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Jaroměřští šachisté podporují inovace 
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Datum vydání: 29.11.2020  
Zdroj: kuryr-ricany.cz +1  | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 752 | RU / měsíc: 36 536 

Dokážete si představit hrát šachy bez krále, bez dámy, nepohybovat pěšci a navíc neměnit 
figury? Všichni hráči, kteří se dne 25. června 2020 sešli v jaroměřském šachovém oddílu, si to 
nejen že dokázali představit, ale dokonce se utkali v historicky druhém turnaji v této nové 
variantě šachu vůbec. 
Pandemie koronaviru a související omezení znemožnila fyzické pořádání mnoha turnajů a soutěží. 
Jedním z mála, který se podařilo uskutečnit, byl "Jaroměřský TURCK open turnaj v Českém 
šachu". Zúčastnilo se ho 13 hráčů různých věkových i výkonnostních kategorií. Hrálo 
se švýcarským systémem, tempem 2x 10 minut. V jeho průběhu bylo odehráno několik desítek 
partií, řada z nich měla velmi zajímavý průběh a nebyla nouze ani o překvapivé výsledky. 
Zajímavostí turnaje byla i skutečnost, že žádná z partií neskončila remízou a všechny byly dohrány 
ještě před vypršením časového limitu, což je v šachových turnajích podobného typu poměrně 
výjimečné. 
Turnaj byl úspěšně završen po dvou a půl hodinách hry. Následně byly předány diplomy, poháry, 
finanční a věcné ceny. Poděkování patří organizátorům, všem účastníků za vytvoření pohodové 
atmosféry turnaje i společnosti TURCK z Hradce Králové, která byla hlavním sponzorem turnaje. 
Věříme, že hráči si turnaj užili a společně se setkáme na některém z dalších turnajů, např. v září 
na Czech Open v Pardubicích nebo na MČR v šachu mládeže do 16 let v Herlíkovicích. 
Pokud jste o této variantě šachu ještě neslyšeli, tak vězte, že jsou to šachy opravdu pro všechny. 
Možná Vás překvapí i to, že tato varianta vznikla vloni přímo v Jaroměři. Poprvé byla veřejně 
představena vloni na Festivalu šachu a her Czech Open v Pardubicích. Mezinárodně byla 
představena na šachové konferenci v prosinci 2019 v Londýně, kde zaujala řadu odborníků 
na vzdělávání v oblasti šachu, včetně zástupců světové šachové federace FIDE. Tuto variantu šachu 
můžete hrát s klasickou šachovou soupravou, nemusíte znát teorii klasického šachu a i přesto 
můžete být úspěšní. Jediné co potřebujete, je chuť vyzkoušet něco nového, stejně jako účastníci 
tohoto turnaje. „České šachy“ jsou zkrátka snadnější, rychlejší a zábavnější.  
Vyzkoušet je můžete snadno. Stačí, když přijdete do některého z šachových oddílů v Jaroměři, 
Josefově nebo dalších městech a obcích v okolí, kde působí trenéři šachu z jaroměřského oddílu. 
Informace o hře, uskutečněných akcích, i pravidla naleznete na stránkách www.hryjinak.cz 
 

http://www.facebook.com/hraceskesachy
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S reprezentací ve Švédsku 
Letošní dvojnásobný mistr České republiky v kategorii do 12 let, Jáchym Němec, neušel pozornosti 
reprezentačnímu trenérovi. Díky Covid-19 se letos nehraje žádné ME ani MS. Reprezentace mládeže však 
zavítala do švédského města Uppsala, kde se pořádal pravidelný a významný juniorský turnaj. Jáchym byl 
pozván, ačkoliv byl výrazně mladší. Společně s dalšími pěti juniorskými reprezentanty odehrál turnaj ve 
dnech 23. 10. - 28. 10. 2020 
Turnaj se měl původně odehrát v univerzitním městě Uppsala, ale kvůli koronavirovým opatřením byl na 
poslední chvíli přesunut do městečka Väsby nedaleko Stockholmu. Turnaje Uppsala Young Champions se 
zúčastnilo 40 hráčů a hráček z Evropy, kdy první nasazený hráč, mezinárodní mistr Felix Blohberger 
z Rakouska, měl ELO 2467. Jáchym byl do turnaje nasazen jako 15. hráč. Ve svých letech má velmi vysoké 
ELO - 2229 a je velkým talentem říčanského, respektive českého šachu. Umístění odpovídalo nasazení, 
obsadil celkově 18. místo. 

„Zahrál jsem si fantastický a silný turnaj obsazený reprezentanty Švédska, Rakouska, Nizozemí, Česka, 
Irska, Dánska, Bulharska a Slovinska. Bydleli jsme v krásném hotelu, který nabízel vše, co jsme potřebovali. 
S kamarády jsme se mohli společně připravovat na zápasy.“ 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N9EA20GI0005/2875349/2020-11-29/53?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2875349%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

  

Jáchyma jsem se zeptal: Byl jsi v reprezentační výpravě nejmladší. Byl to nějaký problém? 
„Vůbec ne. Se všemi reprezentanty se dlouho znám, jsme v kontaktu i mimo šachovnice.  Věkový průměr byl 
okolo16 let a mě moc těšilo zahrát si se staršími hráči.“ 
  

Upsala je známé švédské město. Mohli jste navštívit toto město? Zaujalo tě něco na turnaji?  
„Turnaj byl nakonec přesunut na předměstí Stockholmu. Třikrát se hrála dvoukola a ten den jsme se dostali 
z hotelu jen večer, když jsme šli do restaurace na večeři. Viděl jsem tedy jen malý kousek města, to musím 
příště napravit. Všechny partie byly online přenášeny a taky online komentovány na youtube a twitch 
nejlepšími švédskými šachisty.“ 
  

Nejednalo se o tvůj první reprezentační start. Na loňském ME družstev do 12 let jsi byl nejlepším 
hráčem na 1. šachovnici. Podporuje šachový svaz ČR tvůj další rozvoj? 
„Podporuje. Trénuji pravidelně s reprezentačním trenérem Lukášem Vlasákem, účastním se reprezentačních 
soustředění s nejlepšími českými hráči, hraji silné turnaje s podporou svazu. V případě zahraničních cest mi 
svaz hradí cestu a další výdaje.“ 
  

Jsi mistrem České republiky v praktickém šachu, Rapid šachu, soutěži družstev do 12 let. Jak často 
trénuješ a jak tě nyní brzdí nemožnost hrát partie kvůli pandemii? 
„Trénovat lze s malým omezením i v online světě. Samozřejmě mi chybí osobní kontakt s hráči, trenéry a 
protihráči. Při jarní vlně jsem trénoval zhruba pět hodin denně šest dnů v týdnu asi dva měsíce a můj ELO 
koeficient poskočil. Snažím se i teď, ale škola už není volnější, jako byla na jaře.“ 
Jaroslav Říha 

  
 
Vánoční bleskový turnaj – i pro veřejnost 
Pokud nám situace Covid dovolí, tak zveme všechny zájemce šachové hry na turnaj v bleskové hře (5 minut 
na partii). Turnaj se hraje v klubovně KC Labuť v 2. patře, v pátek 25.12. od 18.00 hod.  Startovné je 



 

 

libovolná cena v minimální hodnotě 50,- Kč, kterou účastník přinese. 
Krásné svátky a především hodně zdraví a sil do roku 2021 
přeje Klub šachistů Říčany 1925 
 
 
CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 28.11.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5  | Rubrika: Sport / Aktuálně | Strana: 14 | AVE: 4 101 Kč | GRP: 0,06 | 
Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 540 
 

 
 
Vyzvěte českou šachovou jedničku! 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U277N14B/2875349/2020-11-28/45?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2875349%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GH6016/2875349/2020-11-28/42?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2875349%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/8c779626-abd9-40d9-87d6-9890ee104825


 

 

Datum vydání: 28.11.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Již v pondělí 30. listopadu od 18:00 mají zájemci jedinečnou možnost vyzvat nejlepšího českého 
hráče, velmistra Davida Navaru. Hraje se tempem 3+2, vysílání poběží přímým přenosem 
na YouTube kanálu šachy.cz a všichni jste srdečně zváni! 

Podrobnosti k celé online akci naleznete na webu šachy.cz 

 
 
 
 
 
NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 26.11.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5  | Rubrika: Sport aktuálně | Strana: 14 | AVE: 4 239 
Kč | GRP: 0,06 | Čtenost:5 288 | Tištěný náklad: 540 
 

https://youtu.be/1H16CDkVHCg
https://zpravy.sachy.cz/2020/11/28/tak-uz-jdeme-do-finale-kouzelnik-prichazi/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U275N14A/2847536/2020-11-26/109?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2847536%2Fpage%2F2


 

 

 
 
 
Nepouštějte myš předčasně 
Datum vydání: 24.11.2020 
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL 
MATOCHA | AVE: 68 244 Kč |GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 32 842 | Prodaný 
náklad: 26 630 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L273A18A/2847536/2020-11-24/61?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2847536%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

 
 
Winter TopŠach Open 1.0 vyhrál Marek Miča, přihlašujte se na druhý online turnaj 
Datum vydání: 24.11.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
V pondělí 23. listopadu proběhl první z kvalifikačních openů, Winter TopŠach Open 1.0. Turnaje se 
zúčastnilo 42 hráčů a hráček, na streamu po celou dobu turnaje diváky provázel Filip Neumann a 
jeho host Jakub Vojta. 

Vítězem se stal FM Marek Miča, jenž se tak kvalifikoval do finálového Winter TopŠach Trophy 
2020! Skvělý turnaj odehrál Jáchym Němec, který ovšem v posledním kole podlehl pozdějšímu 
vítězi a musel se tak spokojit se stříbrnou příčkou. Třetí skončil Adam Frank – všichni tři medailisté 
získali 7 bodů z 9 kol. Nejlepší dívkou turnaje se stala WFM Kristýna Laurincová, nejlepším 
hráčem do 14 let již zmiňovaný Jáchym Němec. 

Kompletní výsledky Winter TopŠach Open 1.0 najdete na chess.com. 

Druhý z openů, Winter TopŠach Open 2.0,  se uskuteční již tuto středu 25.11. od 15:00. 
Přihlášení na tento druhý turnaj je i nadále možné! Přihlašovat se můžete do dnešní půlnoci 
24.11. na email TopSach@seznam.cz 

Propozice druhého turnaje naleznete ZDE. 

Stream z druhého openu můžete sledovat na YouTube kanálu TopŠach. Přenos bude komentovat 
Ondřej Nytra. 

Těšit se však můžete také na dva zajímavé hosty, kterými tentokrát budou Petr Gnojek a Petr 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GD9886/2847536/2020-11-24/60?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2847536%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.chess.com/tournament/live/winter-topach-open-10-1765318
mailto:TopSach@seznam.cz
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/11/Propozice-Winter-Top%C5%A0ach-Open-2.0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GrtpBWCHgnA(https://www.youtube.com/watch?v=GrtpBWCHgnA)


 

 

Laušman (AVE-KONTAKT s.r.o.) 

Každý z výherců jednotlivých Winter TopŠach Openů (vždy umístění na 1. –
 10. místě + nejl. dívka a nejl. hráč do 14-ti let) se může těšit na zajímavé ceny. 

Jedním z hlavních partnerů Winter TopŠach Trophy 2020 je společnost GDK spol. s.r.o., která zajis
tí (vč. dopravy!)  všem výhercům sportovní láhve – velké poděkování patří Ing. Petru Kůsovi! 

Závěrečná lahůdka v podání mládežnické reprezentantky Kristýny Laurincové: 

______ 

TopŠach ve spolupráci se Šachovým svazem ČR pořádají online sérii tří nominačních turnajů, ze 
kterých nejlepší hráči postoupí do superfinále nesoucího název Winter TopŠach Trophy. 

První Winter TopŠach Open turnaj se odehraje již v pondělí 23. listopadu na chess.com. Následovat 
bude Open turnaj 25.11. a 28.11. Všechny turnaje jsou určeny pro mládež do 18 let (ročník narození 
2002 a ml.). 

Propozice všech tří online Winter TopŠach Open turnajů naleznete zde: 

1. turnaj Winter TopŠach Open 
2. turnaj Winter TopŠach Open 
3. turnaj Winter TopŠach Open 

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte ředitele Winter TopŠach Trophy Filipa Neumanna 
(email: filipneumann.topsach@gmail.com). 

Přihlášky na první online turnaj končí již 22.11.! Zasílat je můžete na e-mail: TopSach@seznam.cz 

Dle kritérií uvedených v propozicích se posléze nejlepší hráči utkají v superfinále Winter TopŠach 
Trophy. Propozice finále naleznete ZDE 

Ve všech turnajích hrají účastníci o zajímavý cenový fond. 

Všechny turnaje budou mít vlastní komentář na YouTube kanálu TopŠach. 

 
CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 21.11.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5  | Rubrika: Sport | Strana: 14 | AVE: 4 343 
Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 |Tištěný náklad: 540 
 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/11/Propozice-Winter-Top%C5%A0ach-Open-1.0.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/11/Propozice-Winter-Top%C5%A0ach-Open-2.0.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/11/Propozice-Winter-Top%C5%A0ach-Open-3.0.pdf
mailto:filipneumann.topsach@gmail.com
mailto:TopSach@seznam.cz
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/11/Propozice-Winter-Top%C5%A1ach-Trophy-2020.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC4OXqFFZbx7BJj4-x-TqmCg
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U271N14B/2847536/2020-11-21/38?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2847536%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
Tajná přísada 
Datum vydání: 21.11.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20GA4290/2847290/2020-11-21/45?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2847290%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Zdroj: chess.cz |AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Co chybí šachistům, kteří nedokáží i přes hluboké teoretické znalosti uspět v partiích? 
Hráčům, kteří dělají banální taktické chyby či se ocitají v nezvladatelné časové tísni? Je to 
zkušenost s tím, jak profesionální šach doopravdy chutná, tvrdí ve své nové knize Ján Markoš. 
Na praktické příručce Tajná přísada, kterou vydává Šachový svaz ČR, s ním spolupracoval i 
nejlepší český hráč David Navara. 

„Naučíme vás, jak za šachovnicí bojovat a vyhrávat,“ zní podtitul knihy Tajná přísada, kterou si 
můžete již nyní objednat na webu ŠSČR (instrukce k objednávce zde). 

Ján Markoš, slovenský velmistr, jenž se dlouhodobě zabývá šachovou publicistikou, přichází po 
teoretické knize „Pod hladinou“ tentokrát s o poznání praktičtější příručkou. Jejím smyslem je 
ukázat čtenářům, jak zvládat důležité momenty při hře – a uspět. „Hluboké ideje jsou fajn, pokud o 
šachu přemýšlíte doma v obýváku. V turnajích jsou ovšem důležitější výhry,“ říká Markoš 
v předmluvě k Tajné přísadě. 

Iniciačním zážitkem se pro Markoše stala tvrdá prohra na mládežnickém mistrovství světa ve 
Španělsku. Byl ve hře o medaili, ale kvůli nervozitě nezvládl poslední kolo. „Dnes vím, že to 
tenkrát nemohlo dopadnout jinak. Ačkoliv jsem byl již ve čtrnácti docela šikovným šachistou, o 
šachové praxi jsem nevěděl téměř nic. Nevěděl jsem, jak se na soupeře pořádně připravit. 
Nedokázal jsem krotit své emoce. A vůbec jsem netušil, jak se hrají rozhodující partie,“ píše 
pětatřicetiletý autor. 

Markoš, jenž je vrcholným slovenským šachistou a trenérem s patnáctiletými zkušenostmi, rozdělil 
knihu do deseti kapitol. Ty pokrývají všechny aspekty reálného boje za šachovnicí: jak obstát, jak 
nepodléhat stresu, jak pracovat s časem na hodinách, jak se efektivně rozhodovat, jak se připravit na 
konkrétního soupeře nebo jak hrát koncovky v půlminutovém rytmu. 

V odhalování oné „tajné přísady“ pomáhají i zkušenosti nejlepšího českého šachisty Davida 
Navary. Ten s pětatřicetiletým Markošem, svým vrstevníkem, soupeřem i spoluhráčem 
z mládežnických soutěží, šachových olympiád a lig, na přípravě knihy spolupracoval. Nechybí zde 
ani příklady konkrétních partií českého šampióna. 

„David je mimo šachovnici absolutní gentleman, jemný a inteligentní muž. Za šachovnicí se ale 
mění v nekompromisního bojovníka, který se nebojí žádného rizika. Je inspirací pro každého 
šachistu, jenž má odvážné srdce a rád vítězí,“ komentuje Markoš. 

„Nebudu zastírat, že Ján odvedl velkou většinu práce. Sám jsem do knihy přinesl především pohled 
hráče širší světové špičky, který toho za šachovnicí mnoho viděl a prožil a je ochoten se o své 
poznatky dělit,“ říká David Navara, aktuálně 39. hráč světa. 

Slavnostní křest knihy Jána Markoše a Davida Navary Tajná přísada proběhne 4. prosince 2020 
online, přímý přenos bude na YouTube kanále ŠSČR. 

Informace o publikaci: 

Název: Tajná přísada 
Autoři: Ján Markoš a David Navara 
Jazyk: čeština 

https://www.chess.cz/knihy-a-metodicke-materialy/
http://xwh8q.mjt.lu/lnk/AVIAABZ9FUYAAcpjbyAAAABd-_AAAYCr2SsAm_HOAAyiHgBfuof-Vf9KQ6EDQRW-UBIj9uN82AAMobc/1/xe3Z2PT8qeA84mgVhwzUSQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2trZjlvb0ZJSUlKNEhBUDNNY1hmeXc


 

 

Vazba: pevná, bez přebalu 
Rozsah: 208 stran 
Nakladatel: Šachový svaz České republiky 

Dostupnost: od 23. 11. 2020 na webu ŠSČR (ZDE) 
Prodejní cena: 349 Kč 

ŠSČR v rámci vzdělávání členské základny nabízí i další knihy se šachovou tematikou. Najdete je 
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Šachy ve Frýdku-Místku slaví 95. výročí  
Datum vydání: 21.11.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
K výročí 95 let od vzniku prvního šachového klubu ve Frýdku-Místku si pro všechny milovníky 
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královské hry připravil historik a člen Beskydské šachové školy Tomáš Adamec ohlédnutí za téměř 
stoletou historií organizovaného šachu ve městě Frýdek-Místek. 
 
Kdy byl založen první šachový kroužek a kde se uskutečnil první turnaj na území Frýdku-
Místku? Kde byla sehrána simultánka s velmistrem Salo Flohrem?  
 
Nevíme samozřejmě, kdy naše nejoblíbenější hra dorazila do Frýdku či Místku, to nikdy nikdo 
nezjistí, protože takové věci se běžně do gruntovnic či matrik, tedy nejstarších dochovaných 
úředních knih, nezaznamenávaly. Víme však, kdy se tu šachy začaly hrát organizovaně. Bylo to 
před 95 lety. První nám dnes známý šachový kroužek ve Frýdku byl totiž ustaven 21. listopadu 
1925. Zpráva z tisku zněla doslova takto: „Šachisté. Ustavující schůzi šachového kroužku ve Frýdku 
(s okolím) konáme v sobotu 21. listopadu t.r. o 20. hodině v „Radhošti“. Zveme k účasti všechny 
hráče šachu. Začátečníky i pokročilé. Přípravný výbor.“ O týden později pak začal první turnaj, 
hrálo se každou sobotu od sedmi hodin večer v kavárně Radhošť. Jak už to tak bývá, o aktivitách 
tohoto typu se bohužel do dnešní doby dochovalo jen málo informací, s určitostí dokonce 
nedokážeme určit ani jméno iniciátora vzniku kroužku a předsedy. Na základě několika docela 
přesvědčivých indicií se však domníváme, že jím byl farář českobratrské církve Alexandr Winkler. 
Frýdecký šachový kroužek ukončil svou činnost na počátku roku 1931. 
Už od podzimu 1930 ale v Místku působil nový šachový klub. K jeho činnosti máme nepoměrně 
více informací, můžeme dokonce podrobně sledovat někdy úspěšné, někdy méně úspěšné tažení 
jeho družstva v soutěžích moravskoslezské šachové župy. Svůj vlastní klubový přebor pořádali 
místečtí šachisté v kavárně Avion, kde se odehrálo i několik skutečně zajímavých simultánních 
partií s tehdejšími hvězdami šachu – s československým mezinárodním šachovým mistrem Janem 
Foltysem a mezinárodním velmistrem Salo Flohrem. Místecký šachový klub ukončil svou činnost 
v roce 1951. 
Na konci 30. let se začala psát historie šachového oddílu v Karlově huti. Vznikl zřejmě v roce 1938, 
ale první dva roky nevyvíjel téměř žádnou činnost. Až v roce 1941 začal vážně konkurovat 
místeckým šachistům a plně se zapojil do meziklubovních soutěží. Na jaře roku 1941 se také hrálo 
1. mistrovství Frýdku-Místku v šachu. Hlavní soutěže se zúčastnilo 14 hráčů, kteří hráli systémem 
každý s každým. Jednotlivá klání se odehrávala v Národním domě v Místku a v Závodním hotelu 
Karlovy huti. Turnaj vyhrál místecký hráč Šmiřák, ale za pozornost z hlediska přesahu do 
československé šachové historie stojí i druhý v pořadí ing. Ilja Mikan z Karlovy huti, pozdější 
významný šachový teoretik a publicista. 
V padesátých letech byly šachy zařazeny do tělovýchovy a staly se masovým sportem. Oddíly 
vyrůstaly doslova jako houby po dešti. Ve Frýdku-Místku víme o dvou. Vedle šachistů z Karlovy 
huti, nyní po přejmenování z Baníku Stalingrad, později po dalším přejmenování pak z oddílu 
Válcoven plechu, se ještě místečtí hráči sdružovali v oddíle Tatran Místek, o kterém máme ale 
bohužel jen matné povědomí, protože se nám k němu nedochovaly až na nějaké střípky žádné 
materiály. Je to škoda, byl to „zřejmě slušnej oddíl“, v roce 1959 a 1960 skončil v krajském přeboru 
na třetím místě. 
Je to ale oddíl z Válcoven plechu, od něhož vede přímá vývojová linie k dnešní Beskydské šachové 
škole, založené roku 1993. Během devadesátých let se podle mnohých stal Frýdek-Místek, 
samozřejmě řečeno s nadsázkou, hlavním městem šachu v České republice. Mládežnická družstva 
tehdy zcela dominovala ve svých kategoriích a, musíme zaklepat, daří se jim stále velmi dobře. 
Beskydská šachová škola ale nesdružuje pouze děti a dorostence, dospělý šach reprezentuje 



 

 

především (ale nejen ono) družstvo (nyní dokonce dvě) hrající naši nejvyšší šachovou soutěž – 
extraligu. 
95 let organizovaného šachu nás nyní zastihlo v poněkud omezeném režimu, ale ten bude doufejme 
jen dočasný a za pět let tu stovku oslavíme opravdu s velkou parádou. 
 
Tomáš Adamec 
Odkaz na web BŠŠ: ZDE 
 
NA 64 POLÍCH  
Datum vydání: 20.11.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 14 | AVE: 3 522 
Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 |Tištěný náklad: 540 
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Online seminář trenérů 28. 11. 2020 
Datum vydání: 19.11.2020 
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Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Komise mládeže Krajského šachového svazu Karlovy Vary pořádá: 
Seminář trenérů a vedoucích  šachových kroužků 
Vedoucí školení: Mgr. Lenka Kůsová, tel. 608 568 548, e-mail: lenka.kusova@centrum.cz 
Právo účasti: členové ŠSČR starší 14 let, trenéři, učitelé a vedoucí šachových kroužků 
Termín: sobota 28. listopadu 2020 
Místo konání: on-line (odkaz bude všem přihlášeným zaslán v pátek 27.11.2020) 
Čas: od 9:00 do 16.00. 
Po ukončení semináře možnost individuálních konzultací pro zájemce, kteří chtějí složit 
online test pro trenéry 4. třídy (viz odkaz) 
Seminář je koncipován jako přátelské setkání všech zájemců o práci se šachovou mládeží. Postupně 
probereme témata: 

1. Projekt Šachy do škol, metodické materiály, struktura šachových soutěží 
2. Pedagogika a psychologie, didaktika šachu 
3. Jak přitáhnout děti k šachu a udržet jejich zájem 
4. Vhodné domácí úkoly, 
5. Kde hledat vhodné materiály a jak je poznat, jaké tréninkové materiály se ve výcviku 

osvědčily (přivítáme, když trenéři dovezou své vlastní materiály, které při tréninku používají 
a osvědčily se jim), on-line výuka 

6. Nejčastější chyby trenérů. 
7. Spolupráce s rodiči a školou. 
8. Informace pro zájemce, kteří chtějí složit on-line test pro trenéry 4. třídy (viz odkaz) 

Poplatek pro účastníky: 0 Kč. Seminář je hrazen z prostředků Šachového svazu České republiky, 
a proto je pro všechny zájemce zdarma. 
Přihlášky ke školení posílejte do 26.11.2020. 
Semináře se zúčastní: IM Zuzana Hagarová, FM Jakub Kůsa, Karel Nováček, Pavel Chrz, Přemysl 
Stuška, Miloš Huttner. 
Těšíme se na Vaši účast! 
Propozice ve formátu pdf jsou zde. 
 
Základy šachů na webu Šachy Dolmen 
Datum vydání: 18.11.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
V neděli vyšlo již osmé pokračování z deseti dílné série videí o základech šachu. 
 
Tentokrát jsme si vzali na mušku pěšce – jeho způsob pohybu, silná a slabá místa, zvláštnosti.  
 
8. díl: Pěšec  
Všechna dosavadní videa můžete sledovat v našem přehledném rozcestníku Šachovnice a figurky 
nebo přímo v playlistu na Youtube.  
Na snímku z aktuálního dílu jsou zachyceny různé možnosti tahů pěšce.  
Ke každému videu je vytvořený také jednoduchý procvičovací test, ve kterém si posluchači mohou 
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procvičit probíraná témata.  
Budeme rádi, když naše videa využijete v rámci výuky začátečníků či k propagaci šachu mezi nové 
zájemce o královskou hru.  
Šachy mohou hrát lidé každého věku. Šachy baví a spojují. (snímek z 1. dílu série)  
 
Na webu Šachy Dolmen najdete i řadu dalších zajímavých akcí:  
Online šachové testy  
Výukovou encyklopedii šachu (Šachopedii)  
Přehled šachových možností na internetu  
Pravidelné šachové úkoly na každý týden  
Soutěž Šachy do škol a řadu dalších  
Na prosinec pak chystáme nový Adventní kalendář s online testy.  
Další vývoj našich online projektů můžete podpořit nákupem prémiového členství nebo nákupem 
literatury z naší nabídky (včetně novinek Davida Kaňovského o Capablankovi, Aljechinovi a 
Euwem).  

 
 
95. výročí vzniku organizovaného šachu 
Datum vydání: 18.11.2020 
Zdroj: Týdeník Frýdecko-Místecko | Rubrika: Čtenáři píší | Strana: 11 | Autor: TOMÁŠ 
ADAMEC: | AVE: 6 199 Kč | Tištěný náklad: 3 470 
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Zkušenosti s online výukou šachu 
Datum vydání: 17.11.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Dnešní situace ohledně pandemie koronaviru v České republice dost omezila setkávání a kontakty 
mezi lidmi. Tím pádem se i šachové akce musely přesunout do online prostředí, ať už se jedná o 
samotné hraní, šachové tréninky nebo soustředění. Šachový svaz České republiky pro online 
aktivity využívá Microsoft Office 365, konkrétně aplikaci Teams např. k jednáním VV nebo 
soustředěním mládeže, jak bylo popsáno v dřívějším článku.  Zajímalo nás, jak jednotlivé oddíly 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20G64437/2811083/2020-11-17/35?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2811083%2Fpage%2F1
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pracující s mládeží řeší tréninky v této nelehké době. Doufáme, že následující poznatky budou 
inspirací pro ostatní šachové oddíly v ČR. 
Z došlých emailových odpovědí je vidět, že oddíly používají řady programů a technologií pro 
výuku šachu na dálku. Dva respondenti z jižních Čech (Jaroslav Odehnal ze ŠACHklubu Tábor a 
Jiří Havlíček z QCC České Budějovice) si pochvalují GoToMeeting. Vyzdvihují interaktivitu při 
šachových ukázkách pomocí ChessBase (žáci mohou odpovídat na dotazy a lektor reaguje na jejich 
odpovědi), připojení je plynulé a rychlé i při větším počtu připojených žáků. Nevýhodou tohoto 
řešení bude pro některé oddíly cena, jelikož pro běžné použití je nutné koupit placenou licenci. 
Ředitel Beskydské šachové školy Petr Záruba ve své odpovědi uvádí, že při první vlně 
koronavirové epidemie na jaře tohoto roku prováděli tréninky přes YouTube, kde trenérům chyběla 
adekvátní zpětná vazba. Proto v nynější situaci přešli na aplikaci Teams. Petr Záruba zmiňuje, že 
nastavení této aplikace může být lehce problematické, ale aktuálně s ní již trénuje cca 150 zájemců 
o šachy z řad dětí i dospělých. Co se týče doplňující online herní platfomy, jasně v BŠS vítězí 
lichess.org. 
Předsedkyně ŠK Medvědí Zvole Jana Straková nám poslala reakce dvou trenérů působících v jejím 
oddíle. U obou z nich vítězí jako komunikační platforma Google Meets. Pan Ondřej Máslo zmiňuje 
jako nevýhodu Microsoft Teams problémy s nastavením u žáků, přičemž Google Meets nabízí 
podobné a bezplatné služby. Pro přípravu úloh a samotné hraní doporučuje pan Máslo server 
lichess.org, který (narozdíl od chess.com) nabízí svůj obsah bez poplatku. Druhý trenér, pan Martin 
Jungmann, při jarní koronavirové epidemii používal jako komunikační platformu Cisco Webex 
meeting, u které oceňoval velké množství funkcí. V bezplatné verzi byl ale změněn časový limit 
jedné schůzky, a proto přešel při svých trénincích taktéž na Google Meets. Pro 
ukazování/nastavování šachových úloh používá pan Jungmann lichess.org, kde je možné přes 
synchronizované studie ukazovat probíranou látku bez nutnosti sdílení obrazovky. 
Věříme, že krátké shrnutí ankety pomůže výuce šachu v České republice v době pandemie. Pokud 
máte další poznatky ohledně online výuky šachu, neváhejte se nám ozvat na kmk@chess.cz 
 
 
Přerušení šachových soutěží 
Datum vydání: 16.11.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Martin Petr | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
K níže uvedeným soutěžím přidáváme další dvě odložené: 
– 3. kolo 2. lig z 22. 11. 
– MČR do 8 let z 28. – 29. 11. Organizátoři pro toto MČR plánují náhradní prosincový termín 19. – 
20. 12. 2020, info zde. 
Podle mechanismu opatření PES, který v pátek 13. 11. zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví (zde), 
bude možné ligové soutěže družstev hrát, pokud se stupeň opatření v ČR sníží na číslo 3. Kdy to 
nastane, je prozatím nejasné. Další aktualizaci tohoto článku připravujeme na pondělí 23. 11. 
____ 
Aktualizace 10. 11.: 
Níže uvedená možnost k restartu profesionálních soutěží je skutečně spojená s testováním hráčů, 
což naše extraligové oddíly většinově odmítly. Na dnešní online pracovní schůzce VV ŠSČR byla 
odložena ještě následující ligová kola: 
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– 3. kolo 1. lig z 15. 11. 
– 5. a 6. kolo Extraligy z 21. – 22. 11. 
Další aktualizaci tohoto článku připravujeme na pondělí 16. 11. KM ŠSČR hledá náhradní termíny 
pro odložené mistrovské akce mládeže v průběhu prosince 2020 nebo ledna 2021. Případný 
náhradní termín bude oznámen s předstihem alespoň 3 týdnů. Přejeme všem šachistům hodně 
zdraví! 
____ 
Aktualizace 3. 11.: 
Vláda ČR v pátek 30. 10. rozhodla o prodloužení nouzového stavu a s ním souvisejících opatření do 
20. listopadu (zde), nicméně, v pondělí 2. 11. naopak schválila výjimku pro profesionální sport. 
Přesné podmínky, za kterých se mohou soutěže rozběhnout, ovšem stále nejsou známy a s nejvyšší 
pravděpodobností budou zahrnovat plošné testování hráčů, jehož realizaci si lze v šachovém 
prostředí jen těžko představit. 
V této nešťastné situaci jsme se rozhodli odložit zápasy soutěží družstev, které se měly konat o 
nejbližším víkendu, a zároveň odložit větší mládežnické listopadové turnaje. Možnost jejich 
realizace je bohužel nejistá a zbývá na ni již málo času. Čili, kromě dříve uvedených akcí jsou 
odloženy na neurčito ještě: 
– 3. a 4. kolo extraligy z 7. a 8. 11. 
– 2. kolo 2. lig z 8. 11. 
– MČ do 8 a 10 let z 13. – 17. 11. 
– MČR juniorek a dorostenek a polofinále MČR juniorů a dorostenců z 14. – 21. 11. 
O osudu 3. kola 1. lig, které je v plánu na 15. 11., a dalších termínech 2. lig a extraligy 21. – 22. 11. 
budeme ještě jednat. Následně Vás o dalším vývoji samozřejmě budeme informovat, nejpozději v 
úterý 10. 11. 
____ 
Aktualizace 13. 10.: 
Vláda ČR rozhodla o prodloužení přísných opatření do 3. listopadu, takže kromě níže uvedených 
akcí odkládáme na neurčito ještě: 
– Mistrovství Moravy a Slezska mládeže z 27. října – 1. listopadu 
– 2. kolo 1. ligy západ z 1. listopadu 
O dalším vývoji Vás samozřejmě budeme informovat. Jako šachisté jsme bez větších problémů 
zvládli první vlnu epidemie a pevně věřím, že tak zvládneme i druhou vlnu. 
____ 
Původní článek z 9. 10.: 
Milí šachoví přátelé, 
z rozhodnutí Vlády ČR jsou od pondělí 12. 10. na 14 dnů zakázány jakékoli vnitřní sportovní 
aktivity (zde). Bohužel, toto opatření se dotkne i šachového světa. Jsme nuceni odložit následující 
akce na neurčito: 
– 1. a 2. kolo Extraligy, které se mělo hrát 17. – 18. října 
– 1. kolo 2. lig z 18. října 
– 2. kolo 1. ligy východ z 25. října 
– MČ mládeže do 16 let z 24. – 31. října 
Ke konání dalších ligových soutěží se vyjádříme nejpozději 26. 10. na základě aktuálně platných 
opatření a epidemiologické situace. Prozatím počítáme s jejich konáním v původně plánovaných 
termínech a rozlosování (tedy 1. listopadu by se hrálo 2. kolo 1. ligy západ). Výše uvedená 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/#posledni
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-kvuli-sireni-epidemie-covid-19-omezi-sportovni--kulturni-a-spolecenske-akce--cinnost-uradu-i-skol--rodicum-prodlouzi-osetrovne-184029/


 

 

odložená kola se dohrají v náhradních termínech, o kterých budeme jednat na základě dalšího 
vývoje situace. Minulou sezónu jsme zvládli dohrát v červnu, za což bych chtěl ještě jednou všem 
týmům i hráčům poděkovat, a je teoreticky možné, že nás něco podobného čeká i v aktuální sezóně. 
Ale to se teprve uvidí. 
O MČ mládeže a následných postupech na MČR mládeže budeme jednat a následně Vás 
informovat. Mistrovství Moravy a Slezska mládeže by mělo začínat 27. října a prozatím je tedy jeho 
konání možné, společně s pořadateli budeme situaci průběžně sledovat a pružně na ni reagovat. 
Prioritou VV ŠSČR je v rámci zákonných možností šachové soutěže organizovat a umožnit 
šachistům férové soutěžení za šachovnicí. Pevně věřím, že situaci s epidemií zvládneme a brzy se v 
lepších časech opět setkáme u královské hry. 
S přáním všeho nejlepšího, 
Martin Petr, předseda ŠSČR 
 
 
 
Kvalifikujte se na Winter TopŠach Trophy 
Datum vydání: 13.11.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
TopŠach ve spolupráci se Šachovým svazem ČR pořádají online sérii tří nominačních turnajů, ze 
kterých nejlepší hráči postoupí do superfinále nesoucího název Winter TopŠach Trophy. 
První Winter TopŠach Open turnaj se odehraje již v pondělí 23. listopadu na chess.com. Následovat 
bude Open turnaj 25.11. a 28.11. Všechny turnaje jsou určeny pro mládež do 18 let (ročník narození 
2002 a ml.). 
Propozice všech tří online Winter TopŠach Open turnajů naleznete zde: 

1. turnaj Winter TopŠach Open 
2. turnaj Winter TopŠach Open 
3. turnaj Winter TopŠach Open 

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte ředitele Winter TopŠach Trophy Filipa Neumanna 
(email: filipneumann.topsach@gmail.com). 
Přihlášky na první online turnaj končí již 22.11.! Zasílat je můžete na e-mail: TopSach@seznam.cz 
Dle kritérií uvedených v propozicích se posléze nejlepší hráči utkají v superfinále Winter TopŠach 
Trophy. Propozice finále naleznete ZDE 
Ve všech turnajích hrají účastníci o zajímavý cenový fond. 
Všechny turnaje budou mít vlastní komentář na YouTube kanálu TopŠach. 
 
 
Počty delegátů na Konferenci ŠSČR 2021 
Datum vydání: 13.11.2020 
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20G2A352/2811083/2020-11-13/87?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2811083%2Fpage%2F1
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/11/Propozice-Winter-Top%C5%A0ach-Open-1.0.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/11/Propozice-Winter-Top%C5%A0ach-Open-2.0.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/11/Propozice-Winter-Top%C5%A0ach-Open-3.0.pdf
mailto:filipneumann.topsach@gmail.com
mailto:TopSach@seznam.cz
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/11/Propozice-Winter-Top%C5%A1ach-Trophy-2020.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC4OXqFFZbx7BJj4-x-TqmCg
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20G2A1NY/2811083/2020-11-13/88?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2811083%2Fpage%2F1


 

 

 
Počet delegátů se stanovuje na základě Stanov ŠSČR (článek 8, bod 2): 
Na Konferenci vysílají své delegáty krajské šachové svazy a celostátní spolky podle následujících 
zásad: 
a) krajské šachové svazy v počtu jeden delegát z každých 300 registrovaných osob, minimálně však 
tři delegáti za každý krajský šachový svaz; 
b) celostátní spolky vysílají každý 2 delegáty. 
Neuplatňuje se tedy již dřívější ustanovení Organizačního řádu jako v minulosti, který 
uváděl, že počet delegátů se stanovuje na každých započatých 300 členů. 
 
 
Online Slovácký blicák 
Datum vydání: 13.11.2020 
Zdroj: chess.cz | Autor: Vlastimila Babuly, Matěj Babula, Vlastimil Babula | URL | AVE: 4 000 
Kč | GRP:0,03 | RU / den: 3 000 
 
pod záštitou GM Vlastimila Babuly 
Organizátoři: Matěj Babula, Vlastimil Babula ml. 
Termín: 21.11.2020 16:00 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20G2A1ZK/2811083/2020-11-13/90?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2811083%2Fpage%2F1
https://www.chess.cz/online-slovacky-blicak/


 

 

Platforma: lichess.org, registrace na serveru lichess.org je zdarma 
Právo účasti: každý, kdo má chuť si zahrát 
Tempo: 3 min. + 2 sec./tah 
Nasazení hráčů: švýcarským systémem serveru lichess.org na 13 kol 
Konečné pořadí hráčů určuje: 1. Body, 2. Sonnernborn-Berger, 3. Blitz elo na lichess.org 
Přihlášky: na email slovackyblicak@seznam.cz nejpozději do 20.11. 23:59, do přihlášky uveďte 
vaše jméno, příjmení, ročník narození a přezdívku na lichess.org, poté požádejte o přidání do tohoto 
týmu https://lichess.org/team/slovacky-blicak, po obdržení úhrady startovného budete přidáni do 
turnaje 
Startovní listina: startovní listina bude každý den aktualizována na stránce sach-y-
mat.webnode.cz/ 
Startovné: 90 Kč, ročník 2002 a mladší 50 Kč; na účet 1637547016/3030, do zprávy pro příjemce 
uveďte vaše jméno a příjmení 
Ceny:           1. místo                          1000 Kč         6. – 10. místo                                    šachové 
knihy 

2. místo 800 Kč         Nejlepší junior (ročník 2000 a mladší)                     300 Kč 
3. místo 600 Kč         Nejlepší žena                                                              300 Kč 
4. místo 500 Kč         Nejlepší senior (ročník 1955 a starší)                      300 Kč 
5. místo 400 Kč         Losovaná cena             Náramek Xiaomi Mi Band 5 

  
Souběh cen je možný. 
Finanční ceny budou zaslány na účet a věcné ceny poštou. 
Při malém počtu účastníků si organizátoři vyhrazují právo turnaj zrušit, v takovém případě bude 
uhrazené startovné vráceno. 
Při velkém počtu účastníků bude cenový fond navýšen. 
 
 
NA 64 POLÍCH 
Datum vydání: 12.11.2020 
Zdroj: Vyškovský deník +5  | Rubrika: Sport | Strana: 14 | AVE: 3 886 
Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 288 |Tištěný náklad: 560 
 

mailto:slovackyblicak@seznam.cz
https://lichess.org/team/slovacky-blicak
https://www.chess.cz/online-slovacky-blicak/sach-y-mat.webnode.cz/
https://www.chess.cz/online-slovacky-blicak/sach-y-mat.webnode.cz/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U264N14A/2811083/2020-11-12/109?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2811083%2Fpage%2F2


 

 

 
 
 
Šachové Vánoce s fanshopem ŠSČR 
Datum vydání: 11.11.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20G0A0YI/2811083/2020-11-11/134?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2811083%2Fpage%2F2


 

 

Zdroj: chess.cz |  AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Lámete si hlavu nad tím, jak zvládnout vánoční nákupy, když je většina obchodů zavřená? Máte 
mezi svými blízkými někoho, kdo rád hraje šachy nebo si potrpí na neotřelé dárky? Nebo chcete 
prostě udělat radost sami sobě? 
 
Pokud jste na předchozí otázky alespoň jednou odpověděli „ano“, máme pro vás ideální řešení: 
navštivte fanshop Šachového svazu ČR a vyberte si některý z desítek produktů se šachovou 
tématikou.  
 

 
 
 
„Šachisté by měli vyvracet předsudky a být více vidět“ 
Datum vydání: 11.11.2020 
Zdroj: chess.cz |  AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
„Šachisté by měli vyvracet předsudky a být více vidět,“ říká absolvent studia u ČOV Ladislav 

Záruba 

Sportovní sekretář ŠSČR Ladislav Záruba před několika týdny úspěšně absolvoval studium 
sportovní diplomacie. To pořádá Český olympijský výbor spolu s VŠE v Praze. Ve své 
závěrečné práci porovnával fungování šachových sekretariátů u nás a v zahraničí, za největší 
přínos studia ale považuje navázání kontaktů s dalšími federacemi a výměnu zkušeností. 
„Měli bychom na diplomacii zapracovat,“ říká Záruba v rozhovoru. 

Proč jste se rozhodl absolvovat studium Sportovní diplomacie u ČOV?  

Vloni toto studium absolvovala předsedkyně Komise rozhodčích ŠSČR Jiřina Prokopová a velmi si 
to vychvalovala. Zároveň její závěrečná práce věnující se anti-cheatingu v šachu zaujala i 
mezinárodní federaci FIDE a zvýšila prestiž šachistů a svazu v očích Českého olympijského 
výboru. Takže když přišla na svaz nabídka znovu nominovat dva lidi a předseda Martin Petr mne 
oslovil, šel jsem do toho. O studium se ucházela ještě Lenka Kůsová z KMK, ale při přijímacím 
řízení se nakonec rozhodli pro mě. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20G0A9OR/2811083/2020-11-11/142?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2811083%2Fpage%2F2


 

 

Jak přijímačky probíhaly?  

Museli jsme si připravit projekt závěrečné práce, kterou budeme během studia tvořit. Ten jsme před 
tříčlennou komisí představovali v češtině i angličtině. 

Popište, prosím, parametry tohoto studia. 

Je to roční studium, které strukturou kopíruje běžné studium na VŠ. Skládá se z deseti víkendů a 
jedné povinné studijní cesty. Pokud chce člověk studovat poctivě, je to opravdu náročné. Každý 
z víkendů probíhá výuka od pátku odpoledne do neděle podvečer a na závěr jsme vždy k danému 
předmětu psali test. Do toho se odevzdávaly průběžné práce. I hodnocení bylo celkem přísné. Jsem 
„věčný student“ a musím říci, že tohle studium bylo jedno z nejnáročnějších, kterého jsem se 
zúčastnil. 

Můžete blíže představit téma své závěrečné práce? 

Mým tématem bylo mapování práce šachových sekretariátů v okolních zemích a jejich srovnání 
s Českou republikou. Jsem vystudovaný sociolog se zkušeností z personalistiky a výzkumu 
organizace práce, takže mne logicky zajímalo, jak to funguje jinde. Tyto informace jsou totiž běžně 
veřejnosti nepřístupné a šachové svazy je mezi sebou příliš nesdílí. 

Jak jste postupoval? 

Ještě před jarním uzavřením hranic jsem stihl studijní cestu na Slovensko a absolvoval Skype hovor 
s Rakouskem. Do Polska a Německa jsem již bohužel jet nestihl, takže jsem vše řešil také na dálku. 
Bylo pro mě trochu překvapením, jak pomalu a neochotně reagovali v Německu i Polsku. To by se 
u nás stát nemohlo. 

Co z vašeho výzkumu vyplývá? 

Na našem území je asi 14 000 šachistů s každoročně obnovovanou licencí a máme sedmý největší 
počet lidí s FIDE ratingem na světě. To z nás vlastně činí šachovou velmoc. Přitom je dobré si 
uvědomit, že za každé utkání se platí určitá částka FIDE. ŠSČR je tak jeden z největších 
přispěvatelů. Bohužel máme ve srovnání s jinými státy slabší zastoupení v mezinárodních komisích. 
Měli bychom na sportovní diplomacii zapracovat. 

Ve své práci porovnávám i využívání finančních zdrojů, třeba z evropských fondů. V každé zemi 
s těmito prostředky nakládají jinak. Rozdílné je to i s členskými poplatky, které máme výrazně nižší 
než jinde, ale to bych již zabíhal příliš do detailů. 

Jste čerstvým absolventem studia, co jste pro to musel udělat? 

V rámci každého předmětu jsem musel zvládnou zkoušku a na závěr obhájit zmiňovanou práci. Její 
rozsah odpovídá hutnější bakalářce nebo menší diplomce. Mými hodnotiteli byli doktor Martin 
Petr, předseda ŠSČR, a docentka Štěpánka Zemanová. Ta vede katedru, na níž studium sportovní 
diplomacie probíhá. Požadavky byly přísné, muselo to splňovat všechny náležitosti závěrečné 
vědecké práce. Po sepsání a hodnocení práce jsem předstoupil před komisi, kde jsem ji musel 
obhájit nejprve v češtině a poté i v angličtině. 

Jak byste zhodnotil celkový přínos studia u ČOV? 

Studium sportovní diplomacie bylo neskutečně obohacující. Jednak díky informacím od 



 

 

vyučujících, ale také díky vynikající partě sportovních bafuňářů, kteří se tam sešli. To sdílení 
zkušeností a kontaktů napříč odvětvími je nedocenitelné. 

Jak ostatní vnímali vaši účast jako zástupce šachů? 

Jednu z prvních přednášek měl Martin Doktor, olympijský vítěz a v současnosti sportovní ředitel 
ČOV. Věnoval se otázce, co je vlastně sport. A protože věděl, že budu účasten i já, zmínil tam také 
šachy. Považuji za důležité, aby se šachisté účastnili podobných setkání a vyvraceli povědomí a 
předsudky některých atletů o tom, že nepatříme mezi sporty. 

Kdo ještě vedl výuku během studia? 

Za ČOV nám přednášely ty největší kapacity. Vedle zmíněného Martina Doktora třeba předseda 
ČOV Jiří Kejval, prezident Českého florbalu a místopředseda ČOV Filip Šuman a další. Nejvíce ze 
všech mne zaujal Jon Tibbs, který se v Británii věnuje sportovnímu PR. Na jeho zkušenosti 
z nejvyšších pater světového sportu jsme zírali s otevřenou pusou. Řešil Rusko nebo různé 
záležitosti v NBA, jeho záběr byl opravdu neskutečný. Získal jsem z toho pocit, že tenhle člověk 
měl na jaře přijet do Čech a během pandemie radit, co kdo máme dělat. 

Jmenujte ještě, prosím, některé z dalších studujících. 

Vzhledem k tomu, že tento studijní obor vznikl v Banské Bystrici, tvořili velkou část mých 
spolužáků Slováci. Třeba zástupci hokeje, atletiky, šermu a dalších. Z Čechů se studia účastnila 
olympionička v běhu na 800 metrů Lenka Masná, Libor Kubrycht z veslování či florbalistka Zuzana 
Svobodová, lidé z boxu a dalších federací. Ti všichni v závislosti na členské základně a financování 
řeší různorodé problémy. 

Velice zajímavé bylo setkání se zástupci FAČR. To byli moc příjemní a pracovití lidé, díky nimž 
jsem si i já upravil názor na fotbalový svaz, který dosud ovlivňovaly hlavně úplatkářské aféry a jiné 
problémy. I v tomhle mělo studium smysl. 

Co vám studium dalo ve vztahu k vašemu působení na ŠSČR? 

Budu zcela upřímný, nejdůležitější jsou právě ty konexe, díky nimž mohu na šachový svaz přinést 
zkušenosti z ostatních federací. Nazval bych tu přidanou hodnotu větším diplomatickým zásahem 
šachové komunity vůči jiným sportům. A pak samozřejmě doufám, že bude prospěšná i má 
závěrečná práce. 

Existuje v rámci ČOV možnost navazujícího studia? 

Zatím ne. Vlastně v tuto chvíli ani není jasné, jaká je další budoucnost tohoto oboru, který jsme 
nyní jako třetí ročník v historii absolvovali. Studium organizoval Český a Slovenský olympijský 
výbor spolu s Vysokou školou ekonomickou v Praze, která původně měla pro absolventy zajistit tiul 
MPA, Master of Public Administration. Bohužel se to zatím nepodařilo administrativně vyřešit. 
Vím o jiném studiu sportovní diplomacie na jedné pražské soukromé škole, kde lze získat titul, ale 
myslím, že pro nás to již není relevantní. 



 

 

 
 
 
 
Šachy budou na Eurosportu 
Datum vydání: 10.11.2020 
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL 
MATOCHA | AVE: 68 400 Kč |GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný 
náklad: 31 468 
 

 
 
1000 žen hraje najednou 
Datum vydání: 10.11.2020 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L262A18E/2811083/2020-11-10/164?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2811083%2Fpage%2F2
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FZ8740/2811083/2020-11-10/165?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2811083%2Fpage%2F2


 

 

Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
V neděli 15. listopadu od 21:00 se v rámci charitativní akce Real Madrid Foundation Charity 
Event, spojí stovky šachistek z celého světa a vyzvou uživatele šachového serveru chess24.  
Máte ráda šachy? Nemáte na neděli 15. listopadu večer žádné plány? Podpořte tuto charitativní akci 
a zapojte se do projektu. Zašlete přihlášku na email  stream@chess24.com  
Všechny podrobnosti o celé akci naleznete na webu pořadatele. V případě nejasností můžete 
kontaktovat kapitána ženské reprezentace, velmistra Tomáše Poláka (email: tompolakis@email.cz). 
 

 
 
 
 
NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ SPORT 
Datum vydání: 09.11.2020 
Zdroj: TV expres | Rubrika: Fenomén | Strana: 20 | Autor: TOMÁŠ HOŘAVA | AVE: 105 794 
Kč | GRP:1,26 | Čtenost: 113 456 | Tištěný náklad: 193 199 | Prodaný náklad: 134 404 

https://chess24.com/en/live/video/evento-solidario-fundacion-real-madrid
https://chess24.com/en/live/video/evento-solidario-fundacion-real-madrid
mailto:stream@chess24.com
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mailto:tompolakis@email.cz
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FY5443/2760665/2020-11-09/159?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2760665%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 
 
 
Zahrejte si šachy v restauraci ve Žďáře n. Sázavou 
Datum vydání: 09.11.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Cílem projektu bylo poskytnutí možnosti zahrát si šachy lidem, kteří se charakterizují větou „ … 
trošku to znám, ale běžně to nehraji“. Projekt probíhal ve dvou restauracích ve Žďáře n.Sáz. 
 
V obou restauracích ve Ždáře n. Sáz. byl dán k dispozici šachový materiál a hodiny k volné hře. V 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FY5443/2760665/2020-11-09/159?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2760665%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

restauraci Banjo bar funguje šachový žebříček a do uzavření restaurace probíhalo de facto denní 
aktivní šachové soupeření (hraní partií) a další hosté ne aktivně hrající se zajímali, zda, kdy a kdo 
bude dnes hrát. Ve druhé restauraci se šachové téma a hraní partií de facto omezilo na páteční partie 
mezi třemi až čtyřmi hosty. Proběhl i zápas šachových hospod mezi těmito dvěma restauracemi. 
Tento byl medializován i na krajskými médii v internetovém deníku Vysočiny či v reportáži v 
Českém rozhlase 2 – redakce Vysočina. 
 
Výše uvedení amatérští šachisté se navíc zúčastnili šachového Turnaje mušketýrů pořádaného pro 
registrované šachisty regionálního přeboru Vysočiny a pozvané hosty. Vyzkoušeli si, zda by 
zvládali hrát nejnižší soutěž organizovanou šachovým svazem Vysočina.  
Odkaz  http://chess-results.com/…n=5 . 
 
Projekt v rámci možností vzhledem ke covidovým opatřením proběhl, podmínky byly vytvořeny a 
minimálně v jednom místě (Banjo bar) s velmi kladným ohlasem a výsledkem. 
 
CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
Datum vydání: 07.11.2020  
Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport / Aktuálně | Strana: 14 | AVE: 4 010 Kč | GRP: 0,06 | 
Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 
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Nejmladší český velmistr: Mám rád vietnamské jídlo a evropské hodnoty 
Datum vydání: 07.11.2020  
Zdroj: isport.blesk.cz - premium | Autor: Martin Mls | URL | AVE: 25 000 Kč | GRP: 0,31 | RU / 
den: 27 513 | RU / měsíc: 334 122 
 
Co jste dělali v šestnácti? Thai Dai Van Nguyen se pár týdnů po svých šestnáctinách stal historicky 
nejmladším českým šachovým velmistrem. A překvapuje dál. Po letošní maturitě si dal od učení 
pauzu, chce se zdokonalovat v noblesní hře s bílými a černými figurkami. Mimochodem, sympaťák 
s vietnamskými kořeny nedávno porazil britskou legendu Nigela Shorta. Doma na počítači zapne 
Skype, lehce se zhoupne na židli a začne vyprávět svůj příběh. Dává si pozor na spisovnou češtinu, 
a když mluví o své životní vášni, občas se klukovsky usměje. 
 
Thai Dai Van Nguyen není obyčejný teenager: za měsíc a půl mu bude teprve devatenáct, ale už má 
za sebou fůru šachových úspěchů. Uprostřed října o sobě dal vědět triumfem nad slavným Nigelem 
Shortem, jehož v roce 1993 na cestě za titulem mistra světa vyřadil fenomenální Garri Kasparov. 
„Krásný zážitek!“ nadšeně poví Thai Dai Van Nguyen. 
 
Asi by bylo zbytečné ptát se, jestli na sváteční partie se Shortem budete vzpomínat s láskou, viďte? 
„Rozhodně. S takovou legendou nehraju každý den. Nigel Short je v šachovém světě velké jméno. 
Celebrita. Nejen proto, že kdysi hrál o světový titul s Kasparovem. Bylo úžasné se s panem Shortem 
potkat, zvlášť v nádherném Obecním domě uprostřed Prahy.“ 
 
Navíc jste vyhrál. Jak chutnalo tohle vítězství? 
„Bylo to napínavé a těsné. Pan Short hrál nepříjemným, agresivním stylem. V první polovině jsem 
měl problémy a prohrával jsem 2,5:3,5.“ 
 
Ale v posledním dni jste zápas otočil. 
„Ten den jsem se cítil skvěle, měl jsem formu. Ze čtyř partií jsem dvě vyhrál a dvakrát z toho byla 
remíza. Takže nakonec 5,5:4,5 pro mě. Neřekl bych, že jsem hrál o tolik lépe, rozhodlo jen pár 
detailů.“ 
 
THAI DAI VAN NGUYEN 
VĚK: 18 (12. prosince 2001) 
SPORT: šachy 
POZICE NA ŽEBŘÍČKU ELO: 333. místo (říjen 2020) 
ÚSPĚCHY: historicky nejmladší český velmistr (leden 2018), mistr Evropy do 18 let (2019) 
ZAJÍMAVOST: jeho otcem je podnikatel Thai Ngoc Nguyen, mimo jiné zakladatel sítě obchodů 
Sportisimo a místopředseda představenstva společnosti provozující pražskou tržnici Sapa 
Jak se vůbec mladý český šachista dostane k partii s britskou legendou? 
„Tenhle zápas organizovala Pražská šachová společnost, která každý rok dává dohromady české 
hráče s ikonami. Já se zúčastnil podruhé, loni jsem hrál s Nizozemcem Janem Timmanem, dalším 
výborným šachistou z Kasparovovy a Shortovy generace. Je to pěkná tradice, s legendami se u stolu 
potkávám moc rád.“ 
 
Míváte trému? 
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„Ani ne, zvykl jsem si. Nemám problémy s trémou, šachy jsou pomalá a klidná hra. Na pana Shorta 
jsem se těšil a cítil se v pohodě.“ 
 
Chcete říct, že nikdy nemáte nervy? 
„Nervy pochopitelně mám. Na mistrovství světa nebo Evropy jsem vždycky o něco nervóznější než 
na jiných turnajích. Zdravá nervozita vám pomůže v každém sportu, šachy nejsou výjimka.“ 
 
Ještě k vašemu nevšednímu setkání s Nigelem Shortem: jaká byla společná večeře den před první 
partií? 
„Sešli jsme se ve čtyřech: já, táta, pan Short a organizátor. Nic velkého, koronavirová doba 
nedovolila víc. Přivítali jsme vzácného hosta, najedli se a druhý den šli hrát.“ 
 
O čem jste si povídali? O šachách? 
„Nejen o nich. Řeč byla i o jiných sportech, o životě, o filmech… Pan Short je příjemný člověk, 
působil na mě sympaticky. Má zájem o víc věcí, není to žádný introvertní šachista.“ 
 
A vy? 
„Miluju šachy, ale stejně jako pan Short mám i jiné zájmy.“ 
 
Jaké? 
„Mám rád fotbal nebo formuli 1, hraju ping-pong i klasický tenis. Letos jsem viděl skoro všechny 
zápasy French Open, měl jsem na to dost času. Snažím se mít pestrý život.“ 
 
Čistě hypoteticky: kdybyste nebyl šachistou, dělal byste závodně jiný sport? 
„Na tohle se mi složitě odpovídá, vždycky záleží na talentu. Nejsem si jistý, že mám extra nadání na 
fotbal nebo tenis. Tyhle sporty mám rád, ale beru je jen jako zábavu. Jsem šachista.“ 
 
Kdy jste začal? 
„Poprvé jsem hrál někdy v osmi. K šachovnici mě přivedl táta.“ 
 
Úspěšný byznysmen Thai Ngoc Nguyen. 
„Táta znal pravidla, ale nebyl velký šachista. Nikdy nehrál turnaje jako já, jen s kamarády. Začínal 
jsem hrát s tátou a bráchou – a mojí první ambicí bylo být nejlepší v rodině.“ 
 
Kdy se vám to povedlo? 
„Zhruba do roka. A v roce 2010 jsem vyrazil na mistrovství Evropské unie do deseti let.“ 
 
Jak jste dopadl? 
„Překvapivě jsem vyhrál.“ 
 
Proč překvapivě? 
 
„Měl jsem cíl skončit uprostřed tabulky. Po tomhle nečekaném úspěchu jsem začal brát šachy 
vážněji a pravidelně trénovat. Do té doby to pro mě byla spíš jen zábava, ale tenkrát jsem si řekl, že 
bych tomu mohl začít dávat něco víc.“ 



 

 

 
Přišly někdy krizové momenty? 
„Přišly – a bylo jich víc. Ale nikdy jsem se nedostal k tomu, že bych si řekl: Dost, končím! Možná 
jen těsně po nějaké partii, kdy jsem měl extrémní emoce. Na pár krizí došlo na turnajích, kde jde o 
hodně.“ 
 
Například? 
„Například na mistrovství světa 2018 nebo rok nato na českém šampionátu, tam jsem hrál špatně. 
Naštěstí jsem se z toho dostal.“ 
 
Nedostal jste sám sebe pod tlak tím, že jste měl velké úspěchy už jako hodně mladý? 
„Upřímně, tohle byla jedna z mých větších slabin. Ovšem po posledním krizovém období po 
loňském mistrovství republiky se mi to povedlo odstranit. Pořád mám vysoké ambice a chci 
vyhrávat, co nejvíc to jde, ale zároveň na sebe nehodlám vyvíjet zbytečně velký tlak.“ 
 
Pomáháte si i mentálním tréninkem? 
„Kdepak, mentálního kouče jsem nikdy neměl. Když si chci vyčistit hlavu, zahraju si třeba tenis. 
Hodí se to i jako kompenzace dlouhého sezení za stolem: kdybych se pravidelně nehýbal, po 
čtyřech pěti hodinách u šachovnice už bych neměl sílu na nic jiného.“ 
 
Zmiňoval jste se o extrémních emocích, přitom laika by napadlo, že jen sedíte za stolem a 
pohybujete figurkami. Nebo ne? 
„Drama začíná v závěru partií, když se blíží konec časového limitu. Když máte málo času, musíte 
hrát rychle a impulzivně. Jedna chyba může znamenat okamžitý konec: když takovou chybu 
udělám, dojde na ty extrémní emoce. I v šachu platí, že čím důležitější zápas, tím větší je euforie 
nebo zklamání.“ 
 
Sílí emoce úměrně s délkou zápasu? 
„Jednoznačně. Když zápas trvá pět hodin, můžete čtyři a půl hodiny hrát skvěle, ale jakmile v 
poslední půlhodině uděláte fatální chybu, je po všem. Po zápase a někdy i po turnaji, což je vůbec 
nejhorší.“ 
 
Pět hodin trval váš nejdelší zápas? 
„Můj úplně nejdelší zápas trval skoro šest hodin, remizoval jsem s jedním nizozemským 
velmistrem. Byl hodně silný, ale dokázal jsem neprohrát.“ 
 
Co se vám honí hlavou, když odcházíte od šachovnice? 
„Stejně jako v ostatních sportech záleží na výsledku. Když vyhraju, je to skvělý pocit. Ale kdybych 
po pěti nebo šesti hodinách prohrál, bude to hodně bolet. Při remíze se pocity mixují, ale je fajn, 
když se rychle podaří přepnout hlavu na normální režim. Na méně důležitých turnajích to jde 
celkem snadno, na šampionátech je to složitější.“ 
 
Míváte stavy, kdy šachy nechcete ani vidět? 
„Po dlouhém a těžkém turnaji často potřebuju týden pauzu. Vůbec nesahám na šachy a odpočívám.“ 
 



 

 

Mimochodem, jsou šachy populární i ve Vietnamu, kde máte kořeny? 
„Vietnamce šachy baví, ale chybí tam úplná špička. Česká reprezentace je momentálně o něco 
silnější. Já jsem ve Vietnamu ještě nehrál, ale chystám se na to. Je tam jeden pěkný turnaj, ovšem 
kvůli problémům s časem a škole jsem se ho ještě nestihl zúčastnit.“ 
 
Vietnamská kuchyně a všechno s knedlíkem 
Ale za rodinou jezdíte, ne? 
„Každé dva roky vyrážíme na několik týdnů za babičkami. Narodil jsem se v Česku, ale ve 
Vietnamu se cítím velice dobře. Je to příjemná země, pokaždé se těším. V pohodě se tam domluvím 
a mám rád tamní ryzí přírodu, milé lidi i fantastické jídlo.“ 
 
Kdyby to šlo, co byste z Vietnamu přenesl do Česka? 
„Napadá mě víc věcí, ale v dnešní krizové době bych vypíchl disciplínu nebo schopnost naslouchat 
vládě a jejím příkazům.“ 
 
Lidé v jihovýchodní Asii taky umí líp žít s infekčními nemocemi, viďte? 
„Přesně tak. Co vím, ve Vietnamu s koronavirem nemají problém. V Česku jsme na tom hůř, máme 
na čem pracovat.“ 
 
Považujete se spíš za Vietnamce, nebo za Čecha? 
„Jsem něco mezi. Napůl Vietnamec, napůl Čech. Táta i máma pocházejí z Vietnamu, ale já celý 
život strávil v Česku. Mám rád vietnamskou kulturu a jídlo i evropské hodnoty. S životem v Česku 
jsem spokojený a neměnil bych, ale uvidíme, jak se svět v příštích letech změní.“ 
 
Když nadšeně mluvíte o vietnamském jídle, znamená to, že třeba knedlo vepřo zelo vás neohromí? 
„Všechno s knedlíkem je perfektní. Mám rád i smažený sýr nebo třeba klobásy. Ale když si můžu 
vybrat, preferuju vietnamské jídlo. Je lehčí a nezatíží tolik jako klasické české menu.“ 
 
Vietnam, rodina a – váš otec. Inspiruje vás jeho příběh? V mládí odjel do neznámé země a 
vypracoval se v respektovaného podnikatele. 
„Táta je můj vzor. Neumím si představit, jak vypadal Vietnam před čtyřiceti lety v době, kdy tam 
vyrůstal. Země byla dlouho ve válce a pak se složitě dávala dohromady.“ 
 
Chystáte se podnikat jako táta? 
„Rád bych. Ještě nevím, jak by to přesně mělo vypadat, mám pár let čas.“ 
 
Chápu, letos jste teprve maturoval na gymnáziu pražské Německé školy. Jak to šlo? 
„Celkem hladce. Čekal jsem, že by to mohlo být i těžší. V německé maturitě jsem měl pět 
předmětů: němčinu, matiku, angličtinu, zeměpis a dějepis. Výsledek byl uspokojivý a teď mám 
konečně víc času na jiné činnosti.“ 
 
Na vysokou školu jste ale zatím nenastoupil. Proč? 
„Po maturitě jsem se rozhodl, že si dám rok nebo dva pauzu, abych se mohl zlepšit v šachu a hrát 
nějaké turnaje. Jenže bohužel skoro všechny jsou kvůli koronaviru zrušené, zbývají mi jen 
tréninky.“ 



 

 

 
Jak často trénujete? 
„Každý den dvě nebo maximálně tři hodiny, to úplně stačí. Hodně hraju sparing partie, hlavně s 
českou jedničkou Davidem Navarou.“ 
 
Proč právě s ním? 
„David je můj hlavní trenér, spolupracuju s ním už nějakých osm let. Před nástupem koronaviru 
jsme se pravidelně scházeli, teď hrajeme online. Je dobře, že v šachu tahle možnost existuje.“ 
 
Je David Navara váš vzor? 
„Vzor? David je skvělý šachista, ovšem jeho styl je tak unikátní, že se nedá napodobit. Počítá příliš 
rychle, tohle nejde kopírovat.“ 
 
Jak se vám proti němu hraje? 
„Nemám s ním nejlepší skóre, poráží mě celkem často. Jako trenér mě zná nejlíp ze všech soupeřů, 
v tom má výhodu. Je těžké proti němu hrát, ale o to víc mi trénink s ním může dát.“ 
 
Jsou šachy ideální sport do covidové doby, když se dají hrát na dálku? 
„Z tohoto pohledu ano. Za online prostředí můžeme být rádi, ale živý šach teď trochu umírá. 
Turnajů se běžně účastní dvě stě nebo tři sta lidí a vždycky sedíme blízko sebe. Tohle momentálně 
bohužel nejde. Na rozdíl třeba od tenisu, kde jsou hráči dvacet metrů od sebe.“ 
 
Ztrácí šachy ve virtuální realitě kus kouzla? 
„Stoprocentně. Kdybych hrál naživo například s mistrem světa, měl bych z něj větší strach, protože 
by seděl naproti mně. Na dálku respekt ubývá, což mi ve virtuálním prostředí chybí.“ 
 
Jak moc je možné soupeře znervóznět, když se hraje naživo? Třeba v seriálové Nemocnici na kraji 
města doktor Štrosmajer šachy moc hrát neuměl, ale během partie na protivníka neustále mluvil, 
obrátil mu hlavu vzhůru nohama a překvapivě zvítězil. 
„Jasně, šachy jsou psychologická hra. Vždycky mám trochu problém s nervozitou, když hraju s 
někým, kdo vypadá hodně sebejistě a navíc je silný hráč. Musím se snažit, abych automaticky 
nehrál s menším sebevědomím a soustředil se na svoji hru.“ 
 
Na co se soustředíte teď? 
„Chtěl bych se dostat do světové stovky, momentálně jsem na žebříčku někde mezi pozicí 300 a 
400. Taky jsem ještě nehrál na šachové olympiádě. A možná… Možná bych se jednou rád stal 
mistrem Česka.“ 
 
Jak daleko je pro vás magická stovka, o které mluvíte? 
„Chybí mi zhruba osmdesát bodů, což je cesta ještě na několik let. Časem to budu chtít 
zkombinovat se školou: ještě nemám žádnou vybranou, ale určitě to bude v Evropě. Do Ameriky 
ani do Asie se nechystám.“ 
 
A pak? 
„Šachisté můžou být na nejvyšší úrovni ještě v pětatřiceti nebo čtyřiceti. Třeba Višvanáthan Ánand 



 

 

se v roce 2013 stal mistrem světa ve třiačtyřiceti. To v jiném sportu neuvidíte, ve fotbale nebo v 
hokeji jste na vrcholu mnohem dřív. Kromě Jaromíra Jágra, to je trochu jiný případ.“ (usmívá se) 
 
Takže budete sedět u šachovnice ještě ve čtyřiceti? 
„To už bych hrál asi už jen pár turnajů pro radost, takhle to teď tipuju. Zatím to vidím tak, že v 
dalších třech až pěti letech dám do šachů svoje maximum a pak už je budu brát jen jako hobby. Ale 
kdo ví, co život přinese.“ 
 
MČR juniorů a dorostenců 2021 se bude hrát v Koutech nad Desnou 
Datum vydání: 06.11.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Komise mládeže ŠSČR vybrala nabídku Šachové školy Světlá nad Sázavou, z. s. jako vítěznou v 
konkurzu na pořadatele MČR juniorů a dorostenců pro rok 2021. Konkurzní nabídka je dole, bude 
se hrát 5. – 13. 3. 2021 v Koutech nad Desnou. 
 
 
Utkání i tréninky šachového klubu ŠMKA Kopřivnice probíhají online 
Datum vydání: 06.11.2020  
Zdroj: koprivnice.cz | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500 
 
Kopřivnice (cab) – Už dlouhá léta funguje v Kopřivnici šachový klub pod hlavičkou Asociace 
sportovních klubů Kopřivnice, v loňském roce jim však přibyla konkurence. Od podzimu funguje v 
klubovně místního kulturního domu ŠMKA Kopřivnice, tedy Šachové město a klubová akademie 
Kopřivnice. Jak na svých webových stránkách uvádí, posláním klubu je hlubší a komplexní 
popularizace šachu v regionu, materiální podpora pro rozvoj šachu a uspokojování potřeb členů 
klubu.  
 
„Ta myšlenka založit šachový klub vznikla už na jaře loňského roku, kvůli různým 
administrativním úkonům se to nakonec protáhlo až do podzimu. Původně jsme chtěli hrát ve 
Štramberku, abychom tady nekonkurovali ASK, ale tam to s domem dětí a mládeže nevyšlo. 
Myslím ale, že v Kopřivnici tímto vznikla zdravá konkurence,“ popsal zrod klubu ŠMKA jeho 
zakladatel Jan Kozohorský.  
 
V listopadu byly zahájeny tréninky, v nichž hráči využívají speciálních výukových softwarů. Na 
začátku prosince pak odstartovala liga mládeže a následně i Kopřivnická liga dospělých a seniorů, 
určená nejen pro hráče registrované v šachovém svazu, ale i pro amatéry a milovníky této hry. 
Bohužel koronavirová pandemie, která zastavila v polovině března veškerý sport, nedovolila tyto 
soutěže dohrát, a tak byly vyhodnoceny dle aktuálního pořadí.  
 
V rámci tréninků začali hrát šachisté také tzv. Tréninkovou ligu, v níž hráč získává klubové Elo. 
Obecně Elo (rating Elo, koeficient Elo nebo hodnocení Elo) je statistické hodnocení výkonnosti 
hráče či týmu na základě výsledků jeho her podle systému, jehož autorem byl Arpad Elo. Dělí se 
zpravidla na národní a mezinárodní. „Proto, aby hráč získal národní Elo hodnocení, musí být 
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trpělivý. Proto jsme zavedli klubové Elo, aby ten výsledek byl dřív vidět. Skládá se ze čtyř částí – 
teoretický rating, herní rating, úlohový rating a počítačový rating, z toho se pak tvoří celkové 
klubové Elo. Díky němu hráč vidí, jak se zlepšuje,“ vysvětluje Kozohorský.  
 
V říjnu se měly soutěže rozběhnout znovu, kvůli druhé pandemické vlně však stihl ŠMKA odehrát 
pouze první kolo Okresního přeboru družstev okresu Nový Jičín, do něhož se letos klub zapojil. A 
hned v úvodním kole na sebe narazila dvě kopřivnická družstva, v tomto duelu však suverénně 
dominoval zkušenější tým ASK Tatra Kopřivnice D. Ten ve složení Jaroslav Novotný, Michal 
Janák, Petr Štefaník, Bořivoj Zeman, Jitka Polášková, Petr Štusek, Filip Svoboda a Michael 
Ulumbekov porazil ŠMKA v sestavě Petr Holuša, Jan Kozohorský, Tomáš Honč, Jiří Martikán, 
Radek Stoklas, Zdeněk Drozd, Alan Holub a Lukáš Řeháček 7 ½ : ½, přičemž onen půlbod získal 
pro ŠMKA Holub remízou s Ulumbekovem.  
 
V současné době má klub ŠMKA patnáct členů, a to jak v kategorii mládeže, tak i dospělých. Nyní 
se však šachisté nemohou scházet u svých partií tváří v tvář, jedinou možností je hrát online. 
„Máme tréninky každé úterý a navíc se hráči připravují pomocí speciálních šachových programů 
individuálně doma. Uspořádali jsme také první turnaj online v bleskovém šachu pro širokou 
veřejnost, do kterého se přihlásilo 26 hráčů. Nakonec se jich zúčastnilo 23, což je úspěch. Hráli pod 
přezdívkami, takže nedokážeme určit jména hráčů. Pojali jsme to jako propagační turnaj, mohli ho 
hrát registrovaní i amatéři, ale o žádné ceny se nesoutěžilo,“ doplnil Kozohorský. Další online 
turnaj, tentokrát čistě pro amatéry, se bude konat v úterý 17. listopadu od 19 hod. 
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Pražský šachový festival se uskutečnil na začátku října pod taktovkou Pražské šachové společnosti. 
Akce měla dvě části – zápas Nigela Shorta s Thai Dai Van Nguyenem a dále simultánku anglické 
legendy proti 18 soupeřům. Zápas velmistrů v rapid šachu na 10 partií byl rozdělen do 3 dnů. Po 
druhém dnu vedl anglický velmistr Short 3,5:2,5, ovšem poslední hrací den se skóre změnilo ve 
prospěch mladého českého reprezentanta. Thai Dai Van Nguyen vyhrál 2 partie a 2 remizoval, čili 
vyhrál celý zápas 5,5:4,5 a získal tak cenný skalp legendy světového šachu. 
Simultánku na závěr festivalu ovládl velmistr Short poměrem 13:5, když vyhrát dokázali Karel 
Brožka, Jáchym Němec a Petr Knap. Šestka nadějných českých mládežníků uhrála 3 body a s 
velmistrem Nigelem Shortem tak dokázali v simultánce remizovat 3:3. Vzpomínku organizátorů na 
celou akci naleznete na webu ŠSČR. Zajímavostí festivalu je díky účasti velmistra Shorta i druhá 
návštěva viceprezidenta FIDE v České republice během několika týdnů. 
 

 
 
Šachy se vrací do online prostředí  

Aktuální druhá vlna epidemie koronaviru bohužel zasáhla všechny sporty včetně šachu a ŠSČR 
odložil šachové akce naplánované na první půlku listopadu a také MČR v bleskovém šachu. Naše 
královská hra má jisté štěstí v tom, že ji lze v masovém měřítku provozovat online, ať už se jedná o 
samotné hraní, tréninky či přednášky. Velký přehled online šachových akcí naleznete v podrobném 
článku na webu ŠSČR, dále připomínáme i projekt LearningChess a online soutěž projektu Šachy do 
škol 2020/2021. Řada online akcí již proběhla, např. 7. října se odehrál mezinárodní turnaj žen 
„International Female Match“. České reprezentační ženské družstvo získalo stříbrné medaile. 

Mistrovství ČR 2020 žen v rapid šachu  
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Letošní MČR žen v rapid šachu se odehrálo 3. října v rámci šachového festivalu „Znojemská 
královna“ v sále Znojemské Besedy. Hlavního turnaje se zúčastnilo 15 hráček, vítězné trio šachistek 
získalo 7 bodů a mělo tak náskok jednoho bodu na další v pořadí. Nejlepší pomocné hodnocení 
měla WFM Nela Pýchová a vítězstvím v turnaji si tak zajistila i titul mistryně ČR pro rok 2020. 
Stříbrnou medaili vybojovala WFM Michaela Svobodová a bronz si ze Znojma odvezla WIM 
Kristýna Novosadová. Závěrečnou zprávu z festivalu naleznete na webu ŠSČR. 

Mládež u šachovnic  

Čeští junioři se vydali do Švédska na turnaj „Uppsala Young Champions“ v termínu 23. – 28. 10. 
2020. Turnaj proběhl za přísných epidemiologických opatření za účasti mladých šachistů a 
šachistek. Nejlepšího výsledku dosáhl Jakub Kůsa, kterého zisk 6,5 bodu vynesl na třetí příčku. 
Detaily o celé akci najdete na webu ŠSČR. 
Kvůli koronavirové epidemii proběhlo druhé reprezentační soustředění mládeže online, předtím se 
21 hráčů stihlo zúčastnit české části projektu „Scouting“ offline. Naše talentovaná mládež dále 
sepsala svoje postřehy o účasti na festivalu CZECH Open. 

 
Informace a zajímavosti ŠSČR: 

• VV ŠSČR se 21. října sešel ke své 147. schůzi, komuniké včetně řady příloh naleznete na 
webu ŠSČR 

• V aktuální situaci je možné získat zdarma software pro neziskové organizace, tj. i pro 
šachové oddíly 

• Stále je možné prezentovat svůj šachový turnaj skrz kalendář Sportuj s námi, přihlášky 
končí 8. listopadu 2020 

• STK ŠSČR vybrala nabídku 1. Novoborského šachového klubu jako vítěznou v konkurzu na 
pořadatele závěrečného trojkola Extraligy 2020/2021, hrát se bude v hotelu Don Giovanni v 
Praze 

• Žádosti do programu Můj klub je možné posílat do 16. listopadu 2020 

• Komise mládeže ŠSČR vydala propozice Přeboru škol 2020/2021 

• Vyšel zajímavý rozhovor s Petrem Laušmanem nejen o letošním festivalu CZECH Open 

• Manuál k Swiss Manageru je přeložen do českého jazyka 

• Pro znalce šachové historie byl připraven již 4. historický kvíz, odpovědi zasílejte do 15. 
listopadu 2020 

• Na webu ŠSČR jsou k přečtení 2 zajímavé historické články – o vztahu Salo Flohra k 
Benešovu a taktéž o skladateli šachových studií Františku Josefu Prokopovi 

• V pátek 6. 11. bude premiéra 229. dílu pořadu V šachu 

• Soutěžíte rádi? Listopadová soutěž o zajímavé ceny končí 30. listopadu. 
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Letní šachové turnaje 
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Dámský gambit s obětí dámy 
Datum vydání: 03.11.2020  
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Organizované šachy ve Frýdku-Místku slaví 95. výročí 
Datum vydání: 03.11.2020  
Zdroj: fm.denik.cz +1  | Rubrika: Čtenář reportér | Autor: autor externí | AVE: 5 990 Kč | GRP: 0,24 
| RU / den: 22 043 | RU / měsíc: 155 006 
 
V dnešní době, kdy se veřejný život v naší republice zastavil, mohou lidé trávit více času doma, a 
třeba i společenskými hrami. Například šachy jsou jako hra pro dva hráče ideální zábavou. Ostatně 
právě nyní si připomínáme zajímavé výročí šachové hry ve Frýdku-Místku. 
 
"Před 95 lety se totiž v našem městě začaly šachy hrát organizovaně. První nám dnes známý 
šachový kroužek ve Frýdku byl totiž ustaven 21. listopadu 1925. Zpráva z tisku zněla doslova takto: 
„Šachisté. Ustavující schůzi šachového kroužku ve Frýdku (s okolím) konáme v sobotu 21. 
listopadu t.r. o 20. hodině v „Radhošti“. Zveme k účasti všechny hráče šachu. Začátečníky i 
pokročilé. Přípravný výbor.“ O týden později pak začal první turnaj, hrálo se každou sobotu od 
sedmi hodin večer v kavárně Radhošť. Jak už to tak bývá, o aktivitách tohoto typu se bohužel do 
dnešní doby dochovalo jen málo informací, s určitostí dokonce nedokážeme určit ani jméno 
iniciátora vzniku kroužku a předsedy. Na základě několika docela přesvědčivých indicií se však 
domníváme, že jím byl farář českobratrské církve Alexandr Winkler. Frýdecký šachový kroužek 
ukončil svou činnost na počátku roku 1931. 
Už od podzimu 1930 ale v Místku působil nový šachový klub. K jeho činnosti máme nepoměrně 
více informací, můžeme dokonce podrobně sledovat někdy úspěšné, někdy méně úspěšné tažení 
jeho družstva v soutěžích moravskoslezské šachové župy. Svůj vlastní klubový přebor pořádali 
místečtí šachisté v kavárně Avion, kde se odehrálo i několik skutečně zajímavých simultánních 
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partií s tehdejšími hvězdami šachu – s československým mezinárodním šachovým mistrem Janem 
Foltysem a mezinárodním velmistrem Salo Flohrem. Místecký šachový klub ukončil svou činnost v 
roce 1951. 
 
Na konci 30. let se začala psát historie šachového oddílu v Karlově huti. Vznikl zřejmě v roce 1938, 
ale první dva roky nevyvíjel téměř žádnou činnost. Až v roce 1941 začal vážně konkurovat 
místeckým šachistům a plně se zapojil do meziklubovních soutěží. Na jaře roku 1941 se také hrálo 
1. mistrovství Frýdku-Místku v šachu. Hlavní soutěže se zúčastnilo 14 hráčů, kteří hráli systémem 
každý s každým. Jednotlivá klání se odehrávala v Národním domě v Místku a v Závodním hotelu 
Karlovy huti. Turnaj vyhrál místecký hráč Šmiřák, ale za pozornost z hlediska přesahu do 
československé šachové historie stojí i druhý v pořadí ing. Ilja Mikan z Karlovy huti, pozdější 
významný šachový teoretik a publicista. 
 
V padesátých letech byly šachy zařazeny do tělovýchovy a staly se masovým sportem. Oddíly 
vyrůstaly doslova jako houby po dešti. Ve Frýdku-Místku víme o dvou. Vedle šachistů z Karlovy 
huti, nyní po přejmenování z Baníku Stalingrad, později po dalším přejmenování pak z oddílu 
Válcoven plechu, se ještě místečtí hráči sdružovali v oddíle Tatran Místek, o kterém máme ale 
bohužel jen matné povědomí, protože se nám k němu nedochovaly až na nějaké střípky žádné 
materiály. Je to škoda, byl to „zřejmě slušnej oddíl“, v roce 1959 a 1960 skončil v krajském přeboru 
na třetím místě. 
 
Je to ale oddíl z Válcoven plechu, od něhož vede přímá vývojová linie k dnešní Beskydské šachové 
škole, založené roku 1993. Během devadesátých let se podle mnohých stal Frýdek-Místek hlavním 
městem šachu v České republice. Mládežnická družstva tehdy zcela dominovala ve svých 
kategoriích a, musíme zaklepat, daří se jim stále velmi dobře. Beskydská šachová škola ale 
nesdružuje pouze děti a dorostence, dospělý šach reprezentuje především družstvo hrající naši 
nejvyšší šachovou soutěž – extraligu. 
 
95 let organizovaného šachu nyní zastihlo místní hráče v poněkud omezeném režimu, ale není 
důvod si myslet, že za pět let tu stovku neoslaví opravdu s velkou parádou. 
Tomáš Adamec 
 



 

 

 
 
229. díl pořadu V šachu 
Datum vydání: 02.11.2020  
Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Hostem ve studiu bude předseda Šachového svazu Martin Petr a první téma rozhovoru je jasné – 
současná situace a její vliv na šachový svět. Nicméně, ještě i v říjnu probíhaly v ČR šachové akce. 
Reportáží i analýzou v elektronické tužce se vrátíme k pražskému šachovému festivalu. Thai Dai 
Van Nguyen těsně porazil bývalou světovou trojku Nigela Shorta a úspěch proti anglické legendě 
slavil v simultánce i dvanáctiletý Karel Brožka. 
 
Další reportáž se bude věnovat (opět) odloženému Turnaji kandidátů, situaci okomentuje právě 
Nigel Short, který je v současnosti viceprezidentem FIDE. Za šachovnicí se hrálo v Norsku, kde 
skončila více než 2 roky a 125 partií trvající série neporazitelnosti Magnuse Carlsena ve vážném 
tempu. Mistra světa porazil polský velmistr Jan-Krzysztof Duda a i tuto partii rozebere Martin Petr 
ve studiu. Na závěr pořadu uvidíte upoutávku na nový šachový seriál Dámský gambit a uslyšíte 
originální klavírní zhudebnění partie Davida Navary proti Thai Dai Van Nguyenovi. 
 
Tradiční soutěžní otázka: Kteří dva hráči jsou aktuálně ve vedení přerušeného Turnaje kandidátů? 
Odpovídat můžete do konce listopadu na adresu soutez@chess.cz a vyhrát soupravu magnetických 
šachů, kterou do soutěže věnoval český e-shop šachy.cz. 
 
Premiéra bude v pátek 6. 11. od 16:50 na ČT sport. Po premiéře bude možné se na pořad podívat na 
adrese: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/. 
Start nové sezony kladenských šachistů zhatil koronavirus 
Datum vydání: 01.11.2020  
Zdroj: kladenskelisty.cz | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500 
 
Koronavirová pandemie ovlivnila všechny oblasti lidského života a pořádnou paseku nadělala také 
ve světě sportu. 
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Vedle nejpopulárnějších sportů, jako jsou hokej a fotbal, ovlivnila i ty menší, které v aktuální 
situaci také nemohou probíhat. Například kladenští šachisté aktuální ročník ani neodstartovali a 
nyní čekají, co bude dál.  
ŠK Kladno mělo odstartovat novou sezonu, ve které by usilovalo o postup do druhé nejvyšší 
soutěže, 18. října. V ten den měli šachisté doma přivítat Údlice a navázat na loňský vydařený 
ročník. Vše je ale jinak. Kvůli vládním nařízením 2. liga šachu vůbec nezačala a kladenští šachisté 
čekají co bude dál.  
Šachy mají přitom na Kladně bohatou tradici, i když by to možná většinu Kladeňáků nenapadlo. Po 
názvem ŠK Kladno působí zdejší klub už od roku 2002, kdy vznikl spojením dvou jiných 
šachových oddílů z Kladna. Po dlouhá léta je pravidelným účastníkem druhé ligy (tedy třetí 
nejvyšší soutěže), B tým pak nastupuje v regionálním přeboru. „V poslední době hráčů ubývá, teď 
máme 19 aktivních hráčů. Jako tým si zakládáme na tom, že druhou ligu hrajeme už opravdu 
dlouho. Nikoho si neplatíme, všichni jsme Kladeňáci,“ vysvětluje kapitán A mužstva Adam Čáp.  
Kladenští šachisté nastupují ke svým zápasům za normální situace každý týden v neděli. Domácí 
zápasy hrají v kantýně ČSAD v ulici Železničářů. Zápasy se hrají v počtu osmi hráčů na každé 
straně, přičemž každý šachista hraje jednu partii. „Výhra znamená pro tým jeden bod, remíza půl 
bodu. Kdo má na konci víc bodů, vyhrál. Vítěz pak bere do tabulky ligy tři body, v případě remízy 
bere každé družstvo jeden bod,“ popisuje Čáp.  
Jednotlivé partie trvají obvykle nejdéle pět a půl hodiny. Na začátku má každý hráč k dispozici 
hodinu a půl a po každé tahu se mu přičítá třicet sekund. Po odehrání čtyřiceti tahů se pak přičítá 
další půlhodina. „Zpočátku se hraje rychle, protože hráči mají naučené nějaké zahájení partie. Pak 
se na dvě hodiny zpomalí. Úplně běžně se stává, že se někdo ocitne v těžké pozici, začne přemýšlet 
a to mu může trvat klidně půl hodiny. Ke konci už čas dochází, takže se hra opět zrychluje a zápas 
začíná být divácky zajímavý. Nezdá se to, ale třicet sekund je pak opravdu málo,“ vysvětluje Čáp. 
Když hráči čas vyprší, znamená to, že prohrál.  
Kladeňáci v uplynulé sezoně podávali dobré výkony a až do konce ročníku mohli pomýšlet na 
prvenství a vysněný postup do první ligy. Nakonec to ale nevyšlo. Ročník byl kvůli koronaviru po 
devátém kole pozastaven a dohrávalo se až na začátku prázdnin. Kladno mělo před posledními 
dvěma duely slušnou šanci, nakonec ale zapsalo jen remízu a porážku a v tabulce skončilo páté. „V 
sobotu jsme odjížděli ze zápasu s tím, že vyhrajeme a ti před námi prohráli. V neděli bychom tak 
bojovali o první místo. Jenže ve chvíli, kdy jsme odjížděli, hráli ještě dva naši kluci. Bylo to ložené 
asi jako když fotbalista stojí před prázdnou bránou. Ti naši kluci to ale přestřelili,“ vypráví se 
smíchem Čáp.  
„Postup do první ligy je náš dlouhodobý cíl. Chceme to splnit našim starším hráčům, kteří to tady 
vybudovali. Objektivně musím říct, že v této sestavě nemáme na to uhrát v první lize nějaký 
výsledek. Jde ale o to si to vůbec zahrát,“ vysvětluje dlouhodobé směřování týmu další hráč Jakub 
Haman.  
Momentálně si ale kladenští šachisté budou ještě muset počkat na šanci zabojovat o postup. Sezona 
totiž neodstartovala a v současné situaci nikdo neví, jak to bude dál. Za běžných okolností by se 
hrálo od října do Vánoc, kdy by následovala třítýdenní přestávka. Vrchol soutěže by pak přišel v 
dubnu. Zdali se letos šachy ještě vůbec budou hrát, zůstává otázkou. 
 
Klub šachistů Říčany 
Datum vydání: 01.11.2020  
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Zdroj: kuryr-ricany.cz | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 752 | RU / měsíc: 36 536 
 
Středočeský kraj podporuje Sportovní Centra Mládeže (SCM) od roku 2017. V Kurýru máme 
možnost číst informace o zřízení SCM v Říčanech pro rugby. V roce 2019 dostalo podporu i SCM v 
šachu s centrem v Říčanech. Náš klub za poslední roky zaznamenal významné úspěchy a 
disponujeme řadou kvalitních trenérů, v čele se Stanislavem Stárkem, který dokončuje studium na 
FTVS se zaměřením na šachy. Bylo tedy celkem logické, že podporu vzniku SCM v Říčanech jsme 
získali i od Středočeského šachového svazu.  
Podpora se týká trenérské činnosti a podpory v rámci vrcholných soutěží mládeže.  
Nejaktuálnější akcí je podpora středočeským klubům mládeže v době zastavení veškerých 
sportovních akcí. Hlavní trenér SCM zajistil okamžitě online tréninky na YouTube kanálu Šachy 
Říčany, kde probíhají online lekce pro úplné začátečníky i pro hráče pokročilejší. 
První online trénink pro začátečníky proběhl 13. 10. Probráno bylo téma „Jak tahá dáma nebo věž“, 
dále si mohly děti vyzkoušet dát první maty, paty, nebo třeba jen šach. Druhý online trénink pro 
začátečníky 14. 10. proběhl na téma „Volný sloupec“ a „Chápání strategie“. 15. 10. již patřila 
online lekce talentům klubu a kraje, i hráčům pokročilejším. Byla připravena přednáška na téma 
Jansa+Hort. 
Do tréninku se můžete zapojit i Vy na: www.facebook.com/ksricany1925/.  
 

http://www.facebook.com/ksricany1925/
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