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Historický šachový kvíz 4 
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Vítejte u 4. dílu historického šachového kvízu. Připraveny jsou opět tři otázky o knižní ceny. 

Problémový neboli kompoziční šach. Mnozí praktičtí hráči se na něj často dívají trochu svrchu a 

publikace s tímto šachovým odvětvím, zařazené v šachových časopisech obvykle až na konci, 

pravidelně přeskakují. Byli to však právě šachoví úloháři, kteří ve druhé polovině 19. století stáli na 

začátku českého šachového života jako jeho průkopníci a pomocí šachových rubrik neúnavně 

rozšiřovali povědomí o šachu mezi širší vrstvy čtenářů. Na těchto základech později vznikla slavná 

česká škola úlohová, což je uznávaná skladební metoda, která významně zpropagovala český šach i 

za hranicemi. 

 

Všechny tři otázky dnešního kvízu se týkají právě tohoto období z druhé poloviny 19. století, kdy 

hlavními představiteli českého šachu byli právě úloháři. 

1) Kdo je považován za zakladatele českého úlohářství a první šachovou individualitu u nás? 

2) Kde a v jakém roce začala vycházet první šachová rubrika v českém jazyce? 

3) Kde a v jakém roce byla uveřejněna první česká šachová úloha? 

Odpovědi zasílejte na email frantisek.stross@chess.cz nejpozději do 15. listopadu 2020. 

Vylosovaný výherce obdrží novou či antikvární šachovou knihu dle vlastního výběru. 

 

Vyhodnocení kvízu č. 3 

 

1) Proměna pěšce 

Jedná se pravděpodobně o nejdéle nevyjasněné pravidlo, které se od konce 15. století až do začátku 

20. století používalo v různých částech Evropy i světa rozdílně. A to dokonce v nejlepších 

světových turnajích dlouho po prvním mezinárodním turnaji v Londýně v roce 1851. Někde se 

pěšec na poslední řadě proměňoval stejně jako dnes v dámu, jinde to však bylo považováno za 

nevhodné z důvodu, který nám dnes přijde úsměvný – mít více než jednu dámu (královnu) 

symbolizuje cizoložství.  Někde se pěšec mohl proměnit pouze za jakoukoliv figuru, která již byla 

sebrána, někde pouze za figuru podle konkrétního sloupce, na kterém se proměňuje. A v některých 

zemích se mohl proměnit dokonce i za soupeřovu figuru např. z důvodu vynucení patu. První mistr 

světa Wilhelm Steinitz ve své knize Modern Chess Instructor z roku 1889 podpořil pravidlo 

schválené Britskou šachovou federací v roce 1862, které dovoluje, aby pěšec na osmé řadě mohl 

zůstat pěšcem. Účel tohoto pravidla vysvětlil pozicí převzatou z knihy Book of the London Chess 

Congress od Johanna Löwenthala vydanou v roce 1862. 

 

V první české šachové knize Příruční kniha šachovní, Kober, Karel Bohuš z roku 1874 je u 

proměny pěšce uvedeno výše uvedené pravidlo Britské šachové federace, tedy, že pěšec může 

zůstat pěšcem a v dalších tazích už nemá právo se měnit na figuru. Ve své další knize Hra v šachy 

vydané o 15 let později již Kober uvádí, že ponechání pěšce na 8. řadě aktuálním pravidlům 

odporuje. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FP7442/2720641/2020-10-31/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Oficiální jednotnost pravidel existuje v celé Evropě až přibližně od roku 1900. A to díky organizaci 

stále většího počtu mezinárodních turnajů. 

 

2) Akiba Rubinstein 

Laskera porazil 18. 2. 1909 v Petrohradu, Capablancu 13. 3. 1911 v San Sebastianu a Aljechina 2. 

1. 1910 v moskevské exhibici stejně jako v jejich první oficiální vzájemné turnajové partii 21. 9. 

1911 v Karlových Varech. 

 

3) Šachisté se plavili na šachovou olympiádu do Buenos Aires 1939. 

Na fotografii je vidět celá česká výprava. Karel Opočenský vpravo nahoře nad cedulkou PONT-A, 

po jeho levici stojí Jiří Pelikán, uprostřed vykukuje nejvýše hlava Jana Foltyse, po jeho pravici stojí 

opřený o zábradlí usmívající se František Zíta. Karel Skalička stojí uprostřed na schůdkách a hned 

pod ním je Blažena Janečková. 

 

Naše výprava skončila na 6. místě a Blažena Janečková v soutěži žen o mistrovství světa na 

děleném 9. – 10. místě. Karel Skalička a Jiří Pelikán vzhledem k začínající 2. světové válce zůstali 

po skončení olympiády již natrvalo v Argentině, ostatní se vrátili zpět domů. 

Vylosovaným výhercem minulého kvízu se stal Jan Kalendovský. Gratulujeme! 

František Štross 

 

Článek publikován 31. 10. 2020 v rubrice Aktuality na hlavní stránce, Aktuality sekretariát. 

 

 
 

 

 

 



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 
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NA 64 POLÍCH 

Datum vydání: 29.10.2020  
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https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U253N15B/2720641/2020-10-30/15?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/ef30b357-7485-4530-b566-a710a02ba43b


 

 

Změňte pravidla! Dočkají se šachy nového kabátu? 

Datum vydání: 29.10.2020  

Zdroj: epochaplus.cz | Autor: Lenka Brabcová | AVE: 25 000 Kč | GRP: 0,31 | RU / den: 28 270 

 

Milujeme je už celá staletí, ovšem jejich kouzlo se prý nebezpečně vytrácí. Především na vrcholové 

úrovni už šachy dávno nejsou to, co dřív, a mohou za to počítače! 

 

Počítačové programy dnes dokážou propočíst a nasimulovat všechny situace, které mohou během 

šachové partie nastat, a nabízejí pro ně vyčerpávající řadu strategií. Ty se hráči jednoduše naučí, a 

téměř celou partii pak v podstatě odehrají po paměti, než aby kreativně reagovali na soupeřovy 

nečekané tahy.  

Atmosféra napětí či překvapení je tak vlastně pryč…  

Trápí se tím především ruský šachový velmistr Vladimir Kramnik (*1945), ovšem má už nadějné 

řešení. Abychom vyzráli nad počítačovými programy a královské hře vrátili svůj původní smysl, 

musíme změnit její pravidla!  

Člověk proti umělé inteligenti často nemá šanci. Šachový robot předvede svou hru na šampionátu v 

St. Peterburgu v roce 2018.  

Znovu od nuly  

Pomoci v tom má paradoxně právě umělá inteligence, a to konkrétně vyspělý program AlphaZero z 

googlovské laboratoře DeepMind, který již několik let zvládá porážet ty největší světové mistry. 

Šachový program je nutné v podstatě resetovat – vymazat mu vše vytvořené, aby se začal učit od 

nuly.  

Jako kdybychom najednou ztratili paměť. Všechno pro nás bude nové, na stejné situace budeme 

reagovat jinak než předtím a objevíme nová řešení, od kterých nás odvádělo opakování naučených 

vzorců. Program AlphaZero takto snadno chrlí řady nových variant a možností, jak šachy hrát, a 

první vylepšené sady pravidel už současnosti procházejí testy.  

Garry Kasparov je mistrem světa v letech 1985-2000. Počítač ho ale porazit dokázal.  

Vsaďme na náhodu  

Šachy jsou tu s námi v různých podobách jíž přibližně 1500 let. Jejich pravidla se často a libovolně 

mění. Skutečně podobné dnešní hře se stávají až před 500 lety, kdy se v Evropě objevuje koncept 

nejsilnější figury – dámy.  

V únoru 1996 v šachu poprvé poráží počítač člověka, a to dokonce úřadujícího šampiona Garryho 

Kasparova (*1963)! Od té doby začíná nová šachová éra a počítače se již oblíbeného sportu nepustí.  

První pokusem, jak počítačům překazit šachovou nadvládu, jsou již tzv. Fischerovy náhodné šachy 

neboli Chess960, které vytvoří hned v červnu 1996 americký velmistr Bobby Fischer (1943-2008). 

Pozice figurek na 1.  

a 8. řadě jsou v této hře vybírány náhodně, hráči tedy nemohou postupovat hned od začátku podle 

naučených postupů a musí více přemýšlet.  

Bobby Fisher prosadí novou variantu hry, kde počáteční postavení figur určí náhoda. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FNA546/2720641/2020-10-29/19?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 

Šachy v online světě 

Datum vydání: 29.10.2020  

Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
 
Šachové akce online: bohatá nabídka turnajů, přednášek i tréninků 

 

Šachy se kvůli opatřením Vlády ČR a utlumení sportu podobně jako na jaře přesunuly do online 

prostoru. Díky úsilí mnoha nadšenců z šachových klubů, oddílů i krajských svazů je nabídka aktivit 

skutečně bohatá. Vybírejte z turnajů pro mládež i dospělé, přednášek i tréninkových lekcí!  

Mnoho šachových online akcí se již od vyhlášení nouzového stavu uskutečnilo. Zde je výčet těch 

hlavních, kterými se šachoví nadšenci mohou zabavit v nadcházejících dnech:  

S nadhledem přistoupili k aktuální situaci v Šachovém klubu SK Oaza Praha a uspořádali turnaj O 

krále, královnu lockdownu v online rapid šachu do 16 let. Hraje se v sobotu 31. října v herně na 

chess.com. Více informací naleznete na webu ŠSČR.  

 

V tentýž den od 10:00 se na chess.com hraje také turnaj pořádaný Karlovarským šachovým svazem. 

Cílovou skupinou je mládež a mělo by jít o první ze série podzimních online klání.  

Palučinská šachová škola uspořádala rovnou online ligu, jejíž první turnaj byl odehrán 27. října. 

Další budou následovat každé úterý od 18:00. Hraje se rovněž na chess.com a připraven by měl být 

vždy i komentovaný stream na Twitchi. Jak ale pořadatelé pozorňují, nepůjde vždy pouze o šachové 

disciplíny! Více informací najdete v propozicích.  

 

Aktivní je i Ústecký šachový svaz. Ve čtvrtek 29. října proběhl online turnaj pro mládež, který 

připravil mladý šachista ze Sokola Údlice Šimon Peroutka. Další akce je naplánovaná na čtvrtek 5. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FNA1V6/2720641/2020-10-29/20?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

11. od 15:30. Právo účasti mají hráči ročníku narození 2002 a mladší. Pro dospělé a pokročilejší 

mládež je pak na neděli 1. listopadu připraven turnaj na herně lichess.org. Více informací zde.  

Online turnaj v rapid šachu České Budějovice, to je název akce, která se koná rovněž o první 

listopadové neděli a rovněž na portálu lichess.org. Více informací a odkaz na turnaj najdete zde.  

V online prostoru se konají i tréninky. Jmenujme třeba lekce Roberta Cveka, jenž by se v listopadu 

chtěl zaměřit na cit pro figury. Více informací o jeho placených lekcích najdete zde.  

Klub šachistů Říčany 1925 uspořádal o státním svátku 28. října klání s názvem Open Super Blitz 

Říčany 2020. Na výsledky se podívejte zde. Říčanští jsou aktivní i ve vzdělávání. Na platformě 

Twitch třeba nedávno proběhla přednáška na téma Garri Kasparov. Více informací zde.  

Tréninky online nabízí po dobu karantény i ŠK Vyšehrad.  

 

Rovnou deset videí k základům šachu si ve spolupráci s ŠSČR a projektem Šachy do škol připravil 

Martin Beil a Šachy Dolmen. Videa jsou zveřejňována postupně a najdete je zde.  

Nesmíme zapomenout ani na mezinárodní akce.  

 

Součástí Expo 2020, které se po odkladu uskuteční od 1. října 2021 v Dubaji, bude i velký 

mezinárodní online šachový turnaj pro sedmičlenné školní týmy. Přihlášky je možné podávat do 12. 

listopadu 2020, od 15. listopadu se již rozjíždí první kvalifikační turnaje. Více čtěte v článku zde.  

Aktuálně končí první fáze šesté sezóny světové ligy Live Chess World League (LCWL), kde se 

český tým („Team of the Czech republic“) čítající přes 2400 šachistů drží na prvním místě druhé 

divize. Porazit jsme odkázali třeba výběr Argentiny, USA či Bosnu a Hercegovinu! Více čtěte zde.  

Od 20. listopadu FIDE organizuje 1. online šachovou olympiádu pro hendikepované. V případě 

zájmu o účast kontaktujte, prosím, sekretariát ŠSČR ( sekretariat@chess.cz ). Více informací v 

angličtině najdete zde. 
 

První „počítačovou“ přebornicí okresu je Dorazilová 

Datum vydání: 29.10.2020  

Zdroj: Vyškovský deník | Rubrika: Sport | Strana: 14 | Autor: (ula) | AVE: 5 160 Kč | GRP: 0,06 | 

Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 

 

 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U252N14F/2720641/2020-10-29/21?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/668df11b-84c2-432c-910e-78fd1bec6ff7


 

 

Chaos v zákulisí České televize: “Většina stížností je pouze na čtyři osoby,” říká 

Pavel Matocha, místopředseda Rady ČT v exkluzivním rozhovoru. Jak ředitel ČT 

nechal tajně zmizet svou smlouvu. Management hýří, jak by ty miliardy byly jeho. 

Datum vydání: 29.10.2020  

Zdroj: arfa.cz | AVE: 250 Kč | GRP: 0,00 | RU / den: 359 | RU / měsíc: 5 026 

 

Podcast Pavla Matochy k politice, koronaviru, ale hovoří zde také o šachách. 

Celý rozhovor zde: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-99-2020-10-26/. 

 

Šachy se dočkají nového kabátu 

Datum vydání: 27.10.2020  

Zdroj: Epocha | Rubrika: Epocha report | Strana: 19 | AVE: 55 417 Kč | GRP: 4,03 | Čtenost: 

362 585 | Tištěný náklad: 52 062 | Prodaný náklad: 38 955 

 

 
 

První „počítačovou“ přebornicí okresu je Kristýna Dorazilová. V rapid šachu 

Datum vydání: 27.10.2020  

Zdroj: vyskovsky.denik.cz +1  | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Zdeněk Vlach | AVE: 5 990 Kč | 

GRP: 0,19 | RU / den: 17 316 | RU / měsíc: 121 763 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FNA0W6/2720641/2020-10-29/28?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FNA0W6/2720641/2020-10-29/28?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FNA0W6/2720641/2020-10-29/28?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-99-2020-10-26/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A79A20231901/2720641/2020-10-27/39?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N1WA20FL0031/2720641/2020-10-27/40?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/84c39413-3a95-4aa4-b8b7-8c905e15ad63


 

 

Kristýna Dorazilová vládne klukům. V rapid šachu a dokonce i o věkovou kategorii starším. 

Vyhrála okresní přebor před Martinem Kužílkem a Vojtěchem Karafiátem. 

 

"Klasické šachové soutěže se hrát nemohou, a tak mladí šachisté zasedli doma za počítače. Do 

okresního přeboru se přihlásilo třiadvacet hráčů a hráček, a protože byl otevřený, zahrálo si o 

vyškovský titul i několik dětí z Brna a okolí. Hrál se jeden společný turnaj a pořadatelé pak 

samostatně vyhlásili i přeborníky v kategoriích do deseti, čtrnácti, kam patří absolutní vítězka a 

„bronzový“ Karafiát, a do osmnácti let, v níž zvítězil Brňan Kužílek. Nejmladší kategorii ovládl 

vyškovský šachový talent Marek Pukowietz. 

Okresní přebor v on-line rapid šachuAbsolutní pořadí: 1. Kristýna Dorazilová (SK Vyškov), 2. 

Martin Kužílek (MKS Vyškov), 3. Vojtěch Karafiát (Duras Brno), 4. Marek Hruška (Lokomotiva 

Brno), 5. Jan Kotisa (SK Vyškov), 6. Robert Kudlička (MKS Vyškov), 7. Andrej Souček, 8. Ema 

Kubátová (oba ŠK Kuřim) atd.U10: 1. Marek Pukowietz, 2. David Jabůrek, 3. Miroslav Snopek 

(všichni SK Vyškov).U14: 1. Kristýna Dorazilová, 2. Vojtěch Karafiát, 3. Jan Kotisa.U18: 1. 

Martin Kužílek, 2. Marek Hruška, 3. Robert Kudlička. 

„S turnaji přes počítač jsme začali už na jaře, kdy jsme hledali možnost jak hrát. Takže po dobu 

omezení sportovních činností pořádáme šachové turnaje na webové aplikaci lichess.org. Jsou 

určeny hlavně pro děti, ale účastnit se jich mohou i starší hráči. Hrajeme každou středu a neděli, 

vždy od sedmnácti hodin. Počet účastníků není omezený. Vlastně to probíhá úplně stejně jako 

normální turnaj, akorát losování dělá přímo ten počítačový program. Hráči sedí doma u počítače a 

partie se hned zapisuje do programu, takže je pak normálně dostupná. Okresní přebor byl jakousi 

třešničkou na dortu, zpestřením celého seriálu,“ sdělil předseda pořádajícího Sportovního klubu 

Vyškov Karel Hruška. 

 

Mladí vyškovští šachisté se prosazují i v oficiálních soutěžích. Kristýna Dorazilová a Jan Kotisa si v 

září zahráli na mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu. Marek Pukowietz vyhrál 

nejmladší kategorii v jedné z posledních „veřejných“ soutěží, Memoriál Svatopluka Hastíka v 

Jeseníku. V tomto nelehkém období mají šachisté oproti jiným sportům velkou výhodu. Žádné 

hranice je neomezují. 

„Na jaře jsme navázali spolupráci se šachisty z polského Vyškova, přesně se to píše Wyszkow, z 

klubu Akademia Umiejętności Pan Hilary. Není to sice klasický sportovní klub, ale jakýsi spolek, 

který má i šachový odbor. Takže jsme si s mini přes počítače zahráli přátelský turnaj. Chceme v 

nich pokračovat a založit tak novou tradici. Náš klubový nejbližší turnaj se bude hrát už ve středu,“ 

zve Hruška k účasti i neregistrované hráče. 

Okresní přebor i ostatní turnaje se hrají na sedm kol švýcarským systémem v tempu 2x10 min. + 5 

sek. na tah. Středční turnaj bude zahájený opět v 17.00 hodin. Hraje se na serveru lichess.org. 

Odkaz na turnaj: https://lichess.org/swiss/m9lUVWQX, heslo: SachyVyskov. Pro účast v turnaji je 

třeba provést bezplatnou registraci v aplikaci lichess.org a přihlášení se do týmu SK Vyškov v této 

aplikaci, odkaz: https://lichess.org/team/sk-vyskov  

 

 

https://lichess.org/team/sk-vyskov


 

 

 
 

Opavští šachisté zahájili sezonu 

Datum vydání: 27.10.2020  

Zdroj: REGION OPAVSKO | Rubrika: Sport | Strana: 20 | Autor: (avi) | AVE: 22 000 Kč | Tištěný 

náklad: 14 000 
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Sedmdesátiny bouřliváků 

Datum vydání: 27.10.2020  

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 

64 557 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468 

 

 
 

Česko přivítalo viceprezidenty FIDE 

Datum vydání: 25.10.2020  

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

 

Návštěvy viceprezidentů FIDE Shorta a Turleje otevřely dveře další spolupráci se svazem 

 

Českou šachovou scénu navštívili krátce po sobě dva viceprezidenti světové federace FIDE. Na 

zářijovém mezistátním utkání Česko vs. Polsko byl přítomen Łukasz Turlej a nedávno skončený 

Pražský šachový festival poctil účastí legendární anglický velmistr Nigel Short. Šachový svaz ČR si 

od těchto návštěv slibuje hlavně navázání těsnější spolupráce mezi oběma subjekty.  

Zdroj : foto vlevo: fotogalerie Pražský šachový festival, foto vpravo: Twitter Łukasz Turlej  

Nigel Short, jenž v roce 1993 vyzval Garri Kasparova v zápase o titul mistra světa, navštívil Prahu 

po 13 letech. Tradiční Pražský šachový festival se konal i přes nepříznivou epidemiologickou 

situaci a omezující nařízení, která neumožnila účast diváků. Short, jenž je aktuálně jedním z 

viceprezidentů FIDE, se v deseti rapidových partiích střetl s nejlepším českým juniorem Thai Dai 

Van Nguyenem.  

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L251A18C/2720641/2020-10-27/43?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FJ8532/2720641/2020-10-25/65?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/562444d0-5ded-41ea-92e8-bfb070e6e0fb


 

 

První hrací den přinesl vítězství britského velmistra 2:1 a i po druhém dni si Short v Grégrově sále 

Obecního domu vedl lépe – 3,5:2,5. Třetí den festivalu však patřil jednoznačně Thai Dai Van 

Nguyenovi. Nejmladší český velmistr a juniorský evropský šampión dokázal první dvě partie vyhrát 

a další dvě zremizovat, což mu zajistilo celkovou výhru nad bývalým hráčem nejužší světové 

špičky v poměru 5,5:4,5!  

 

Shortovu pražskou návštěvu, jejíž součástí byla i prohlídka výstavy secesních plakátů Alfonse 

Muchy či večeře na Žižkovské věži, zakončila jeho simultánka proti dvěma desítkám soupeřů 

rozdělených kvůli hygienickým opatřením do dvou sálů. Mezi soupeři britské legendy bylo i 

několik nadějí českého šachu z listiny talentů českého Šachového svazu. Samotná hra trvala 4,5 

hodiny a velmistr nakonec vyhrál poměrem 13:5. 

 

 
  



 

 

Šachový klub Říčany 1925 má nového generálního sponzora 

Datum vydání: 24.10.2020  

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

 

Gratulujeme šachovému klubu Říčany 1925 k zisku nového generálního sponzora a níže 

připojujeme tiskovou zprávu. 

___ 

Sofwarová společnost Betsys nově generálním sponzorem šachového Klubu Říčany 1925 

Praha, 21. října 2020 

 

Klub šachistů v Říčanech má od října 2020 nového generálního sponzora a titulárního partnera, 

kterým je společnost Betsys – největší dodavatel sázkového softwaru ve střední Evropě. V 

soutěžích se nyní bude klub s bohatou 95letou historií prezentovat pod názvem Betsys Říčany 1925. 

Partnerství softwarové společnosti a šachového klubu je pro obě strany přirozeným spojením. 

„Stejně jako v šachové partii je v našem byznysu důležité přemýšení, soustředění, analytické a 

logické myšlení. Vnímáme šachy nejen jako sport, ale i jako umění. Stejně tak přistupujeme i ke své 

práci. Jsme proto hrdí na to, že můžeme stát po boku šachového klubu a těšíme se, že si spolu 

nějakou tu partičku rozehrajeme,“ říká Jiří Najman, spoluzakladatel společnosti Betsys. 

Nadšení ze spolupráce neskrývá ani Jaroslav Říha, předseda říčanského klubu: „Těší nás, že o šachy 

stále neutuchá zájem a to zejména mezi mladými lidmi, kteří žijí ve světě počítačů a podílejí se na 

vývoji nových technologií. To potvrzuje jak naše nové partnerství, tak i počet dětí a mládeže, které 

náš klub pravidelně navštěvují, a jejichž podíl na členské základně i na našich výsledcích je stále 

významnější.. Věříme, že společně s naším sponzorem Betsys se pustíme do dalších projektů v 

oblasti osvěty šachu a zejména podpory mládeže.“ 

 

Jiří Najman dodává: „Na tuto spolupráci nás navedl jeden z našich zaměstnanců, který je aktivním 

členem klubu a já hned věděl, že najdeme společnou řeč. Pro někoho možná atypický sport, ale ve 

skutečnosti jsou šachy jeden z nejrozšířenějších sportů na planetě a i jeden z nejmasovějších sportů 

v ČR. Což se málo ví. Rádi se zapojíme nejen do podpory klubu, ale i osvěty šachu Čechách. 

Budeme vás informovat.“ 

 

Kontakt pro média: 

Kateřina Matásková 

Tel.: + 420 725 646 263 

E-mail: katerina.mataskova@nativepr.cz 

 

Češi ve světové lize LCWL na chess.com 

Datum vydání: 24.10.2020  

Zdroj: chess.cz | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 
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Již přes 2400 šachistů je členy českého šachového týmu na serveru chess.com (oficiální název 

Team of the Czech Republic ) a mohou se tak mimo jiné účastnit řady mezinárodních soutěží v 

daily (koresponečním) i live (on-line) šachu. 

 

Aktuálně končí první fáze šesté sezóny světové ligy Live Chess World League (LCWL) a v té se 

českému týmu daří navýsost dobře. V druhé divizi, kterou hrajeme, jsme totiž zatím neztratili ani 

jeden zápasový bod, i když jsme už utkali se silnými výběry Argentiny, šachové federace USA, 

favoritem z Bosny a týmem z Rumunska.  

 

Aktuální pořadí druhé divize LCWL je:  

1. Česká republika 8 bodů / 4 utkání (zbývá SVK, UZB, MEX)  

2. Bosna a Hercegovina 8 bodů / 5 utkání (zbývá SVK, UZB)  

3. Uzbekistán 7 bodů / 5 utkání (zbývá BIH, CZE)  

4. Mexiko 6.5 bodů / 5 utkání (zbývá SVK, CZE)  

5. Slovensko 5 bodů / 3 utkání (zbývá BIH, CZE, MEX, ARG)  

6. Rumunsko 1.5 bodu / 6 utkání (zbývá USA)  

7. USA 2.5 bod / 6 utkání (zbývá ROU)  

8. Argentina 1.5 bodu / 6 utkání (zbývá SVK)  

 

Tuto a příští neděli nás čekají zbývající tři zápasy první fáze, po které se divize rozdělí na dvě 

nástavbové skupiny – první čtyři týmy si dají odvety proti sobě a ti nejlepší postoupí do divize 

první.  

 

V neděli 25. října budeme od 20:00 hrát se Slovenskem a bude to derby, jak má být – dané utkání se 

bude započítávat také do evropské ligy LCEL. Jako český tým navíc máme velký rest – zatím jsme 

totiž Slováky v této soutěži nikdy neporazili, byť některé zápasy byly hodně těsné. Slováci se totiž 

na nás vždycky pořádně připraví a posílí … tak jim to pojďme tentokrát konečně vrátit. Detailní 

pozvánku najdete na https://www.chess.cz/akce/online-dvojzapas-se-slovenskem/  

Příští neděli 1. listopadu nás potom čekají hned dva LCWL zápasy – s Uzbekistánem a s Mexikem, 

které uzavřou první fázi.  

 

Aktuálně není moc možností, jak si dát pořádné soutěžní zápasy, a toto je příležitost si je zahrát 

rovnou na světové úrovni – ať v derby se Slovenskem, v souboji s dlouho neporaženým nováčkem z 

Uzbekistánu či tradičním druhodivizním rivalem z Mexika. Rozhodně nebudete na tyto zápasy sami 

– na česká utkání chodí tuto sezónu více než 70 hráčů všech úrovní (od velmistrů a velmistryň až po 

začátečníky) a my doufáme, že se k nám taky přidáte. Rádi bychom totiž ohrozili náš dosavadní 

rekord – 111 připravených hráčů na finále minulé sezóny s USA.  

A jak se k nám můžete připojit?  

Snadno, stačí sledovat kalendář šachové federace tady na chess.cz, kde pravidelně zveřejňujeme 

pozvánky na jednotlivé zápasy, nebo se rovnou stát členem českého týmu na chess.com. Budeme se 

na Vás těšit! 

  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

Datum vydání: 24.10.2020  

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport / Na jižní Moravě | Strana: 14 | AVE: 4 208 Kč | GRP: 

0,06 | Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 
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Šachová akademie bude pořádat online klání 

Datum vydání: 23.10.2020  

Zdroj: koprivnice.cz | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500 

 

Kopřivnice (cab) – V době protikoronavirových omezení, kdy je zakázáno pořádání hromadných 

akcí ve vnitřních prostorech a venku 

 

nad šest osob, lze organizovat sportovní soutěže v podstatě pouze ve virtuálním prostředí. Takové 

příležitosti se chopila Šachová akademie ŠMKA Kopřivnice, fungující v klubovně místního 

kulturního domu od podzimu loňského roku, která bude v úterý 28. října pořádat první online turnaj 

v bleskovém šachu.  

 

Jak píší pořadatelé na svých webových stránkách, turnaj je určen pro všechny zájemce, kteří mají 

chuť si zahrát, bez ohledu na své šachové zkušenosti. Jde jim především o propagaci šachu v 

Kopřivnici a okolí, ale hlavně o radost ze hry. Turnaj bude probíhat od 20 do 22 hod. a každá partie 

bude trvat dvakrát sedm minut. Pro přihlášení do turnaje je však potřeba si na serveru lichess.org 

vytvořit profil s přezdívkou a poté se přihlásit na odkaze https://lichess.org/tournament/kbKpP9rp s 

heslem koprivnice. Na tomto odkaze zájemci naleznou také pravidla turnaje – jak a kolik bodů se 

získává za dané partie, kdo se stane vítězem, jak bude přidělen soupeř a další důležitá pravidla. 

 

Online turnaj školních týmů EXPO Dubai 2020 

Datum vydání: 23.10.2020  

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

 

Celosvětový online šachový turnaj školních týmů EXPO Dubai 2020 

 

Kancelář generálního komisaře na EXPO 2020 v Dubaji prostřednictvím manažerky doprovodných 

programů, paní Hany Munzarové, zve všechny vzdělávací instituce a školy z České republiky k 

účasti na WORLD ONLINE SCHOOL CHESS TOURNAMENT EXPO DUBAI 2020, který 

organizuje španělský pavilon.  

 

Termín přihlášek je do 12. listopadu 2020. Zápasy kvalifikační fáze se začnou hrát 15. listopadu 

2020. Jedná se turnaj sedmičlenných školních týmů. Každý zápas kvalifikační fáze tohoto turnaje se 

bude hrát online na platformě Chess24. Bude se hrát tempem 20 min + 10s na tah. Vyřazovací kola 

budou brát ohled na školní kalendář. O finalistech se rozhodne během roku 2021. Závěrečná fáze 

turnaje – finále se má hrát přímo na EXPO v Dubaji. Kvalifikovat se do finále může 10 -12 týmů, 

potvrdit svou účast musí týmy do 15. ledna 2022.  

 

Tato soutěž je otevřená pro všechny veřejné i soukromé vzdělávací instituce. Každá škola může 

přihlásit jeden tým. Při registraci musí mít každý tým minimálně 7 hráčů či hráček, maximálně 9 

včetně dvou náhradníků. Doporučuje se genderová vyváženost, pokud je to možné. Hráči musí být 

na seznamu seřazeni dle výkonnosti, soupiska musí být stejná ve všech fázích turnaje. Před 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FH7231/2720641/2020-10-23/84?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FHA2JA/2720641/2020-10-23/86?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

začátkem online fáze mohou být na soupisce vyměněni maximálně dva hráči, po zahájení jen v 

případě doložených zdravotních či jiných závažných důvodů. Organizátor je oprávněn odmítnout 

změny soupisek. Hráči nesmí být starší 16 let (kategorie U16, nejstarším hráčům muselo být pod 16 

let v lednu 2020). Všichni hráči musí být žáky/studenty vzdělávací instituce, která je přihlásila. 

Tuto jejich příslušnost ke škole a správnost údajů potvrzuje vedení školy na přihlašovacím 

formuláři. Budou přijaty pouze přihlášky na oficiálním formuláři. Každý tým jmenuje svého 

delegáta a zástupce delegáta (oba starší 18 let), kteří budou zastupovat tým při komunikaci s 

organizátorem. Tito dva budou jediné osoby oprávněné podávat námitky/žádosti během turnaje. Při 

registraci týmu vzdělávací instituce souhlasí s předáním údajů šachové federaci příslušné země a 

FIDE za účelem dalších nabídek šachových aktivit a zlepšování organizace školního šachu v zemi.  

Podrobnosti/propozice k průběhu turnaje jsou na odkaze v kapitole 3.3. 

 

Podrobnosti/propozice k průběhu turnaje jsou na odkaze v kapitole 

3.3.  https://www.accioncultural.es/media/2019/Dubai/Dubai-chess.pdf 

Další dotazy k akci můžete směřovat na e-mailové adresy 

infochess@expospain2020.es      

expo@chess24.com 

Další podrobnosti k akci https://www.accioncultural.es/en/ExpoSpain2020-chess 

Online přihlašovací formulář https://inscripcion.expospain2020.com/ 

Motivační video k akci  https://www.youtube.com/watch?v=KQywzWBPlA8&feature=youtu.be 
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Komuniké ze 147. schůze VV ŠSČR 

Datum vydání: 23.10.2020  

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

 

Ke své 147. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel ve středu 21. října v Praze na Strahově. 

 

Národní sportovní agentura vypsala program Můj klub 2021, což je stěžejní způsob financování 

sportu na úrovni jednotlivých oddílů. Detailní informace jsou na webu ŠSČR nebo přímo na webu 

NSA. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 22. října do 9. listopadu 2020.  

Během září a října navštívili ČR hned dva místopředsedové FIDE, což je v kontextu posledních let 

výjimečné. Předseda ŠSČR Martin Petr proto poděkoval organizátorům obou akcí, které proběhly 

na velmi vysoké úrovni. Na zápas ČR – Polsko organizovaný ve Zlíně místopředsedou ŠSČR 

Rostislavem Svobodou přijel Łukasz Turlej, Pražský šachový festival pod taktovkou Pavla Matochy 

přivítal Nigela Shorta. S oběma viceprezidenty proběhla pozitivní jednání na téma budoucnosti 

FIDE a naší možné spolupráce.  

 

R. Svoboda informoval o průběžném vývoji hospodaření ŠSČR. Vzhledem k očekávánému rušení 

většiny šachových akcí do konce roku 2020 je nutné pružně reagovat rozpočtovými změnami. 

Vánoční trh by měla stihnout chystaná šachová kniha Tajná přísada od Jána Markoše a Davida 

Navary, kterou vydává ŠSČR.  

 

Michal Konopka informoval o plánovaném soustředění ženské reprezentace v termínu od 18. do 20. 

prosince v hotelu Luna u Ledče nad Sázavou. Trenérská komise řeší odložení plánovaných termínů 

školení trenérů 2. třídy a trenérského doškolení. Proběhly naopak závěrečné zkoušky studentů 1. 

trenérské třídy a v přípravě je video seriál k výuce šachových pravidel. Komise pro marketing a 

komunikaci mimo jiné zorganizovala 26. září historicky první jízdu šachového trolejbusu ve Zlíně.  

Komise mládeže a STK ŠSČR připravily návrh podpory pořadatelům letošních mistrovských akcí, 

kteří si museli poradit s mimořádnou epidemiologickou situací – ať už nakonec akci uspořádali, 

nebo ji museli zrušit. Všem pořadatelům patří poděkování za jejich snahu. V minulých měsících u 

nás proběhla celá řada MČR za šachovnicí, což je v mezinárodním kontextu zcela výjimečné. 

Zároveň stále nemáme informace o žádném hráči, který by se onemocněním Covid-19 nakazil při 

šachové partii.  

 

VV ŠSČR se v diskuzi věnoval i budoucnosti šachových soutěží družstev – jakmile to situace 

umožní, soutěže družstev se opět rozeběhnou. Ve vážném ohrožení je MČR v bleskovém šachu, 

které organizuje sekretariát ŠSČR a mělo by se konat 28. listopadu v Brně. Akci pro několik stovek 

lidí vzhledem k současné situaci nejspíše nebude možné uspořádat, definitivní rozhodnutí přijme 

VV ŠSČR v prvním listopadovém týdnu.  

 

Výkonný výbor se následně sejde k pracovní online schůzce v úterý 10. listopadu v 14:00 a k řádné 

148. schůzi ve středu 9. 12. od 13:30 v Praze. 

 

Zápis ze 147. schůze VV ŠSČR 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FHA8XO/2720641/2020-10-23/87?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2720641%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/10/Zapis_VV147.pdf


 

 

 

Přílohy: 

• Příloha 1: Zápis ze 146. schůze VV ŠSČR 

• Příloha 2: Hospodaření ŠSČR k 10. 10. 2020 

• Příloha 3: Koncept spolupráce ŠSČR – MZK 

• Příloha 4: Newsletter 10/2020 

• Příloha 5: Monitoring médií 9/2020 

  

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/10/Priloha_1_VV147_Zapis_VV146.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/10/Priloha_2_VV147_Hospodareni_-SSCR_-k_10.10.2020.xls
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/10/Priloha_3_VV146_Koncept_spoluprace_SSCRxMZK.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/10/Priloha_4_VV147_Newsletter_10_2020.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/10/Priloha_5_VV147_Monitoring_sachy_ZARI.pdf


 

 

Museli jsme osekat na dřeň vše, co se dalo 

Datum vydání: 22.10.2020  

Zdroj: Pardubický deník +2  | Rubrika: Sport/V kraji | Strana: 13 | Autor: ZDENĚK ZAMASTIL | 

AVE: 38 079 Kč | GRP: 0,13 | Čtenost: 11 576 | Tištěný náklad: 2 050 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020VP24713A/2678495/2020-10-22/6?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2678495%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/bdc5f4f7-473e-4a5c-b181-371e41ea360f


 

 

NA 64 POLÍCH 

atum vydání: 22.10.2020  

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: SPORT / Aktuálně | Strana: 14 | AVE: 4 675 Kč | GRP: 0,06 | 

Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U247N14A/2678495/2020-10-22/7?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2678495%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/509f3768-dd92-4eb9-9170-ba73e091cc82


 

 

Mládežníci potrápili britskou legendu Nigela Shorta 

Datum vydání: 22.10.2020  

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

 

V poslední den před ukončením všech sportovních aktivit se stihl dohrát Pražský šachový festival. 

Hrálo se v termínu 11. – 13.10. Akce se konala v krásných prostorech Obecního domu. Hlavním 

utkáním byl letos zápas Short-Nguyen, ve kterém po napínavém boji triumfoval mladý český 

velmistr Thai Dai Van Nguyen. V úterý byl festival zakončen simultánkou. V té si šanci zahrát proti 

legendě britského šachu a současnému viceprezidentovi FIDE Nigelu Shortovi dostalo 20 hráčů, z 

toho 6 vybraných mládežníků. 

 

A teď k tomu, jak to celé probíhalo:  

Okolo půl druhé jsme společně s Jášou Němcem nastoupili v Říčanech na vlak. Před Obecním 

domem jsme se pak potkali s Ladou a Aničkou. Protože do začátku simultánky zbývala ještě 

spousta času, rozhodli jsme se zavítat do místní kavárny.  

Poté jsme po červeném koberci vešli do nádherných prostor hracího sálu.  

Blížila se třetí hodina a my zasedali k šachovnicím. Po úvodních slovech pánů Nigela Shorta a 

Pavla Matochy nám nic nebránilo v tom zahrát první tahy našich partií. 

 

Jako druhý dokázal půvabně zvítězit Karel Brožka. Po utkání ho Nigel Short chválil, jak za 

vystupování, tak výkon za šachovnicí. Kája svou partii zhodnotil následovně: ,,Hrál jsem s černými 

skandinávskou obranu s Dd6 a po pár tazích jsem zahrál drobnou nepřesnost, kterou naštěstí Nigel 

Short nevyužil. Ve střední hře udělal soupeř chybu a rozhodl se obětovat kvalitu. Od té doby jsem 

stál lépe a podařilo se mi přejít do příjemné koncovky. Ve 46. tahu se Nigel Short v prohrané 

koncovce vzdal a já jsem měl obrovskou radost z vydařené hry.“  Rozbor partie Káji můžete 

zhlédnout níže. 

 

Závěrem ještě Kája doplnil: ,,V únoru 2020 se mi podařilo remizovat v simultánce sehrané se 

světovým velmistrem Borisem Gelfandem a toto byl můj druhý velký úspěch se silným světovým 

velmistrem. Samozřejmě si uvědomuji, že se simultánky nedají srovnávat s klasickou vážnou partií 

dvou hráčů, ale i přesto jsem si je obě moc užil a ze samotné hry i výsledku jsem byl nadšený!“ 

 

ako poslední byl nucen po velkém boji svou partii vzdát nejmladší Roman Popov, který se s námi 

podělil o tento skvělý šachový zážitek následovně: ,,Moc jsem si s Nigelem Shortem chtěl zahrát, 

ale čekal jsem jako náhradník. Všichni jsme se sešli v Obecním domě, a nakonec se na mě štěstí 

usmálo a mohl jsem usednou k šachovnici. Hrál jsem černými Caro-Kann. Ze zahájení jsem vyšel 

dobře i když mě soupeř překvapil. Ve střední hře jsem se dopustil menších nepřesností a legenda 

šachu pan Short získal prostorovou převahu. Pokusil jsem obětovat pěšce za kompenzaci, ale soupeř 

ji nepřijal a pozice na královském křídle se zablokovala. Měl jsem obsadit D sloupec, což jsem 

neudělal a ztratil jsem tempo. Myslel jsem si, že jsem blízko remízy, ale to byla mylná informace. V 

koncovce těžkých figur hrál soupeř přesně a po výměně věží v dámské koncovce jsem byl prohraný 

a po několika tazích jsem se také vzdal.“ 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FG9827/2678495/2020-10-22/9?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2678495%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

Simultánka skončila celkově 13:5 ve prospěch velmistra. Třetí výhru přidal Petr Knap, o dvě další 

remízy se zasloužili Michal Fridrich a Jiří Pačovský. 

Dovolil bych si podotknout, že mládež nakonec dokázala se členem Řádu britského impéria 

remizovat 3:3. 

Věřím, že si akci všichni moc užili. Tímto článkem bych chtěl moc poděkovat panu Matochovi za 

fantasticky uspořádanou akci, dále také Šachovému svazu ČR za nominaci. 

 

 
 

Mezinárodní festival Valašská Bystřice pohledem Delgerdalai Bayarjavkhlana 

Datum vydání: 22.10.2020  

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

 

Nastal ten správný čas, podívat se zpětně na výkony mládežníků na podzimním turnajích. Dnes se o 

své zážitky podělí Delgerdalai Bayarjavkhlan, který se v půli září účastnil již 12. ročníku 

mezinárodního šachového festivalu ve Valašské Bystřici. 

 

Ve dnech od 12. do 19. 9. 2020 se konal ve Valašské Bystřici šachový festival. V hlavním turnaji se 

prezentovalo 68 hráčů, přičemž já jsem byl nasazený jako číslo 29. Z důvodů zhoršující se 

epidemiologické situace v letošním ročníku turnaje měli zastoupení pouze čeští hráči. Do Valašské 

Bystřice jsem dojížděl každý den s tátou.  

Hlavní turnaj se hrál tempem 90 min /40 tah.+ 15 min+ 30 s za každý provedený tah.  

 

1.kolo: Koňařík Filip – elo 1325:  

Zahájení soupeř nevystavěl zrovna nejlépe, dokázal jsem eliminovat veškerou aktivitu jeho figurek. 

Ve střední hře jsem měl tedy prostorovou výhodu a aktivní figurky, avšak soupeřova pozice 

nevykazovala žádné slabiny. Poté vznikla dámská koncovka, kterou za mě nešla vyhrát, protože se 

soupeřovi podařilo dát věčný šach, partie tedy skončila remízou.  

 

2.kolo- Hovad Václav- elo 1480:  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FGA2E3/2678495/2020-10-22/12?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2678495%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Ze zahájení jsem vyšel dobře, měl jsem dvojici střelců. Soupeř mi nabídl remízu kterou jsem 

nepřijal z důvodů již zmíněné výhody. Ve střední hře soupeř mohl pozici vyrovnat, avšak naštěstí 

této příležitosti nevyužil. Postupně jsem v koncovce získal pěšce a figuru, což donutilo soupeře 

kapitulovat.  

 

3.kolo- IM Babula Milan- elo 2149:  

V zahájení vznikla zhruba vyrovnaná hra. Ve střední hře jsem získal pěšce, ale soupeř měl za to 

iniciativu. V koncovce proto jsme opakovali tahy a tím pádem následovala nabídka remíze.  

 

4.kolo- FM Lys Josef- elo 2047:  

Ze zahájení jsem vyšel s dobrou pozicí, kterou jsem však stihl ještě do přechodu do střední hry 

ztratit. Po dobře zahrané střední hře ze strany soupeře jsme přešli do věžové koncovky, kde měl 

soupeř o pěšce navíc. Já jsem však mohl mít protihru. Této možnosti jsem nevyužil a soupeř získal 

dalšího pěšce a posléze mě postupně přehrál. Tuto partii jsem si připravil pro čtenáře, jako ukázku.  

 

5.kolo- David Juračák- elo 1512:  

V zahájení jsem získal pěšce, ale soupeř měl za to rychlejší vývin figur. Ve střední hře jsme 

vyměnili dámy, avšak i zde měl soupeř kompenzaci ve formě znatelného opěrného bodu. Hráli jsme 

tedy dál, postupně jsem získal druhého pěšce a soupeř se vzdal.  

 

6.kolo- Hrabal Matěj- elo 2012:  

V zahájení jsem stál pohodlně a aktivně, ve střední hře se pozice v centru otevřela, což donutilo 

výměnu hned několika figur. V koncovce již zbyly pouze dámy a po pár tazích jsme se soupeřem 

uznali, že nemá cenu vyrovnanou pozici nadále zkoušet a domluvili jsme se tedy na remíze.  

 

7.kolo- Papán Cyril- elo 1917:  

V zahájení mě soupeř překvapil. Ve střední hře poté soupeř obětoval figuru za 2 pěšce, za což měl 

velmi silný útok. Kvůli otupení soupeřova útoku jsem vyměnil dámy a následně přešel do 

koncovky. Zde soupeř vytvořil pěšcovou lavinu. Poté však soupeř zachyboval a já jsem obětoval 

kvalitu, za to abych mohl postupovat svým pěšcem do dámy. Následně jsem obětovanou kvalitu 

získal nazpět a směřoval jsem do vítězného konce sedmého kola.  

 

8.kolo- Pilch Roman- elo 2168.  

Soupeř hrál zahájení přesně podle mojí přípravy, proto jsem nic nepřipustil a partie se pohybovala v 

rovných vodách. Potom se však soupeři podařilo mě překvapit a přešli jsme do pozice, kde měl 

soupeř menší výhodu. Já jsem vyměnil těžké figurky, po pár tazích jsme remizovali, protože 

koncovka byla jasná remíza.  

 

9.kolo- Jiroušek Tadeáš- elo 1792.  

Před námi je tedy hodnocení posledního kola turnaje. V zahájení stál soupeř hodně pasivně, takže 

obětoval kvalitu za vývin figur. Po vyvinutí figurek jsem zavelel k útoku, který následně znamenal 

chybu soupeře a můj důležitý bod v posledním kole.  



 

 

Na turnaji ve Val. Bystřice jsem celkově získal 6 bodů z 9. kol a skončil jsem na 9.místě. Celkově 

jsem připsal 77 elo bodů. Závěrem se sluší a patří poděkovat pořadatelům za zorganizování 

pěkného turnaje.  

Delgerdalai Bayarjavkhlan  

 

Festival, který nejen díky krásnému Valašskému prostředí, ale také kvalitnímu hráčskému obsazení, 

přilákal 68 účastníků. Po devíti kolech uhájil nepopulární roli prvního nasazeného FM Ondřej 

Matras (TJ Pankrác), který o celý bod vyhrál před FM Josefem Lysem (Sokol Brušperk) a 

Martinem Taušem (BŠŠ Frýdek- Místek), oba 6,5 bodu. Kompletní výsledkovou listinu naleznete 

zde. Součástí festivalu byly i dva doprovodné turnaje. První z nich, bleskový turnaj, se odehrál hned 

v úvodu festivalu za účasti rovné dvacítky hráčů. Z vítězství se radoval FM František Vrána ze 

Starého Města. Kompletní výsledky naleznete zde.   

 

Druhý doprovodný turnaj se odehrál rapid tempem. Tentokrát za účasti 25 hráčů. Z vítězství se 

tentokrát radoval Ondřej Havelka z oddílu Šachy Hošťálková. Výsledková listina zde.   

 

Poděkování patří Delgerdalai Bayarjavkhlan za sepsání pěkného článku, ale také pořadatelům z 

Valašské Bystřice za uspořádání pěkného turnaje. Na závěr přikládáme odkaz na web turnaje.   

 

 
 

Propozice Přeboru škol 2020 – 2021 

Datum vydání: 20.10.2020  

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

 

Komise mládeže Šachového svazu České republiky vyhlašuje i v tomto školním roce  postupovou 

soutěž pro žáky základních a středních škol –  Přebor škol v šachu (Mistrovství ČR školních týmů v 

šachu).  Jedná se o postupovou soutěž žáků základních a středních škol řádného denního studia. 

Úplné znění propozic naleznete zde.   

  

https://chess-results.com/tnr530153.aspx?lan=5&art=1&rd=9
https://chess-results.com/tnr533729.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES
https://chess-results.com/tnr535022.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES
http://sachyvalbystrice.cz/open/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FEA1ZI/2678495/2020-10-20/45?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2678495%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2020/10/Obecne_propozice_Prebor_skol_2020-2021.pdf


 

 

Když vás honí býk 

Datum vydání: 20.10.2020  

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 

74 879 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L245A18E/2678495/2020-10-20/46?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2678495%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/c52237b1-a39a-411f-b790-ac22fa423e3a


 

 

Šachový klub Veselí n. L. informuje 

Datum vydání: 19.10.2020  

Zdroj: Veselsko | Strana: 21 

 
 

Šachy nejsou jen pro talentované, děti se učí přemýšlet a dělat volby, říká lektor ze 

San Francisca 

Datum vydání: 18.10.2020  

Zdroj: ČRo - plus.cz +1  | Rubrika: Aktuální dění | Autor: Kateřina Cibulka | AVE: 15 000 Kč | 

GRP: 0,98 | RU / den: 88 206 | RU / měsíc: 1 171 029 

 

„Šachy jsou skvělá příležitost, jak posadit děti k jednomu stolu a nechat je, ať je omezuje jenom 

jejich intelekt. Ani barva kůže, ani gender, ani sexuální orientace, ale jenom to, jak moc na sobě 

pracují,“ říká v pořadu Vertikála Christopher Major, Afroameričan ze sanfranciské arcidiecéze, 

který se věnuje tamním rasovým menšinám. 

 

Když se řeknou šachy, většina lidí si pomyslí, že je to hra jen pro talentované a chytré. Co na to 

říkáte? 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/Q8IA20102105/2678495/2020-10-19/215?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2678495%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/Q5NA20FC0021/2651559/2020-10-18/4?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2651559%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/Q5NA20FC0021/2651559/2020-10-18/4?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2651559%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Samozřejmě že si to většina lidí myslí, protože vidí spoustu hracích figurek a komplikované tahy na 

šachovnici. Ale my se na šachy díváme jako na příležitost, jak mohou děti a mladí zakusit malá 

vítězství. 

 

Máme to vymyšlené tak, že se postupně, každý týden učí, jak táhne král, jak dáma a tak dál. A pak 

následuje procvičování. Kurz má celkem 8 týdnů. Nejdůležitější je mít na paměti, že jakmile dítě 

přimějete, aby zas přišlo, máte ho. A už ho můžete naučit cokoliv. 

 

První týden začínáme se střelcem. Jedno nebo dvě políčka dopředu, vyhazuje diagonálně. Posadíme 

děti k šachovnici s úkolem, dostat střelce na druhou stranu. 

 

A hodina má jen 45 minut. Uteče to jak voda. Na konci jim říkám: „A příští týden jdeme na dámu. 

Na shledanou!“ Než se nadějete, už je čtvrtý týden, půlka kurzu, a dítě nadšeně chodí na šachy. 

 

Potkávám rodiče, co mi říkají: „Cože? Moje dítě zbožňuje šachy?“ A já odpovídám: „Ne, ne, vaše 

dítě zbožňuje myšlení.“ 

 

Jaký je vztah mezi hraním šachů a vírou? Je tam pro vás nějaká souvislost? 

 

Vnímáme šachy jako hru, ve které víra hraje velkou roli. Když jsem se na své životní cestě začal víc 

zajímat o víru, došlo mi, jak důležité je v šachách obětování. Je to týmová hra, kde je důležitá 

soudržnost a jednota. 

 

My nepoužíváme šachy k indoktrinaci dětí křesťanstvím, ale ukazujeme jim, že šachy jsou stejně 

jako víra záležitostí společenství, soudržnosti, týmu a sdílení. Když učím šachy, je to v rámci 

komunitního programu arcidiecéze. 

 

Nejde o to vytipovat úžasně nadané dítě. Neděláme to jako v elitních šachových klubech, kde, když 

dítě nemá výsledky nebo nemá na šachy hlavu, tak ho vykopnou. Víra člověka učí, že život 

znamená práci na sobě. Je to cesta k dokonalosti. A jdeme po ní každý svým tempem a různě 

dlouhými kroky. 

 

Když učím šachy, říkám děckám: „Dneska ti to moc nešlo, ale to neznamená, že to zítra nebude 

lepší.“ A to se projevuje na jejich sebevědomí a na tom, jak o sobě přemýšlejí. Obzvlášť důležité to 

je, když pocházejí z chudých poměrů. 

 

Jak se na vaší práci projevila pandemie covidu-19? Co se změnilo? 

 

Učíme teď šachy online. A když mám v kurzu dejme tomu třeťáka, učím ho přes internet u něj 

doma – a kdo je tam s ním? Jeho máma. A kdo se šachy učí teď? 

 

Už to není volnočasová aktivita ve školním klubu, ale hra doma u stolu. Učením šachů posilujeme 

vztahy rodičů a dětí. 



 

 

 

Jak jste vlastně přišel na to, učit děti právě šachy? Než jste začal pracovat pro sanfranciskou 

arcidiecézi, byl jste speciální pedagog a šachům jste moc nefandil. 

 

V roce 1996 jsem začal učit na škole v centru Oaklandu. Byly to děti, které prošly vězením, měly 

své probační pracovníky, ale pořád byly školou povinné. Patnáct šestnáct let, s vazbami na pouliční 

gangy. 

 

Ve třídě bylo osm dětí a měl jsem k sobě dva asistenty, aby se vůbec dalo učit. Asi máte trochu 

představu, jak to vypadalo. V rámci něčeho, co se jmenovalo Hraní her, se měly naučit šachy. 

 

Vůbec jsem to nechápal. Říkal jsem si: na co budou těmhle děckám šachy? Vždyť neumějí ani číst a 

psát! Vůbec jsem nepřemýšlel o tom, že duchovní rozvoj dětí může mít také sociální a emocionální 

rozměr. 

 

O dvanáct let později mi někdo řekl, že jeho dcera učí šachy v Richmondu, což je hodně podobné 

jako Oakland. Hodně velká chudoba, chybějící vzdělání, drogy a kriminalita. 

 

Šel jsem domů a pořád mi to nešlo z hlavy. Tak jsem si stáhnul návod federální vlády, jak naučit 

děti šachy. Mělo to 250 stránek a já je všechny zhltal. Od metodiky po výzkumy a dopady na děti. 

 

Tahle hra je stará 1500 let. Hraje se ve všech kulturách, hrají ji všichni, nehledě na 

socioekonomický status. Od Brazílie po Čínu. Od Mexika přes Filipíny až po Evropu. Na Blízkém 

východě. Po celém světě. Je to skvělá příležitost, jak posadit děti k jednomu stolu a nechat je, ať je 

omezuje jenom jejich intelekt. Ani barva kůže, ani gender, ani sexuální orientace, ale jenom to, jak 

moc na sobě pracují. 

 

Tohle člověku na první dobrou nedojde. 

 

Řeknu vám, co se stalo minulý pátek. Během víkendu probíhalo něco, čemu říkáme Víra v modré. 

Dělali jsme mši pro policejní oddělení, protože i tam jsou křesťané. A dvě policistky přišly do 

katolické školy sv. Rafaela a hrály s dětmi šachy. Nevěděly, jak na to. 

 

Celý vtip byl v tom ukázat lidem policii v kladném světle. Byli tam třeťáci, které učím šachy už od 

školky. Vysvětlil jsem policistkám základní pohyby figurek po šachovnici a pak si je do práce vzaly 

děti. Hra trvala dvě hodiny! 

 

Přišla za mnou ředitelka a povídá, že Brendon se špatně učí a Dominik to zvládá jen tak tak. Tím, že 

dělám mimoškolní program, vlastně nevím, co děti během vyučování. 

 

A tak odpovídám: „Opravdu? A vidíte, jak mu to jde tady?“ A ona: „Já žasnu!“ 

 



 

 

Děti policistkám radily, jak táhnout a co nedělat a jaké by to mělo důsledky – ti třeťáci mysleli dva 

tři tahy dopředu! 

 

Kolik kurzů teď vlastně v oblasti San Franciska běží? 

 

Teď 20. října začne program pod hlavičkou Sanfranciské policejní atletické ligy, ten cílí na děti z 

center měst a z problematických rodin. Dál běží už pátý týden kurz pod záštitou katolické školy sv. 

Rafaela, ten je také online. A ve městě Novato běží už druhé kolo třítýdenního kurzu pro devět 

studentů, dodržují se rozestupy a doufáme, že ho budeme moct rozšířit. 

 

Chtěl bych, aby každý třeťák v Americe měl půlsemestrální šachový kurz. A pak znovu v páté třídě. 

Ideální by podle mě bylo, kdyby za sebou měli školáci rok šachů, než jdou na střední. 

 

Když nic jiného, odnesou si z toho, že přemýšlet je důležité. V jedné věznici mi dítě řeklo: „Já jsem 

ani nevěděl, že můžu udělat něco jinak. Nevěděl jsem, že mám možnost volby.“ 

 

Co to o nás vypovídá, když tu vyrůstají děti, které neví, že existuje možnost volby? Můžeš udělat 

tohle, nebo tohle. Je to na tobě. Tenhle moment myslím rezonuje také u vás v bývalém východním 

bloku. Můžu se rozhodnout sám za sebe. Můžu to sám promyslet. 

 

Poslechněte si celý rozhovor  s Christopherem Majorem. Ptá se Magdaléna Trusinová. 

 

 
 

Šachista Carlsen i přes dvě porážky vyhrál turnaj ve Stavangeru 

Datum vydání: 17.10.2020  

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 

 

Mistr světa Magnus Carlsen sice na šachovém turnaji ve Stavangeru přišel o dlouhou sérii 

neporazitelnosti, ale celkové vítězství si vzít nenechal. Devětadvacetiletý norský fenomén v 

domácím prostředí vyhrál první turnaj elitních šachistů, jenž se hrál naživo a ne v online prostředí, 

kam se hráči přesunuli po jarním vypuknutí koronavirové pandemie. 

https://plus.rozhlas.cz/sachy-nejsou-jen-pro-talentovane-deti-se-uci-premyslet-a-delat-volby-rika-lektor-8340642
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020HH291010/2651559/2020-10-17/9?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2651559%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

Carlsen si celkový triumf zajistil už v předposledním kole po vítězství nad LAcko sedmnáctiletým 

talentem Alírezou Fírúzdžou z Íránu, jenž nakonec skončil druhý. Největší favorit tak získal prémii 

700.000 norských korun (1,7 milionu Kč). 

 

Norský velmistr nicméně také na turnaji utrpěl netypicky dvě porážky. Tu první mu v 5. kole 

uštědřil Polák Jan-Krzysztof Duda a utnul Carlsenovu více než dva roky dlouhou sérii 

neporazitelnosti v klasickém šachu, během níž uhrál 44 vítězství a 81 remíz. 

 

Druhou porážku Carlsen utrpěl na závěr turnaje s celkovým vítězstvím v kapse od Arména Levona 

Aronjana. Měl přitom výhodu zahájení, ale nakonec s bílými figurami podlehl, což se mu stalo 

naposledy koncem roku 2017. 

 

 
 

  



 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

Datum vydání: 17.10.2020  

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 14 | AVE: 4 919 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 

288 | Tištěný náklad: 560 

 

 
 

Šachistka Linda z Teplic je v republikové špičce 

Datum vydání: 17.10.2020  

Zdroj: zitteplice.cz | Autor: Lenka Stránská, Šk Teplice | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 

3 500 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U243N14C/2651559/2020-10-17/10?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2651559%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20FB9324/2651559/2020-10-17/11?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2651559%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/a0de9830-e9e0-43a8-8f43-82af19802782


 

 

 

Letošní žákovskou šachovou sezónu zahájilo již tradičně MČR mládeže v rapid šachu. Vybojování 

účasti bylo letos netradiční, kromě soupeřů bránil i 

 

virus, ale i tak jsme na akci měli hned dva reprezentanty v mistrovských kategoriích a jednoho v 

Openu. Inu v Českých Budějovicích by chtěl hrát každý…  

Krajský přebor, kde si žáci vždy mohli vybojovat postup, se letos v březnu samozřejmě zrušil. 

Náhradní termín byl stanoven na červenec, několik našich adeptů na republiku se tak o účast na 

republice ani nemohlo ucházet z důvodu dovolených. KP se tak v kategoriích H a D od 10 do 14 let 

zúčastnilo celkem jen 14 šachistů. Naštěstí se termín hodil Lindě Slívové, která s přehledem získala 

zlato v D10 a tím i jízdenku do jihočeské metropole. O postup se bohužel nemohli poprat třeba 

Vládík Veverka nebo Honza Václavík, kteří by na MČR bezesporu patřili….a tak to oba vyřešili 

jinak. Vládík dostal po šachových peripetiích divokou kartu pořadatele, Honza se přihlásil do 

doprovodného silného Openu.  

 

A tak se na víkend 4.-6.9. jelo do Budějovic. Linda si zahrála D10 již potřetí, letos z věkových 

důvodů naposled. A po oba hrací dny nám dělala ohromnou radost. Na úvod výhra. Pak další. A 

další, to už s adeptkou na medaili. Pak jedna 0 s první nasazenou a jedeme dál. Remíza. Pak výhra 

nad velmi silnou soupeřkou, několikanásobnou medailistkou z republiky. Pro sobotu konec, los 

posílá Lindu na první nedělní partii proti dosud 100% hráčce. Sedmé kolo – výhra! V osmém kole 

remíza s další známou soupeřkou. Deváté kolo, druhá 0, šlo tu o čas… Suma sumárum, Linda 

uhrála parádní 6/9 a obsadila skvělé 4. místo. Před ní skončily tři hráčky z Beskydské šachové 

školy, Linda je tak nejlepší rapidovou dívkou do 10 let z českých oddílů! Při slavnostním vyhlášení 

výsledků si tak došla pro zaslouženou cenu a hlavně pro moc moc zasloužený potlesk. Moc 

gratuluji!  

 

Vladík je specialista na dlouhé partie, ale i rapidy si rád zahraje. V H12 byl nasazený jako 18. Hrál 

v klidu, sám svůj výkon vyhodnotil tak, že nějakou z partií měl lépe rozehranou než pak ukazoval 

výsledek….nakonec dokázal oproti nasazení o jedno místo poskočit nahoru, uhrál 5/9, čtyři výhry a 

dvě remízy. Taky gratuluji!  

 

Honza se v Openu bodovým ziskem trefil přesně mezi Lindu a Vláďu, získal 5,5 bodu a vešel se do 

první desítky z 39 účastníků. Potrénoval před sezónou, sehrál zajímavé partie, super!  

Na pořadatele jsem četla spoustu chvály, organizace prý klapala na jedničku. Po letitých 

zkušenostech doprovodu oceňuji i pravidlo, že do sálu směli jen hráči a rozhodčí. Tentokrát kvůli 

koronaviru, ale zavedla bych obecně…..pamatuji jak rodiče a trenéři a další diváci lezli dětem div 

ne mezi figurky, vydávali různé zvuky a pazvuky a rušili a znervózňovali. Letos měli tedy hráči na 

partie klid, hru těch nejlepších přenášeli pořadatelé online. Přála bych vám vidět, jak jsem kvůli 

Lindiným nedělním soubojům málem spadla na Konopišti do výběhu k medvědovi….komentování 

partií opět probíhalo na trase Lenka – Jiřina – Radek – Kamila – Petr – Jiří (Jiří je ten konopišťský 

medvěd, kvůli figurkám jsem si sundala brýle, abych je lépe viděla….a medvědí jámu jsem 

přehlédla tak jako děti občas ještě nějakou tu kombinaci při rapidu).  

Inu sláva, hráči ŠK Teplice byli opět na republice vidět!  



 

 

 

Díky Lindě, Vládíkovi a Honzovi, díky doprovodu našich, Petrovi Slívovi, Vaškovi Veverkovi a 

dalším. Díky pořadatelům. Díky fanouškům.  

 

 
  



 

 

Černá a bílá. I šachisty přibrzdil koronavirus 

Datum vydání: 16.10.2020  

Zdroj: Benešovský deník | Rubrika: Sport/Benešovsko | Strana: 14 | Autor: ONDŘEJ 

MATĚJOVSKÝ | AVE: 14 699 Kč | GRP: 0,04 | Čtenost: 3 973 | Tištěný náklad: 1 810 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020JB24214A/2651559/2020-10-16/21?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2651559%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/d54e036b-bd20-474b-8204-2c04810b00be


 

 

Tradiční šachový festival netradičně 

Datum vydání: 15.10.2020  

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

 

Šestý ročník Global Chess Festivalu, který proběhl dne 10. října 2020 v Budapešti, byl výjimečnější 

než v předchozích ročnících. Tato šachová událost se totiž uskutečnila za zavřenými dveřmi, tedy 

online. Organizátorem byla Judit Polgar Chess Foundation a programem provázela Anna Rudolf. 

V průběhu celého dne proběhlo více než 40 různých akcí a zapojilo se do nich mnoho známých 

osobností, převážně z oblasti šachu, např. Garry Kasparov, sestry Polgárovy, Vladimir Kramnik, 

Jan Timman, John Nunn, Oscar Panno nebo Simen Agdestein (jeden z prvních trenérů Magnuse 

Carlsena). 

 

Od dopoledních až do večerních hodin probíhaly lekce šachu, přednášky, hudební produkce, 

dokumentární filmy, turnaje, simultánky atd. Součástí byla i možnost prohlídky virtuální galerie s 

grafikou od Sofie Polgar, malbami od Mariye Yugina a fotografiemi se šachovou tématikou od 

Aliny I’Ami a Davida Llada. 

 

Mezi nejzajímavější příspěvky je určitě možné zařadit přednášky Ágnes Ludvig a Agnés Gaszó, 

týkající se motivace, nastavení mysli před zápasem nebo práce s myslí po prohře, chybách v partii 

apod. Primárně byla určena dětem, rozsahem a hloubkou však mohla zaujmout i řadu dospělých a 

trenérů. 

 

„Obchodní lekci šachu“ prezentoval manažer Norbert Foragasi, který dokládal, jakou spojitost mají 

šachy a byznys. Každý, kdo dlouhodobě hraje šachy, má totiž vyšší vytrvalost i psychickou 

odolnost a nadprůměrnou schopnost řešit problémy. Také je schopen intenzivnější koncentrace a má 

vyšší schopnost strategického plánování. Efektivnější proces rozhodování, schopnost rozpoznat 

rizikové kombinace různých faktorů nebo rychlá adaptace na nově vzniklé situace jsou další 

benefity, které mohou šachisté uplatnit v různých pracovních pozicích. 

 

Velmi zábavná i poučná byla šachová přednáška Artura Kogana a Noama Manella. V ukázkových 

pozicích měli sledující možnost formou ankety zvolit jedno ze třech pokračování. Jednalo se o 

šachová postavení, která měla na první pohled většinou jasná pokračování, správné tahy však byly 

velmi překvapivé. Zároveň to byla i ukázka šachového umění, které současné šachové motory 

jednoduše (možná zatím) neumí. 

Komplexní pohled na rozvoj šachu v Indii představil Sagar Shah, jeden ze zakladatelů ChessBase 

India. První titul GM získal v Indii v roce 1988 až Vishy Anand. Poté, co se stal mistrem světa, v 

Indii doslova odstartoval revoluci šachu. Do roku 2000 tam dosahovali titulu GM v průměru 3 hráči 

za 10 let, kdežto v letech 2016-2020 to bylo již 23 hráčů. Velmi podstatnou a nezastupitelnou roli v 

této oblasti hraje podpora státu, státních firem a sponzorů, mezi kterými jsou i mezinárodně známé 

indické firmy. Vláda i manažeři těchto firem si uvědomují, jaké jim zaměstnanci-šachisté přinášejí 

benefity. Šachy mají v Indii jednoduše vyšší prestiž a motivace hrát je vysoká. Díky podpoře, jakou 

tam šachy mají, je možné nadaným hráčům zajistit i opravdu špičkové trenéry, dále tam tak poroste 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F99602/2651559/2020-10-15/30?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2651559%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

počet velmi silných šachistů. Nedílnou součástí úspěchu mladých hráčů je však i velká podpora 

jejich rodin. 

 

Velmi zajímavá byla i přednáška Vladimira Kramnika, týkající se úlohy počítačů v rozvoji 

klasického šachu a šachových variant. Umělá inteligence v šachu nyní dokáže porazit i ty nejsilnější 

hráče, ale používá se i při hledání nových variant šachu. Zmiňovány byly např. varianty, ve kterých 

se mohou pěšci pohybovat horizontálně po řadách, o dvě pole dopředu nejen ze základní pozice 

nebo i o pole zpět. Zmiňována byla i Kramnikova varianta bez možnosti rošády nebo varianta s 

možností sebrat vlastní figuru. Sám Kramnik však přiznal, že řada z těchto nových variant je tak 

komplikovaná, že náročnost propočtu tahů je velmi obtížná i pro hráče nejvyšší úrovně. To je jeden 

z klíčových faktorů, který limituje počet hráčů, kteří tyto hry budou potencionálně hrát. Je otázkou, 

co přinese další rozvoj v této oblasti, jisté však je, že masivní boom deskových i počítačových her 

za poslední dvě dekády je pro šachy obrovskou konkurencí obecně. 

 

Festival byl zakončen dokumentem Variant Polgar, který popisuje život tří sester, ze kterých otec 

vychoval špičkové hráčky šachu. Klíčem k úspěchu byla jistě i jeho systematičnost a neústupnost v 

tréninku, který trval z pravidla 8 hodin denně. Film zároveň názorně dokládá, že výkonnost šachisty 

ovlivňuje i jeho povaha a v šachu bývají úspěšnější ti s bojovnější náturou. 

I přesto, že se tento festival uskutečnil online, jistě přinesl řadu inspirativních momentů mnoha 

tisícům osob, které se ho zúčastnili. Judit Polgar nalezla způsob, jak propagovat šachy opravdu v 

globálním měřítku a za to ji náleží velké uznání. 

 

V souvislosti s touto událostí si také můžeme položit několik otázek: Co může být impulzem pro 

vyšší popularitu šachu v ČR i dalších zemích? Úspěšné vzory jako Anand v Indii nebo Carlsen v 

Norsku? Možná máme v ČR více „Carlsenů“, možná jen nemají takovou vytrvalost, podporu rodičů 

nebo šachy zatím ani nehrají. 

 

Pokud však chceme něčeho dosáhnout, musíme na tom denně pracovat a to platí ve všech oblastech 

života, nejen v šachu.  Motto jedné (šachové) školy zní: „Pouze jeden člověk dokáže změnit Tvůj 

život…. TY!“. 

 

Odkaz na oficiální stránky festivalu ZDE.   

  

http://www.globalchessfestival.com/gcf-2020/programs


 

 

Šachové problémy 

Datum vydání: 15.10.2020  

Zdroj: Náš region Berounsko - Rakovnicko | Rubrika: Hořovice | Strana: 15 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/Q8YA20181502/2651559/2020-10-15/31?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2651559%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/88c89002-304f-4958-8fbd-0102ab3bc4a6


 

 

NA 64 POLÍCH 

Datum vydání: 15.10.2020  

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport aktuálně | Strana: 14 | AVE: 4 586 Kč | GRP: 0,06 | 

Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U241N14A/2651559/2020-10-15/32?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2651559%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/ebe380dc-2f07-48ac-811b-bf646f44b51c


 

 

Nejmladší šachisté se dočkali 

Datum vydání: 15.10.2020  

Zdroj: Náš region Příbramsko | Rubrika: Ze života Jinec | Strana: 16 

 
 

Trénujte online s šachovým klubem Říčany 

Datum vydání: 14.10.2020  

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

 

Před pár dny se odehrály poslední zápasy, poslední turnaje a uskutečnila se poslední soustředění. 

Nyní se kvůli opatřením vlády ČR  na nějakou dobu tyto aktivity musí omezit. Avšak to pro 

šachový svět neznamená žádný problém. Stejně jak tomu bylo na jaře, tak i nyní se šachové dění 

přesouvá do online světa. 

 

Jako jednu z možností, jak využít těchto omezení, jsou online tréninky na YouTube kanálu Šachy 

Říčany, kde pod vedením Stanislava Stárka probíhají online lekce jak pro úplné začátečníky, tak i 

pro hráče pokročilejší. 

 

První online trénink proběhl včera, tedy 13.10., pro začátečníky. Probrána byla témata Jak tahá 

dáma nebo věž, dále jste si mohli vyzkoušet dát první maty, paty a nebo třeba jen šach. Odkaz na 

video naleznete zde.   

 

Druhý online trénink pro začátečníky proběhl dnes, tedy 14.10., a to na téma Volný sloupec a 

Chápání strategie. Odkaz zde.   

 

Dnes se také nezapomnělo na hráče pokročilejší, pro ty byla připravena přednáška na téma 

Jansa+Hort. Odkaz naleznete zde.   

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/Q9EN20181603/2651559/2020-10-15/36?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2651559%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F8A3CZ/2651559/2020-10-14/44?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2651559%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.youtube.com/watch?v=RgpeuFz7NLY&fbclid=IwAR07ekDYHGatl1wjikZ3_na9s_Z00U7ldCwVkObbQ6uksHu9ySp-RKUwgCc&ab_channel=%C5%A0achy%C5%98%C3%AD%C4%8Dany
https://www.youtube.com/watch?v=fas1YaKzTlE&fbclid=IwAR3s4zpvqaUh8oi32QnNJFPvhz7i9Pf2HSDCH1oIn5wbQXxJ21DwcrhCqAk&ab_channel=%C5%A0achy%C5%98%C3%AD%C4%8Dany
https://www.youtube.com/watch?v=XiFeWtzzjSI&fbclid=IwAR1na6ddXSo6WjyLWbwdyELZnQFAATzH7Z1eDABV1pgEOIBfSUcKhjpBKTw&ab_channel=%C5%A0achy%C5%98%C3%AD%C4%8Dany
https://sysel.newtonmedia.eu/link/82006bcc-197b-4443-9308-4a7968868cf0


 

 

 

Neváhejte tedy, využijte této možnosti a zdarma si zatrénujte s úspěšným mládežnickým klubem 

Šachy Říčany. 

 

 
 

Vlašimské šachy oslavily před nucenou pauzou republikový titul v rapid šachu 

Datum vydání: 14.10.2020  

Zdroj: pribramsky.denik.cz | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Redakce | AVE: 5 990 Kč | GRP: 0,35 

| RU / den: 31 941 | RU / měsíc: 224 605 

 

Od pondělí 12. října odložilo vládní nařízení všechny sportovní akce, což pochopitelně zasáhlo i 

šachisty. Již nyní je jisté, že se na konci měsíce neuskuteční týdenní Mistrovství Čech mládeže a 

pozastaveny jsou i dlouhodobé soutěže družstev. I přes tuto skutečnost je o čem psát, protože 

reprezentanti šachového oddílu TJ Spartak Vlašim byli v září a na začátku října velmi aktivní. 

"MČR v rapid šachu - titul pro Nelu Pýchovou 

Jako první se o víkendu 5. - 6. 9. představila na Mistrovství České republiky v rapid šachu mládeže 

v Českých Budějovicích dvanáctiletá Josefína Dudková. V kategorii dívek do 12 let se po celý 

průběh turnaje pohybovala na předních pozicích a nakonec skončila na pátém místě, když na 

medailové příčky ztrácela jen půl bodu. Po dvanácti letech v řadě skončila Vlašim na této vrcholné 

akci bez medaile, i tak se ale jedná o pěkný výsledek. Rapid šach je zrychlená forma královské hry, 

kdy mají hráči na partii od 15 do 30 minut, a celý turnaj se tak stihne odehrát i za jeden den. 

Co se nepodařilo Josefíně, to se povedlo o čtyři týdny později Nele Pýchové. Ta na tradičním 

turnaji Znojemská královna, který se pravidelně hraje jako otevřené MČR žen v rapid šachu, po 

dramatických bojích zvítězila a získala tak nejen turnajové vítězství, ale i titul mistryně republiky. 

Jednadvacetiletá odchovankyně vlašimského šachu je v současné době členkou extraligové 

Moravské Slavie Brno, za Vlašim ale nadále hostuje v 1. lize. 

Czech Open - Anytrade Vlašim v první desítce 

Mezi oběma uvedenými akcemi proběhl v Pardubicích mezinárodní šachový festival Czech Open. 

Ten ve dnech 17. - 20. 9. jako obvykle zahájilo otevřené MČR čtyřčlenných družstev. Účast byla 

letos z pochopitelných důvodů méně početná než v minulých letech, ale i 53 týmů je pěkné číslo. 

Vlašimští, kteří hráli pod názvem Anytrade Vlašim, patřili v sestavě Jiří Rýdl, Jakub Szotkowski, 

Tomáš Vojta a Robin Hrdina k širšímu okruhu favoritů, což také během turnaje potvrzovali. Až do 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F87586/2628505/2020-10-14/1?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

posledního kola bojovali o medaile, závěrečná porážka se silnými soupeři je ale odsunula na 

konečné 9. místo. Medaili pod Blaník tak přivezla jen Nela Pýchová, jež solidním bodovým ziskem 

pomohla Brnu k celkovému třetímu a v MČR druhému místu. Navázala tím na zisk týden starých 

medailí z MČR družstev v bleskovém (1. místo) a rapid šachu (3. místo) v Turnově, kde rovněž 

hrála za Moravskou Slavii Brno. 

Boje v dlouhodobých soutěžích 

V dlouhodobých soutěžích družstev se toho zatím moc sehrát nestihlo. Mezi dospělými vstoupilo 

do nové sezony jen áčko v 1. lize, když na půdě regionálního rivala v Říčanech zvítězilo 

nejtěsnějším možným rozdílem 4,5:3,5. 

V mládežnických soutěžích je toho odehráno o něco víc, těsně před přerušením organizovaného 

sportování se totiž ve dnech 10. - 11. října uskutečnily úvodní srazy. V nejvyšší Extralize mládeže 

zajížděli Vlašimští až na Slovácko, konkrétně do Starého Města u Uherského Hradiště, kde se 

představili v sestavě Jakub Voříšek, Jakub Vojta, David Hák, Vojtěch Dudek, Kryštof Křížek a 

Josefína Dudková. Ze čtyř dramatických zápasů vytěžili šest bodů, když si poradili s Durasem Brno 

a Prostějovem, a naopak těsně prohráli se Starým Městem a Frýdkem-Místkem. Zejména porážka s 

domácím týmem mrzí, utkání totiž dlouho vypadalo na těsnou výhru. I tak má ale Vlašim slušně 

zaděláno na jedenáctý postup mezi osmičku nejlepších v řadě, o všem se rozhodne ve zbývajících 

třech kolech základní části. 

Vlašimská rezerva se po roční přestávce vrátila do mládežnické 1. ligy a na rozdíl od áčka ji žádné 

velké cestování nečekalo. V sobotu se utkala v domácím prostředí Sporthotelu se dvěma družstvy z 

Českých Budějovic, v neděli pak sehrála okresní derby proti Jawě Brodce v Týnci nad Sázavou. 

Cílem družstva je záchrana v soutěži a k ní položili hráči Vlašimi první základ výhrou nad céčkem 

Budějovic, na béčko stejného týmu a Brodce pak ale nestačili. Boje v dalším průběhu ligy budou 

ještě napínavé a snad se k nim podaří nastoupit v kompletním složení, tentokrát totiž chyběli první 

dva hráči soupisky. Do úvodních kol se tak zapojili: Štěpán Filip, Jan Veselý, Filip Kůra, Jáchym 

Slánský, Adam Jiřík, Dalibor Křivánek, Ondřej Hrabě a Vojtěch Vopálka. 

Ondřej Matějovský 

 

 
  



 

 

Mistr světa Magnus Carlsen přispěchal s odpovědí hodnou šachového krále 

Datum vydání: 13.10.2020  

Zdroj: ČT 1 | Rubrika: Branky, body, vteřiny 00:00 | Zpráva: 11 | AVE: 227 487 Kč | GRP: 6,55 | 

Sledovanost pořadu: 589 287 

 

redaktor  

Mistr světa Magnus Carlsen přispěchal s odpovědí hodnou šachového krále. Na turnaji ve 

Stavangeru vrátil porážku polskému velmistrovi Janu-Krzysztofu Dudovi. Tomu se v neděli 

povedlo, co přes 2 roky nikdo nedokázal, porazit norského fenoména v partii klasického šachu. 

Carlsenovu sérii zastavil na 125 vyhraných partiích. 

 

Jan-krzysztof DUDA, 15. hráč světového žebříčku  

Jsem z vítězství nadšený a vůbec jsem to nečekal. V téhle hře jsem dokonce málem utrpěl šach mat 

po prvním tahu. 

 

redaktor  

Odvetu si zase vychutnal norský šachista. Mladšího soupeře roznesl v 26 tazích a dál má šanci na 

vítězství v turnaji. 

 

Magnus CARLSEN, mistr světa v šachu od roku 2013  

Tentokrát se mu vůbec nepovedla taktika. Zkrátka začal špatně. A já už to měl jednoduché. 

 

Znojemskou královnou i Mistryní ČR v rapid šachu se stala WFM Nela Pýchová 

Datum vydání: 13.10.2020  

Zdroj: chess.cz | Autor: Josef Lahodný | URL | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 

 

Pod záštitou starosty města Znojma Jana Groise MBA a předsedy OS ČUS Znojmo Zdeňka Kolesy 

se uskutečnil Mezinárodní šachový festival Znojmo 2020. Po zaznění fanfárové znělky, která 

zahajuje a zve účastnice k šachovnicím do krásného sálu Znojemské Besedy. Malé ztišení a již 

zaznívá státní hymna České republiky. Slavnostní zahájení 34. ročníku se zdravicemi hostí s přáním 

dobrých tahů pro boje v mistrovských partiích. Ředitel turnaje předává slovo panu rozhodčímu, 

který připomenul hlavní body k rozpisu a pravidlům FIDE. Po rozlosování dal IA Petr Záruba, 

ředitel Beskydské šachové školy, pokyn k zahájení hry pro 1. kola tří turnajů. 

 

Mistrovská soutěž žen se konala již po třicáté čtvrté, tradičně na jihu Moravy v historických 

prostorách Znojemské Besedy na Masarykově náměstí. Královské hře se zde dostalo velmi 

působivého prostředí, které vhodně doplnilo klání žen a dívek při letošním XXXIV. ročníku 

Mistrovství ČR 2020 žen v rapid šachu – Znojemská královna. 

 

Pořádající Šachový spolek Znojmo, ŠSČR, JmŠS, Město Znojmo a OS ČUS Znojmo zajistili 

celkový technický servis hráčkám i dalším hráčům ve vypsaných tří festivalových turnajích 

(Znojemská královna, Znojemská královnička, Memoriál Ing. Jana Turka). První říjnová sobota 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E287A038/2628505/2020-10-13/4?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F75892/2628505/2020-10-13/5?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

patřila bojům našich žen a dívek v letošním ročníku Znojemské královny, mistrovství České 

republiky 2020 žen v rapid šachu a současně hraném turnaji dívek do 14-ti let, známém jako 

Znojemská královnička. 

Ze startovní listiny se dovídáme, že své šachové síly přijelo změřit 15 hráček: Helena Šťávová 

Náměšť, Štěpánka Schirmbeck s dcerou z GPOA Znojmo a další dívky, které přijely obhájit loňské 

tituly. 

 

Znojemskou královnou i Mistryní ČR v rapid šachu se stala WFM Nela Pýchová 7 bodů (res1,5) 

Moravská Slávia Brno 2. WFM Michaela Svobodová 7 b. ( res 1) Jezdci Jundrov 3. WIM Kristýna 

Novosadová 7 b. (res 0,5) BŠS. 4. WGM Eva Kulovaná 6 b., ŠK Gordic Jihlava 5. WIM Nataša 

Richterová 6 b., TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 6. WFM Jana Zpěváková 5 b., ŠK Staré Město 7. 

Julie Richterová 5 b., TJ Náměšť n/Oslavou 8. Daniela Dumková 5 b., Šachy Zastávka 9. Kateřina 

Zpěváková 5 b., Dolní Němčí 10. Štěpánka Schirmbeck 4,5 b. GPOA Znojmo 11. Klára 

Schirmbeck 4 b., SV Stockerau (U14) 12. Helena Šťávová 4 b., TJ Náměšť n/ Oslavou (U14) 13. 

Nataša Richterová 3 b., TJ Náměšť n/Oslavou 14. Zuzana Stará 2,5 b., ŠK Staré Město (U14) 

nejmladší účastnice 15. Lucie Šťávová 1 b., TJ Náměšť n/Oslavou (U14). Nejúspěšnější domácí 

hráčka Štěpánka Schirmbeck skončila v polovině se 4,5 body. Účast 15 hráček 2 velmistryně, 1 

mezinárodní mistryně a 3 mistryně Fide (loni 29 hráček). Průměrné ELO 1689. 

Ověnčená šerpou MISS turnaje byla Jana Zpěváková. 

 

K festivalovým turnajům se neodmyslitelně řadí již tradiční Memoriál Ing. Jana Turka v rapid 

šachu. Zvítězil FM František Vrána ŠK Staré Město 7,5 bobů (res 0,5) 2. IM Pavel Zpěvák TJ 

Vlčnov 7,5 bodů (res 0,5), třetí Oskar Hájek 7 b., SK Podlužan Prušánky. 4. místo Josef Růžička 6 

b., TJ Znojmo. Průměrné ELO 1673. Seniory Jižní Moravy v rapid šachu se stali Vrána František a 

Zpěvák Pavel (S 60). 

 

První tři získali finanční ceny dle rozpočtu a diplomy. Startovalo 14 hráčů (2 znojemští hráči). 

Tempo hry 10 min. + 5s/tah, 9 kol. Vzhledem k prostoru hrací místnosti a dané krizové situaci, bylo 

tempo jednotné pro všechny tři turnaje. 

 

Celý festival zdárně řídil tým rozhodčích pod vedením IA Petra Záruby. S přehledem o dění na 

šachovnicích, přispěli ke zdaru festivalu. Technické vybavení zapůjčila firma Znojemská Beseda, 

které patří velký dík. 

 

Při závěrečném slavnostním zakončení krátce pozdravil vítěze a přeborníky mistrovství ČR v rapid 

šachu žen 2020, zástupce ŠSČR a kapitán ženské reprezentace pan Tomáš Polák. Díky. 

Při vyhlašování pořadí hráčů bylo zásluhou města Znojma předáno 17 pohárů a diplomů. 

Pořadatelé festivalu Šachový spolek Znojmo, spolu se Šachovým svazem České republiky a 

Jihomoravským šachovým svazem děkují Městu Znojmu, akciové společnosti Atlanta, Elektrokovu 

a.s. Znojmo, Znovínu Znojmo a všem dalším sponzorům, příznivcům i firmám za přízeň a podporu 

Znojemské královně. 

 



 

 

Poděkování patří také rodině paní Adámkové při zajištění ubytování a náležitostí kolem tradičního 

cenového fondu. Pohoštění a malé občerstvení během celého turnaje bylo zásluhou pana Ladislava 

Doležala s rodinnými příslušníky. Obědy a večerní raut připravil Hotel Morava s velkou pečlivostí a 

za přispění sladkostí Cukrářství Vala Mramotice. 

 

Ostatním nejmenovaným členům pořadatelského týmu vyslovuji díky za odvedenou zodpovědnou a 

časově náročnou práci při šachovém festivalu v přípravách i při závěrečném zakončení. 

Bylo to opravdu krásné spojení šachové hry a historických památek, které i letos oslovilo účastníky 

šachového klání i když jsme měli navíc „roušky“. Situace si to vyžadovala. Společně jsme to 

zvládli! 

 

GENS UNA SUMUS 

 

Výsledkové listiny jsou na stránkách www.chess.cz , www.jmsschess.cz  a dalších šachových 

webech. 

 

 
 

Velkého vítězství dosáhl nejmladší český šachový velmistr Tchai Dai Van Nguyen 

Datum vydání: 13.10.2020  

Zdroj: ČT 1 | Rubrika: Branky, body, vteřiny 00:00 | Zpráva: 10 | AVE: 303 316 Kč | GRP: 6,55 | 

Sledovanost pořadu: 589 287 
 
Vojtěch BERNATSKÝ, moderátor  

Velkého vítězství dosáhl nejmladší český šachový velmistr Tchai Dai Van Nguyen. V Souboji na 

10 partií v rapid šachu porazil v Obecním domě v Praze britskou legendu a viceprezidenta šachové 

federace Nigela Shorta. 

 

redaktorka  

V souboji generací osmnáctiletý Nguyen prokázal v prvních dvou hracích dnech velkou 

vynalézavost. I proto s pětapadesátiletou legendou britského šachu prohrával pouze o 1 bod. A v 

závěrečném dni pak český šachista ukázal schopnost uspět jak s bílými, tak i s černými. Vyhrál totiž 

hned první 2 partie, a to nakonec rozhodlo o vítězi celého klání. 

 

Thai Dai van NGUYEN, vítěz 18. ročníku Pražského šachového festivalu  

http://www.chess.cz/
http://www.jmsschess.cz/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E287A037/2628505/2020-10-13/7?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Jsem měl v koncovkách iniciativu a vyhrál jsem ty partie, ty byly asi klíčové, protože v posledních 

dvou partiích pan Short hodně riskoval. 

 

Nigel SHORT, viceprezident FIDE  

Hladina mé dnešní energie byla opravdu nízká a můj soupeř se projevil jako velmi silný. Dokázal 

dobře zakončit, což bylo rozhodující. 
  



 

 

Rausis nepodváděl, přesto ho šachisté vyobcovali 

Datum vydání: 13.10.2020  

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Sport | Strana: 15 | Autor: ANTONÍN VAVRDA DAVID AKO | 

AVE: 56 618 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468 

 
 

Udělali ze mě kriminálníka, říká o vyobcování z turnaje ‚záchodový šachový 

podvodník‘ 

Datum vydání: 13.10.2020  

Zdroj: lidovky.cz +1  | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: David Ako, Antonín Vavrda | AVE: 35 000 

Kč | GRP: 2,72 | RU / den: 244 802 | RU / měsíc: 1 855 023 

 

Zvláštní dohru má příběh bývalého českého šachisty Igorse Rausise. Po loňském odhalení, kdy byl 

přistižen při podvádění na toaletě, se tuto sobotu pokusil pod novou identitou odehrát turnaj v 

Lotyšsku, ze kterého byl ostatními hráči vyobcován, podle všeho ale Rausis hrál na turnaji 

oprávněně. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L239A15E/2628505/2020-10-13/9?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY287090/2628505/2020-10-13/10?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY287090/2628505/2020-10-13/10?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/ed732944-044b-4388-a041-f0c231015c1e


 

 

Bývalý český šachista potrestaný za podvod na záchodě hrál na turnaji pod novým jménem. Soupeři 

ho vyobcovali 

 

„Je to už můj třetí turnaj pod jménem Isa Kasimi a před každým jsem svoji účast konzultoval se 

zástupci Lotyšské šachové federace. Jelikož nejsou pod hlavičkou Mezinárodní šachová federace a 

nejsou žebříčkově nasazené, dostal jsem povolení,“ vysvětluje v rozhovoru pro Lidovky.cz Rausis. 

 

Loni v červu se český šach stal na chvíli „slavným“. Ovšem způsobem, který by si raději odpustil. 

Igors Rausis, ukrajinský rodák žijící nyní v Lotyšsku, který dlouhá léta závodil pod českými 

barvami, byl přistižen na záchodě, když analyzoval na svém mobilu právě hranou partii. 

 

Následně se k porušení pravidel před tribunálem FIDE (Mezinárodní šachová federace) přiznal a 

byl potrestán šestiletým zákazem hraní na jejích turnajích. 

 

V sobotu se Rausis objevil na jednom z turnajů v lotyšském městě Valka coby hráč objevil. Dotace 

pro vítěze? 140 eur (cca 3800 Kč). Tato akce ovšem nespadala pod hlavičkou FIDE a sloužila pro 

žebříčkově nezařazené. 

 

Ovšem už nikoliv coby Igors Rausis, ale jako Isa Kasimi. Touto identitou už při zmíněném 

rozhovoru dokazoval naší redakci svoji invaliditu. Na přímý dotaz tehdy odpověděl vyhýbavě, že je 

to v Lotyšsku možné. 

 

Na to, že na turnaji startuje, totiž upozornil po třetí partii lotyšský velmistr Arturs Neikšans. Důvod, 

proč si ho všiml až po odehrání dvou partií, je nasnadě, Kasimi začínal díky svému nulovému 

hodnocení Elo (rating) u nejslabších stolů a postupně se prokousával k těm lepším. 

 

Aby se vyhnul prozrazení, začal se od druhé partie maskovat rouškou. Marně. Po upozornění 

Neikšanse odmítl jeho soupeř Ivars Babris nastoupit a Kasimi byl z turnaje vyloučen. Jak se později 

ukázalo, „notoricky známý Igors Rausis“, jak ho Neikšans označil na svých sociálních sítích, 

pravidla neporušil. 

 

Lidovky.cz: Proč jste hrál na turnaji v Lotyšsku pod jménem Isa Kasimi? 

 

Zažádal jsem o změnu svého předchozího jména a přejmenoval jsem se. Chtěl jsem se zbavit 

pochmurné minulosti a toho, jak si mě každý spojuje s tou fotkou ze záchodu, kde mě přistihli 

pořadatelé při podvádění. Bohužel poté, co na mě upozornil Igors Neikšans, mě zná v Lotyšsku 

znovu každý. Od šachového svazu až po mladé děti. 

 

Měl jsem zdravotní problémy, hájí se bývalý český šachista. Podváděním na záchodě vyvolal 

mezinárodní skandál 

 

Lidovky.cz: Do turnaje jste šel s tím, že ho skutečně můžete hrát? 

 



 

 

Je to už můj třetí turnaj pod jménem Isa Kasimi a před každým jsem svoji účast konzultoval se 

zástupci Lotyšské šachové federace. Jelikož nejsou pod hlavičkou FIDE (Mezinárodní šachová 

federace) a nejsou žebříčkově nasazené, dostal jsem povolení. U turnajů pod hlavičkou FIDE mám 

zákaz do roku 2025 s tím, že nebudu mít žádný rating. Nic proti pravidlům jsem neudělal. 

 

Lidovky.cz: Proč jste tedy turnaj nedokončil a odstoupil z něj ve třetím kole? 

 

Jelikož na mojí přítomnost velmi nepříjemně upozornil Arturs Neikšans. Jeho prvním trenérem byl 

Vsevolods Dudzinskis, na jehož počest se turnaj uskutečnil a udělal z toho velký humbuk. 

 

Lidovky.cz: Co se přesně stalo? 

 

Dal vědět ostatním hráčům a v sálu byla fakt nepříjemná atmosféra. Hodně podrážděným hlasem mi 

ostatní hráči říkali, co tu jako vůbec dělám a proč hraju pod jiným jménem. Nikomu by neprospělo, 

pokud bych tam zůstal, tak jsem se radši zbytku turnajových zápasů vzdal. Pouze organizátoři se ke 

mně chovali férově, vrátili mi v tichosti mé startovné a nebyli nepříjemní. Neikšans si svým 

počínáním připsal tisíce dalších sledujících na sociálních sítích. 

 

Lidovky.cz: Jaké jsou teď vaše plány v nejbližší budoucnosti? 

 

Myslím si, že v současnosti bude nejlepší se ze šachové scény úplně stáhnout. Občas si doma 

zahraju nějaké partie pro radost se svými kamarády a zkonzultujeme je spolu, ale na nic oficiálního 

teď prostor asi nebude. 

 

 
  



 

 

Duda stopl Carlsenovu sérii 

Datum vydání: 13.10.2020  

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | AVE: 

71 034 Kč | GRP: 2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468  

 

 
 

 

Velká cena Lysé nad Labem 

Datum vydání: 13.10.2020  

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

 

V Lysé nad Labem proběhl první říjnový víkend mládežnický turnaj. Krátký report z akce, který si 

můžete přečíst níže nám zaslal pan Miloš Havlena. Děkujeme za uspořádání turnaje i za 

nepříznivých podmínek, které v době konání turnaje panovaly! 

 

O prvním říjnové sobotě 3. 10. 2020 jsme přivítali v Lysé dětské šachisty z Polabí a okolí. Pro 71 

dětí, zázemí k turnajovému klání vytvořilo Výstaviště Lysá nad Labem. Rapidový turnaj regionální 

soutěže Polabí se hrál ve třech skupinách. Mladší děti do 12 let hrály tempem 2×20 minut na partii, 

starší děti do 16 let hrály tempem 2×20 minut na partii+5vteřin na tah stejně jako junioři. 

Nejúspěšnější děti hrály na devíti elektronických šachovnicích. Vzhledem k velmi přísným 

hygienicko-epidemiologickým opatřením jsme se snažili i rodičům dětí, kteří nemohli do hrací 

místnosti nabídnout střípky z turnaje alespoň přes on-line přenos na webových stránkách ŠK JOLY 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L239A18E/2724924/2020-10-13/2?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2724924%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F7A8QD/2628505/2020-10-13/14?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Lysá nad Labem. Cílem organizátorů bylo kromě bezproblémového průběhu turnaje, také aktivní 

trávení volného času venku mezi zápasy. 

 

Kompletní výsledky naleznete na stránkách chess-results.com.  

 

Gratulujeme všem vítězům a zejména Lysákům,  Romanu Hodkovi v kategorii do 10 let a Káťě 

Kammové a Dominice Kaplanové v kategirii do 14 let. K tomu všemu nám přálo počasí a „mokrou 

variantu“ jsme nemuseli využít. Těšíme se na další lyskou zelenou vlnu šachu. 

 

Pěkné video z turnaje naleznete zde.   

 

 
  

https://chess-results.com/tnr536546.aspx?lan=5%C2%A0a%C2%A0https://chess-results.com/tnr536551.aspx?lan=5%C2%A0
https://www.facebook.com/snewsinfo/


 

 

Znojemská královna a Znojemská královnička 

Datum vydání: 12.10.2020  

Zdroj: Znojemsko | Rubrika: Sport | Strana: 15 | AVE: 5 202 Kč | Tištěný náklad: 8 700 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A4VA20421504/2628505/2020-10-12/29?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Šachisté na mistrovství ČR 

Datum vydání: 12.10.2020  

Zdroj: bakovnj.cz | Autor: Jaroslav Záhorbenský | AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 000 

 

Šachisté Sokola Bakov se o víkendu 12. a 13.9. zúčastnili Mistrovství ČR 2020 v bleskovém a rapid 

šachu 4.členných družstev. 

 

V sobotu se rozblicali a ve velmi silné konkurenci skončili 11. z 20. týmů. Vyhráli domácí favorité 

ZIKUDA Turnov, druhá byla TJ Pankrác Praha a třetí Moravská Slávia Brno. Po téměř tříměsíční 

pauze se tak hlavně trochu rozkoukali a rozehráli na nedělní rapid.   

 

V neděli pak byli nasazení třináctí, přesně uprostřed ze startovního pole 26. silných družstev. 

Bojovali jako lvi (mnozí získali skalpy hráčů až o 300ELO bodů silnějších!!!) a hlavně se jim 

podařilo vyhrát poslední 3 kola, což je katapultovalo na krásné 5. místo!!! Hlavně v posledním kole 

s ŠK DP Praha bylo až zábavné pozorovat nemile překvapené soupeře… 

 

Veškeré podrobnosti jsou na http://chess-

results.com/tnr533533.aspx?lan=5&art=3&rd=9&turdet=YES  

  

Za oba dny a vzornou reprezentaci klubu je nutné pochválit Pavla Mudru, Jirku Kadeřábka, Petra 

Hulína, Martina Richtera a hosta Mihaila Jordanova!  

 

Se šachovým pozdravem  

Jaroslav Záhorbenský 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F6A4IX/2628505/2020-10-12/30?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
http://chess-results.com/tnr533533.aspx?lan=5&art=3&rd=9&turdet=YES
http://chess-results.com/tnr533533.aspx?lan=5&art=3&rd=9&turdet=YES
https://www.bakovnj.cz/galerie/obrazky/image.php?img=777018&x=1024&y=681&test=ccc


 

 

Krátce 

Datum vydání: 12.10.2020  

Zdroj: Haló noviny | Rubrika: Ze sportu | Strana: 14 | AVE: 18 406 Kč | Tištěný náklad: 43 000 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020O238A14B/2628505/2020-10-12/33?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/fe7fd687-593b-4afa-a081-711853a7c98e


 

 

Ve zkratce 

Datum vydání: 12.10.2020  
Zdroj: Právo | Rubrika: Sport | Strana: 21 | AVE: 23 293 Kč | GRP: 2,39 | Čtenost: 215 477 | Tištěný 

náklad: 106 625 | Prodaný náklad: 62 384 

 

 
 

Bývalý český šachista potrestaný za podvod na záchodě hrál na turnaji pod novým 

jménem. Soupeři ho vyobcovali 

Datum vydání: 12.10.2020  

Zdroj: lidovky.cz +5 | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Antonín Vavrda, Pavel Matocha | AVE: 35 

000 Kč | GRP: 2,72 | RU / den: 244 802 | RU / měsíc: 1 855 023 

 

Neuvěřitelnou novou epizodu získal o tomto víkendu případ šachového velmistra Igorse Rausise, 

který byl loni přichycen při podvádění na toaletě. Tuto sobotu se pokusil pod změněnou identitou 

odehrát malý turnaj v Lotyšsku. 

 

Do turnaje na památku Vsevolodse Dudzinskise se velmistr Rausis registroval pod cizím jménem a 

později zamaskován rouškou, což ale není v dnešní době nic výjimečného. Do turnaje se přihlásil 

pod novou identitou na jméno Isa Kasimi (ověřený doklad totožnosti má redakce k dispozici) a s 

tím, že nemá žádný rating. Měl však smůlu, že mezi účastníky turnaje byl jiný lotyšský velmistr, 

který ho poznal. 

 

„V malém městečku Valka, kde jsem se narodil, byl uspořádán memoriál Vsevolodse Dudzinskise, 

mého prvního šachového trenéra. Turnaj bohužel začal nepříjemným incidentem. V průběhu třetího 

kola jsem si všimnul, že v turnaji inkognito hraje notoricky známý Igors Rausis, kterému FIDE 

zakázala účast v turnajích na dobu šesti let. Měl na sobě roušku a hrál na nižších stolech pod 

jménem Isa Kassimi, proto jsem si ho nevšiml dříve,“ napsal v sobotu večer na svém facebookovém 

profilu Arturs Neikšans. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020P238A21E/2628505/2020-10-12/34?tab=EClip&backUrl=%2fcs-CZ%2farchive%2f593%2fsearch%2f2628505%2fpage%2f1%2ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY286062/2628505/2020-10-12/35?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020WY286062/2628505/2020-10-12/35?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/1a76a07d-2b5b-4f49-8757-1c8808a87aaf


 

 

 

Lotyšský velmistr Rausise konfrontoval a ten se prokázal dokladem na jméno Kasimi. K 

Neikšansovi se přidalo několik dalších účastníků turnaje a jeho nalosovaný soupeř pro třetí kolo 

Ivars Babris oznámil rozhodčímu, že s tímto podvodníkem odmítá hrát. Rausis podlehl tlaku okolí a 

turnajový sál opustil. 

 

Měl jsem zdravotní problémy, hájí se bývalý český šachista. Podváděním na záchodě vyvolal 

mezinárodní skandál 

 

Lotyšský velmistr Igors Rausis, tehdy hrající pod českou vlajkou a dříve i pod bangladéšskou, v 

minulém desetiletí udivoval, jak se přes šachově důchodový věk neustále ratingově zvedá, a to až k 

padesátému místu světového žebříčku. Opakovaně byl mnohými jinými velmistry podezírán z 

podvodů, z přijímaní počítačové nápovědy, ale nikdy nebyl chycen při činu. Klec spadla až v loni v 

létě, kdy ho nafilmovali, že během partie analyzuje na toaletě svoji partii na mobilním telefonu. 

 

Igors Rausis alias Isa Kasimi pro Chess.com 

 

„Než jsem šel na tento turnaj, kontroloval jsem na Lotyšské šachové 

federaci, zda je turnaj hodnocen a pod hlavičkou FIDE. Bylo mi řečeno, že nikoliv. 

Ano, hrál jsem pod novým jménem, také jsem měl roušku, ale ne celý turnaj. A 

jsem natolik známou postavou v Lotyšsku, že mě mohl kdokoliv poznat už v prvním 

kole. Už jsem hrál na dvou turnajích dříve a problém nebyl. Důvod, proč jsem si 

změnil jméno, je ten, že jsem už nechtěl být spojován se svojí minulostí a tou 

šílenou fotkou z toalety.“ 

 

Při jednání před etickou komisí FIDE se přiznal k celkem čtyřem podvodům a byl potrestán 

zákazem hraní v oficiálních turnajích, které se započítávají na ratingovou listinu FIDE na dobu šesti 

let. 

 

Paradoxní na tom posledním případu je, že sobotní memoriál Vsevolodse Dudzinskise nebyl 

ratingovaným turnajem, což následně pro Chess.com potvrdil také generální ředitel Emil Sutovskij, 

takže se na něj šestiletý distanc FIDE nevztahoval a Igors Rausis ho klidně mohl hrát pod svým 

jménem. 

 

Tedy pokud by jej pořadatelé do turnaje připustili. Právě toho se Rausis, který sám v neděli 

kontaktoval naši redakci, že se chce k případu vyjádřit, zřejmě obával, a tak se rozhodl přijít se 

změněnou identitou. 

 

„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,“ řekl přitom před měsícem ve velkém 

rozhovoru pro LN a Lidovky.cz. 

 



 

 

V něm také přiznal zdravotní problémy a i finanční. Ty jej tak dle všeho dohnaly k podobnému 

zoufalému kroku. Mimochodem, dotace turnaje byla 1000 dolarů... 

 

 
 

Rekordní šňůra končí. Šachový král Carlsen prohrál po více než dvou letech 

Datum vydání: 11.10.2020  

Zdroj: czpravy.cz | AVE: 5 000 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 000 

 

Rekordní sérii přetnul devětadvacetiletému norskému šampionovi Jan Krzystof Duda z Polska na 

turnaji ve Stavangeru. Carlsen utrpěl první porážku od 31. července 2018, kdy jej donutil 

kapitulovat Šachrijar Mamedjarov z Ázerbájdžánu. 

 

"Jednou to přijít muselo, přesto je to obrovské zklamání," konstatoval Carlsen, který během 

rekordní šňůry bez porážky v klasických partiích uhrál 44 vítězství a 81 remíz. "Myslel jsem si, že 

vyhraju, ale udělal jsem jednoduchou a neodpustitelnou chybu," řekl. 

O sedm let mladší Duda neskrýval obrovskou radost z úspěchu nad dlouholetým vládcem světa 

šachu. Carlsen je mistrem světa od roku 2013. "Jsem samozřejmě velmi šťastný. Vůbec jsem 

nečekal, že bych tenhle duel mohl vyhrát," přiznal patnáctý hráč světového žebříčku v rozhovoru 

pro Chess24. 

 

V pátém kole turnaje Altibox Norway Chess to bylo přitom jeho vůbec první vítězství. "Dosud to 

byl jeden z nejhorších turnajů v mém životě," podotkl polský šachista, který je například 

vicemistrem světa v bleskovém šachu z roku 2018. 

Turnaj v Norsku je první větší akcí v klasickém šachu poté, co se po vzniku pandemie hráči 

přesunuli do online prostředí. V něm shodou okolností Duda už v květnu Carlsena porazil v partii 

bleskového šachu. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F55031/2628505/2020-10-11/52?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 

Informaci přinesl také zpravodajský web Aktualne.cz, Sport.cz, Lidovky.cz, Ceskatelevize.cz a 

idnes.cz. 

V tištěné podobě zprávu přinesly regionální noviny Deník a celostátní Lidové noviny.   

 

 
 

Máme za sebou třicátiny memoriálu v šachu 

Datum vydání: 11.10.2020  

Zdroj: zitkraj.cz | Autor: Daniel Mareš | AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500 

 

Hlavní organizační úkol nebyl kam vylepovat rozlosování, ale kam rozmístit desinfekci. Ovšem co 

se nezměnilo, byla pohoda, příjemná setkání s šachovými přáteli a radost ze hry. 

 

https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/rekordni-snura-konci-sachovy-kral-carlsen-prohral-po-vice-ne/r~245a342e0ba411eb842f0cc47ab5f122/?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
https://www.sport.cz/moto/ostatni/clanek/1747637-velky-sok-pro-sachoveho-krale-po-dvou-letech-byl-nucen-kapitulovat.html
https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sporty/sachovy-kral-carlsen-nasel-po-2-letech-a-125-partiich-premozitele-rekordni-serii-pretnul-duda.A201011_114410_ln-sport-ostatni_janl
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/carlsen-po-dvou-letech-prohral-nestacil-na-dudu-jednou-to-prijit-muselo-hlesl/5f82d85a3d136f1e23fe84e0
https://www.idnes.cz/sport/ostatni/magnus-carlsen-sachy-konec-serie-bez-porazky.A201011_114026_sporty_par
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U238C12D/2628505/2020-10-12/45?tab=EClip&backUrl=%2fcs-CZ%2farchive%2f593%2fsearch%2f2628505%2fpage%2f1%2ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L238A15D/2628505/2020-10-12/28?tab=EClip&backUrl=%2fcs-CZ%2farchive%2f593%2fsearch%2f2628505%2fpage%2f1%2ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F51634/2628505/2020-10-11/54?tab=Text&backUrl=%2fcs-CZ%2farchive%2f593%2fsearch%2f2628505%2fpage%2f1%2ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/0ff7f4a6-d89b-4503-90ca-ee91e499b995
https://sysel.newtonmedia.eu/link/019566cd-3359-462e-a931-b0e32bf36370


 

 

Pořadatelé museli kromě přihlášek a dohlášek sledovat i aktuální situaci v ČR. Rozhodčí musel do 

svých vědomostí a dovedností zapracovat i pokyny ministerstva zdravotnictví pro sportovní akce. 

Dále bylo nutné dodržovat pravidla Domu kultury. A odstupy. Inu život je takovej.  

Na startu se po závěrečných úpravách přihlášených sešlo 48 šachistů. Všechny desky tak měly mezi 

sebou požadované odstupy a i více klidu na hru. Program byl náročný, 9 kol, 2×15 minut + 5 vteřin. 

Ovšem prezence byla letos velmi příjemná, kdo se zaregistroval, odnášel si okamžitě cenu. 

Perníkovou šachovou figurku s nápisem MAD 30. Na výběr byly černé i bílé, od krále po věž… 

Všichni tedy získali předem avizovanou cenu ještě před provedením prvního tahu. Účastníky 

turnaje přišla opět pozdravit sestra Antonína Drvoty, paní Božena Macková, se spoluhráči 

zavzpomínaly na šachové partie výborného teplického šachisty. Inu ten čas letí, už 30. ročník 

memoriálu…  

 

V úvodním projevu poděkoval ředitel turnaje Radek Bayer všem účastníkům, kteří letos projevili 

mimořádnou chuť zahrát si šachy. Díky vyslovil samozřejmě i sponzorům akce, tedy Statutárnímu 

městu Teplice, Dubskému perníku, Českému porcelánu, AGC, pivovaru Monopol a dalším. 

Rozhodčí Radek Škuthan pak připomněl šachové zásady pro tento turnaj a doporučil zahajovat 

partii jinak než klasickým podáním ruky. Byla ustanovena i komise pro řešení sporů, ale vše 

proběhlo bez pří a zasedání komisařů nebylo během dne svoláno. Na startu se sešli hráči z našeho 

kraje, ale i z hlavního města, Liberecka, středních Čech a Moravy, letití matadoři memoriálu i 

nováčci, co letos nastoupili poprvé. Hlavními favority byl Honza Mikeš, Jiří Gregor a domácí 

Vladimír Hadraba, očekával se i útok dalších mladých vlčáků na přední příčky.  

Tož se začalo hrát. Někdo si na úvod partie ťukal loktem, někdo podání naznačil, někdo se uklonil 

nebo okomentoval zahájení hry slovně, někdo se držel klasické ruky…na tomhle turnaji se proti 

sobě mohou sejít trenér a jeho žák, rodinní příslušníci, oddíloví kolegové, přátelé….počítač bývá 

často dost potměšilý. O co měl hrát každý, byly vypsány speciální odměny pro mládež, ženy a další. 

Jasně že je super vyhrát, odnést si skleněnou plaketu a finance, ale být letos 30. také nebylo marné, 

prémiová cena byla mimořádně obrovská. Vůbec o cenu za umístění na příčce, která odpovídá 

pořadí ročníku je vždy velký zájem, je to prestižní záležitost, dokázat se správně trefit. Však někteří 

kolem 15. šachovnice po osmém kole taktizovali a počítali, inu nakonec to vždy Caissa rozsoudí 

spravedlivě. No a ohromnou radost mi udělala věta, cituji přibližně…..Já bych letos ani nejezdil, ale 

copak to můžu Tondovi udělat?  

 

A tak se na předních deskách během dne točila zkušenost s dravostí mládí, do předních řad usedalo 

plno dorostenců i pamětníků hry Antonína Drvoty. Stálicí byla ovšem turnajová jednička Honza 

Mikeš. Ten povolil jen jednu remízu a uhrál jednoznačně zlatých 8,5/9. „Zhurta“ to vzal liberecký a 

nám dobře známý junior Matěj Hurtík, 7,5 a stříbro. A bronz také daný bez nutnosti použít 

pomocné hodnocení, 7/9, litoměřický FM Jiří Gregor. Tedy první, jedenáctý a druhý nasazený  

Čtvrté místo obsadil nejlepší z pořádajícího oddílu, 6,5 bodu pro Ing. Vladimíra Hadrabu. Do první 

desítky se probojovali celkem 4 dorostenci – Hurtík, Jirásko a naši domácí Jakub Šťastný a Honza 

Václavík. V desítce byla i nejlepší žena turnaje, Iveta Reitingerová. A pak ještě Tomáš Havránek a 

Stefan Koper.  

 



 

 

Prémie pro nejstaršího a nejmladšího účastníka si převzali Jiří Chmelík a Vojta Gorej. Nejlepším 

dorostencem byl samozřejmě Matěj Hurtík.  

Nejlepším žákem pak ústecký Dan Werner. Květiny a ceny si odnesly i ženy, v pořadí již zmíněná 

Iveta, pak Míša Šaffová, Marie Bažantová, Kamila Godlová a Monika Durdisová. Originální 

šachový květináč získala nejlepší starší žákyně Eliška Jirotová a plnou tašku odměn si do Klášterce 

odvezla mladší žákyně Kačka Kalynčuková.  

 

A Caissa se ukázala opět jako bohyně na svém místě, prémii za 30. příčku získal Jirka Kleker. Ten 

nijak před posledním kolem netaktizoval, o obrceně za 30. místo zdá se ani předem nevěděl…  

Jirka si ocenění zvlášť zaslouží, protože byl jednoznačně nejelegantnějším členem startovního pole. 

Ano, tako se jezdí hrát šachy, takhle vypadá správný milovník královské hry….od Jirky by se mohli 

učit mnozí účastníci nedávno proběhlého MČR mužů, třeba V.L., J. Š. a další a další… No a 

protože ročník byl jubilejní, došli si pro cenu při závěrečném vyhlášení výsledků všichni účastníci. 

Na výběr bylo jídlo, pití, sklo, porcelán, knihy…vlastně ještě musím zmínit jednoho sponzora 

turnaje, Kamilu Stránskou.  

 

Vše klapalo, končilo se zavčasu, hráči odcházeli spokojení, jen občas hledali další tašku, že tolik 

cen nečekali a teď nemohou pobrat. Během dne se dostavilo i dostatečné množství diváků, kteří 

přišli zafandit, sledovat partie, prohodit pár slov s kamarády, zavzpomínat… Zázemí domu kultury 

fungovalo výborně, teplé nápoje byly teplé, studené byly správně studené a chlebíčky naprosto 

čerstvé. Co potěší nejvíc byly pochvaly pro celý turnaj, ať už slovní nebo dodatečné písemné. Jen já 

osobně byla mírně zklamána malou invencí roušek v předsálí, čekala jsem speciální šachistické a 

zachytila povětšinou jen klasické.  

 

A co hráči z našeho oddílu, jak se dařilo? Do desítky tedy Vladimír, Kuba a Honza, super úspěch. 

Dále pak 13. David Král a 18.Petr Šťastný, i oni byli s cenami spokojení. Vojta Vaněrka povyskočil 

nahoru o 9 míst a René Schuldes o 10, oba výborný výkon. Petr Vyslyšel 3 body, dobré. A ještě 

jednoho našeho musím zmínit, zjistila jsem, že když se řekne v roušce Vyhrál jsem, tak to zní stejně 

jako Jirásek…..Jirka prokoučoval závěr a výhrou se dostal na 28. příčku, jen 2 místa od vysněné 

třicítky.  

 

Výsledky najdete zde.   

 

Lenka Stránská, ŠK Teplice 

 

http://chess-results.com/tnr531525.aspx?lan=5&art=1&rd=9&flag=30


 

 

 

 
Zprávu přinesl také server Zitteplice.cz.   

 

V Obecním domě na náměstí Republiky probíhá osmnáctý ročník čtyřdenního 

šachového festivalu 

Datum vydání: 11.10.2020  

Zdroj: ČT 1 | Rubrika: Branky, body, vteřiny 00:00 | Zpráva: 13 | AVE: 116 660 Kč | GRP: 6,55 | 

Sledovanost pořadu: 589 287 

 

V Obecním domě na náměstí Republiky probíhá osmnáctý ročník čtyřdenního šachového festivalu. 

Bez diváků se v Grégrově sále utkali v rapid šachu nejmladší český velmistr Thai Dai Van Nguyen 

a viceprezident FIDE Brit Nigel Short. Bývalá světová trojka, která v roce 1993 prohrála souboj o 

titul mistra světa s Garrim Kasparovem, vede po dvou hracích dnech nad osmnáctiletým mladíkem 

3,5:2,5. 

 

‚Jednou to přijít muselo.‘ Carlsenova série je u konce, šachový mistr světa prohrál po 

více než dvou letech 

Datum vydání: 11.10.2020  

Zdroj: irozhlas.cz +3  | Rubrika: Ostatní sporty | Autor: Vít Moravec | AVE: 30 000 Kč | GRP: 0,70 | 

RU / den: 63 237 | RU / měsíc: 394 016 

 

http://www.zitteplice.cz/mame-za-sebou-tricatiny-memorialu-v-sachu/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E285A014/2628505/2020-10-11/56?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020E285A014/2628505/2020-10-11/56?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A3GA20F50038/2628505/2020-10-11/57?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A3GA20F50038/2628505/2020-10-11/57?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Dva roky, dva měsíce a deset dní. Přesně tak dlouho neprohrál mistr světa Magnus Carlsen 

šachovou partii hranou klasickým tempem. Rekordní série neporazitelnosti fenomenálního Nora 

trvala 125 partií, v sobotu večer ji ale na prvním „živém“ superturnaji od začátku koronavirové 

krize utnul asi ten nejméně očekávaný soupeř - do té doby poslední muž pořadí, Polák Jan-

Krzysztof Duda. 

 

Pro Polsko to byl velký sportovní den. Tenistka Iga Šwiateková dotáhla do vítězného konce svou 

senzační jízdu na Roland Garros a jen pár hodin poté mohli Poláci slavit znovu. 

 

„Jsem samozřejmě šťastný, vůbec jsem nečekal, že bych mohl tuhle partii vyhrát. Před dneškem 

jsem zažíval nejhorší turnaj ve svém životě,“ řekl Duda v rozhovoru po partii. 

 

Dvaadvacetiletý šachista rozhodně není v elitních turnajích žádný nováček. Bývalá juniorská 

jednička stále platí za obrovský talent a momentálně jí patří 15. místo ve světovém žebříčku. 

Dudovo vítězství nad suverénem posledních let ale čekal málokdo. Tím spíš, že Polák se ve 

Stavangeru trápil a dosud třikrát prohrál a jen jednou remizoval. 

 

Carlsen po výhře nad světovou dvojkou a rivalem z posledního zápasu o titul mistra světa Fabianem 

Caruanou cítil šanci dostat se do čela turnaje. Proti Dudovi hrál hodně agresivně, ačkoliv měl černé 

figury, což je na nejvyšší úrovni zpravidla nevýhoda. Nakonec ale musel kapitulovat a samým 

překvapením dokonce podal soupeři podle zvyku ruku, ačkoliv je to kvůli přísným hygienickým 

opatřením zakázané. 

 

„Jednou to přijít muselo, i tak je to ale velké zklamání. Partie mi připadala v jeden moment vyhraná, 

ale přehlédl jsem jeho obranu,“ řekl norské televizi TV2. Devětadvacetiletý Nor naposledy prohrál 

v partii hrané klasickým tempem 31. července 2018 s Ázerbájdžáncem Šachrijarem 

Mameďjarovem. Od té doby zaznamenal 44 výher a 81 remíz. 

 

Stavangerská ‚bublina‘ 

 

Carlsen vyhrával v průběhu koronavirové krize jeden online turnaj za druhým a stál i za zrodem 

štědře dotované série turnajů hrané přes internet, jejíž pokračování už oznámil i pro příští rok. 

 

I šachy se ale pomalu snaží vrátit do normálu, tedy k soubojům naživo s reálnými figurkami. A ani 

ve Stavangeru šestice pozvaných hráčů nepřijde zkrátka - vítěz si odnese v přepočtu 1,7 milionu 

korun. Po polovině odehraných kol zatím vede Armén Levon Aronjan. 

 

Turnaj se koná za přísných hygienických opatření. Všichni hráči, členové týmů a novináři museli 

před začátkem absolvovat desetidenní karanténu a projít sérií testů na koronavirus. 

 

Organizátoři spoléhají na takzvanou „bublinu“, podobně jako například severoamerické soutěže 

typu NBA nebo NHL. Hráči tak nemusí přímo u partie nosit roušky a kromě dezinfekcí nejsou 



 

 

během hry žádná další viditelná opatření ani omezení. Tak jako během nedávné německé 

bundesligy, kde měli šachisté mezi sebou ochranná plexiskla. 

 

 

 
 



 

 

Velmistrovský duel v Praze 

Datum vydání: 10.10.2020  

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

 
Legenda britského šachu, vyzyvatel mistra světa Kasparova a současný viceprezident FIDE Nigel 

Short bude hostem již osmnáctého ročníku pražského šachového festivalu pod taktovkou Pavla 

Matochy. 

Velmistr Short (55 let) se utká v zápase na 10 partií v rapid šachu s nejmladším českým velmistrem 

Thai Dai Van Nguyenem (18 let) a to od soboty 10. října do pondělí 12. října v nádherném sále 

Obecního domu v Praze. 

Kvůli protikoronavirovým epidemiologickým opatřením je zakázán přístup diváků na sportovní 

akce, a tak i velmistrovský zápas bude probíhat v divácky prázdném hracím sále. Chcete-li tento 

duel sledovat, budete mít k dispozici velkoryse pojatý online přenos. Kromě diagramu probíhající 

partie uvidíte skrze video i do turnajového sálu na oba aktéry a zároveň budete moci sledovat živý 

komentář velmistra Štěpána Žilky, doplněný o živé vstupy nejlepšího českého velmistra Davida 

Navary. 

Online přenos poběží na youtube kanále šachy.cz. 

Fotogalerii Šachového festivalu 2020 si můžete prohlédnout zde.   

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F48650/2628505/2020-10-10/61?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://www.zonerama.com/praguechess/946745


 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

Datum vydání: 10.10.2020  

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport/Aktuálně | Strana: 14 | AVE: 5 052 Kč | GRP: 0,06 | 

Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U237N14C/2628505/2020-10-10/64?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/bb86ee9c-28cf-4adb-8e24-d9352c96a1f7


 

 

Scouting – Čechy no.1 2020 

Datum vydání: 10.10.2020  

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

 

Po dlouhé, téměř roční, pauze se první říjnový víkend opět vrátila soustředění projektu „Scouting“. 

Česká část toho projektu uspořádala své soustředění ve spolupráci s ABC Academy v Roztokách u 

Prahy. Trenérské trio, složené ze dvou stálých trenérů a jednoho hosta, tentokrát doplnil předseda 

šachového svazu velmistr Martin Petr. Ten během soboty nejdříve trénoval s nejstarší skupinou, a v 

odpolední části povyprávěl všem účastníkům jaké to je hrát na šachové olympiádě či zaujmout svou 

partií i samotného Garriho Kasparova. 

 

Zbylé přednášky se pak znovu věnovaly hlavně propočtu variant, vizualizaci a správnému 

hodnocení pozice. Všichni účastníci tak absolvovali dohromady přes 11 hodin šachového tréninku. 

Kromě šachových přednášek, čekal na všechny účastníky i úvodní test, jehož výsledky příjemně 

překvapili. Mimošachový program se jako vždy skládal z několika fotbalových zápasů, večerních 

deskových či společenských her, a tentokrát i z návštěvy bázenu.  

Z celkově pozvaných 24 hráčů přijalo pozvání hned 21, čehož si, obzvláště v této době, velice 

vážíme. Program projektu „Scouting“ pro tento rok jistě nekončí, ale v jaké podobě se vrátí není 

vzhledem k novým opatřením jasné. 

 

 

 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F4A02X/2628505/2020-10-10/65?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

228. díl pořadu V šachu 

Datum vydání: 09.10.2020  

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

 

Hostem ve studiu bude čerstvá mistryně ČR Kristýna Petrová, která se k ženskému šampionátu vrátí 

v rozhovoru a v analýzách v elektronické tužce. Dalším tématem pořadu bude samozřejmě Czech 

Open, slavný festival šachu a her, který se letos v Pardubicích konal už po jedenatřicáté. Dlouhou 

tradici nezlomila ani současná nepříznivá epidemická situace. 

 

Září bylo obecně nabité šachovými akcemi a pořadatelům děkujeme za pěkné záběry z jejich 

turnajů. Uvidíte reportáže ze zápasu Česko – Polsko, z MČR juniorů v rapid šachu nebo z jízdy 

šachového trolejbusu ve Zlíně. Pokud by se Vám také podařilo natočit záběry ze světa šachu, které 

by podle Vás měly dostat prostor v šachovém magazínu, neváhejte nám je zaslat na e-mail: 

vsachu@ceskatelevize.cz.  

Tradiční soutěžní otázka: Kdo se stal vítězem hlavního turnaje letošního ročníku Czech Open? 

Odpovídat můžete do konce října na adresu soutez@chess.cz a vyhrát soupravu českých klubovek, 

kterou do soutěže věnoval e-shop šachy.cz.  

Premiéra bude v sobotu 10. 10. od 9:10 na ČT sport.  

 

Přerušení šachových soutěží 

Datum vydání: 09.10.2020  

Zdroj: chess.cz | Autor: Martin Petr | AVE: 4 000 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 3 000 

 

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 

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. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F3A170/2628505/2020-10-09/69?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F3A16X/2628505/2020-10-09/74?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2628505%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

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 

 

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. 

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

Datum vydání: 09.10.2020  

Zdroj: Vyškovské noviny | Rubrika: Sport | Strana: 15 | AVE: 6 618 Kč | GRP: 0,49 | Čtenost: 

44 000 | Tištěný náklad: 6 090 

 

 
 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG41Y15B/2616997/2020-10-09/52?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2616997%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/ca0d1935-26f5-49f3-94e4-8be694d065d4


 

 

Ze života chebského šachu  

Datum vydání: 08.10.2020  

Zdroj: Chebský deník +2 | Rubrika: Sport/Karlovarský kraj | Strana: 13 | Autor: Jaroslav Pilík | 

AVE: 6 566 Kč | GRP: 0,04 | Čtenost: 3 681 | Tištěný náklad: 730 

 

 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZC23513C/2597871/2020-10-08/2?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2597871%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/200f7c09-44be-480f-92f8-ae44ac2edf02


 

 

NA 64 POLÍCH  

Datum vydání: 08.10.2020  

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 14 | Autor: (kal) | AVE: 4 749 Kč | GRP: 0,06 

| Čtenost: 5 288 | Tištěný náklad: 560 
 

 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U235N14B/2597871/2020-10-08/5?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2597871%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/5d318bad-e11e-497c-9dae-3a131f91e81c


 

 

ŠACHY 

Datum vydání: 07.10.2020  

Zdroj: Domažlický deník +4  | Rubrika: Sport - Plzeňský kraj | Strana: 14 | Autor: (ko) | AVE: 870 

Kč | GRP: 0,13 | Čtenost: 12 052 | Tištěný náklad: 1 440 

 

 
 

Občan Flohr 

Datum vydání: 07.10.2020  

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

 

V letním dvojčísle Zpravodaje města Benešov vyšel článek o Salo Flohrovi oceněném před 70 lety 

titulem „šachový velmistr“ s jistým posteskem, že okolnosti jeho vztahu k Benešovu nejsou 

doposud vyjasněny. Nyní lze s radostí konstatovat, že díky oslovení čtenářů a přičinění osobností i 

organizací byly zjištěny hodnověrné informace a dohledány cenné archiválie, na základě nichž 

můžeme spojitost Salo Flohra s Benešovem velice dobře popsat. 

 

Při tomto bádání se totiž ukázalo, že letos bychom si měli připomenout rovněž 90. výročí udělení 

domovského práva v Benešově mistru Salo Flohrovi. Pusťme se do toho ale chronologicky, neboť 

je třeba více údajů uvést na pravou či aspoň pravděpodobnější míru. 

 

Při pročítání dobového tisku ze socialistické éry narážíme i na nesmyslný údaj, který je zřejmě 

ovlivněn jednak bouřlivým přeuspořádáním střední Evropy po 1. světové válce, jednak snad 

neznalostí tohoto vývoje nebo zdejší přílišnou ideologickou podřízeností vůči sovětskému impériu. 

Tím údajem je Flohrovo místo narození, kdy u nás bylo několikrát otištěno, že prý se narodil v 

SSSR, a navíc se autor podivoval, že si Salo vůbec ještě pamatuje češtinu. Naopak lze dnes nalézt 

opačný šum na ruských webech, totiž že se Flohr narodil v Československu. Jak již bylo minule 

uvedeno, není pravda ani jedno – Salo sice vyrůstal u nás v ČSR a náš stát zdárně reprezentoval, ale 

narodil se v Rakouské Haliči (jeho rodná Horoděnka nyní spadá pod území svobodné Ukrajiny). 

Co je však třeba zdůraznit, ačkoli se mnohde uvádí, že Flohrovi rodiče byli povražděni přímo na 

Haliči, že skutečnost patrně byla poněkud odlišná, přestože příčiny jejich odchodu ze života 

potenciálně mohly být válečné vřavě a masakrům i jejich nucenému exilu přeneseně vzato přičteny. 

Podle písemného vyjádření samotného mistra Flohra mu totiž maminka zemřela na sklonku r. 1917 

a otec na počátku r. 1918 až v Lipníku nad Bečvou, kde jejich uprchlická rodina získala azyl v r. 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZD23414C/2597871/2020-10-07/10?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2597871%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F1A5SZ/2597871/2020-10-07/18?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2597871%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/288d0749-3183-4353-b2b1-8af21a1f9cc0


 

 

1917. Naživu zůstali pouze dva chlapci, Salo a Mojžíš Flohrovi, přičemž ani o okolnostech úmrtí 6 

jejich sourozenců během nezvykle krátké doby nadále nic bližšího nevíme. 

 

Naprosto směle se ale můžeme zbavit nejistoty a dvojznačnosti líčení místa výchovy Salo Flohra po 

jeho převzetí ze sirotčince v Mikulově. Oním městem, kde byl r. 1920 malý Salo za snahy a 

podpory rabína umístěn do rodiny a kde absolvoval obecnou i měšťanskou školu, nebyl občasně 

uváděný Benešov, ale Litoměřice. Barvité historky o následném nesnadném živobytí v Praze, o 

náročné manuální práci a pražských šachových kavárnách, jakož o zaměstnání u firmy Oskar Stein 

patrně nejsou vzdáleny od pravdy, nicméně sám Flohr uvádí, že v srpnu 1924 byl přijat do firmy 

Plohn a spol., která se zabývala dopravou a špeditérstvím, jako kancelářský praktikant. 

 

Jak již bylo popsáno v první připomínce velmistra, byl Salo Flohr už v mladickém věku nadějným 

šachistou. Po dvojím triumfu v Kautského memoriálu, úspěších v turnajích Německého šachového 

svazu v ČSR a v Rogašce Slatině 1929 se Flohr stal jednoznačně nejnadějnějším českým šachistou, 

který vyhrával co mohl, jenže to mělo velký háček. Formálně byl polským občanem, pročež by na 

oficiálním mezinárodním kolbišti nemohl reprezentovat Československo. Neodvratně se blížila 3. 

šachová olympiáda v Hamburku 1930, po níž měla následujícího roku proběhnout táž vrcholná 

soutěž dokonce v Praze. A Salo stále nebyl Čechoslovák, i když už u nás žil nějakých 13 let. Pro 

udělení našeho státního občanství bylo dle zákona platného již od Rakouska-Uherska nezbytné 

přiznání domovského práva v některé československé obci. Toto právo mohlo běžně vznikat 

zrozením, oženěním, provdáním apod., nebo až po 10 letech nepřetržitého pobytu v dané obci 

(včetně dalších kritérií, např. nepobírání chudinského příspěvku, i tak ale bylo nutno žádat). Mohlo 

však být získáno i „mimořádně“, tedy rozhodnutím zastupitelstva obce na základě žádosti toho, kdo 

chtěl být oprávněn. Získat domovské právo bylo tak pro Flohra, který bydlel jako dítě v 

Litoměřicích a pak pouze v Praze, poměrně nesnadné, přestože by to jemu i našemu šachovému 

sportu přála spousta lidí, zejména šachistů a příznivců šachu. 

 

Zřejmě v očekávání neupjatosti a nezávislosti vedení obce, jakož i vstřícnosti občanů 

prostřednictvím jejich obecního zastupitelstva mistr Salo Flohr požádal v březnu 1930 o udělení 

domovského práva právě malé město Benešov. Můžeme spekulovat i o tom, zda sehrálo roli jakési 

optimální politické naladění v Benešově, nebo ještě spíše tehdejší schopný, respektovaný a úspěšný 

starosta města pan Josef Steindler (in memoriam od r. 2005 čestný občan Benešova), který sám 

pocházel ze smíšeného českožidovského manželství. Flohrovu žádost písemně podpořily celostátně 

významné osobnosti, jakými byli vrchní ředitel hospodářských lihovarů Arnošt Berka (rovněž Žid, 

k tomu zámožný a vážený občan) a ministerský rada Bohumil Penížka, starosta Ústřední jednoty 

českých šachistů (ÚJČŠ). 

 

Pokud zde zmiňujeme příslušnost k etniku či k nejstarší abrahámovské víře, není to z žádných 

nekalých pohnutek, ale navzdory dnešní mnohdy násilné společenské hyperkorektnosti jde o věcný 

respekt a upřímnou úctu k historickému faktu, že právě z židovského národa se rekrutovala velice 

významná část excelentních šachistů, včetně velmistrů – jen namátkově od Steinitze a Laskera přes 

Flohra, Lilienthala a Botvinnika až po Garriho Kasparova i Bobbyho Fischera. 



 

 

Vraťme se však k případu Flohrova benešovského občanství. Flohr podal na Městský úřad v 

Benešově dne 26. března 1930 obsáhlou strojopisnou žádost o udělení domovského práva s 

podrobným curriculem vitae. Žádost byla doložena potvrzeními přihlašovacího úřadu v 

Litoměřicích o jeho pobytu ve městě v letech 1920–1924 a Policejního ředitelství v Praze o jeho 2 

bydlištích v letech 1924–1925 i soupisem jeho 12 pražských adres z let 1926–1930. Dne 31. března 

1930 Rada města Benešova předložila jeho žádost zastupitelstvu, které schválilo, aby mu takto pro 

účel získání státního občanství bylo poskytnuto domovské právo – domovská příslušnost v městě 

Benešov. Zároveň mu byl předepsán dle platných pravidel poplatek 5.000 Kč s velkorysým 

dodatkem, že pokud by občanství nebylo uděleno, bude mu tato částka vrácena. (Pro představu za 

tehdejších 100 Kč se dalo koupit například 49 l mléka, 34 kg chleba nebo 66 piv.) 

Salo Flohr podal poté 2. června 1930 na Zemský úřad v Praze žádost o udělení čsl. státního 

občanství. Na základě toho si Okresní úřad v Benešově vyžádal 10. června 1930 od městského 

úřadu výpis protokolu o udělení domovského práva, což tři dny nato starosta Benešova učinil. 

Zemský úřad v Praze pak dne 3. července 1930 potvrdil, že „zajišťuje p. S. Flohrovi československé 

státní občanství“ s podmínkou, že uchazeč do 1. července 1931 doloží „průkaz o svém propuštění 

ze státního svazku polského nebo průkaz o tom, že svého dřívějšího státního občanství pozbyl“. 

Konečně mohl Salo Flohr na základě benešovského domovského práva, potažmo tím umožněného 

příslibu československého občanství naši zemi reprezentovat na červencové (sic!) šachové 

olympiádě v Hamburku. Proto dne 7. června 1930 sepsal starosta ÚJČŠ Bohumil Penížka „slavné 

městské radě a městskému zastupitelstvu v Benešově“ uctivé poděkování za zajištění domovského 

práva šachovému mistru Salo Flohrovi. Doslova je zde uvedeno, že se „městské zastupitelstvo 

benešovské zasloužilo o propagaci československého šachu za hranicemi“ a „městská rada zapsala 

se tím v trvalou paměť české historie šachové“. 

Takto tedy zaznělo velkolepé poděkování českých šachistů za osvícený přístup a velevážený akt 

Zastupitelstva města Benešova! 

 

Občanství bylo ovšem definitivně uděleno až o tři roky později, takže můžeme přemítat o tom, že 

Salo Flohr snad dlouho nedodal doklady o pozbytí polského občanství. Každopádně výsledný 

kladný verdikt Zemského úřadu o udělení státního občanství československého je datován 31. října 

1933, do té doby ale už mohl pan Flohr reprezentovat naši zemi ve světě a činil tak se ctí a 

veleúspěšně, jak již víme. 

 

Existuje však ještě další nezávislá spojitost mistra Flohra s Benešovem, která ovšem paradoxně 

vznikla daleko za hranicemi naší země, a to v anglickém Folkestone (trajektový přístav, dnes 

vyústění Eurotunelu). V červenci 1933 tam probíhala 5. šachová olympiáda, které se zúčastnilo 

československé družstvo včetně Flohra a získalo pěkné druhé místo před Švédy a za reprezentanty 

USA. Na turnaj se jako divačka vypravila jistá Věra Meisnerová (později provdaná Platilová z 

Benešova), která byla ve Folkestone na jazykovém pobytu. Zřejmě ji mladý a pohledný Salo Flohr 

musel silně zaujmout, neboť ho sama vyhledala a oslovila. Vedli spolu dlouhé upřímné rozhovory, 

jež brzy vyústily ve vzájemnou náklonnost, která záhy vyvrcholila zhruba roční romancí, kdy pokud 

nebyli spolu, denně si prý psali dopisy. 

 



 

 

Plánovali už i svatbu, ale s tou nesouhlasili Věřini rodiče, takže k ní nedošlo. Přesto se dochovaly 

takové zajímavosti jako fotky Salomona s Věrou při tenisové zábavě ve Folkestone, dokonce i 

jejich fotografie s Alexandrem Aljechinem v Praze Na Příkopě. Láska to byla zjevně veliká a Salo 

na Věru z Benešova nikdy nezapomněl, k čemuž se vrátíme níže. 

 

Přijetí do československého svazku občanského přineslo však Flohrovi i jednu zásadní povinnost, a 

to povinnost brannou. Dne 12. března 1934 byl při odvodu shledán jako vojenské služby schopen, 

byť se „slabší tělesnou konstitucí“ a 1. října 1934 byl vtělen k pěšímu pluku 48 „Jugoslavie“. Jeho 

vojenský kmenový list kromě toho, že potvrzuje benešovskou příslušnost vojáka, svědčí také o další 

vzniklé spojitosti s Benešovem, která se nejspíš odvíjela až následně od jeho příslušnosti k obci. 

Onen 48. pěší pluk sídlil v Benešově do roku 1936, kdy byl dislokován do Jaroměře, kam Salo 1. 

října 1936 nastoupil jako náhradní záložník na pětiměsíční vojenský výcvik, z něhož byl propuštěn 

do civilu jako vojín 27. února 1937. Pluk vznikl přejmenováním legendárního Pěšího pluku č. 102, 

po němž se nám dodnes zachovala „kasárna stodruháků“. Připomeňme, že „péčí stodruháků“ byl 

postaven centrální objekt památníku obětem válek s Bendovým sousoším před benešovským 

gymnáziem, jak je na jeho kamenném soklu vytesáno. 

 

V kmenovém listu se můžeme též dočíst, že český odvedenec Salo Flohr, narozený 21. listopadu 

1908 v Horoděnce v Polsku, příslušný do Benešova, občanským povoláním profesionální mistr 

šachu, byl 159 cm vysoký, měl kaštanové vlasy a modré oči. Kromě již zmíněné obecné a 

měšťanské školy jsou zde uvedeny i dva ročníky školy obchodní. Dlužno ale dodat, že zde narazíme 

na další „záhadu“, kterou je osoba, vypsaná v kolonce jako nejbližší příbuzný. Tou byla jakási Sára 

Flohrová, bytem v Polské ulici v Praze. O takové manželce nic nevíme, sestra by se vymykala 

známému tragickému osudu sourozenců Flohrových, takže snad tetička, nebo švagrová? 

Ke zde dříve zmíněnému plánovanému zápasu mezi Aljechinem a Flohrem je třeba pro šachové 

laiky dodat, že Alexandr Aljechin po odvetné porážce Maxe Euweho se stal opět mistrem světa a že 

právě proti němu kongres FIDE určil v r. 1937 jako oficiálního kandidáta Salo Flohra. Souboj měl 

proběhnout v ČSR za financování Janem Antonínem Baťou v r. 1939, jenže jak jsme již uvedli, 

kvůli Mnichovu 1938 k zápasu nedošlo a Flohrova naděje na největší úspěch byla zhacena. 

Pro dotvoření rámcové představy o Flohrově povaze a jeho životních zážitcích není od věci dodat 

ještě pár z nesčetných humornějších historek. Je zajímavé, do jaké míry se Flohr zahleděl do Ruska 

nebo snad i do Sovětského svazu. Bylo to znát již v meziválečném období, kdy náš západní svět s 

bolševickým molochem příliš nekomunikoval. Přesto by asi nebylo spravedlivé přisuzovat Flohrovi 

byť jen punc levicového intelektuála. Zřejmě to bylo důsledkem jeho primární orientace na šachy, 

které měly v ruskojazyčné říši velkou tradici, již nenarušila ani komunistická nadvláda – právě 

naopak. V té době měly „šachmaty“ v Rusku obrovské zázemí a vyrůstaly další a další generace 

šachistů včetně nadějných, budoucích světových mistrů. Když Flohr přijal nabídku souboje s 

Botvinnikem v r. 1933, byla mu nachystána velkolepá, jistě tak trochu potěmkinovská sláva. 

Rusové totiž při jeho šachovém zájezdu i pokoutně taktizovali, takže mu přímo během partie s 

Botvinnikem věnovali sobolí kožich. Taková šuba měla vždy exkluzivní hodnotu a Flohra to značně 

vyvedlo z míry, až to mohlo mít vliv na ne zcela úspěšný výsledek s Botvinnikem. Jaké ale 

překvapení, když pak v Praze toho sobola přinesl ukázat kožešníkovi a ukázalo se, že je to obyčejný 

tchoř (považovaný za náhražku). 



 

 

 

V průběhu války, kdy po přestěhování se do země sovětů čekal na udělení jejich občanství s 

manželkou Raisou v hotelu v milované Gruzii, byl najednou povolán na milici. Tam mu sdělili, že 

se konečně stal občanem Sovětského svazu. I vrátil se rozradostněn do hotelu, kde na něj tamní 

personál najednou koukal mírně svrchu. Flohrovi nedostali ani snídani a oběd, načež na dotaz bylo 

Flohrovi vysvětleno, že už nemá nárok a že si musí sbalit svých pět švestek a vypadnout na ulici, 

jelikož prý odteď není cizozemec, takže se musí ubytovat jinde. 

Poctivě přiznejme, že prý Flohr nebyl nijak zvláštním milovníkem hudby, zejména ne té vážné, 

klasické. Pokud někde musel absolvovat hudební produkci, vždy to pouze nějak přetrpěl. Zato pro 

běžného Čecha je možná příjemné zjištění, že byl posléze velkým ctitelem našeho Karla Gotta a 

údajně vlastnil většinu jeho vinylových desek. 

 

A ještě o vážných věcech nevážně, neboť Salo Flohr byl člověk úsměvu i vtipu. Následující dialog 

u kávy popsal jeho životopisec, rusko-nizozemský šachista Genna Sosonko. „Jak byste hrál s 

Aljechinem, kdyby se býval ten zápas odehrál? A kdyby byl opět počátek čtyřicátých let, odjel 

byste znovu do Moskvy nebo byste raději zůstal v Londýně?“ – zeptal jsem se ho. „Co by kdyby…“ 

šalamounsky odrazil moje otázky. „Víte, co říkají Poláci? Kdyby moje teta měla knír, byl by to 

strejda!“ – a zasmál se, když jsem mu řekl mnohem vulgárnější ruský ekvivalent o babičce a 

dědečkovi. „Samozřejmě bych se vyvaroval chyb, které jsem udělal, ale určitě bych udělal mnoho 

jiných …“ 

 

Víme sice, že Flohr už od konce třicátých let nikdy nedosáhl šachové hvězdné kupole, přestože byl 

v r. 1950 jmenován (vlastně zpětně) velmistrem, nicméně nadále pokračoval ve svých paralelních 

činnostech, v nichž byl neméně úspěšný. Kromě trenérské, exhibiční a propagátorské činnosti to 

byla zejména šachová žurnalistika, která si jistě vyžádala kvalitní zvládnutí písemné ruštiny, což 

ostatně již dříve dokázal i v jiných jazycích. Stal se váženým přispěvatelem vyhlášeného a široce 

oblíbeného týdeníku Ogoňok, psal též do Pravdy a Izvestijí, dokonce publikoval stále i česky v 

Československém sportu. 

 

Ale určitě nelze pominout jeho oblíbené simultánní partie. Ty si Flohr rozhodně neodpustil, přičemž 

zavítal často za hranice Sovětského svazu a velice rád se vracel i do téměř rodného Československa. 

Tyto spanilé jízdy prováděl už od poválečné doby, ale na jeho partie z nedávných 70.–80. let mají 

dosud mnozí pamětníci hluboce zažité vzpomínky, kdy semo tamo někteří jednotlivci svedli uhrát 

remízu nebo dokonce i vyhrát. Jen namátkově za mnohá jiná místa, kam Salo na simultánky zavítal, 

jmenujme kromě Prahy, Brna či Ostravy třeba Kolín, Náchod, Jaroměř, Rýmařov, Veselí nad 

Moravou, Uherské Hradiště – a v roce 1973 i Benešov. Odtud pochází i známý snímek benešovské 

simultánky z tisku, o němž je možno uvést, že mezi stojícími diváky v popředí je zcela s jistotou k 

poznání paní Věra Platilová, rozená Meisnerová. Flohrovi životopisci uvádějí, že prý při žádném z 

výjezdů k nám do Čech nezapomněl navštívit právě Věru, svoji první lásku z Benešova, naposledy 

ještě rok před svou smrtí. 

 

Díky archivním materiálům tedy záhad ubylo a my přinejmenším známe dobře okolnosti Salovy 

příslušnosti a vztahu k Benešovu. Velmistr Flohr byl nejen šachovým géniem a zvláštním 



 

 

světoobčanem, ale nebyl žádnou primadonou, byl oblíbeným, vlídným a zábavným člověkem. 

Největší, až legendární slávu přinesla jeho mistrovská šachová kariéra ve 30. letech minulého století 

v barvách československého družstva a naděje na titul mistra světa. Nezapomeňme, že to umožnilo 

osvícené jednání starosty Benešova a výjimečný akt městského zastupitelstva právě před 90 lety 

Poděkování patří Šachovému svazu ČR, který autorovi textu o Flohrovi zprostředkoval kontakt s 

významným šachovým spisovatelem Janem Kalendovským, jemuž je nutno vyjádřit vděk za 

velkorysou spolupráci a ochotně poskytnuté podklady. Následně byl osloven i SOA Benešov v 

osobě pana Michala Sejka, kterému se podařilo dohledat doposud neznámé cenné materiály o 

udělení domovského práva panu Flohrovi. A velký dík je nutno vyslovit rovněž rodině zmíněné 

paní Věry Platilové za konzultaci. Potažmo velké poděkování spisovatelům Gennovi Sosonkovi 

(„Nejen o Salo Flohrovi“ – české vydání 2003) a zejména Vladimíru Moščenkovi („Salo Flohr. 

Hořká česká čokoláda“ – ruské vydání 2015), z jejichž knih si autor dovolil převzít různé veselé i 

vážnější historky o našem hrdinovi. 

 
 

 
 

Článek vyšel také na Benesov-city.cz.   

  

https://www.benesov-city.cz/obcan-flohr/d-91029


 

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

Datum vydání: 07.10.2020  

Zdroj: Pardubický deník | Rubrika: Sport/Pardubicko | Strana: 12 | Autor: (zz, fn) | AVE: 9 445 Kč | 

GRP: 0,13 | Čtenost: 11 576 | Tištěný náklad: 2 050 

 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020VP23412E/2598318/2020-10-07/28?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2598318%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/6438d901-94a5-4ff1-998a-413087c81554


 

 

Dražby starých pokladů 

Datum vydání: 06.10.2020  

Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Poslední strana | Strana: 18 | Autor: PAVEL MATOCHA | GRP: 

2,01 | Čtenost: 180 764 | Tištěný náklad: 39 144 | Prodaný náklad: 31 468  

 

 
 

Nový olympijský podcast na radiožurnálu s předsedou ŠSČR Martinem Petrem 

Datum vydání: 06.10.2020  

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

 

Poslechněte si nový díl olympijského podcastu Radiožurnálu s šachovým velmistrem a předsedou 

Šachového svazu České republiky Martinem Petrem. Třicet minut povídání o dopadu Covid-19 na 

šachy, který byl asi ze všech sportů nejmenší. 

Jak probíhá online MČR v šachu, výhody i nevýhody online turnaje, vzrůstající popularita online 

turnajů mistra světa Magnuse Carlsena. Současnost a šachové turnaje.  Komentování šachových 

partií. David Navara a jeho 10. titul mistra ČR. Nová nastupující generace talentů v čele s 

Václavem Fiňkem, příprava šachistů na partii. O tom všem mluví Martin Petr v novém 

olympijském podcastu Radiožurnálu. 

Podcast si můžete poslechnout na webu Radiožurnálu. 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020L233A18D/2724959/2020-10-06/4?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2724959%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20F0A0RR/2598318/2020-10-06/29?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2598318%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 

Okresní přeborníci mládeže v šachu 

Datum vydání: 06.10.2020  

Zdroj: Týdeník Bruntálský Region | Rubrika: Sport | Strana: 15 | Autor: (šim) | AVE: 1 300 Kč | 

Tištěný náklad: 3 090 

 

 
  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020RG41B15C/2598318/2020-10-06/32?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2598318%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/40cd80c7-6feb-48e5-8322-64af568bfa0b


 

 

Šachy v době koronavirové: „Plexiskla uprostřed šachovnice nemáme v plánu,“ 

směje se předseda svazu 

datum vydání: 06.10.2020  

Zdroj: ČRo - radiozurnal.cz +1  | Rubrika: Sport | Autor: Anna Duchková | AVE: 15 000 Kč | GRP: 

0,62 | RU / den: 55 760 | RU / měsíc: 740 274 

 

Šachů se kooronavirus dotkl asi nejméně ze všech sportů. Profesionální soutěže se totiž dají hrát i 

online. Jak se v šachách pozná, jestli hráč během online partie podvádí? V čem tkví dlouhodobá 

dominance Davida Navary a je možné, že v Česku roste budoucí mistr světa? Poslechněte si nový 

díl Olympijského podcastu Radiožurnálu s šachovým velmistrem a předsedou Šachového svazu ČR 

Martinem Petrem.  

 

 
 

  

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A3PA20F00011/2598318/2020-10-06/34?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2598318%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A3PA20F00011/2598318/2020-10-06/34?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2598318%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

S teorií her od šachů po politiku 

Datum vydání: 06.10.2020  

Zdroj: Vesmír | Rubrika: Téma - Hry | Strana: 38 | Autor: Martin Dlouhý | AVE: 93 724 Kč | 

Prodaný náklad: 5 500 

 

 
 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/A9CA20103801/2598318/2020-10-06/35?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2598318%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/5ebd663d-f32e-447b-a751-103f5ac81a59


 

 

 
 

Článek vyšel také na stránkách Enviweb.cz.   

 

MČR dětí do 8 let se bude hrát v Nových Hradech 

Datum vydání: 05.10.2020  

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

 

Komise mládeže ŠSČR vybrala nabídku Šachové Akademie VŠTE České Budějovice jako vítěznou 

v konkurzu na pořadatele MČR dětí do 8 let. Vítězná konkurzní nabídka je dole, bude se hrát 28. – 

29. 11. 2020 v Nových Hradech. 

  

http://www.enviweb.cz/rss/227837
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20EZ9196/2598318/2020-10-05/53?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2598318%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/b42ee834-7cba-432a-b824-aa946db38fd0


 

 

Šachový Turnaj Mušketýrů 2020 

Datum vydání: 05.10.2020  

Zdroj: vysocina-news.cz +1 | Autor: Josef Fišar |  AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,03 | RU / den: 2 752 | 

RU / měsíc: 36 536 

 

V neděli 4. října se v šachové klubovně TJ Žďár nad Sázavou odehrál devátý ročník šachového 

Turnaje mušketýrů. Účast 23 hráčů považují organizátoři za velmi pěknou, celý turnaj proběhl v 

naprosté pohodě bez nejmenšího incidentu.  

 

Švýcarským systémem se odehrál turnaj jednotlivců na sedm kol, 2×15 minut s přídavkem pět 

sekund na tah s nenasazováním hráčů proti hráčům z vlastního oddílu (týmu). Olympijským 

způsobem se poté sečetly partiové body třech nejlepších hráčů z každého týmu. Vítězem se stalo 

družstvo starších mušketýrů ze Žďáru nad Sázavou s těsným náskokem půl bodu před obhájcem 

prvenství z loňského roku týmem z Oudoleně. Třetí místo získalo Velké Meziříčí, jejich hráč Adam 

Simajchl byl nejlepším hráčem celého turnaje. Další pořadí – Křižánky starší, Žďár mladší 

mušketýři, tým neregistrovaných hráčů z Banjo baru Žďár nad Sázavou a tým mladších mušketýrů 

z Křižánek. 

 

 
 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/I53A20EZ0005/2598318/2020-10-05/55?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2598318%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 

O pohár písecké starostky se hrálo za zavřenými dveřmi 

Datum vydání: 04.10.2020  

Zdroj: jcted.cz | AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 000 

 

PÍSEK - ŠACHklub Písek pořádal v neděli 4. října 22. ročník turnaje v rapid šachu O pohár 

starostky města Písku open Písek 2020. Turnaj byl zároveň přeborem Jihočeského kraje v rapid 

šachu dorostenců, juniorů a dospělých. Kvůli vleklým problémům s covidem spousta šachistů 

nedorazila. Na osmnácti šachovnicích se představilo třicet šest hráčů, včetně několika hráček, což 

byla účast přibližně třetinová od předchozích ročníků. Tentokrát nemohli přihlížet ani příznivci 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/OPCZ20EYA1LP/2598318/2020-10-04/68?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2598318%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

šachu, protože turnaj se odehrával za zavřenými dveřmi píseckého kulturního domu. Ty však 

nezabránily tomu, aby po celodenním klání byly uděleny ceny vítězům a dekorováni krajští 

přeborníci. Jejich jména se dočtete v papírovém vydání Píseckých postřehů. 

 

 

 

  
 

 
 

 

   

   



 

 

   

   

 
 

 

   
 

 

Šachové okénko Rokycanského deníku: říjen 2020 

Datum vydání: 03.10.2020  

Zdroj: Rokycanský deník | Rubrika: Rodina | Strana: 4 | AVE: 6 336 Kč | GRP: 0,00 | Čtenost: 0 | 

Tištěný náklad: 1 180 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020ZR23104B/2598318/2020-10-03/77?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2598318%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 

 
  

https://sysel.newtonmedia.eu/link/bad64f3d-7ecb-4627-87bf-7169a3374551


 

 

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ 

Datum vydání: 03.10.2020  

Zdroj: Vyškovský deník +5 | Rubrika: Sport | Strana: 14 | AVE: 4 729 Kč | GRP: 0,06 | Čtenost: 5 

288 | Tištěný náklad: 560 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/2020U231N14B/2598318/2020-10-03/78?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2598318%2Fpage%2F1%2Ffirst
https://sysel.newtonmedia.eu/link/5e3af154-a324-4f9c-a65f-d49ba2f20c37


 

 

Klub šachistů Říčany 

Datum vydání: 03.10.2020  

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

 

Jáchym Němec mistrem ČR 

Nejlepší čeští hráči v mládežnických kategoriích se o víkendu 5. 9. - 6. 9. sešli na Jihočeské 

univerzitě v Českých Budějovicích na Mistrovství ČR v rapid šachu. Hrálo se tempem 2 x 20 minut 

+ 5 vteřin na tah. Do finále M ČR bylo nutné se probojovat z krajských kol, včetně děvčat, která 

mají často svá mistrovství OPEN. 

KŠ Říčany 1925 ovládli kategorii do 12 let. Mistrem ČR se stal Jáchym Němec a převahu našeho 

klubu potvrdil 4. místem Tobiás Pressler.  V kategorii do 14 let skončil na skvělém 6. místě Jáchym 

Šmolík. 

V kategorii dívek jsme měli letos nejmenší zastoupení za poslední roky. I výsledek Sophie Day v 

kategorii do 10 let byl horší než loňské umístění v této kategorii. Letos prohra v posledním kole 

rozhodla až o 14. místě. 

  

Zahraniční vítěz Poháru města Říčany 

I přes nejasnosti okolo opatření COVID-19 se uskutečnil 18. ročník Poháru města Říčany za velmi 

solidní účasti. Turnaje ve dnech 22. 8. - 29. 8. se zúčastnilo 137 hráčů. 

Poprvé v historii Poháru se stal vítězem zahraniční hráč, mezinárodní mistr Sebastian Plischki z 

Německa. Velkým překvapením bylo 2. místo odchovance z Týnce nad Sázavou, devatenáctiletého 

Davida Zvolenského. Na 3. místě skončil opět dvojnásobný vítěz, mistr FIDE, Tomáš Vojta z 

Vlašimi. Nejlepší ženou byla Anna Lhotská z Oáza Praha. 

 

Nejlepším domácím hráčem se stal Zdeněk Voráček na celkovém 15. místě.  

V rámci Poháru města Říčany se hrají turnaje dva. Turnaj B ovládl Pavel Sedláček z Viktorie 

Žižkov. Nejlepším domácím hráčem byla v B turnaji Hanka Bartošová. 

Turnaj se hrál také jako Krajský přebor. V kategorii mužů obsadil Zdeněk Voráček 5. místo. Marek 

Otruba byl v kategorii do 20 let třetí.  Lee Anh Dung se stal krajským přeborníkem do 18 let před 

Michaelem Strnadem. Krajskou přebornicí do 20 let se stala Hanka Bartošová a Monika Strnadová 

obhájila vítězství do 18 let. 

 

Domácího prostředí využilo 34 hráčů. Musím opět poděkovat stabilnímu organizačnímu výboru, 

který tento dlouhý turnaj zvládá. Jmenovitě se jedná o Marii Jirouškovou, Zdeňka Hegera, Milana 

Němce. Rovněž tak pochopení vedení KC Labuť v rámci zajištění protiepidemických opatření v 

hracím sále. 

 

Naše nejúspěšnější mladí hráči se zúčastnili ve stejném termínu otevřeného M ČR mužů. Jáchym 

Němec skončil na 43. místě (nasazen jako 54.), Martin Novotný skončil na 57. místě a Jáchym 

Šmolík na 63. místě. 

Jaroslav Říha 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/N9EA20EX0012/2598318/2020-10-03/79?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2598318%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

 
 

Větrné mlýny semlely konkurenci 

Datum vydání: 02.10.2020  

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 

 

Načali novou desetiletku. Pořadatelé mezinárodního festivalu šachu a her, který je více znám pod 

názvem Czech Open, zorganizovali 31. ročník. Letos jim ale dělal společnost nechtěný „kolega“. 

Jeho jméno je koronavirus a rozhodně nepomáhá. Škodí. Kvůli němu se festival odehrál až na konci 

září a tak trochu v tichosti. Respektive ve stínu ostatních sportů, které normálně v červenci 

podřimují. 

 

HOLANDSKÁ NADVLÁDA 

Stejně jako v letním období se staly jeho zásadní náplní šachy. I když… Rovněž královská hra byla 

na programu osekána. Nicméně bonbonky známé z minulosti se rozbalovaly rovněž v Ideonu. 

 

Tím nejsladším vždy bývá velmistrovský turnaj s označením Pardubice Open. Letos ho ovládli 

šachisté z Nizozemska. Vítězem se stal aktuální mistr své země Lucas van Foreest. Na bronzový 

stupínek pak vystoupal jeho krajan Robby Kevlishvili. Mezi zástupce země větrných mlýnů se 

vměstnal Lukasz Jarmula z Polska. Oba zmínění navíc splnili normu pro udělení velmistrovského 

titulu. Češi se tentokrát na stupně vítězů nevešli. Obhájce prvenství z 30. ročníku Jiří Štoček skončil 

čtvrtý. 

Druhým hlavní turnajem byl Motorgas Open. Z vítězství se těšil Stanley Yin z Německa před 

Davidem Zigmundem z Nymburka a Lukášem Zelbou z ŠK Lípa u Hradce Králové, zároveň 

nejlepší hráč do dvanácti let. 

Na vysvětlenou: hlavní turnaje ve vážných partiích (oba devítikolové) se konaly pouze dva namísto 

obvyklých čtyř. Ke stolkům zasedlo celkem 230 šachistů z 23 zemí. Kromě České republiky měly 

nejpočetnější zastoupení Německo a Polsko. Ze vzdálenějších zemí dorazili hráči z Indie, Iránu, 

Tuniska či dokonce Bermud. 

 

V RAPIDU BYLO NÁS PĚT 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/593/article/M9YA20EW0016/2598318/2020-10-02/87?tab=Text&backUrl=%2Fcs-CZ%2Farchive%2F593%2Fsearch%2F2598318%2Fpage%2F1%2Ffirst


 

 

Další laskominou bývá turnaj v rapid šachu Pardubický kraj Open. Osm desítek vyznavačů rychlého 

přemýšlení, včetně šesti velmistrů bojovalo po dva dny o zajímavý cenový fond. Stejně jako v 

předchozích letech měl statut mistrovství České republiky. Po napínavém boji do poslední partie 

získalo stejně bodů hned pět hráčů. Pomocná kritéria určila za vítěze Petro Golubku z Ukrajiny před 

čtveřicí českých hráčů v čele s Vlastimilem Babulou, který tak získal domácí titul. Celkové na 

třetím místě skončil pardubický mezinárodní mistr Jakub Půlpán a čtvrtý pak pardubický 

odchovanec a hráč ŠK Polabiny Viktor Láznička. 

 

BLESK JMÉNEM PŮLPÁN 

Svůj věhlas na této ojedinělé akci svého druhu si zajistily také doprovodné turnaje. 

Ten bleskový s názvem Bulínský, Vávra & Zemanová Šimonová Open suverénně ovládl zmíněný 

Jakub Půlpán. Druhé místo bral Petro Golubka a třetí byl talentovaný Richard Stalmach z Frýdku-

Místku. Do této nejrychlejší šachové disciplíny se zapojilo přes padesát hráčů. 

V klání Gasco Open, které bylo zároveň otevřeným MČR ve Fischerových šachách, získali dva 

hráči shodně bodů, když tratili pouze vzájemnou remízou. O mistru tak rozhodlo až pomocné 

hodnocení, které pomohlo Vojtěchu Zwardoňovi. Stříbrný stupínek „zbyl“ na jediného velmistra v 

turnaji Pavla Šimáčka. Bronz potom získal Jan Soural z Pankráce. 

Czech Open ale už dávno nejsou jenom šachy. Líté boje se odehrály v dalších hrách, jako jsou go, 

scrabble, shogi, dáma, bridž, hospodský kvíz či skládání Rubikovy kostky. 

 

Výsledky od šachových stolů Czech Open 

 

Pardubice Open – hlavní turnaj A: 1. Van Foreest (Niz.) 7,5 b., 2. Jarmula (Pol.) 7 b., 3. Kevlishvili 

(Niz.) 7 b., 4. Štoček 6,5 b., 5. Noe (Něm.) 6,5 b., 6. Plát 6,5 b., 7. Petr 6,5 b., 8. Mendonca (Ind.) 

6,5 b., 9. Vrolijk (Niz.) 6 b., 10. Golubka (Ukr.) 6 b. 

Motogas Open – hlavní turnaj B: 1. Yin (Něm.) 7,5 b., 2. Zigmund (Sokol Nymburk) 7,5 b, 3. Zelba 

(ŠK Lípa) 7 b. 

Pardubický kraj Open – turnaj v rapidu: 1. Golubka (Ukr.) 7 b., 2. Babula (1. Novoborsky ŠK) 7 b., 

3. Půlpán (DP Praha) 7 b., 4. Láznička (2222 ŠK Polabiny Pardubice) 7 b. 5. Červený (Důras Bvk) 

7 b., 6. Plát (ŠK Joly Lysá nad Labem) 6,5 b., 7. Votava (2222 ŠK Polabiny) 6,5 b., 8. Bouška 

(2222 ŠK Polabiny) 6,5 b., 9. Karas (Sloven.) 6 b., 10. Vykouk (Zikuda Turnov) 6 b. 

Gasco Open – otevřené mistrovství ČR ve Fischerových šachách: 1. Zwardoň (Beskydská šachová 

škola) 6,5 b., 2. Šimáček (Zikuda Turnov) 6,5 b., 3. Soural (TJ Pankrác) 4 b. 

Bulínský, Vávra & Zemanová Šimonová Open: 1. Půlpán (DP Praha) 10,5 b., 2. Golubka (Ukr.) 9,5 

b., 3. Stalmach (Sokol Frýdek Místek) 8,5 b. 

Český lev Kolešovice Open – turnaj čtyřčlenných družstev: 1. Stay Positive 14 b., 2. ŠK Zikuda 

Turnov 12 b., 3. 3. MS Brno 11 b., 4. Walkův protigambit 11 b., 5. TJ Jiskra Hořice 10 b. Pořadí 

MČR: 1. Turnov, 2. Brno, 3. Jiskra Hořice. 
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Novinky od šachovnice 
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NA 64 POLÍCH 
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Vodní pólo na Labi a hokej na rybníku. Prymula vyhnal sportovce na mráz 
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Kvůli omezení počtu osob maximálně na deset ve vnitřních prostorách se halové sporty hromadně 

přesouvají ven, kde je maximální počet osob zvýšen na dvacet. Co na první pohled vypadá jako 

poměrně zdařilé řešení, se ukazuje v mnohých odvětvích jako náročná výzva. 

„Uvnitř nemůžeme hrát zápasy, protože počet hráčů dvou týmů převyšuje nařízený maximální počet 

osob, tedy deset. Tím, že jsme utkání přesunuli ven, jsme sice toto nařízení obešli, ale zatím to 

nevypadá na bůhvíjakou výhru. Hráči si stěžují, že je voda v Labi už dost studená, a navíc nám 

proud vody několikrát během utkání odnesl míč přes zdymadlo,“ postěžoval si Vladimír Vlahý, 

trenér pardubického manšaftu vodních pólistů, kteří ve středu sehráli přípravné utkání proti týmu z 

Brna přímo uprostřed města na řece Labi. 

„Nařízení přišlo rychle a my jsme nebyli schopni zajistit náhradní venkovní bazén. Ten na 

koupališti nesplňuje požadavky. Zatím zkusíme odehrát několik zápasů na Labi. Pokud budou 

komplikace narůstat, jsme připraveni mistrovská utkání přesunout na nedaleký Bohdanečský 

rybník. To zase ale musíme stihnout do konce listopadu, kdy se chystá výlov rybníku. Obecně ta 

zimní venkovní sezóna bude napínavá, jelikož pokud nám zamrznou stojaté vody, budeme muset 

celý ročník odehrát na řece,“ zamyslel se trenér. 

Hráči vodního póla nejsou jediní, kdo se musí po přesunu z vnitřních prostor do těch venkovních 

potýkat s problémy s tím spojenými. 

 

„Bohužel jsme museli šachové turnaje přesunout ven. I když jsou šachy individuální sport, nemáme 

dostatečné kapacity na to, aby každá dvojice hrála v separátní místnosti. Turnaje probíhají v halách, 

kde je vedle sebe několik stolů. Pokud bychom počítali s maximálním množstvím pěti stolů, trval 

by takový turnaj tři čtyři dny a to není únosné. Přesouváme tak následující krajský přebor na 

parkoviště před halu, kde bude deset soutěžních stolů. Pokud však bude foukat silný vítr, hrozí 

rozfoukání figurek na šachovnici, ale s tím se nedá nic dělat,“ pokrčil rameny Adam Brandýs, 

krajský koordinátor šachových turnajů. 

 

„Hokejová sezóna se odkládá do té doby, než zamrznou rybníky. Nemůžeme hrát uvnitř v deseti. 

Navíc spousta týmů nemá venkovní led. Nezbývá nám tedy než doufat, že mrazy přijdou letos 

brzy,“ nastínil možný vývoj letošní hokejové ligy předseda Českého hokejové svazu Tomáš Král. 

S menšími či většími komplikacemi se rovněž musí potýkat volejbalisté či házenkáři. Z jejich strany 

se nejvíce obávají větru, který by případně mohl míč nepříznivě zanášet, na což nejsou z haly 

zvyklí. 
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