne se všem hráči soupeřova týmu. V průběhu utkání
se ve Zlíně uskuteční zasedání výkonného výboru Šachového svazu a ve středu Zlín navštíví
staronový mistr ČR a česká šachová jednička, velmistr David Navara.

Závěrečná zpráva z Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu
Datum vydání: 14.09.2020
Zdroj: chess.cz | Autor: Jakub Kůsa, Moravské Slavie Brno | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU /
den: 3 000
O prvním zářijovém víkendu proběhlo Mistrovství ČR mládeže v rapidu. Pořadatelské role se ujal
klub Šachové akademie VŠTE České Budějovice, z.s. Zázemí k turnajovým kláním propůjčila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Partnerem celé akce se stala Jihočeská vědecká
knihovna. Záštitu všech šachových klání převzal rektor VŠTE prof. Ing. Marek Vochozka, MBA,
Ph.D. Slavnostního zahájení se zúčastnil prorektor VŠTE Ing. Vojtěch Stehel, MBA, Ph.D. a rektor
Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. a ředitel Jihočeské vědecké knihovny Mgr.
Ivo Kareš. Závěrečného vyhlášení vítězů a předání medailí se také zúčastnil předseda ŠSČR RNDr.
Martin Petr, Ph.D.. Bohužel se na pořádání nemohlo podílet ani Město České Budějovice, ani
Jihočeský kraj. Obě instituce své granty vypisují dříve než je znám pořadatel akce. I přes to byl
pořadatel schopen díky osobní, finanční i materiální podpoře celého týmu akademie akci
zrealizovat.
Rapidové turnaje se hrály tempem 20minut + 5 vteřin za tah a pořadatelům se úspěšně dařilo
dodržet před turnajem zveřejněný časový plán. O mistrovské tituly se utkali chlapci a dívky ve
kategoriích do 10, 12 a 14 let. Oddělený byl Open turnaj v Biologickém centru akademie věd, který
byl cca 500 metrů vzdálen od hlavní hrací místnosti.

V kategoriích do 10 let zvítězila Bartečková Valérie z BŠŠ a Bouška Jiří z Polabin.

V kategoriích do 12 let zvítězila Janoušková Adéla z Líní a Němec Jáchym z Říčan.
Pořadatelský klub VŠTE z turnajů neodešel s prázdnou, když v této kategorii bral bronz Pražák
Daniel.

V kategoriích do 14 let zvítězila Voříšková Anna z Lipek a FM Stalmach Richard z FrýdkuMístku.

V Open turnaji zvítězil Jakub Kůsa z Moravské Slavie Brno.

Kompletní výsledky naleznete na stránkách Chess-results.
https://chess-results.com/tnr531445.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE
V průběhu mistrovství oslavili tři hráči své narozeniny, což pořadatelům také neuniklo.
Oceněným i oslavencům gratulujeme.
Výkony hráčů pozitivně poznamenalo i rozhodnutí pořadatelů o vstupu diváků a rodičů do hrací
místnosti. Do hrací místnosti mohli vstupovat pouze hráči a rozhodčí. O tomto šťastném rozhodnutí
vypovídal absolutní klid v hrací místnosti a plné soustředění hráčů na šachy a také klid pro rozhodčí
při jejich práci. Na hladký průběh soutěží dbali rozhodčí Martin Šmajzr, Veronika Šmajzrová,
Milan Durchan, Martin Hejda pod vedením hlavní rozhodčí Kateřiny Šimáčkové.
Z mistrovských turnajů byly přenášeny online partie z prvních osmi šachovnic. Tyto partie mohli
diváci sledovat na portálech FollowChess a LiveChess a zároveň na dvou místech v blízkosti
hracího sálu (studentský klub Kampa a Biologické centrum AV). Tyto partie lze nyní stáhnout na
stránkách pořadatelů, viz http://chess.vstecb.cz/index.php/2020/08/24/mistrovstvi-cr-mladeze-vrapid-sachu-2020-2/
Hráči byli ubytování na kolejích v těsné blízkosti hracího sálu. Též jídelna byla blízko, totiž o
podlaží níže než hrací sál. Jedinou komplikací celého turnaje bylo epidemiologické opatření nošení

roušek, které malinko hráčům, rozhodčím i pořadatelům stěžovaly život. Toto rozhodnutí však
nemohl pořadatel ovlivnit, mohl ho pouze respektovat.
Cílem organizátorů bylo kromě bezproblémového turnaje také aktivní trávení volného času.
Možné bylo zapůjčení sportovních pomůcek na různé sporty (badminton, frisbee, ringo, vybíjená,
fotbal…). Zajímavou atrakcí bylo i „stopování po QR kódech“ s odměnou pro úspěšné řešitele.
Stánek s rubikovými kostkami všelijakých velikostí a tvarů se taktéž osvědčil (už objednáváme
další).
V sobotu v 18:00 hodin proběhlo setkání rodičů pod patronací Komise rodičů Ing. Václava
Veverky. Od 19:00 hodin se uskutečnila přednáška Stanislava Stárka z Říčan na téma „Šachová
pyramida“, která byla velmi přínosná.
Na závěr mistrovství organizátoři vypustili do světa „travelbug“, který nasměrovali do rodiště
mistra světa Magnuse Carlsena s cílem propagovat český mládežnický šach po celé Evropě.
Doufáme, že se Magnus Carlsen se s naší šachovou věží vyfotí a pošle ji zpět!

K tomu všemu nám přálo i slunečné počasí a připravenou „mokrou variantu“ jsme nemuseli využít.
Velice děkujeme Českému Šachovému svazu (Radimu Borůvkovi) za poskytnutí online šachovnic a
klubu ŠK Klatovy (Karlu Nováčkovi) za zapůjčení VŠECH šachových souprav.
Z obou hracích dnů a vyhlášení vítězů byl pořízen záznam, který můžete shlédnout na webu
pořadatele.

František Rolínek, ředitel turnaje
Vladimíra Nechvátalová, organizátor
Článek publikován 14. 9. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež.

Dorota Veverková ze Sokola Tábor si přivezla stříbro z mistrovství republiky v rapid
šachu
Datum vydání: 14.09.2020
Zdroj: Táborský deník | Rubrika: Sport/Táborsko | Strana: 10 | Autor: (mik) | AVE: 5 455 Kč | GRP:
0,12 | Čtenost: 10 735 | Tištěný náklad: 1 480

Šachový šampion z Batelova. Talentu si rodiče všimli při člověče, nezlob se a u karet
Datum vydání: 14.09.2020
Zdroj: ČRo - vysocina.cz +1 | Rubrika: Sport | AVE: 10 000 Kč | GRP: 0,49 | RU / den: 44 097 | RU
/ měsíc: 585 435
Nejnovějším šachovým králem Vysočiny v kategorii do deseti let se stal osmiletý Martin Policar z
Batelova.
Nadějný šachista skončil na třetím místě ve společné kategorii včetně dospělých, která se hodnotí
bodově podle výkonnosti. Jen chvíli předtím reprezentoval na Mistrovství evropské ligy mládeže,
kde ve své věkové kategorii skončil čtvrtý. Z turnajů a zápasů v šachu vozí jednu trofej za druhou.

Doma všechny porážel
Když byl Martin malý, rodiče si všimli, že i když toho moc nenamluví, myslí mu to logicky a hry
mu jdou. „Marťa v nějakých čtyřech letech začínal hrát klasicky člověče, nezlob se a všechny
přehrál. Tak se zkoušely karty, a také všechny porážel, tak se začalo se šachy. Hrál s dědou, se
strýcem, s tátou a celý první rok jenom prohrával, nevyhrál ani jednou. Ale vytrvalost mu zůstala,
bavilo ho to pořád. A když jsme viděli, že už doma nemá žádné soupeře, začali jsme dojíždět do
Jihlavy do kroužku. Během roku tam taky soupeře přehrál, tak jsme začali objíždět turnaje a díky
tomu jsme se dostali do Pelhřimova do kroužku,“ vzpomíná maminka Olga Policarová na
Martinovy šachové začátky.
Tréninky s velmistrem
Dnes žije Martinovými šachy celá rodina. Dávno totiž nezůstalo jen u kroužku. „Jeho týden je
takový, že má úterý, středa tréninky v Náměšti, ve čtvrtek trénink Pelhřimov, v pátek kroužek v
Pelhřimově a víkendy soustředění nebo turnaje,“ vypočítává maminka.
Dvakrát týdně dojíždí Martin s rodiči na dvouhodinové tréninky do Náměště nad Oslavou za
velmistrem Petrem Veličkou. „Sedli si oba dva, Martin ho má strašně rád, mají spolu kamarádský
vztah a jeden druhému věří,“ chválí trenéra tatínek Karel Policar.
Sourozenci jsou Martinovi největší fanoušci
Trénink doplňují domácí úkoly, což jsou pro šachistu hlavně diagramy, kdy se řeší různé situace na
šachovnici. Na to je potřeba klid, ale osmiletý Martin však má dva mladší sourozence.
Co když se v domácím prostředí nemůže soustředit? „Tak na ně zařvu. Matěj poslechne, ale Lucka
zlobí dál,“ říká s úsměvem Martin. Jeho sourozenci jsou ale zároveň jeho největším i fanoušky.
„Oni ty Marťovy úspěchy, turnaje tak prožívají, že když řeknu Marťa vyhrál, tak jsou doma oslavné
tanečky a velká radost,“ uzavírá Olga Policarová.

Pravidelné šachové rubriky v tisku
Datum vydání: 13.09.2020
Zdroj: chess.cz | Autor: Václavu Fiňkovi | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
V tomto článku se budeme blíže věnovat pravidelným rubrikám v denním tisku, které se zabývají
různými aspekty šachové hry nebo šachových problémů. Autoři těchto šachových hlídek si jistě
zaslouží za svou propagaci královské hry krátký medailonek včetně ukázek jejich tvorby.

Jako prvního představujeme pana Tomáše Zacha (*1950). První šachový turnaj (a to korespondenční)
sehrál v roce 1964 a obsadil v něm 2. – 3. místo, praktickému šachu se věnoval od poloviny 70. let v
pražském oddíle Uhelné sklady. Díky svému přátelství s Michalem Dragounem se zabývá řešením i
skládáním šachových úloh. Od roku 2005 vede pravidelnou šachovou rubriku v Podbrdských
Novinách, která vychází jednou měsíčně. Dále vychází jeho šachová hlídka v Rokycanském deníku,
z něhož je následující ukázka šachového okénka otištěného dne 5. září 2020:

Známým šachovým publicistou, spisovatelem a nakladetelm je Mgr. Jan Kalendovský (*1947).
Kromě publicistické práce se věnuje též šachové historii. Je autorem či spoluautorem řady ceněných
šachových knih, jmenujme např. tituly „Historie korespondenčního šachu 1870-1999“, „Královna
šachu Věra Menčíková“ nebo „Richard Réti, šachový myslitel“. Již od roku 1973 vede šachovou
hlídku v Brněnském deníku (dříve vycházel pod názvem Rovnost) a jeho pravidelné šachové
rubriky taktéž vycházejí v některých okresních variacích Deníku v Jihomoravském kraji. Příkladem
jeho činnosti je článek otištěný v Brněnském deníku dne 10. září 2020 (zdroj: FB Mgr.
Kalendovského):

Šachovou rubriku v časopise pro zrakově postižené ZORA vede pan Stanislav Juříček (*1952) ze
Vsetína. Pan Juříček v praktickém šachu dosáhl na titul kandidáta mistra FIDE (CM) a v
korespondenčním a skladebním šachu získal titul kandidáta mistra sportu. Po celou svoji kariéru
(kromě let strávených na vojně) působil v šachových oddílech na Valašsku, spolu s bratrem
Antonínem vydal knihu „100 let šachu na Valašsku“ (zdroj: http://www.sachy-vsetin.cz/116juricek.html).
Níže prezentujeme soutěžní úlohu s tématem blokace ústupových polí z květnového vydání
časopisu ZORA:

Dále bychom Vám rádi představili Mgr. Pavla Matochu (*1972), který od roku 1992 pracuje jako
novinář. V roce 2004 založil Pražskou šachovou společnost, se kterou pořádá význačné šachové
akce a zápasy předních světových velmistrů s českou šachovou špičkou. V roce 2020 byl zvolen do
Rady České televize. V Lidových novinách pravidelně píše o šachu a souvisejících tématech, v
tištěné podobě vychází jeho rubrika každé úterý. Z poslední doby vyšel v Lidových novinách jeho
článek o penězích v šachu nebo o naší velké naději Václavu Fiňkovi.
Pokud víte o autorovi/pravidelné rubrice, na kterou jsme v tomto článku zapomněli, informujte nás
prosím na emailové adrese kmk@chess.cz.
Článek publikován 13. 9. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce.

Přijďte se za námi podívat na festival Praha Září
Datum vydání: 13.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
V termínu od soboty 12.9. do soboty 19.9. jsou šachy součástí festivalu Praha Září, který se koná na
Pražském výstavišti v Holešovicích.

Pro návštěvníky jsou připraveny zahradní šachy, plyšové šachy, pár sad klasických stolních šachů a
naši dobrovolníci, kteří rádi návštěvníkům poradí. Kromě šachů si můžete v blízkém okolí
vyzkoušet i mnoho dalších sportů.
Budeme se na Vás těšit v následujících časech:
SO 12.9.: 12:00 – 19:00
NE 13.9.: 12:00 – 19:00
PO 14.9.: Festival se nekoná
ÚT 15.9.: 14:00 – 19:00
ST 16.9.: 14:00 – 19:00
ČT 17.9.: 14:00 – 19:00
PÁ 18.9.: 14:00 – 19:00
SO 19.9.: 12:00 – 19:00
Jak to u nás vypadalo v sobotu?

Mapku rozmístění sportů naleznete ZDE.

Článek publikován 13. 9. 2020 v rubrice Aktuality KMK, Aktuality na hlavní stránce.

Turnovský Granát vyhrál Priehoda
Datum vydání: 13.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
V sobotu 5. 9. 2020 se rozjel další, již 14. ročník seriálu turnajů GRAND Prix v rapid šachu. Tak
jako už několik let po sobě se prvním turnajem stal tradiční GRANÁT, pořádaný klubem ŠK
ZIKUDA Turnov z.s.
Závěrečnou zprávu z turnaje naleznete ZDE.
Článek publikován 13. 9. 2020 v rubrice

Ve Zlíně se uskuteční celotýdenní mezistátní šachové utkání
Datum vydání: 12.09.2020
Zdroj: radiokromeriz.cz | AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 000
Šachový svaz České republiky uspořádá přátelské mezistátní utkání mužské reprezentace, na které
pozval reprezentaci z Polska. Nad utkáním, které se uskuteční ve zlínském hotelu Moskva v pondělí
14. září, převzal záštitu radní Zlínského kraje Miroslav Kašný.
„Vítám, že se mezistátní šachový turnaj odehraje ve Zlíně, kde mají šachy velkou tradici. Je
symbolické, že v letošním roce oslaví Zlínský šachový klub 95 let od svého vzniku,“ uvedl radní
Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.
„V době, kdy byla zrušena většina oficiálních světových soutěží v šachu, jsme hledali adekvátní
náhradu za zrušené soutěže. Jednou z nich je právě utkání mužské reprezentace s Polskem,“ sdělil
Rostislav Svoboda, místopředseda Šachového svazu České republiky.
Zlínský klub měl jednu z prvních heren v současném hotelu Moskva, kde se uskutečnilo mnoho
významných šachových akcí. V roce 1937 zde sehrál simultánku mistr světa Jose Raul Capablanca,
v roce 1943 další mistr světa Alexandr Aljechin, další simultánní produkce zde sehráli šachoví
mistři Flor, Keres, Opočenský. V roce 1998, se tady uskutečnilo také mistrovství ČR mužů a další
nespočetná řada šachových festivalů a turnajů mládeže.
Letošní utkání sehrají pětičlenná družstva mužů na pět kol tzv. sheweningenským systém, tedy že
každý hráč z jednoho družstva se postupně střetne se všem hráči soupeřova týmu. V průběhu utkání
se ve Zlíně uskuteční zasedání výkonného výboru Šachového svazu a ve středu Zlín navštíví
staronový mistr ČR a česká šachová jednička, velmistr David Navara.
Sestava týmu České republiky:
Jiří Štoček, IGM (mezinárodní velmistr), 3. hráč žebříčku ČR
Vlastimil Babula, IGM, 5. hráč žebříčku ČR
Nguyen Thai Dai Van, IGM, 6. hráč žebříčku ČR
Jan Krejčí, IGM, 11. hráč žebříčku ČR

Tadeáš Kriebel, IGM, 12. hráč žebříčku ČR
Nehrající kapitán: Zbyněk Hráček, IGM
Program:
14. září 10:00 hod. slavnostní zahájení utkání, losování barev, tisková konference
14. září 15:00 hod. 1. kolo
15. září 15:00 hod. 2. kolo
16. září 15:00 hod. 3. kolo
17. září 15:00 hod. 4. kolo

Šachová reprezentace poprvé změří sily ve Zlíně. Vyzve Polsko
Datum vydání: 12.09.2020
Zdroj: Kroměřížský deník +3 | Rubrika: Sport / Z regionu | Strana: 14 | Autor: MARTIN BŘENEK |
AVE: 4 875 Kč | GRP: 0,01 | Čtenost: 1 017 | Tištěný náklad: 590

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ
Datum vydání: 12.09.2020
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport aktuálně | Strana: 15 | AVE: 5 189 Kč | GRP: 0,06 |
Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560

227. díl pořadu V šachu
Datum vydání: 11.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
Hostem ve studiu bude nejmladší český velmistr Thai Dai Van Nguyen, který skončil 5. na
nedávném MČR mužů v Plzni. Právě MČR bude hlavním tématem pořadu, těšit se můžete na
reportáž z místa dění i partiové analýzy v elektronické tužce.
Obrazového materiálu bude tentokrát V šachu dost, záběry do pořadu poslali organizátoři 2 letních
dětských táborů i pořadatelé turnaje v Jeseníku. Uvidíte také simultánku Davida Navara ve Vlašimi.
A nemůže samozřejmě chybět reportáž ze světových online turnajů, tour Magnuse Carlsena vyhrál
právě sám mistr světa.
Tradiční soutěžní otázka: Po kolika letech hostila Plzeň MČR v šachu mužů? Odpovídat můžete do
konce září na adresu soutez@chess.cz a vyhrát knihu Michala Konopky Černobílá magie.
Premiéra bude v sobotu 12. 9. od 8:15 na ČT sport. Po premiéře bude možné se na pořad podívat na
adrese: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/

V České Třebové bude otevřené mistrovství ČR v rapid šachu v kategoriích od 16 do
20 let.
Datum vydání: 11.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
Přijeďte si do České Třebové zahrát otevřené mistrovství ČR v rapid šachu v kategoriích od 16 do
20 let.

Šachisté Štoček, Babula a Van Nguyen povedou českou reprezentaci do duelu s
Polskem
Datum vydání: 11.09.2020
Zdroj: sportovnilisty.cz +1 | Autor: Petr Skála | AVE: 6 000 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 617 | RU /
měsíc: 74 572
Za situace, kdy se většina světových šachových turnajů nekoná a před pandemií musela ustoupit i
olympiáda v Rusku, hledá Šachový svaz České republiky pro své špičkové hráče adekvátní
náhrady. Jednou z nich je i přátelské utkání mužské reprezentace proti Polsku, které se uskuteční od
14. do 18. září 2020 ve Zlíně.
Po festivalu Letní šachové Pardubice, který se konal na přelomu července a srpna, jde už o druhý
„náhradní“ turnaj pro reprezentanty.
V pětičlenné nominaci ČR na mezistátní utkání s Polskem chybí čerstvý desetinásobný mistr
republiky David Navara i domácí dvojka Viktor Láznička, oporami by tak měli být zejména vítěz
loňského Czech Open Jiří Štoček, žebříčková pětka Vlastimil Babula a mistr Evropy do 18 let Thai
Dai Van Nguyen. Ty doplní 11. a 12. šachista českého rankingu Jan Krejčí a Tadeáš Kriebel.
Jak říkám...
„Při neúčasti dvou nejlepších českých šachistů dostanou šanci nováčci a velmi se těším na to, jak si
proti silnému polskému výběru povedou. Je skvělé, že naše reprezentace má šanci sehrát alespoň
toto přátelské utkání, když už se nekonají mezinárodní turnaje a odložena byla i šachová
olympiáda,“ říká místopředseda ŠSČR Rostislav Svoboda.
Utkání ČR vs. Polsko, které ve Zlíně začíná 14. září a nad nímž převzal záštitu radní Zlínského
kraje Mgr. Miroslav Kašný, bude odehráno na pět kol tzv. sheweningenským systémem. To
znamená, že každý hráč z jednoho družstva se postupně střetne se všem hráči soupeřova týmu.
Zlín nebyl vybrán náhodou, zdejší šachový klub letos slaví 95. narozeniny. Jednu ze svých prvních
heren měl v současném Interhotelu Moskva, kde se uskuteční i nadcházející mezistátní utkání.
Historie šachu ve Zlíně pamatuje mnoho významných klání, třeba v roce 1937 zde sehrál
simultánku mistr světa José Raúl Capablanca, o šest let později další mistr světa Alexandr Aljechin.
V roce 1998 se ve Zlíně uskutečnilo mistrovství ČR mužů.
Sestava týmu ČR pro přátelské utkání s Polskem: Jiří Štoček, Vlastimil Babula, Thai Dai Van
Nguyen, Jan Krejčí, Tadeáš Kriebel, nehrající kapitán Zbyněk Hráček.

Primátor přijal úspěšného mladého šachistu
Datum vydání: 10.09.2020
Zdroj: c-budejovice.cz | AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 000
Mistra Evropské unie v šachu Daniela Pražáka přijal ve středu 9. září 2020 na radnici primátor Jiří
Svoboda. V Koutech nad Desnou se v srpnu konalo Mistrovství Evropské unie mládeže v šachu.
Vzhledem k současné situaci, kdy bylo zrušeno MS a výrazně modifikováno Mistrovství Evropy,
představoval tento mezinárodní turnaj patrně nejprestižnější soutěžní klání. Nejúspěšnějším hráčem
z jihu Čech se stal právě Daniel z českobudějovického klubu Šachová akademie VŠTE. Startoval v
kategorii hráčů do 12 let. Získal i velmi prestižní titul kandidát mistra a byl vybrán do
reprezentačního týmu České republiky.
„Daniel podává vynikající výkony. Velmi rád jsem se s tak úspěšným šachistou, karatistou a
studentem Gymnázia J.V. Jirsíka setkal a popřál mu, aby si splnil hlavní cíl a stal se jednou
velmistrem,“ uvedl k setkání s nadějným hráčem primátor Jiří Svoboda.

Šachový kroužek zahajuje činnost
Datum vydání: 10.09.2020
Zdroj: obecprusanky.cz | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500
Autor Helena Hájková · Publikováno 8.9.2020 · Aktualizováno 10.9.2020
Sk Podlužan Prušánky z.s., Oddíl šachu oznamuje, že šachový kroužek zahajuje svoji činnost v
úterý 15. září 2020 od 15 hodin. Kroužek probíhá v klubovně pod DPS Prušánky (u obecního
úřadu).

Měl jsem zdravotní problémy, hájí se bývalý český šachista. Podváděním na záchodě
vyvolal mezinárodní skandál
Datum vydání: 10.09.2020
Zdroj: lidovky.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: David Ako | AVE: 35 000 Kč | GRP: 2,72 |
RU / den: 244 802 | RU / měsíc: 1 855 023
Čtrnáct měsíců uběhlo od jedné z nejdiskutovanějších situací světového šachu, kdy byl na turnaji v
Štrasburku usvědčen z podvádění Igors Rausis. Bývalého českého velmistra pořadatelé přistihli, jak
na toaletě pro invalidy konzultuje své tahy s aplikací na mobilu. „Přiznal jsem se a omluvil jsem se
celé šachové komunitě, mrzí mě to. Už v té době jsem měl vážnější zdravotní problémy,“ říká
Rausis v rozhovoru pro Lidovky.cz.
Lidovky.cz: Kde v současnosti bydlíte?
Aktuálně bydlím v lotyšské Rize, ale původem odtud nejsem. Do Rigy jsem přicestoval v

osmdesátých letech, teď jsem se do Lotyšska vrátil za svojí početnou rodinou. Mám tu své dvě
dcery i vnoučata, chceme se navzájem podporovat. První měsíc jsem bydlel s jednou ze svých dcer,
každopádně ona se stará o své malé dítě a má s tím hodně práce, takže jsem se rozhodl přesunout.
Bydlím sám kousek od nich v malém bytě v centru města. Bohužel moje manželka je furt v Česku a
stále mě nemůže navštívit. Není žádné letecké spojení mezi Rigou a Prahou, takže hned jak bude,
těším se na ní v Rize.
Kauza Igorse Rausise:
V červnu minulého roku byl Igors Rausis přistižen na záchodě, když analyzoval svou právě hranou
partii na mobilním telefonu. K porušení pravidel se osmapadesátiletý rodák z Ukrajiny přiznal.
Hráč narozený v ukrajinském Komunarsku byl za to po zveřejnění kompromitujících fotografií
potrestán šestiletým zákazem činnosti, Mezinárodní šachová federace (FIDE) mu rovněž odebrala
titul velmistra. V Česku žil třináct let.
Rausis v té době platil za světový unikát. Byl první, kdo po čtyřicátých narozeninách prokázal tak
markantní zlepšení, dokonce se dostal až na 40. místo žebříčku FIDE a po Davidu Navarovi byl
nejlepším českým hráčem. Tím vyvolal nejen u českých, ale také u zahraničních expertů podezření,
že podvádí. A to se jim ve Štrasburku také potvrdilo.
Bezprostředně po odhalení měl Rausis možnost se s pořadateli soudit, dokonce mu řada lidí nejen
ze šachové komunity nabízela právní pomoc. Tuto možnost ale odmítl.
Po incidentu se Rausis přestěhoval do lotyšské Rigy, kde tráví čas se svojí rodinou, jeho manželka
ale kvůli koronavirové situaci stále žije v Česku. Rausisův trest hraní platí do 30. července 2025 a
na turnajích pod hlavičkou FIDE nesmí působit ani jako rozhodčí, trenér, kapitán či pořadatel. Na
online a korespondenční partie se trest nevztahuje.
Lidovky.cz: Jak jsou na tom vaše dcery, pořád studují?
Nene, jedna je dvojnásobnou matkou. Má malého a staršího syna, co se týče studia, tak moje dcery
nedokončily vysokou školu. Starší dělá v účetnictví, mladší je počítačová designérka, v současnosti
se ale věnuje primárně svým synům.
Lidovky.cz: Kolikrát týdně se věnujete hraní šachu?
O šachu se moc nechci bavit, protože komunita kolem této hry jde striktně proti mně. Mezinárodní
šachová federace mě okamžitě zakázala hrát, z radosti si ale samozřejmě rád a často zahraju, nejsou
to ale žádná oficiální utkání. Amatérské turnaje bez žebříčkového nasazení bych hrát mohl, pro mě
by to ale nemělo cenu, ta úroveň by byla úplně někde jinde.
Lidovky.cz: A co trénink začínajících hráčů, věnujete se mu?

Přál bych si, abych mohl, každopádně si na sebe musím dávat pozor. Od prosince mám zakázanou v
této působnosti jakoukoliv šachovou aktivitu. Moje budoucnost v této profesi je velmi nejistá,
musím si počkat pár dalších měsíců, jak se situace vyvine.
Lidovky.cz: Světovou scénu šachu tedy sledujete?
Ano, furt se o ní zajímám. Čtu si různé komentáře a sleduji aktivní dění.
Lidovky.cz: Co jste říkal na situaci, když čínskému velmistrovi Ding Lirenovi vypadl internet
během jedné z online partií a současná světová jednička Magnus Carlsen mu úmyslně vypustila
jednu z partií v duchu fair play. Jak byste reagoval vy?
No víte, ve srovnání s Ding Lirenem jsem takový rekreačnější hráč, on je skutečná světová špička.
Já bych se navíc podobného turnaje, který je pod hlavičkou Chess24.com nemohl účastnit, protože
mám furt pět let zákaz. A kdo ví, třeba by proti mně někdo nechtěl hrát jenom proto, že hraje proti
Rausisovi.
Šachový podvodník. Dobře, že ho na té toaletě nachytali, říká předseda českého svazu
Lidovky.cz: Jak se světový šach vyvíjí? Je Magnus Carlsen tou správnou tváří?
Lidé, kteří se pohybují okolo Magnuse Carlsena, vlastní platformu Chess24.com, kde nemohu hrát.
Organizují se zde všechny velké akce, některé Magnus Carlsen vytváří i sám. A jestli se šachy
vyvíjí? Podle mě naopak, jdou dolů. Během pandemie je možné vidět jen zlomek akcí na nejvyšší
úrovní, ale co se týče druhého sledu šachistů a těch na slabší úrovni, tam nevidím snad žádné
turnaje. Ta celková pyramida musí být podporována už od samotného začátku, ne jenom ty nejlepší,
pak to nemůže fungovat na sto procent. Je to složitá situace, kterou šachisté musí přežít, oni jsou
bojovníci.
Igors Rausis.
Lidovky.cz: Vrátím se k vašemu incidentu, kdy jste byl na turnaji v Štrasburku přichycen, jak se
radíte s mobilem na toaletě během partie. Litujete toho zpětně?
Byl jsem pozván Mezinárodní šachovou federací na výbor, kde bylo osmdesát lidí a já byl jediným,
kdo přiznal podvádění. Celá ta akce byla připravená, bylo to drsné. Každopádně si uvědomuju, co
jsem udělal a nestěžuju si. Přiznal jsem se a omluvil jsem se celé šachové komunitě, mrzí mě to. Už
v té době jsem měl vážnější zdravotní problémy, měl jsem stoprocentní snížení pracovní schopnosti.
Nechci ale, aby to vyznělo tím stylem, že se za tu nemoc schovávám.
Česká sudí o šachovém skandálu: Kontrol je málo a hráči to vědí. Musíme znát i právo a techniku

Lidovky.cz: Kdo vám nejvíce pomohl po tomto incidentu. Rodina a spoluhráči?
Po zákazu jsem o všechny spoluhráče přišel, nemohl jsem hrát ani českou extraligu a žádné jiné
soutěže, širší šachovou komunitu jsem opustil. Hodně mi pomohl návrat do Lotyšska a to, že jsem
byl na blízku své rodině a nejbližším přátelům, potřeboval jsem podporu. Byli i lidé, kteří mi volali
dvakrát denně a ptali se, jak jsem na tom. Nejsem nějaký ukřivděný, stále ale furt věřím, že mě
přistihl na akci mladý kluk.
Lidovky.cz: Mladý kluk? Sledoval vás už delší dobu?
Jak jsem řekl, mé zdraví bylo toho dne na velmi nízké úrovni. Tak nízko, že jsem třetí kolo použil
telefon. Samozřejmě sledovali moji hru a viděli, že jsem třikrát až čtyřikrát opustil stůl. Myslím, že
pozorovatelé také viděli, v jakém stavu jsem. Byla to spíše skupina mladých lidí. Dospělý, právně
vzdělaný člověk na nejnižší úrovni si musí být vědom toho, jaké důsledky by mohlo mít zveřejnění
fotografie. Neměl jsem a ani nemám nejmenší touhu znát jejich jména. Toho dne mi i byla
nabídnuta právní pomoc od lidí, které znám, ale odmítl jsem.
Pochopil jsem, že při natáčení mě na toaletě pro vozíčkáře a následném zveřejnění této hanebné
fotografie na internetu bylo porušeno mnoho zákonů, které jsou vysvětleny v trestním zákoníku
jakékoliv země. Bohužel v nich nenajdete článek trestního zákoníku, který se týká porušování etiky
při hraní šachu. Protože jsem ale byl trenérem, rozhodčím a hráčem, uvědomil jsem si svou vinu a
rozhodl jsem se zaplatit za své vlastní činy, aniž bych do této temné stránky mého života zapojil
lidi, kteří mi jsou naprosto neznámí.
Lidovky.cz: Během své kariéry jste vystřídal spoustu zemí. Hrál jste například na Ukrajině, v
Bangladéši, Lotyšsku či Česku. Kde podle vás byly nejlepší podmínky a proč?
Ve věku 25 jsem byl poprvé zařazen do žebříčku na Ukrajině, kde jsem se také narodil. Nejlepší
podmínky pro šach byly v tehdejším Sovětském svazu, celkově vzdělávání a úroveň šachu tam
tehdy byla úplně na jiné úrovni. Být šachovým velmistrem bylo srovnatelné s inženýrským titulem,
bylo to tehdy fakt něco.
Mladý Igors Rausis.
Lidovky.cz: Jak vzpomínáte vlastně na život v Česku?
Můj první mezinárodní turnaj byl právě v Praze, hrál jsem mezi nezařazenými a vyhrál jsem.
Celkově díky turnajům v Česku se můj žebříček hodně zlepšil. Na život v Česku budu vzpomínat
vždycky s upřímnými sympatiemi, i přestože jsem nikdy neochutnal vaše proslulé pivo.

Přepadly mě zdravotní potíže
Datum vydání: 10.09.2020
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Sport | Strana: 16 | Autor: DAVID AKO | AVE: 52 057 Kč | GRP:
2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468

Pojďte hrát šachy. V Klatovech pořádají nábory
Datum vydání: 09.09.2020
Zdroj: klatovsky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Martin Mangl | AVE: 5 990 Kč |
GRP: 0,29 | RU / den: 26 342 | RU / měsíc: 185 231
Máte doma dítě, kterému se líbí šachy? Chcete mu pomoci se naučit kouzlo této deskové hry, která
je v dnešní soutěžní podobě považována i za sportovní odvětví? Pak pozorně čtěte. Šachklub Sokol
Klatovy v průběhu září pořádá šachový nábor pro děti od 5 do 16 let.
"Kde? V Sokolovně Klatovy, a to až do konce devátého měsíce kalendářního roku 2020. „Šachklub
Sokol Klatovy nabízí pro zájemce o výuku šachu v novém školním roce několik kroužků od úrovně
začátečníků po pokročilé, a to ve věku od 5 do 16 let. Šachy jsou vynikající mimoškolní aktivitou,
neboť rozvíjejí logické myšlení, zlepšují paměť, soustředění a trpělivost. Výuka mládeže má v
Klatovech více než pětatřicetiletou tradici, mládežnický oddíl je dlouhodobě nejúspěšnějším
šachovým mládežnickým oddílem v Plzeňském kraji, s pravidelnými úspěchy na republikové
úrovni. Nejlepší děti pak reprezentují ČR,“ řekl Deníku Karel Nováček z Šachklubu Sokol Klatovy.
„Děti jsou v kroužcích rozděleny do výkonnostních skupin. Začátečníci se učí základy šachu,
pravidla a jak tahat jednotlivé figurky. Postupně se přechází do fáze, kdy děti učíme, jak zahájit hru,
matovat či uplatnit převahu. Na řadu přijde i část, kdy mezi sebou děti jen hrají,“ dodal Nováček.
Šachové kroužky - úterý 16.00 a čtvrtek 15.30: začátečníci (5-8 let), čtvrtek 16.30: mírně, středně

pokročilí (7-12 let), pátek 16.30: mírně, středně, velmi pokročilí (7-16 let). Více u Karla Nováčka
na čísle 737 337 955 nebo karel.novacek@outlook.cz.

Talentovaná mládež o MČR v Plzni
Datum vydání: 09.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000

Vojtěch Říha
Dne 23. – 31.8. se v areálu Plzeňského pivovaru konalo MČR mužů v šachu. Součástí šachového
festivalu byl doprovodný open, který byl pro hráče do ELA 2200. Zahájení turnaje se mi velice
líbilo, poněvadž jsem ještě nikdy nezažil, že by se státní hymna zpívala naživo v podání operní
pěvkyně. Stejně tak byly některé skladby zpívány při zakončení. Kromě posledního kola se vždy
začínalo od 16.00. Do hracího prostoru byl přísný zákaz vnášení jakékoliv elektroniky, naštěstí to
organizátoři vyřešili hlídanou šatnou, kde si mohl kdokoliv uschovat osobní věci. Další příjemná
věc byla, že se každý účastník turnaje mohl zdarma občerstvit kávou, vodou nebo čajem. Teď k
samotnému turnaji.
Turnaj pro mne začal velice atypicky. Hned v prvním kole jsem jako nasazený hráč prohrál s elově
slabším soupeřem . Ani druhé kolo turnaje pro mě nebylo nejšťastnější, když mě v partii nic
nenapadalo a postupně se pozice hroutila. Vůbec jsem neměl radost z toho, jak hraji. Do třetího kola
jsem nastupoval se zvláštními pocity a otázkou: co se stane, když pokazím ještě toto kolo? Naštěstí
jsem věděl, že i favoriti ztrácejí. Třetí kolo se mi podařilo vyhrát pěknou závěrečnou kombinací a
tím i získat první bodík. Ve čtvrtém kole jsem hrál pozici, ve které soupeř disponoval dámou a já
měl na oplátku tři lehké figury (z toho dva střelce). Tuto partii jsem si neuvěřitelně užil, i když
skončila remízou. Přechod do druhé poloviny turnaje se mi povedl výhrou v pátém kole, kde jsem
využil slabosti soupeřova krále. Počínaje šestým kolem začalo v Plzni sychravé počasí, ale naštěstí
na kvalitu partií to nemělo vliv. Šesté kole se mně podařilo vyhrát díky útoku za přítomnosti
nestejnopolných střelců. V sedmém kole vznikla klidná pozice, kde se každý snažil překlopit
výhodu na svojí stranu. Nejdříve se to podařilo soupeři, ale poté mně. Tuto výhodu jsem ale již
neproměnil ve výhru, takže remis. V osmém kole získal soupeř ze zahájení výhodu, ale nepřesnými
tahy a mojí aktivní hrou jsem zvládl partii vyhrát. Poslední kolo bylo velice těžké, ale opět rozhodl
útok na krále s nestejnopolnými střelci. Celkově 6 bodů a 11. místo v konečném pořadí. S
výsledkem jsem velice spokojen. Od třetího kola se mi všechny moje partie líbily.
Na závěr bych chtěl poděkovat šachovému svazu za finanční podporu na tento turnaj.

Sebastian Placer
Ve dnech 23.-31.8 2020 jsem se zúčastnil MČR mužů, které se konalo v Plzni. Hrálo se přímo v
areálu plzeňského pivovaru v pěkných hracích sálech. Z důvodu mimořádných hygienických
opatření nesměli do sálu diváci. Naštěstí se nemuselo hrát v rouškách a turnaj se podařilo odehrát na
rozdíl od MČR mládeže v Koutech nad Desnou celý. Všechny partie byly přenášeny on-line, takže
příznivci šachu o nic důležitého nepřišli.
Byla to pro mě velká čest sedět v jednom sále s českou špičkou v čele s GM Davidem Navarou.
Co se týče mě, tak jsem neodehrál špatný turnaj. Po špatném začátku (půl bodu ze 4) jsem se
oklepal a uhrál jsem nakonec 4 body. O proti nasazení jsem si polepšil o šest míst v pořadí. Přesto
mi turnaj ukázal, že musím ve svých trénincích ještě více přidat.
Všem co se podíleli na pořádání turnaje, bych chtěl poděkovat a doufám, že budu mít možnost si
tento turnaj znovu opět někdy zahrát. Zároveň děkuji trenérovi za cenné rady a šachovému svazu za
finanční podporu.
Sebastian Placer

Marek Janouš
Ve dnech 23.8 – 31.8 se v Plzni hrálo MČR mužů. Turnaj byl výborně zorganizovaný, po celou
dobu turnaje byl k dispozici pitný režim voda, káva, čaj. Hrálo se v plzeňském pivovaru a sál byl
krásný. Turnaj se dělil na dvě části MČR a open. Dohromady se zúčastnilo 141 hráčů. V turnaji

MČR se zúčastnila česká špička: David Navara, Viktor Láznička, Jiří Štoček, Babula Vlastimil,
Nguyen Thai Dai Van, Zbyněk Hráček a Tomáš Polák. Předseda šachového svazu Martin Petr nám
rozebíral partie v online komentářích, když jsme skončili partii, tak jsme mohli jít do online
komentářích a něco málo k partii říci. Taky jsem dělal krátký rozhovor pro regionální televizi ZAK.
Turnaj se mi moc líbil, získal jsem nové zkušenosti. Turnaj s těmito silnými hráči mi ukázal moje
slabiny, kterým se musím věnovat. Již jsme to konzultovali s trenérem Michalem Novotným. Uhrál
jsem 3 body a zapsal jsem si 26 bodů do Ela.

Matyáš Paseka
Matyáš_Paseka_MČR_mužů_2020.pdf

Adam Frank
Mistrovství České republiky mužů v šachu se konalo po 109 letech opět v Plzni. Já, společně
s dalšími hráči z Beskydské šachové školy, jsem vyjel již o den dříve, protože cesta trvala okolo
šesti hodin. Bydleli jsme na kolejích asi 3 kilometry od hracího sálu, proto jsme k partii museli
jezdit městskou hromadnou dopravou. Hrálo se v krásných reprezentačních prostorách Plzeňského
prazdroje, konkrétně v sále Pilsner Urquell. Pořadatelé zvládli vše na jedničku a turnaj se obešel bez
jakýchkoli komplikací. Na oběd jsme většinou chodili do nedaleké restaurace s tradičními českými
jídly. Po ranní přípravě jsme většinou hráli fotbal, večer zase různé deskové hry. Odpoledne jsme už
byli nachystaní vyrazit na partii.
Byl jsem nasazený na začátku druhé poloviny startovního pole, a tak bylo jasné, že v prvním kole
mě čeká někdo z první desítky. Nakonec to byl GM Thai Dai Van Nguyen. V partii jsem udělal
poziční chybu, která vedla do vyrovnané pozice. V dalším průběhu jsem přehlédl hezký tah, po
kterém bohužel prohrávám. Ve druhém kole jsem soupeře přehrál, ale pokazil jsem koncovku a
nakonec jsem byl ještě rád za remízu. Třetí kolo jsem hrál bílýma Sicilku, konkrétně Scheveningen.
V zahájení jsem korektně obětoval figurku, soupeř mi ji dalším tahem vrátil. Později jsem obětoval
další figuru, soupeř ji nevzal a dostal mat. Ve čtvrtém kole jsem soupeři spadl do přípravy, ze
zahájení jsem vyšel dobře, ale později jsem udělal poziční hrubku, která mi prohrála partii. Pátá
partie se mi povedla, soupeře jsem přehrál, obětoval jsem figuru a následně vyhrál koncovku.
V šestém kole jsem stál téměř na výhru, pozici jsem pokazil a nakonec jsem ještě prohrál, protože
jsem se nesmířil s remízou. Po partii z šestého kola jsem se cítil nesvůj a sedmé kolo se mi hrálo
dost špatně, kvůli zbytečným obavám ze soupeřova útoku jsem hrál divné tahy a partii skončila mou
prohrou. V osmém kole jsem v příjemnější pozici přehlédl jeden tah ve variantě, takže soupeři vyšla
oběť figury s následným věčným šachem. V devátém kole jsem se špatně zorientoval v zahájení a
mohl jsem prohrát. Naštěstí soupeřka šance nevyužila a partie skončila remízou.
Turnaj hodnotím jako nepovedený, ambice jsem měl o hodně vyšší. Alespoň jsem nabral nějaké
zkušenosti z partií a mohl opět vidět republikovou špičku na turnaji.

Chtěl bych poděkovat ŠSČR za poskytnutou podporu a také všem lidem z BŠŠ za přátelskou
atmosféru!
Adam Frank

Petr Gnojek
Ve dnech 23, – 31. 8. 2020 se konalo Mistrovství ČR mužů 2020. Po 109 letech se MČR konalo v
Plzni. Do Plzně jsem se s ostatními členy Beskydské šachové školy dopravili vlaky (v Praze jsme
přestupovali). Byli jsme ubytováni na kolejích asi 3 kilometry od hrací místnosti.
První kolo jsem hrál s 3 nasazeným hráčem Jiřím Štočkem (2595).Měl jsem ze svého soupeře velký
respekt a na zahájení to bylo vidět, protože jsem ho popletl a stál jsem špatně. Soupeř mi ovšem
nabídl, že můžu obětovat kvalitu a rozehrát si figury a toho jsem využil. Dostali jsme se tak do
pozice kdy jsem měl kvalitu za 2 pěšce. Pak jsem se ovšem dostal do časovky a začal jsem dělat
jednu chybu za druhou, takže po 40 tahu už jsem stal zase špatně. Jenže soupeř nenašel ve vyhrané
pozici tah k výhře místo toho zahrál chybu a já jsem jedinými tahy pozici zachránil.
Druhé kolo jsem hrál s Josefem Havelkou (2367). Soupeř asi neznal teorii a v zahájení nekorektně
obětoval pěšce. Ovšem já jsem se v partii spokojil s pěšcem navíc, hrál jsem pasivně a měnil jsem
svoje dobré figury a zůstal mi špatný střelec proti jeho dobrému jezdci (na šachovnici měl každý
ještě jednu věž). Chtěl jsem svého špatného střelce rozehrát a tak jsem zahrál pěšcem na opačnou
barvu a vzhledem k aktivitě soupeřových figur mi ho snadno odebral. Dostali jsme se tak do
remízové koncovky střelec proti jezdci. Myslel jsem si, že tuhle pozici můžu zremizovat jakkoliv a
hrál jsem zbytečně pasivně a jak to tak bývá, byl jsem potrestán a partii jsem prohrál.
Třetí kolo jsem hrál s Petrem Folkem (2122). Partii jsem rozehrál dobře, když jsem už v zahájení
získal pěšce. Jenže jsem neměl úplně prostor a tak jsem udělal mezitah, když jsem měl napadeného
pěšce a nevšiml jsem si, že mi může napadnout druhého a pak už to nešlo zachránit. Ve vyrovnané
pozici jsem se nechtěl smířit s remízou a místo toho, abych opakoval tahy, jsem z toho uhnul a
nevšiml jsem si, že soupeř může dát mezišach a pak mi sebrat pěšce. A tak jsem mohl na výhru
definitivně zapomenout a musel jsem se strachovat o remízu. Naštěstí pro mě soupeř
přehlédl vzdálenou opozici v pěšcové koncovce a tak jsem partii dokázal zremizovat.
Měl jsem 1 bod ze 3 a věděl jsem že pokud chci mít dobrý turnaj, tak musím přidat.
Čtvrté kolo jsem hrál s Janem Bartošem (2131). V partii jsme hráli Nimcovičovu obranu, kde jsem
si celou dobu držel malou výhodu (přibližně +0,2), nic dramatického se nestalo a tak jsme se dostali
do střelcové koncovky, ve které to byla remíza, ale soupeř si zkomplikoval pozici a musel ji bránit
jedinými tahy. Soupeř to zvládal a já jsem to kazil a pozice se dostala do jasné remízy.
Nenápadným způsobem jsem na soupeře vymyslel poslední trik a soupeř se nechal nachytat, a tak
jsem se dostal do vyhrané pozice, kterou jsem postupně vyhrál.

Páté kolo jsem hrál s Jaroslavem Voříškem (2279) Partie přešla z pircovy obrany do sicilské, kde
jsem chtěl hrát aktivně a nechal jsem si udělat slabé pole na d5 a slabého pěšce na d6. V partii jsem
tak stál celou dobu hůř a neměl jsem úplně aktivní pokračování. Soupeř se ovšem dostával do
časovky a neměl čas vyhodnotit, jestli je oběť kvality korektní nebo nekorektní. Věřil, že oběť je
korektní a zahrál to, ale ukázalo se, že to bylo nekorektní a tak jsem se dostal do přivyhrané pozice,
kterou jsem dotáhl do vítězství.
Šesté kolo jsem hrál s Lukášem Klementem (2260) Zahájení jsme oba zvládli podle teorie a dostali
jsme se do střední hry, kde jsem na soupeře vymyslel hezký tríček, kdy nemohl zahrát nejaktivnější
tah, protože by díky vazbě ztratil pěšce, ovšem soupeř to přehlédl a tak jsem získal pěšce. Postupně
jsme měnili figury a moje aktivita stále narůstala a postupně jsem získal druhého pěšce. Potom už
nebyl problém vyměnit i dámy a snadno vyhrát koncovku střelce proti jezdci s 2 pěšci navíc.
V turnaji jsem měl 4 body z 6 a mohl jsem začít přemýšlet o normě fidemistra.
Jenže jsem chytil těžký los, který mi nalosoval Pavla Šimáčka (2474). Soupeře jsem chtěl překvapit,
ale nezvolil jsem úplně nejlepší zahájení a stal jsem dost špatně, postupně soupeř zvyšoval svou
výhodu a potom našel velkou kombinací, která vedla do koncovky střelce proti jezdci a přitom měl
pěšce víc. Vypadalo to že koncovku by měl jednoduše vyhrát, ale soupeř zvolil asi ten
nejsložitější způsob, jaký v pozici byl a pozici si zkomplikoval, ale nakonec zvládl najít vítězný
manévr a partii vyhrát.
Osmé kolo jsem hrál Eduardem Serranem Salvadorem (2299). Měl jsem po druhé za sebou černé a
rozehráli jsme královskou indickou. Před svým tahem jsem vypočítal, že jeho tah nefunguje,
protože bych ve variantě zahrál mezitah a soupeř by ztratil pěšce, jenže ve chvíli, kdy jsem tah
zahrál, mi došlo, že ten mezitah nefunguje a tak jsem se dostal do velmi špatné pozice. Soupeř hrál
partii velmi dobře a postupem času získal pěšce, potom mi ještě otevřel krále a pak ukázal skvělou
spolupráci koně a dámy, kdy jsem nemohl zabránit matu a musel jsem se vzdát.
Poslední kolo jsem hrál s Petrem Šimkem (2324). Hráli jsme hodně ostré zahájení, které jsme oba
museli znát, aby jeden z nás nestal hned na prohru. Oba jsme to ale znali a tak jsme přešli do
pozice, kde měl izolovaného pěšce. Postupně jsme měnili figury, až měl každý koně a střelce a
soupeř měl stále izolovaného pěšce. Soupeř mi na konci 30 tahu nabídl remízu, jenže já jsem chtěl
po dvou prohrách za každou cenu vyhrát a remízu jsem odmítl. Bohužel pro mě jsem už to se svou
snahou přehnal, zahrál jsem nesmysl a najednou jsem stál na prohru a soupeř vítěznou kombinaci
našel a partii vyhrál.
Na turnaji jsem získal 4 body z 9 a obsadil jsem 45 místo. S turnajem jsem spokojený, měl jsem
plno dobrých zážitků. Zpátky jsme jeli znovu vlakem do Ostravy a z Ostravy nás odvezli rodiče.
A na závěr bych chtěl poděkovat SŠČR na finanční podporu a trenérům Stanislavu Jasnému a
Jakubu Rabatinovi za přípravy na partie, za levné obědy a skvělé ubytování.

Petr Gnojek

Ondřej Švanda
Přeji krásný den všem čtenářům,
od 23.8 do 31.8. se konal plzeňský šachový festival. Turnaj byl rozdělen do dvou částí. Hlavní
turnaj bylo MČR, kterého se zúčastnilo celkem 76 hráčů. Open hrálo 65 lidí. Byly zde ještě
doprovodné turnaje jako například turnaj ve Fischerových šachách, ale nemyslím, že byly mířeny
zrovna na hráče MČR, protože ti se určitě celé dopoledne poctivě připravovali na jejich odpolední
partie. Hrálo se v areálu plzeňského pivovaru. Pořadatelům se podle mě povedlo vybrat výborný
hrací sál.
Svůj výsledek na turnaji hodnotím jako podprůměrný. Nejde o to, že bych skončil za nasazením, ale
spíše mě mrzel můj výkon v některých partiích. První partii jsem vyhrál po mírně pochybném
zahájení lehce. Druhou partii jsem hrál s panem velmistrem Hráčkem. Tato partie byla pro mě asi
nejzajímavější, protože se mi povedlo zahrát zahájení normálně a možná jsem stál i lépe. Udělal
jsem klasickou začátečnickou chybu, když už jsem si myslel, že nikdy neprohraju, tak jsem přešel
do koncovky ,ve které mě soupeř jednoduše přehrál. Ve třetí partii byly vidět moje nedostatky
v zahájení a byl jsem rád za remis. To byl můj poslední bodový zisk černými barvami. Pak jsem
zahrál pěknou partii, kde se mi povedlo soupeře potrestat díky jeho chybám v zahájení. Moje
následující partie s Petrem Červeným se mi moc nepovedla a nechal jsem si černými ve dvaceti
chytit dámu. V další partii jsem hrál s Adamem Frankem, dostal jsem se do normální pozice, ale
soupeř mě přepočítal. Naštěstí mě soupeř nezabil a já vyhrál s větší dávkou štěstí. Potom jsem měl
možnost si zahrát s českým supertalentem Václavem Fiňkem. Partii jsem zahrál opravdu pěkně,
dokonce jsem černými nestál ze zahájení připrohraně, ale to štěstí co jsem měl já v předchozí partii
měl nyní soupeř a na konci mě přepočítal. Řekl bych, že propočtem se mu tady v Česku nemůže
rovnat snad žádný mládežník. Osmou partii jsem prostě vyhrál z přípravy, což byl hrdinský čin, ale
bod mi to přineslo, navíc si o to soupeř v podstatě říkal svým repertoárem. V posledním kole už
jsem fakt nechtěl černými prohrát a myslím, že to bylo vidět, čekalo se kvůli naší partii na
vyhlášení, které začalo o chvíli déle. Zahájení samo o sobě bylo z mé strany v pohodě, ale v závěru
zahájení bylo vidět, že si moc fandím a soupeř mě potrestal, hrál jsem pak 4 hodiny prohranou
pozici, ale možná jsem tam měl remízové šance, ale za svůj ležérní přístup v zahájení jsem si
remízu nezasloužil.
Na turnaji jsem předvedl spoustu chyb a myslím, že jsem to mohl schytat víc. Řekněme, že si z toho
vezmu ponaučení a příště budu dělat jiné chyby.
Chtěl bych poděkovat svazu za jeho podporu na tomto turnaji.
Ondřej Švanda

Vlastimil Babula ml.
Ve dnech 23. 8. – 31. 8. se v Plzni konalo Mistrovství České republiky mužů. Ǔčastnil jsem se ho
poprvé a těšil jsem se na partie se silnými hráči. Hrálo se v pěkném sálu v areálu světoznámého
pivovaru. Ubytováni jsme byli asi 20 minut chůze v bytě.
1. kolo – Marek Miča: Ve francouzské se mi bílými díky nepřesné hře soupeře podařilo získat
výhodu, kterou jsem dále stupňoval, moje převaha se zdála být rozhodující, ale nebylo to tak jasné.
V kritické pozici jsem vše vsadil na jednu kombinaci, když ji ale soupeř pokryl zjistil jsem, že
nemám dobré pokračování a ztratil jsem pěšce. Měl jsem sice aktivnější figury, ale kvůli
psychologickému šoku (z lepší pozice jsem přešel do pozice, kdy je nutná úporná obrana) jsem se
nezmohl ani na pořádný odpor. Tuto partii přikládám rozebranou
2. kolo – Matyáš Paseka: Černými jsem soupeři spadl do přípravy a poté přehlédl jednoduchou
kombinaci, pokračování partie bylo jen agonie.
3. kolo – David Hložek: Bílými jsem získal výhodu, ale v přivyhrané koncovce jsem opět přehlédl
tentokrát matovou kombinaci.
4. kolo: po třech prohrách jsem dostal volno
5. kolo – Anna Marie Koubová: Černými jsem hrál královskou indickou dosáhl jsem dobré pozice,
ale když došlo na lámání chleba měl jsem málo času, proto jsem zvolil pokračování zjednodušující
pozici, ale soupeřčiny lehké figury se ukázaly silnější než jsem předpokládal. Soupeřka mi však
dala v časovce šanci a na jednom místě jsem byl dokonce blízko výhry, dobré pokračování jsem
však, i díky tomu, že to bylo na konci šesté hodiny hry, nenašel a partii prohrál.
6. kolo – Martin Kopřiva: Tato partie byla na jednu bránu, ze zahájení jsem se díky neznalosti teorie
dostal do horší pozice, kterou soupeř korunoval pěkným závěrečným útokem.
7. kolo – Miroslav Beneš: Jediná partie, kterou jsem neprohrál, v italské hře jsem po jednom
pochybném tahu soupeře jednoznačně zvítězil.
8. kolo – Martin Tauš: V zahájení jsem zahrál pochybně následoval jeden můj laxní tah a partii jsem
prohrál.
9.kolo – Jan Ježek: V zahájení jsem soupeře přitlačil a získal jsem kvalitu za dva pěšce, objektivně
jsem měl malou výhodu, ale chtěl jsem za každou cenu vyhrát, následně se mi podařilo vymyslet
takový pokus o výhru, že pozice pro mě byla velmi těžká, následně jsem prohrál.

V turnaji se mi tedy vůbec nedařilo, ziskem bodů 2/9 jsem obsadil 72. místo. V některých partiích
jsem hrál rychle a naivně v jiných jsem do pozice až moc hleděl a ztrácel hodně času. Celkově bych
můj výkon charakterizoval jako nevyrovnaný a na turnaj rozhodně nebudu vzpomínat v dobrém.
Závěrem bych chtěl poděkovat Šachovému svazu za poskytnutou podporu a organizátorům za
bezproblémový průběh turnaje.
Vlastimil Babula ml.

Kristýna Laurincová
Prázdniny byly zakončeny vrcholným MČR mužů v krásné Plzni, kde jsem měla možnost účasti i
já. Konkrétně se to konalo 23. – 31. 8., ale my, jelikož nebydlíme zrovna nejblíž, jsme vyjeli o den
dřív. Cesta byla náročná a dlouhá, protože jsme bohužel po příjezdu nějakou dobu bloudili, ale
nakonec jsme trefili a ubytovali se. Každý den se hrálo v 16 hodin (s výjimkou 5. a 9. kola), tudíž
byla spousta volného času na přípravy a všelijaké procházky. Například já osobně jsem se s pár
kamarády vydala jeden večer do kina na Tenet, což můžu doporučit. Na obědy jsme s BŠŠ chodili
do vynikající restaurace poblíž ubytovny, kde jsme si zařídili levnější ceny, takže co víc si přát.
Obchod byl také kousek, takže tam jsme si chodili nakupovat snídaně a večeře. Stejně tak fotbalové
hřiště bylo blízko, takže nějaký ten pohyb také nechyběl.
A nyní k samotnému turnaji. Uhrála jsem 3,5 bodu z 9 možných a skončila tak pouze o 10 míst nad
nasazením. Výkon tedy hodnotím jako podprůměrný, ale tolik nespokojena s ním nejsem, poněvadž
turnaj byl velmi silně obsazený, a tedy jsem hrála se silnějšími soupeři a získala tak další zkušenosti
a i nějaké ty body do ela.
1. kolo: David Gloser (1/2) – Partii přikládám rozebranou.
2. kolo: FM Jaroslav Voříšek (0) – Hrála se varianta španělky, na kterou jsem se dívala, ale ne tolik,
protože soupeř ji hrál pouze párkrát. Pamatovala jsem si, jak se to má hrát, ale když soupeř zahrál
něco jiného, což bylo horší, tak jsem samozřejmě nevěděla proč. Tedy jsem toho nevyužila a soupeř
mě později přehrál a zvítězil.
3. kolo: Jáchym Němec (0) – Partie s Jášou byla poněkud divoká. Zvolil variantu Grünfelda, kterou
jsem si přesně nepamatovala. Nakonec jsem z toho vyšla docela dobře, ale poté jsem udělala pár
špatných rozhodnutí a v časovce jsem chybovala a prohrála.
4. kolo: Zdeněk Joukl (1) – Soupeř zvolil zahájení, kde mu vznikl dvojpěšec a izolák, a tak jsem
vyměnila dámy a poté co nejvíce figur a zvítězila v pěšcové koncovce.
5. kolo: Jakub Voříšek (1/2) – Kuba se rozhodl pro ne příliš ambiciózní variantu Najdorfa. Po
zahájení jsem stála dobře a snažila jsem se ho nějak pomalu přehrát, ale vznikla mi časovka a karty
se obrátily. Akorát pozice už ve výhru proměnit nešla a shodli jsme se na remíze.
6. kolo: Nela Pýchová (0) – Přesně los, který jsem doufala, že nenastane. S Nelou jsme totiž bydlely
spolu na pokoji, a tak to nebylo zrovna nejpříjemnější. Ale obě jsme to vzaly velmi bojovně a chtěly
se porazit. Já bohužel až příliš, že jsem toho spoustu obětovala a věřila svému útoku. Jenže jsem ho
přecenila a Nela vyhrála díky tomu, co po cestě sebrala.
7. kolo: Sebastian Placer (1) – Stejná varianta Grünfelda jako s Jášou, akorát teď už jsem o ní

věděla o něco více. Ale později se dostala má dáma do menších komplikací, až jsem se bála, že o ni
přijdu. Naštěstí se tak nestalo. Jenže jsem se už tak ve 21. tahu ocitla v časovce a v pozici se
nacházela spousta taktiky. Snažila jsem se tedy poměnit co se dalo, což se mi povedlo a vyhrála
jsem jezdce proti střelci (na šachovnici byly ještě dámy a věže, ale lehké figury hodně
rozhodovaly), plus jsem měla celkově aktivnější figury.
8. kolo: Zdeněk Vybíral (0) – Učinila jsem pár nedobrých rozhodnutí a soupeř mě jednoduše
přehrál.
9. kolo: Adam Frank (1/2) – Co víc si přát, než chytnout poslední kolo hráče ze stejného klubu…
Ani jednomu se nechtělo spolu hrát, protože spolu hráváme na trénincích a tak pořád, ale museli
jsme. Překvapil mě s volbou varianty najdorfa, ale naštěstí jsem ji znala docela dobře a vyšla ze
zahájení daleko líp. Chtěla jsem to tedy pomalu přetavit v celý bod, ale Adam našel dobrou protihru
a partie po opakování tahů skončila remízou.
Na konec bych chtěla poděkovat ŠSČR, že mi umožnili si tento suprový turnaj zahrát a také lidem z
BŠŠ, kteří mi dělali příjemnou společnost a FM Jakubu Rabatinovi, který byl přítomen pro přípravy
a rozbory.
Kristýna Laurincová

Jakub Kůsa
Ve dnech 23. – 31.8. 2020 jsem se poprvé zúčastnil MČR mužů, které se letos hrálo v Plzni. Hlavní
turnaj se odehrával v krásných prostorech Plzeňského pivovaru. Turnaje se zúčastnilo 76 šachistů.
Během turnaje jsme společně bydleli v bytě na náměstí s Kubou Vojtou, Jáchymem Němcem a
s trenérem Lukášem Vlasákem, který nás na turnaji připravoval.
V turnaji jsem byl nasazen jako č. 36, chtěl jsem si hlavně zahrát se silnějšími hráči.
V 1. kole jsem se utkal s Markem Janoušem. Partie byla dlouho vyrovnaná, pak přešla do koncovky
střelce proti jezdci a snažil jsem se získat výhodu. Soupeř několikrát mohl remizovat, ale správnou
cestu nenašel, získal jsem pěšce, pak si každý postavil dámu a já jsem dlouho hledal výhru, kterou
jsem nenašel a dal soupeřovi další možnost partii remizovat. Soupeř ale nenašel správné tahy,
schoval jsem si krále před šachy a partii jsem vyhrál.
Ve 2. kole jsem hrál s Tomášem Hurdzanem. Soupeř mě překvapil volbou zahájení, takže jsem
nechtěl jít do hlavní varianty a uhnul jsem, nicméně jsem stál hodně špatně, protože jsem měl
oslabená černá pole. Soupeř ale také nezahrál nejlépe a dal i v jeden moment šanci partii minimálně
vyrovnat, ale měl jsem silnou časovou tíseň, pokračování jsem nenašel, a i když jsem měl pěšce jen
jedno pole od proměny, soupeř byl rychlejší a porazil mě.
Ve 3. kole jsem hrál s Kubou Vojtou. Protože nás oba připravoval stejný trenér, tak jsme se každý
připravovali sami. Se soupeřem jsme hráli dlouhou variantu, kde na konci asi nestojím lépe, ale
soupeř naštěstí prohodil tahy ve variantě a já si díky tomu zlepšil mého špatného jezdce a trochu
zhoršil jeho dobrého střelce. Dále se mi partie hrála velmi dobře a připsal si druhý bod.

Ve 4. kole jsem se utkal s FM Petrem Červeným. Opět jsme hráli dlouhou teoretickou variantu, ve
které jsem na konci zapomněl vložit výměnu jezdců, a díky tomu soupeř vyrovnal. Potom jsme
většinu figur vyměnili a přešli jsme do věžové koncovky, která byla sice pro soupeře příjemnější,
ale já ji dobře bránil a partie skončila remízou.
V 5. kole jsem se utkal s FM Danem Kožúškem. Partie se mi vůbec nepovedla a hned po zahájení
jsem stál velmi špatně. Soupeř už získával materiál, ale já jsem zkusil poslední trik, po kterém bych
pozici alespoň trochu zdramatizoval, a naštěstí soupeř mou hrozbu neprohlédl a přešli jsme do
koncovky dvou střelců, proti věži s pěšci na stejném křídle, kde jsem cítil naději na remízu, a té
jsem také dosáhl.
V 6. kole jsem hrál s FM Kubou Rabatinem. V zahájení mě soupeř překvapil a získal minimálně
příjemnější pozici, ale poté přehlédl moje pokračování a rozhodl se obětovat kvalitu, čímž se situace
zkomplikovala. Potom se partie zjednodušovala, což pomáhalo spíše mně, a když už jsem mohl
získat výhodu, tak jsem přehlédl jednoduchou taktiku, po které jsem ztratil kvalitu a skončil jsem
v koncovce bez pěšce, která byla beznadějná.
V 7. kole mě čekal další vrstevník, Ruda Jun. Na partii jsem se dobře připravil a stál jsem po
zahájení lépe. Měl jsem dvojici střelců, proti dvojici jezdců, kteří byli v pozici jasně horší, ale zde
jsem udělal pár nelogických rozhodnutí, střelce jsem vyměnil, protože a díky tomu soupeř dokázal
vyrovnat. Sice jsem se ještě pokusil získat výhodu, ale už to nešlo, partie skončila remízou.
V 8. kole jsem se utkal s Petrem Folkem. V partii jsem stál dobře, protože jsem mohl útočit na
soupeřova slabého pěšce. Partii jsem musel otevřít na královském křídle a zaútočit na krále, ale tak
dlouho jsem si to připravoval, až otevřel hru soupeř a když už jsem se měl spokojit s remízou, tak
jsem málem ještě partii prohrál. Partie nakonec skončila věčným šachem v dámské koncovce.
V posledním, tedy 9. kole jsem hrál s Jáchymem Němcem. V partii jsem se spíše bránil, a i když
jsem se ke konci pokoušel získat výhodu, tak to nestačilo a partie skončila remízou.
Nakonec jsem skončil 34. se 4,5 body. Výsledek sice tak špatný není, ale moje hra mohal být lepší.
Vím, že umím hrát lépe. Musím zapracovat na zahájení a na technice.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Šachovému svazu ČR za finanční podporu a mému trenérovi
Lukášovi Vlasákovi za pomoc s přípravou.
Jakub Kůsa

Marek Miča
V neděli 23. srpna se zahájilo po 109 letech MČR mužů v Plzni. Neměl jsem moc cílů v turnaji,
hlavně jsem si chtěl zahrát se silnými hráči vyrovnané partie, což si myslím, že se mi celkem
povedlo. Turnaj se mi moc líbil, akorát jak už zmiňovalo více lidí chyběli hráči 2350–2500, což

byla celkem škoda, protože jsem si mohl změřit síly jenom s těma nejsilnějšíma v ČR nebo se
slabšíma, než jsem já. Celkově si myslím, že turnaj se mi povedl i když to mohlo být i lepší, ale to
může vždycky. Ve svém volném času jsem se hlavně připravoval na soupeře a hrál fotbal
s ostatními kluky z BŠŠ. Teď už přejdu k partiím:
1.kolo Jsem se utkal s Vlastimilem Babulou mladším. Tento rok jsem s ním hrál už třikrát, avšak
vždy za bílé. Tentokrát jsem s ním měl černé a rozehráli jsme Winawerovu variantu francouzské
obrany. Kde se soupeř nedostal k nějaké velké protihře a po mých přesných tazích jsem se dostal
k výhodě, ale soupeř měl i tak pár momentů kde partii zachránit. Později jsem ho porazil
v koncovce kde už jsem měl pěšce navíc a lepší pěšcovou strukturu.
2.kolo Proti mně usedl mezinárodní mistr Josef Juřek. Ten je celkem známý tím, že má pevný
repertoár, který jde těžko probít. To jsem zjistil i já, a když se všechno v rovné pozici poměnilo,
musel jsem souhlasit s remízou.
3.kolo Jsem hrál s klubovým kamarádem Ondřejem Nytrou. Opět jsem rozehrál francouzskou, na
kterou jsem věděl, že se Ondra bude dívat méně, protože přece jenom je moje hlavní zahájení
Carokann. Ondra to nezahrál úplně dobře a po zahájení jsem se dostal k maličké výhodě. Poté přišlo
pár špatných tahů a já se mohl radovat z druhé výhry.
4.kolo Jsem si zahrál se silným velmistrem Jiřím Štočkem. Přípravu jsem měl trochu usnadněnou,
protože jsem s ním již hrál simultánku na Festivalu Letní Pardubice. Rozehrál jsem tudíž stejné
zahájení, jelikož v Pardubicích se mi v něm podařilo vybojovat půl bod. Tentokrát mně ale soupeř
nemilosrdně překvapil v zahájení a rozehráli jsme něco co ani jeden z nás moc dobře asi neznal. Do
střední hry jsem se dostal s menší výhodou, ale poté přišla skvělá hra Jiřího Štočka, kdy mě přehrál
a dostal se do lepší pozice. Nakonec jsem z toho tak nějak vybruslil a dostal se do rovné pozice kde
jsem však pod tlakem časové tísně udělal rozhodující chybu a partii prohrál.
5.kolo Jsem se utkal s Pavlem Němcem. Znova jsem si zkusil francouzskou obranu. Soupeř si na
mně připravil něco co, ještě nehrál, ale za nedlouho přehlédl taktiku a ztratil pěšce. Pak jsem situaci
podcenil a dostal se pod silný tlak soupeře, který jsem však přežil a zahájil protiútok na který soupeř
nestačil.
6.kolo Proti mně usedl silný velmistr Tomáš Polák. V partii mě překvapil zahájením a já jsem
strávil dost dlouho nad tím, jak to zahrát co nejpřesněji, soupeře se taky nad pár tahy musel dost
zamyslet a potom vznikla lepší pozice pro mě kde jsem kvůli časové tísní udělal nepřesnost a dostal
se do trochu horší koncovky, kde jsem udělal další chyby, a nakonec prohrál.
7.kolo Jsem hrál proti Vojtěchovi Říhovi. Překvapil jsem ho v zahájení, protože jsem zvolil
Skandinávskou, ve které jsem viděl, že se mu moc nedaří. Soupeř se pravděpodobně přes Covid
prázdniny podíval na toto zahájení a zahrál teoretickou linii na kterou jsem se také díval a skončilo
to v rovné pozici, kde jsme pomalu manévrovali, až jsme se dostali do časové tísně, ve které jsem

ztratil pěšce a dostal se do prohrané koncovky, kterou ale musel můj soupeř zahrát přesně. To však
neudělal a já jsem dokázal koncovku ubránit.
8.kolo Jsem se utkal s dalším silným mládežníkem Davidem Gloserem. V zahájení se můj soupeř
dostal do pozice, které nerozuměl tolik jako já. Pak můj soupeř nekorektně obětoval pěšce a dostal
se do problému. Poté jsem přešel do koncovky, kde jsem vyměnil 2 věže za dámu a pěšce a
s materiální převahou jsem pak koncovku vyhrál
9.kolo Proti mně usedl malý Václav Finěk. Věděl jsem, že bude mít hodně dobrou přípravu, a proto
jsem zkusil něco co jsem ještě nikdy nehrál, maximálně párkrát na internetu. A světe div se on byl
na to připraven. V zahájení jsem se dostal celkem do vážných problému, které Vašek nevyřešil
úplně nejlépe a já jsem ve střední hře vyrovnal. Vašek ale nechtěl remízu, bude to možná i tím, že
hrál o IM normu a začal útočit na mého krále. To ale bylo pomalé a já mezi tím začal hrát na
druhém křídle kde jsem si vzal pěšáka. Pak jsem to uspěchal a místo toho abych si vzal druhého
pěšce jsem rovnou přešel do koncovky o které jsem si myslel, že ji vyhraji. Koncovka byla sice
lepší, ale po přesné hře bílého partie skončila remízou.
Na závěr bych chtěl poděkovat šachovému svazu České republiky za podporu a Kubovi
Rabatinovi za pečlivé přípravy.
Marek Miča

Jakub Stinka
Shrnutí mčr:
Mistrovství České republiky v Plzni jsem si patřičně užil, i když výsledek nebyl dle mých
představ.Měl jsem velké ambice a to mě ve výsledku asi moc nepomohlo.Turnaj začal slibně a
vůbec prostředí ve kterém se v Plzni hrálo bylo moc hezké a pořadatelé měli výbornou organizaci.

Pro mě byl obrovský zážitek z turnaje okořeněn hrou s GM Davidem Navarou.Jsem za tuto
zkušenost velice rád a pochopil jsem, že elo 2700+ je mi zatím velice vzdálené a rozhodně mám
velkou motivaci.
Budu se snažit na sobě během roku více pracovat,aby se mi šachově lépe vedlo
Šachu zdar
Jakub Stinka

Richard Stalmach
Ve dne 22.8. mi skončilo Mistrovství Evropské unie a rovnou z Koutů jsem se s trenérem Standou
Jasným a Janoušovými dopravili do Plzně. Cesta autem byla dlouhá, jelikož jsme jeli přes celou
republiku. Po příjezdu už na nás na kolejích čekali ostatní z BŠŠ, kteří přijeli o chvíli dříve. Dny
probíhaly podobně, jelikož se kola až na 2 dny hrály v 16:00, jsme měli dost volného času. Ráno
probíhaly přípravy a poté jsme vycházeli na oběd. Na obědy jsme chodili do nedaleké restaurace,
kde se nám podařilo domluvit levnější jídlo. Po obědě jsme si opakovali přípravy. V 15:20 nám
jezdil bus na kolo, na který jsme i několikrát museli běžet :D.
1. kolo – Malinovský Petr (2081)
Partie se mi hrála dobře, po oběti pěšce jsem se dostal k aktivitě a soupeř postupně začal stahovat
figurky. Na závěr se mi povedl krásný motiv, kdy jsem obětoval dámu a zvítězil.
2. kolo – GM Babula Vlastimil (2571)
Na partii jsem se těšil, ale zahájení se mi úplně nepovedlo. Poměnilo se pár figur a po dalším
průběhu nám vznikla koncovka-střelec proti jezdci a pěšcovi. Za pika jsem měl aktivního krále,
tudíž pozice byla objektivně remíza, ale po pár nepřesnostech jsem mohl prohrát. To se naštěstí
nestalo a partie skončila remízou.

3. kolo – FM Havelka Josef (2367)
Asi nejpovedenější partie, kde mi soupeř vlezl do přípravy. Měl jsem hodinu a půl proti půl hodině
a bez větších problémů se mi povedlo partii dovést k vítězství.

4. kolo – GM Michalík Peter (2593)

Další partie, na kterou jsem se těšil. Po zahájení nám vznikla normální pozice, kde jsem mohl získat
menší výhodu, ale po asi 45 minutách přemýšlení jsem zakombinoval a to se mi za několik tahů
vymstilo. Počítal jsem jeden tah, po kterém musí hrát černý přesně a i tak ta pozice je nejspíš
remíza, počítač říká něco jiného, ale výhru jsem nenašel. Ale místo toho tahu mne napadl ještě
jeden tah, který jsem zahrál a který prohrává.

5. kolo – FM Finěk Václav (2344)
Partie se mi vůbec nepovedla a vůbec jsem si nezahrál. Ale ještě se mi povedlo dojít do pozice,
která se dala hrát, ale při docházejícím času jsem udělal pár nepřesností a toho soupeř skvěle využil
a vyhrál.
6. kolo – Brožka Karel (1991)
Partie se mi hrála hodně dobře a postupně jsem vylepšoval pozici. Soupeři ještě k tomu docházel
čas a pozici neměl vůbec jednoduchou, tudíž se mu nepovedlo najít nejlepší možnosti a toho jsem
využil a vyhrál.

7. kolo – Němec Pavel (2243)
Zahájení jsem nezvolil moc dobře, jelikož se na mě soupeř připravil, ale dostali jsme se do rovné
pozice. Po pár chybách soupeř krásně obětoval figuru a úplně mne rozstřílel. I já jakožto
prohrávající strana jsem si tu partii užil :D.

8. kolo – Voříšek Jakub (2205)
Rozehráli jsme poklidné zahájení, kde spíš měl menší výhodu soupeř. V průběhu jsem vyměnil
střelce za jezdce a dostal se do pozice 2 věže a kůň proti 2 věžím a střelci. Pozice byla vyrovnaná,
ale soupeři již docházel čas a tudíž nehrál nejpřesněji. Postupně jsem zaktivizoval krále a došel
pěšcem až na c6, což k výhře stačilo.

9. kolo – WFM Pýchová Nela (2159)

Příprava krásně vyšla a za černé jsem dostal velice příjemnou pozici. Postupně jsem zvyšoval
výhodu a ke konci se dostal k rozhodujícímu útoku. Soupeřka měla jedinou cestu k záchraně, kterou
ale na 30 vteřinách nenašla.

Ke konci prázdnin jsem měl 18 partií v řadě, což naštěstí nijak neovlivnilo můj výkon a s celkovým
19. místem a ziskem 5,5 bodů jsem spokojen. Všechno proběhlo bez větších problému, což k dnešní
situaci je super. Chci poděkovat šachovému svazu České republiky za podporu. Kubovi Rabatinovi
a Standovi Jasnému za pomoc s přípravami a za to, že s námi trávili čas a většinu věcí nám zařídili.
Richard Stalmach

Ondřej Nytra
Ve dnech 23. až 31. srpna proběhlo MČR mužů 2020, kterého jsem se měl čest zúčastnit. Turnaj se
hrál po velmi dlouhé době, přesněji po 109 letech v Plzni v sálu Plzeňského Prazdroje. Všechna
kola s výjimkou posledního, které začínalo v 10:00, začínala v 16:00. Vedle sálu, kde se hrálo MČR
se hrál turnaj Calliditas Open. Všechny partie se daly sledovat on-line a k tomu většinu z nich
komentoval Martin Petr a čas od času k němu přišel host, což stream dokázalo ozvláštnit. Rád bych
poděkoval i organizátorům za pěkně uspořádaný turnaj, jehož součástí bylo občerstvení a
obrazovky, na kterých se po dohrání dalo sledovat, jak hrají ostatní hráči. Turnaj se hrál bez diváků,
což bylo určitě pro hodně hráčů, kteří nemají rádi hlučná prostředí, prospěšné.
Na turnaj jsem vyjel s výpravou BŠŠ ve složení: Kuba Rabatin, Marek Miča, Kristýna Laurincová,
Matyáš Paseka, Richard Stalmach, Petr Gnojek, Adam Frank, Pavlína Dudová, Jakub Konečný a
Lucian Vantuch s trenérem Stanislavem Jasným. Všichni jsme byli ubytováni na kolejích
univerzity.
První kolo jsem bohužel kvůli mému dosavadnímu ELO hodnocení, které mě přivedlo na pozici
posledního nasazeného, nehrál vůbec, což mě opravdu mrzelo, protože turnaj s takovými hráči se
nehraje každý den.
Druhé kolo jsem hrál s IM Milanem Orságem. S panem Milanem byla velmi pěkná hra. Rozehrál se
Reti s 2. tahem d4. V partii jsem mohl mít velmi silné pokračování, bohužel jsem přehlédl
v propočtu jediný tah, proto jsem vzal jiného pěšce a potom šel docela zbaběle do vynuceného
věčného šachu.
Třetí kolo jsem hrál s FM Markem Mičou. Rozehrála se Francouzská, v 7 však tahu přišel
nekorektní tah, kterého jsem mohl využít, ale byl jsem paličatý a šel velmi šablonovitě. Přišla velká
chyba, kde jsem prohodil tahy a ruka byla rychlejší než mozek. Tudíž rychlá a potupná prohra.

Čtvrté kolo jsem odehrál s IM Josefem Juřkem. Rozehrála se Francouzská bez vložení Db6. Soupeř
mi spadnul do přípravy a po jedné jeho chybě jsem mu nedal šanci partii otočit a zakončil ji pěkným
taktickým motivem. Partie skončila výhrou na mé konto.
Páté kolo jsem si zahrál s GM Pavlem Šimáčkem. Samozřejmě by to nešlo jinak než s překvapením
v zahájení, kde jsem si spletl tahy s hlavní variantou a tím totálně zkazil celou partii.
Šesté kolo jsem hrál s Markem Kawulokem. Byla rozehrána Sicilská obrana, kde mě překvapil ve
13. tahu, který jsem hrál prvně. Protože jsem si vzpomněl na plán, který hrál Karpov, což byla oběť
věže na f7, šel jsem do této varianty taktéž, což byla ohromná chyba, velice nerozvážně a
nepřipraveně jsem se dostal do prohrané pozice. K mému štěstí pan Kawulok nejspíše nezvládl
dlouho vedenou pozici a v poměrné časovce udělal ohromnou chybu, která skončila mým
vítězstvím a uznávám, že tato výhra byla s velkým štěstím.
Sedmé kolo jsem hrál s FM Petrem Červeným. Po slibném začátku, kde jsem bohužel nezvolil
otevřenou španělku, mě soupeř překvapil méně hranou variantou. V partii jsem nevyměnil střelce za
koně, což byla chyba postupně vedoucí k mé prohře.
Osmé kolo jsem hrál s Jonášem Eretem. Byl jsem překvapen zahájením, které soupeř zvolil, ale
jsem rád, že jsem si vyzkoušel něco nového. V partii přišly z mé strany 2 chyby, přičemž mi soupeř
po poslední chybě nedal šanci.
Deváté kolo jsem hrál s hráčem Ondřejem Tomanem. Byl rozehrán Caro-Kann, kde mi soupeř
tahem G4 dal výhodu. Postupem času jsem měl lepší pozici, ale jeden zbytečný tah celou výhodu
zvrátil a po oběti figury mohl hrát na výhru černý, čehož však nevyužil a partie skončila remízou.
Celý turnaj hodnotím pozitivně, protože mi šlo o získání ELO bodů a o nabrání nových zkušeností,
což se mi splnilo.
Celý turnaj proběhl v naprostém pořádku.
Tímto bych rád poděkoval Českému Svazu za poskytnutý grant.
Nytra Ondřej

Jáchym Šmolík
Ve dnech 23.-31.8. jsem se poprvé zúčastnil MČR mužů,které se letos konalo v Plzni.Turnaj se
konal v krásných prostorech Plzeňského pivovaru.Turnaje se celkem zúčastnilo 76 hráčů.
Cílem mé účasti na turnaji bylo si zahrát s dobrými hráči a ochutnat atmosféru prestižního turnaje.

1.Kolo
Serrano Salvador Eduardo – Šmolík Jáchym 1/2-1/2
Ze zahájení jsem vyšel lépe a rovnou se přešlo do koncovky ,která byla pro mě trochu lepší,ale
výhodu jsem nedokázal realizovat a partie skončila remízou.
2.kolo
Šmolík Jáchym – Rabatin Jakub 0-1
V zahájení jsme oba rozestavěli normální vyrovnanou pozici,kde jsem úplně zbytečně šel pro pěšce
a ztratil čas a po taktickém omylu soupeř stál trochu lépe,ale v kritický moment jsem v časovce
nezvládl obranu a partii prohrál.
3.kolo
Šmolík Jáchym – Toman Ondřej 0-1
V zahájení jsem se špatně rozhodl a snažil se hrát podle přípravy,což se mi nevyplatilo a ztratil jsem
pěšce,ale soupeř nezahrál úplně přesně a přešli jsme do remízové koncovky,kterou jsem po
tragickém výkonu dokázal prohrát.
4.kolo
Beneš Miroslav – Šmolík Jáchym 1/2-1/2
V zahájení jsem hrál nepřesně a stál jsem fakt hrozně, ale díky vynalézavosti jsem partii převedl do
trochu lepší pozice,kterou jsem nakonec zapůlil.
5.kolo
Šmolík Jáchym – Tauš Martin 1-0
Rozestavělo se normální zahájení,ve střední hře soupeř udělal naprosto banální chybu,kterou jsem
mohl naprosto jednoduše takticky využít a mít čistého pěšce více,ale zbytečně jsem se bál
kompenzace soupeře.Partie se dále vyvíjela normálně, já si vzal pěšce a soupeř nevyužil
kompenzaci a vyhrál jsem koncovku.
6.kolo
Ludvík Tomáš – Šmolík Jáchym 0-1

Po zahájení jsem zahrál zbytečný tah,ale soupeř se v pozici špatně orientoval a pomalu jsem pozici
zlepšoval ,až soupeř v časovce udělal chybu,musel mi dát kvalitu a pozici jsem pak již poměrně
jednoduše vyhrál.
7.kolo
Šmolík Jáchym – Novotný Michal 0-1
V zahájení mě soupeř překvapil boční variantou ,tak jsem pozici postavil neslaně,nemastně a
nevěděl, co mám dělat…neměl jsem plán a v pozici se sám porazil.
8.kolo
Šimek Petr ml. – Šmolík Jáchym 1-0
Tahle partie byla moje nejzajímavější ,proto jsem ji zanalyzoval.Partie byla velmi divoká, viz. dole
analýza.
9.kolo
Šmolík Jáchym – Kureš Michael 1/2-1/2
V zahájení jsem získal jasnou výhodu,kterou jsem mohl v jeden moment hodně zvýraznit,ale
pokazil jsem to a partii remizoval.
Můj výkon celkově hodnotím jako průměrný.
Jinak bych moc chtěl poděkovat ŠSČR za podporu,pořadatelům za krásně připravené
prostředí a mému trenérovi Tadeášovi Baláčkovi za přípravy.
Jáchym Šmolík
Článek publikován 9. 9. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Mládež.

Díky, covide. Do šachu přiletěly statisíce dolarů i diváků, pomohl koronavirus
Zdroj: lidovky.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Pavel Matocha | AVE: 35 000 Kč | GRP:
2,72 | RU / den: 244 802 | RU / měsíc: 1 855 023
Světová šachová špička blahořečí koronaviru, který jí přinesl online turnaje s luxusním cenovým
fondem, zvýšený zájem o esport a nové profesionální smlouvy. Minulý týden podepsal americký
šachový velmistr Hikaru Nakamura smlouvu s organizací TSM. Profesionalizace a virtualizace
šachu se zdají kráčet ruku v ruce.
Geniální šachové dítě prohánělo na českém šampionátu velmistry. A také předvedlo nevídaný kiks
Na konci srpna jedna z velkých organizací e-sportu TSM podepsala smlouvu s prvním šachistou.
Team SoloMid (TSM) je profesionální organizace e-sportu, která byla založena v USA v roce 2009,
ve svém portfoliu má i hráče League of Legends, Heartstone či Magic The Gathering Arena a
sponzoruje řadu e-sportovních streamerů.
Nyní má mezi svými hvězdami i amerického velmistra Hikarua Nakamuru, který nejen řadu let
patří do absolutní světové špičky v šachu, ale zároveň je i velmi aktivní a úspěšný na sociálních
sítích. Na Twitteru sleduje Nakamuru 170.000 uživatelů na Twitchi dokonce přes půl milionu, což
je více než polovina veškerého šachového obecenstva na této sociální síti!
K zájmu TSM o šachy rozhodující mírou přispěla miliodolarová série online turnajů Magnus
Carlsen Tour, kterou letos uspořádal tým mistra světa a ve které se velmistr Nakamura probojoval
až do finále.
Online šachové turnaje umožňují nejen velmistrům hrát nejen z pohodlí svého domácího křesla, ale
stejně tak i divákům z pohodlí svého křesla turnaje sledovat. Diváci přitom nejen vidí přímý přenos
průběhu šachové partie (jak se mění pozice na šachovnici), ale vidí i záběry obou velmistrů a
mohou k tomu poslouchat živý komentář dalších zkušených velmistrů.
Dokonce i některé televize přebírají šachové online přenosy z herny mistra světa Chess24.com do
svého programu. Pozornost milionů šachistů, kterou věnovaly turnajům Magnus Carlsen Tour, pak
generuje nejen přímé příjmy z reklamy, ale i pozornost dalších hráčů z online světa, jako třeba
organizace Team SoloMid.
Světová šachová špička tak bude společně s Netflixem či výrobci roušek patřit mezi tu šťastnou
menšinu, která na nemoci Covid-19 vydělala. Pro jistotu zdůrazněme, že jde jen o ten skutečný
vrchol pyramidy, řekněme prvních deset patnáct hráčů světa. Většina ostatních kvůli zavřeným
hranicím a rušením klasických turnajů a lig o své šachové příjmy v letošním roce z většiny přišla.

Pohodový šachový den na POHODĚ
Datum vydání: 08.09.2020

Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
ŠACHklub Tábor se připojil do popularizace šachu v roce 2020 svou činností – „Pohodový šachový
den na POHODĚ“.
Ve dnech 6. – 8. srpna a ve dnech 11. – 15. srpna 2020 se na venkovním bazénu POHODA v
Sezimově Ústí konala výše uvedená akce. Akce probíhala v čase 12,00 – 18,00 hod.
Na akci se podíleli – Odehnal, Doležalová, Motalík – trenéři ŠACHklubu Tábor
Na akce byly k dispozici:
1x zahradní šachy
2x šachové stolní soupravy + hodiny
3x desky na házení míčkem pro děti do 5 let

Akce byla projednána s ředitelem technických služeb města a s vedoucím bazénu. Protože akce
zaujala i ředitelku MĚXUS Sezimovo Ústí, byli jsme pozváni na sportovní akce MĚXUSu pro děti
organizovanou dne 1. září 2020. Akce se musela z bazénu přesunout do budovy MĚXUSu
Spektrum z důvodu počasí. Prezentovali se zde další sporty a kulturní organizace.
Jak na bazénu, tak ve Spektrumu jsme se setkávali z řadou dětí a rodiči a mohli jsme nejen
propagovat šachy, ale i náš oddíl. Z důvodu počasí jsme museli i přivést stan. Focení s figurkami
využil i fotbalový tým Táborsko a samozřejmě řada rodičů si fotila své ratolesti.

Před 115 lety byla založena ÚJČŠ
Datum vydání: 08.09.2020
Zdroj: chess.cz | Autor: Jana Kalendovského | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
Šachový svaz České republiky dnes slaví 115. výročí existence jednotné organizace v českých
zemích. 8. září 1905 byla v Praze na ustanovující valné schůzi založena Ústřední jednota českých
šachistů, jejímž přímým nástupcem je dnešní Šachový svaz České republiky.
Jak píše Vlastimil Fiala ve své knize První sjezd Ústřední jednoty českých šachistů, Praha 1905,
založení Ústřední jednoty českých šachistů bylo důležitým mezníkem v historii českého

organizovaného šachového hnutí. Existence celonárodní šachové organizace, která by sjednocovala
jednotlivé české šachisty a české kluby a vystupovala vůči zahraničí jako jediný reprezentant
českého šachového hnutí, byla z hlediska mezinárodního šachového hnutí velmi důležitá. Pozdější
čilá spolupráce ÚJČŠ s partnerskými zahraničními svazy otevřela řadě českých šachistů cestu na
zahraniční mistrovské turnaje, kde mohli bojovat o mistrovské tituly. V meziválečném období se
ÚJČŠ stala jednou z nejaktivnějších organizací ve strukturách Mezinárodní šachové federace
(FIDE), jejímž byla v roce 1924 zakládajícím členem, a její členové sehráli významnou úlohu v
řadě zásadních rozhodnutí této organizace.
První sjezd ÚJČŠ v Praze 1905 – článek od Jana Kalendovského k 90. výročí ÚJČŠ z roku 1995

Řezníčková přivezla z Koutů nad Desnou bronz, Váňa ´bramboru´
Datum vydání: 07.09.2020
Zdroj: Tachovský deník | Rubrika: Sport / Tachovsko | Strana: 10 | Autor: ROBERT BABOR |
AVE: 7 089 Kč | GRP: 0,05 | Čtenost: 4 135 | Tištěný náklad: 870

ŠACHISTÉ SE V ZÁŘÍ „UBYTOVALI“ NA STŘELNICI
Datum vydání: 06.09.2020
Zdroj: turnovskovakci.cz | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500
Na mapě České republiky má Turnov v mnoha oborech lidské činnosti své pevné místo. Na
„šachové“ mapě republiky ale patří mezi ty největší záchytné body.
A to díky Šachovému klubu Zikuda Turnov. Jeho členové působí dlouhé roky v nejvyšší
republikové soutěži, mají za sebou mnoho úspěchů ve všech kategoriích. Od letošního léta mají
navíc k dispozici nové prostory ve Skálově ulici v čp. 84 naproti muzeu. A když šachisté pořádají
nějaké setkání, tak na Střelnici. Ta už je v českém šachovém světě velmi známou adresou.
Naposledy se sem šachisté z celé republiky sjeli v sobotu 5. září na již 14. ročník Turnovského
granátu.
V sobotu si zahráli na Střelnici šachisté všech generací
„Jednalo se o otevřený šachový turnaj, mohli se ho tedy zúčastnit i neregistrovaní hráči. Turnaj byl
zařazen do seriálu Grand Prix ČR v rapid šachu v sezoně 2020/21. V republice se koná jen deset

takovýchto turnajů,“ přibližuje za pořadatele František Zikuda. Turnovského granátu se zúčastnilo
110 šachistů od žáků po seniory, zájem o účast každým rokem stoupá.
Šachisté obsadí turnovskou Střelnici i o nadcházejícím víkendu. „V sobotu 12. září to bude
mistrovství republiky v bleskovém šachu družstev a v neděli v rapid šachu. Především sobotní
turnaj v bleskovém šachu je divácky velmi atraktivní, partie musí být sehrány do tří minut.
Očekáváme účast kolem 25 až 30 družstev z celé republiky v čele s nejlepšími našimi šachisty. Rádi
přivítáme i zájemce z řad veřejnosti. A kdyby se někdo z dospělých či dětí chtěl zapojit do naší
činnosti, tak doporučuji návštěvu prostor našeho klubu ve Skálově ulici v domě naproti muzeu,“ zve
František Zikuda.
…včetně Františka Zikudy…
Šachisté na Střelnici:
Sobota 12. září
* MISTROVSTVÍ ČR 2020 V BLESKOVÉM ŠACHU DRUŽSTEV – OPEN. Čtyřčlenná družstva
oddílů registrovaných v ŠSČR. Kulturní centrum Střelnice, zahájení v 10.00 hodin. Pořádají ŠK
ZIKUDA Turnov a Šachový svaz České republiky.
Neděle 13. září
* MISTROVSTVÍ ČR 2020 V RAPID ŠACHU DRUŽSTEV. Čtyřčlenná družstva hrající v sezoně
2019/2020 extraligu, 1. a 2. ligu a tři postupující družstva z krajských přeborů (dle pořadí či
nominací STK KŠS). Kulturní centrum Střelnice, zahájení v 10.00 hodin. Pořádají ŠK ZIKUDA
Turnov a Šachový svaz České republiky.

Obecně jsou muži úspěšnější šachisté, říká čerstvá šachová královna z turnaje v
Havlíčkově Brodě
Datum vydání: 06.09.2020
Zdroj: ČRo - vysocina.cz +1 | Rubrika: Sport | Autor: Milan Kopecký | AVE: 10 000 Kč | GRP:
0,49 | RU / den: 44 097 | RU / měsíc: 585 435
Osm desítek hráčů a hráček z celého kraje v sobotu usilovalo o titul Šachový král a Šachová
královna Vysočiny.
Na turnaji v Havlíčkově Brodě se mezi sebou utkali na deset kol. „Je to turnaj, kterého se zúčastní
všichni, kdo mají zájem. Děláme radost lidem, děláme radost všem, kteří mají rádi šachy,“ popisuje
ředitel zápolení o Šachového krále Vysočiny Václav Paulík. Právě předává cenu nejstaršímu hráči
turnaje. „Horák Jaroslav, nejstarší hráč! Kde je ten Jarda?“
Šachistou od čtrnácti let
„Já jsem se naučil šachy asi ve čtrnácti letech a prakticky jsem je moc nehrál, moc se mi nevedlo.
Až po jednom velkém utkání v roce 1972 jsem se k tomu vrátil,“ říká Jaroslav Horák.
„Od té doby vlastně hraju. Začal jsem korespondenčním šachem a to hraju celkem úspěšně.“
pochvaluje si nejzkušenější hráč Jaroslav Horák.

Šachová královna
Šachovou královnou Vysočiny se stala Eva Kořínková. „Obecně jsou asi muži úspěšnější v šachách,
i když jsou nějaké výjimky. Mužům to ale asi myslí víc, musím uznat,“ smála se.
„Setkávají se tady lidé stejných zájmů, pobaví se spolu, zahrají si, popovídají si o tom.“
Jako předsedkyně krajského šachového svazu Eva Kořínková také připojuje přání k blížícím se
narozeninám hlavního pořadatele: „Chtěla bych popřát pořadateli turnaje Václavu Paulíkovi k jeho
půlkulatým narozeninám, aby ještě uspořádat hodně takových krásných turnajů a ať mu slouží
zdraví!“

Vysočina má nového šachového krále a královnu
Datum vydání: 06.09.2020
Zdroj: vysocina-news.cz +1 | Autor: Václav Paulík | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 752 |
RU / měsíc: 36 536
Za účasti 76 šachistů se v havlíčkobdodském hotelu Slunce – jeho bývalé přízemní restauraci,
uskutečnil dlouho očekávaný, po třech změnách termínů rapid turnaj O šachového krále a královnu
Vysočiny.
Kvůli možné kapacitě hracího sálu a koronavirusu musel být počet hráčů omezen, ač zájem o účast
byla velká. Pořadatelům ze ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod se podařilo vytvořit příjemné prostředí, za
podpory partnerů, sponzorů, zajistit velké množství věcných cen včetně finančních. Turnaje se
zúčastnili šachisté všech věkových kategoriích, hráči s tituly FM i amatéři.
Výsledky
Turnaj zahájil předseda TJ Jiskra Havlíčkův Brod, z. s., Miroslav Sommer a po upřesnění
organizačních záležitostí, pravidel byl zahájen přesně podle propozic.
Vyhodnocení se zúčastnil senátor ČR a starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl, který nad turnajem
převzal záštitu a předal vítězům poháry. Pro všechny účastníky byly připraveny ceny a to finanční a
věcné, zásluhou podpory partnerů turnaje. Mezi jednotlivými koly, bylo losováno o výrobky
věnované partnery.
Šachovým králem Vysočiny se zaslouženě stal Vítek Veselý z pořádajícího ŠK TJ Jiskra Havlíčkův
Brod těsně před FM Tomášem Vojtou ze Spartaku Vlašim, oba z deseti partií vybojovali 8,5 bodu,
lepším pomocným hodnocením o 0,5 bodu. Vítěz obdržel pohár a dárkový balíček věnovaný COOP
družstvem Havlíčkův Brod a finanční cenu a putovního vyřezávaného krále.
Šachovou královnou Vysočiny se stala Eva Kořínková z TJ Žďár nad Sázavou, z. s., obdržela
pohár, dárkový balíček a věcnou cenu podle výběru.
Poháry obdrželi na druhých místech /kategorie muži/ženy): Tomáš Vojta ze Spartaku Vlašim a
Alice Doktorová z Jiskry Havlíčkův Brod na třetích místech FM Jan Malík ze ŠK HM Ostrava a
Petra Vrzáková ze ŠK Jiskry Havlíčkův Brod, z. s.

Poháry za umístění na 1.-3. místě ELO LOK do 1400
1. Igor Domkář
2. Patrik Kocman (oba Jiskra Havlíčkův Brod, z. s.)
3. Martin Policar ze Spartaku Pelhřimov.
Poháry v kategorii starší mládež
1. Martin Žaža z TJ Náměště nad Oslavou
2. Šimon Lang ze ŠK Světlá nad Sázavou
3. David Kučera z Gambitu Jihlava mladší mládež
1. Martin Policar ze Spartaku Pelhřimov
2. Jakub Stejskal z Gambitu Jihlava
3. Filip Šorf z TJ Žďár n/Sáz.
Poháry pro tři nejvýše hodnocené šachisty ŠK Jiskry Havlíčkův Brod
Vítek Veselý, Roman Vincze a Ivo Provazník
Cenu pro nejstaršího účastníka obdržel Jaroslav Horák z Gambitu Jihlava a nejmladší účastníci:
Pavel Brož ze ŠK Světlá nad Sázavou a Filip Kozderka z Jiskry Havlíčkův Brod
Cenu Karla Havlíčka Borovského za bojovnost – největší počet výher v turnaji, s věnováním
starosty Jana Tecla, obdrželi: Tomáš Vojta, Eva Kořínková, Martin Žaža, Martin Policar. Adélka
Vrzáková a Hanička Bártová.
Všichni účastníci si vybírali věcné ceny podle pořadí v turnaji, každý obdržel pamětní medaili.
Turnaj osobní účastí a reportáží podpořil Český rozhlas – Vysočina a Havlíčkobrodský deník.
Fotografie
Reportáž Českého rozhlasu Vysočina
Partneři turnaje: Město Havlíčkův Brod, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, z. s., EFKO spol. s r. o., COOP
družstvo HB, OSS – ČUS Havlíčkův Brod, ČUS Kraj Vysočina, Měšťanský pivovar Havlíčkův
Brod, CATUS spol. s r. o., ŠSČR, MOCCA spol. s r. o., SABE, s. r. o., Jihlava, AMYLON, a. s.,
Dobrý textil spol. s r. o., Mlýn Havlíčkův Brod.
Mediální partneři: Šachový server Novoborský; web ŠSČR, Vysočina-news.cz, Havlíčkobrodský
deník, Český rozhlas – Vysočina.
havlíčkobrodsko, jiskra havlíčkův brod, šachy

Šachové okénko Rokycanského deníku: září 2020
Datum vydání: 05.09.2020
Zdroj: Rokycanský deník | Rubrika: Rodina | Strana: 4 | AVE: 6 082 Kč | GRP: 0,00 | Čtenost: 0 |
Tištěný náklad: 1 180

Září přináší soutěž o modrý nepromokavý batoh KONO s USB portem Unisex
Datum vydání: 05.09.2020
Zdroj: chess.cz | Autor: Veselin Topalov | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
Moderní batoh pro muže i ženy od výrobce KONO z anglické distribuce. Je praktický a stylový.
Batoh nové generace pro všechny, kteří ocení vestavný nabíjecí USB port, pomocí kterého mohou
nabíjet svůj mobil v pohybu. Batoh totiž obsahuje USB nabíjecí port, na který se uvnitř batohu
napojí POWER banka ( není součástí batohu ) a zvenkovní části připojíte mobil. Můžete tak při
jakékoli fyzické činnosti nabíjet mobil a přitom třeba poslouchat hudbu. Potěší také větší rozměry
batohu,díky kterým do něj komfortně uložíte kromě formátů A4 i notebook do 15,6 palců nebo
tablet. Na notebook obsahuje speciální vnitřní polstrovanou přihrádku. Rozměry: 43 x 32 x 12 cm
Soutěžní otázky pro září:
1. Kolikátý titul mistra ČR letos získal David Navara?
2. Ve kterém slavném díle se hrají „kouzelnické šachy“?
3. Který český šachový velmistr je zobrazen na 0 suvenýrové eurobankovce, která je vydána na
počest výročí 135 let od jeho narození?
Odpovědi zasílejte do 30.9.2020 na email: lenka.kusova@centrum.cz
Výhercem minulé soutěže o šachový čaj a brožuru s podpisy české reprezentace mužů, žen a
juniorů se stal: Matěj Babula
Gratulujeme!
Správné odpovědi ze srpnové soutěže:
David Bronstein, Sovětský svaz (Ukrajina)

Ulf Andersson, Švédsko
Veselin Topalov, Bulharsko

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ
Datum vydání: 05.09.2020
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/Aktuálně | Strana: 15 | AVE: 5 190 Kč | GRP: 0,06 |
Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560

České Budějovice přivítají výkvět mládežnického šachu
Datum vydání: 04.09.2020
Zdroj: chess.cz | Autor: Vladimíra Nechvátalová | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu 2020 hostí od 4. do 6. září České Budějovice. V
jihočeské metropoli budou nejlepší šachisté a šachistky z jednotlivých krajů bojovat o tituly ve
věkových kategoriích H10, H12, H14, D10, D12 a D14. Zahrát si ale mohou také zájemci z řad
veřejnosti, své síly změří v souběžně hraném doprovodném turnaji Open České Budějovice 2020
(přihlašování do turnaje je stále otevřeno), kde půjde i o zajímavé finanční ceny.
„Momentálně je do všech kategorií přihlášeno přes 230 šachistů,“ prozrazuje ředitel klání František
Rolinek. Turnaje se budou hrát na devět kol s tempem 2×20 min + 5 vteřin na tah. Přenosy z
prvních šesti šachovnic každé mistrovské kategorie mohou diváci sledovat on-line na promítacích
plátnech mimo hrací sál. Do sálu budou moci vstupovat jen hráči s rouškou. Celý turnaj doprovázejí
z důvodu pandemie koronaviru mimořádná epidemiologická opatření.
Šampionát proběhne v kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde je pro účastníky
zajištěno i ubytování, stravování a bohatý doprovodný program.
Patronem mistrovství, které pořádá Šachová akademie VŠTE v Českých Budějovicích, je rektor
VŠTE prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. „Je pro mě ctí, že jsem nad takto významnou akcí
mohl převzít záštitu. Těším se na napínavé souboje v královské hře a mám radost, že v Českých
Budějovicích uvidíme výkony mladých nadějí českého šachu,“ říká Marek Vochozka.
Partnery šampionátu jsou Jihočeská vědecká knihovna a Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích.
Startovní listiny a průběžné výsledky naleznete na stránce https://chessresults.com/tnr531444.aspx?lan=5
Další informace o mistrovství a turnaji naleznete na webových stránkách pořadatele:
http://chess.vstecb.cz/index.php/2020/08/24/mistrovstvi-cr-mladeze-v-rapid-sachu-2020-2/
František Rolinek, ředitel turnaje, mobil: 608999140, mistrovstvi2020@gmail.com
Vladimíra Nechvátalová, organizátorka turnaje, mobil: 774986457

V Plzni si zahrál šachy i David Navara
Datum vydání: 04.09.2020
Zdroj: 5plus2 | Strana: 30 | Autor: JAN PICKA LADISLAV VAINDL | AVE: 69 666 Kč | GRP:
7,47 | Čtenost: 672 306 | Tištěný náklad: 529 532

V Havlíčkově Brodu se bude bojovat O šachového krále a královnu Vysočiny
Datum vydání: 04.09.2020
Zdroj: havlickobrodsky.denik.cz +1 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Karel Líbal | URL | AVE:
5 990 Kč | GRP: 0,21 | RU / den: 18 465 | RU / měsíc: 129 844
Turnaj v rapid šachu pro všechny věkové kategorie se uskuteční v sobotu pátého září v restauraci
havlíčkobrodského hotelu Slunce. Pořadatelé z Šachového klubu TJ Jiskra Havlíčkův Brod hlásí
naplněnou hráčskou kapacitu.
"Letošní ročník turnaje provází od začátku komplikace. „Pátého září je už třetí termín,“ prozradil za
organizátory Václav Paulík.
Tentokráte se už hrát bude, ale s určitými omezeními. „Abychom mohli akci uskutečnit a vyhověli

všem hygienickým nařízením, hrát bude pouze sedmasedmdesát hráčů,“ vysvětluje Paulík.
Tato kvóta je již dávno naplněna. „Už jsme bohužel museli odmítnout asi tři desítky zájemců, další
se stále hlásí. Ale bohužel, letos to jinak nejde,“ dodává pořadatel turnaje.
Nad ním převzali záštitu starosta města Jan Tecl a náměstkyně Kraje Vysočina Jana Fischerová s
předsedou TJ Jiskra Miroslavem Sommerem. „Od pana starosty máme přislíbeno, že přijde předat
ceny vítězům,“ uvedl Paulík s tím, že účastnickou cenu obdrží každý ze startujících šachistů.
Turnaj začíná v devět hodin ráno, vítěz by měl být znám zhruba v půl páté odpoledne.

Geniální šachové dítě prohánělo na českém šampionátu velmistry. A také předvedlo
nevídaný kiks
Datum vydání: 03.09.2020
Zdroj: lidovky.cz +2 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Pavel Matocha | AVE: 35 000 Kč | GRP:
2,72 | RU / den: 244 802 | RU / měsíc: 1 855 023
Domácí šachový šampionát skončil o víkendu bez překvapení, turnaj ovládla domácí jednička
David Navara. Hodně na sebe ale upozornil i desetiletý talent Václav Finěk. Jak parádními výkony,
tak i jedním málo vídaným zkratem.
Desetiletý supertalent českého šachu Václav Finěk zažil mezi dospělými na republikovém
šampionátu jedno hodně smutné kolo. Černými figurami přehrál zkušeného mezinárodního mistra
Milana Orsága, ten udělal v pozici na hranici prohry 40. tah a zvedl se od šachovnice.
V tu chvíli Vašík zapomněl, že pro projití časové kontroly musí také udělat 40. tah (měl na něj více
než dvě minuty času) a také se procházel po sále. A to tak dlouho, až mu spadl praporek a on
prohrál.
Nejlepší český šachista David Navara vyhrál v Plzni své již desáté mistrovství republiky.
Jeho trenér Michal Konopka líčil, jak těžko mu bylo, když viděl, že jeho svěřenec zjevně zapomněl
udělat tah a v klidu se prochází po sále, a on ho přitom nesmí upozornit. Bylo to v šestém kole a do
té doby hrál desetiletý Finěk jako z partesu. Porážel silné kandidáty na mistrovský titul, zremizoval
s velmistrem Tomášem Polákem a jedinou porážku na kontě měl od české dvojky Viktora
Lázničky.
Kdyby se nezapomněl a dotáhl tu partii s mistrem Orságem, možná by i bojoval o medaile.
Kuriózní zásah vyšší moci. Online šachová olympiáda má kvůli výpadku internetu dva vítěze
Nicméně i po tomto výpadku se dokázal ještě oklepat, uhrál 5,5 bodu z devíti partií a skončil na
celkově 14. místě. Šampionát opanoval nejlepší český šachista David Navara (7,5 bodu) před
českou dvojkou Viktorem Lázničkou (7 bodů) a reprezentačním kapitánem Zbyňkem Hráčkem (6,5
bodu).

Pro Navaru je to již desátý domácí titul, což je rekord, který dlouho nebude překonán. Zvlášť, když
ještě rozhodně s aktivní hrou končit nehodlá a výkonnostní propast mezi ním a zbytkem české
reprezentace je stále hluboká.
V blízké budoucnosti by se mu mohl přiblížit nejmladší český velmistr a evropský šampion do 18
let Thai Dai Van Nguyen, který na MČR skončil čtvrtý se stejným bodovým ziskem jako bronzový
Hráček.
A za nějakých pět až deset let možná i zmiňovaný Václav Finěk, o jehož výjimečném talentu svědčí
nejen to, že jako desetiletý je na domácí scéně schopen bojovat s nejlepšími dospělými, ale i jeho
postavení na světovém žebříčku. Je jedničkou mezi desetiletými i jedenáctiletými a mezi
dvanáctiletými trojkou.

Mladí šachisté o titul
Datum vydání: 03.09.2020
Zdroj: Právo | Rubrika: Jihozápadní Čechy | Strana: 21 | Autor: (kal) | AVE: 5 095 Kč | GRP: 2,39 |
Čtenost: 215 477 | Tištěný náklad: 106 625 | Prodaný náklad: 62 384

Novoborský Navara získal desátý titul mistra republiky
Datum vydání: 03.09.2020
Zdroj: Mladá fronta DNES | Rubrika: Kraj Liberecký | Strana: 17 | Autor: (sed, ČTK) | AVE:
28 744 Kč | GRP: 5,53 | Čtenost: 497 508 | Tištěný náklad: 125 467 | Prodaný náklad: 102 677

Měl jsem více štěstí než ostatní, tvrdí mistr ČR, šachista Navara
Datum vydání: 03.09.2020
Zdroj: Domažlický deník +4 | Rubrika: Sport/Plzeňský kraj | Strana: 14 | Autor: (mš) | AVE: 5 458
Kč | GRP: 0,13 | Čtenost: 12 052 | Tištěný náklad: 1 440

NA 64 POLÍCH
Datum vydání: 03.09.2020
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 15 | Autor: (kal) | AVE: 4 604 Kč | GRP: 0,06
| Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560

Novinky ze šachu
Datum vydání: 02.09.2020
Zdroj: csns-sport.cz | Autor: Jaroslav Milich
ŠARIŠ OPEN Náš reprezentant Milan Orság se zúčastnil Mezinárodního mistrovství Slovenska
mužů a žen 2020 – ŠARIŠ OPEN, který se uskutečnil ve dnech 7. – 15. srpna 2020 na Slovensku v
Drienci.
Celkem se účastnilo 106 šachistů. Hrálo se švýcarským systémem na 9. kol 90 minut s přídavkem
30 sekund.
V posledním zápase Orság prohrál proti maďarskému soupeři Attilovi Szebovi. Mistrem
mezinárodního turnaje se stal maďarský šachista Attila Szebe. Milan Orság se umístil na 6. místě
celkového žebříku se ziskem 6,5 bodů (5 výher, 3 remízy a 1 prohra).
Hodnocení od Milana Orsága
V minulých dnech v měsíci srpnu jsem se zúčastnil dvou turnajů jako náhrady za zrušené
Mistrovství světa ICCD 2020 v šachu. Jednalo se o Majstrovstvá SR 2020 v šachu – ŠARIŠ OPEN
v Drienici na Slovensku ve dnech 7.8. – 15.8.2020 a
o Mistrovství ČR 2020 v šachu v Plzni 2020 ve dnech 23.8. – 31.8.2020. Oba turnaje byly pro
slyšící šachisty. V obou turnajích jsem skončil na 6. místě. Význam v těchto dvou turnajích byl ale
naprosto odlišný. Na Slovensku se zúčastnilo 106 hráčů, byl jsem nasazený na 4. místě. Ačkoliv
jsem bojoval o přední umístění, po osmém kole jsem byl na průběžném prvním místě, po prohře v
závěrečném kole jsem klesl pořadím. Skončil jsem tedy přibližně na svém, mé ELO hodnocení
zůstalo beze změn, šlo o průměrný výkon. Jinak turnaj probíhal v krásné slovenské přírodě,
organizačně zajištěn byl dobře.
Oficiální webová stránka: https://www.sarisopen.eu/
Mistrovství ČR v šachu mužů
Také se zúčastnil Mistrovství ČR v šachu mužů v Plzni, které je součástí šachového festivalu Plzeň.
Konalo se ve dnech 23. – 31. 8. 2020. Zúčastnilo se 76 šachistů. Festival se hraje v reprezentačních
sálech „SECESE“ Plzeňského prazdroje. Mistrovství ČR mužů se hrálo na 9 kol švýcarským
systémem tempem 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + přídavek 30 sekund na tah od
začátku partie (denně jedno kolo), pořadatelem byl Šachový klub 64 Plzeň.
Nejvýše nasazeným hráčem mistrovství byl obhájce titulu mistra ČR z loňského roku velmistr
David Navara, svoji účast potvrdili také další čeští reprezentanti velmistři Viktor Láznička, Jiří
Štoček, Peter Michalík, Vlastimil Babula či 23 hráč světového juniorského žebříčku Thai Dai Van
Nguyen. Ve startovní listině byla také řada mladých talentovaných hráčů, mj. také světová jednička
mezi desetiletými Václav Finěk. Mistrem ČR se stal David Navara. Milan Orság se umístil na 6.
místě s 6,5 body (6 výher, 1 remíza a 2 prohry).
Hodnocení od Milana Orsága
Na Mistrovství ČR 2020 v šachu v Plzni startovalo 76 šachistů, byl jsem nasazený na 20. místě.
Turnaj byl tedy výrazně silnější. Zúčastnila se téměř kompletní česká špička v šachu mezi slyšícími.
Po bojovném průběhu a tentokrát dobrém závěru se mi povedlo skončit na 6. místě (podle počtu
bodů jsem se dělil o 3. až 7. místo, na pomocné hodnocení jsem byl šestý.) Turnaj vyhrál

mezinárodní velmitr David Navara, za ním následovali další reprezentanti ČR mezi slyšícími a za
nimi jsem byl já.
Tento výsledek považuji za velmi dobrý, zvýšil jsem své ELO hodnocení o 20 bodů, výsledek
vzbudil příznivou odezvu i mezi slyšícími šachisty. Turnaj byl dobře organizačně zajištěn, hrálo se
v reprezentativních prostorách plzeňského pivovaru.
Oficiální webová stránka: https://www.sachovyfestivalplzen.cz/

Do Frýdku-Místku míří tuzemská ženská šachová elita
Datum vydání: 02.09.2020
Zdroj: fm.denik.cz +2 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Petr Sobol | AVE: 5 990 Kč | GRP: 0,24 |
RU / den: 22 043 | RU / měsíc: 155 006
Frýdek-Místek se v příštích dnech stane ostře sledovaným šachovým centrem. Proběhne zde totiž
šachové mistrovství republiky žen.
"Šachový šampionát žen se bude konat od 5. do 13. září v penzionu u Křivého psa ve FrýdkuMístku. Mistrovství se bude hrát na na devět kol systém každá s každou a tempem devadesát minut
na prvních čtyřicet tahů, třicetiminutovou dohrávkou a bonusem třicet sekund na tah.
„Zároveň se budou uplatňovat Sofijská pravidla. Tedy, že se hráčky nesmí domluvit na remíze před
dokončením třicátého tahu,“ uvedl ředitel Beskydské šachové školy Petr Záruba.
Slavnostní zahájení turnaje proběhne v místě konání 5. září v 15 hodin a hned poté odstartuje první
kolo. „Všechna další kola budou začínat taktéž v 15 hodin, vyjma toho posledního, které začne 13.
září v devět hodin ráno a po jeho dohrání proběhne slavnostní vyhlášení,“ dodal Záruba.
Barvy Beskydské šachové školy bude hájit Kristýna Novosadová. „Palce budeme držet i Magdaléně
Miturové, která do svých osmnácti let byla členkou Beskydské šachové školy a nyní reprezentuje
Slavoj Český Těšín,“ uvedl Záruba. Turnaj bude možné sledovat také online na stránkách
Šachového svazu České republiky.

Kuriozity z šachové olympiády
Datum vydání: 01.09.2020
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE:
65 804 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468

Desítka pro Navaru
Datum vydání: 01.09.2020
Zdroj: Blesk | Rubrika: Sport | Strana: 15 | Autor: (vba) | AVE: 12 407 Kč | GRP: 9,27 | Čtenost:
834 031 | Tištěný náklad: 214 672 | Prodaný náklad: 170 821

Krátce
Datum vydání: 01.09.2020
Zdroj: Haló noviny | Rubrika: Ze sportu | Strana: 15 | AVE: 10 601 Kč | Tištěný náklad: 43 000

David Navara slaví 10. titul z MČR
Datum vydání: 01.09.2020
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000
Jubilejní desátý titul mistra ČR v šachu získal David Navara na šampionátu v Plzni. Hráč
širší světové špičky potvrdil svoje kvality a v devíti kolech povolil soupeřům jen tři remízy.
Stříbro vybojoval Viktor Láznička, druhý hráč českého žebříčku, úspěch favoritů potvrdil
bronzovou medailí Zbyněk Hráček.

„Jsem rád, že se mi turnaj podařilo vyhrát. Možná jsem hrál o trošku lépe než ostatní, ale ne o
mnoho, spíš jako první mezi rovnými,“ řekl se svojí tradiční skromností k průběhu turnaje David
Navara. Ten desátým zlatem ještě vylepšil svůj dosavadní rekord. Poprvé se nejlepší český šachista
z mistrovského titulu radoval už v roce 2004, kdy mu bylo teprve 19 let.
Těžký moment Navara ustál v osmém kole, kdy se po nepovedeném zahájení musel dlouho bránit
v horší pozici proti Jiřímu Štočkovi, vítězi loňského Czech Open, ale tlak soupeře se mu podařilo
neutralizovat. Šlo o jednu ze tří Navarových remíz za celý turnaj, další dvě zapsal po partiích
s pozdějšími medailisty. Ve čtvrtém kole svedl téměř šestihodinovou bitvu se Zbyňkem Hráčkem,
svým předchůdcem na pozici české jedničky a bývalým 20. šachistou světa, v kole šestém se pak o
bod podělil s českou dvojkou Viktorem Lázničkou.
Před posledním kolem měl Navara na pronásledovatele náskok půl bodu, který ještě navýšil
kontumační výhrou nad Karlem Malinovským. Stříbro na MČR v Plzni, které se kvůli
protiepidemickým opatřením hrálo bez diváků, vybojoval Láznička, bronz bere Hráček.
Velmi dobrý výkon podal na seniorském šampionátu Václav Finěk, podle ratingu světová jednička
mezi desetiletými chlapci. Atakoval dokonce normu mezinárodního mistra, která mu však nakonec
unikla o půl bodu. V celkovém pořadí skončil Finěk na 14. místě a nechal za sebou třeba velmistry
Petera Michalíka nebo Pavla Šimáčka.
„Mistrovství republiky mělo po celých devět kol vynikající náboj. Sportovním vrcholem byla asi
partie Navary a Hráčka, jejíž koncovku by si měli nastudovat všichni šachisté jako učebnici.
Nebojácné výkony mladičkého Václava Fiňka a dalších talentů jsou obrovským příslibem do
budoucna, potěšující je i šesté místo úřadujícího mistra Evropy do 18 let Thai Dai Van Nguyena,“
zhodnotil průběh šampionátu předseda Šachového svazu ČR Martin Petr.
MČR mužů proběhlo v reprezentačních sálech Secese Plzeňského prazdroje, a to v rámci
Šachového festivalu Plzeň 2020. Záštitu nad ním převzal ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček.
Boje na šachovnicích mohli diváci sledovat živě ve streamu s komentářem velmistra a předsedy
ŠSČR Martina Petra.
Další informace najdete na stránkách turnaje, konečné výsledky jsou zde.

Slavnostní vyhlášení vítězů – zleva náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Ivana Bartošová, hlavní
organizátor turnaje Petr Herejk, předseda ŠSČR Martin Petr, stříbrný medailista Viktor Láznička,
zlatý David Navara, bronzový Zbyněk Hráček.
tisková zpráva
Článek publikován 31. 8. 2020 v rubrice Aktuality KMK, TOP Aktuality na hlavní stránce.

