
 

 

 

 

 

Týdenní šachové monitoringy  

(„Šachové čtení na víkend“) 

 

 

Březen 2021 



1. – 5. března 2021: 

Šachové čtení na víkend: Carlsenův spor se svazem a sedmnáctiletá slovenská 

rozhodčí 

Co se událo v šachovém světě během uplynulého týdne? Server Lidovky.cz informoval o neshodách 

nejlepšího šachisty současnosti Magnuse Carlsena s norských šachovým svazem. Měsíčník Prahy 5 

připomněl 94. narozeniny Josefa Čermáka, zakladatele smíchovského šachového klubu a 

organizátora mnoha turnajů, a slovenský deník Nový Čas přinesl příběh Emy Romanové. Ta se stala 

šachovou rozhodčí v pouhých 17 letech. Příjemné víkendové čtení!  

Lidovky.cz: Hazard ohrožuje šachového šampiona. Naštvaný Carlsen se kvůli penězům od sázkovky 

hádá s krajany 

Žebříček nejlepších šachistů světa sice stále vede norský velmistr Magnus Carlsen (2847 ELO), ale už 

ne tak suverénně jako dříve. Slušný náskok si sice mistr světa stále udržuje, před druhým americkým 

velmistrem Fabianem Caruanou má náskok 27 bodů a před třetím, čínským velmistrem Dingem 

Lirenem, 56 bodů, ale důvodem může být absence většiny ratingovaných turnajů kvůli koronavirové 

krizi. 

 

 

  

https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sporty/hazard-ohrozuje-sachoveho-sampiona-nastvany-carlsen-se-kvuli-penezum-od-sazkovky-hada-s-krajany.A210301_194726_ln-sport-ostatni_atv
https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sporty/hazard-ohrozuje-sachoveho-sampiona-nastvany-carlsen-se-kvuli-penezum-od-sazkovky-hada-s-krajany.A210301_194726_ln-sport-ostatni_atv


Pětka: Josef Čermák oslavil již své 94. narozeniny 

Nestor Šachového klubu Smíchov Josef Čermák oslavil koncem ledna své 94. narozeniny. Narodil se a 

dětství prožil v Pardubicích. Po druhé světové válce se podílel na budování pohraničí, vystudoval 

Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. 

 



Lidové noviny: Lev mění teritorium 

Zatímco ve fotbale zimní přestupní termín již skončil a fungoval výhradně mezi kluby, v šachu je 

všechno otevřenější. Přestupuje se stále – a nejen mezi kluby, ale i mezi národními reprezentacemi. 

 

  



Nový Čas: Najmladšia šachová rozhodkyňa má 17 rokov! 

Obrovský úspech! Eme Romanovej zo Skalice (17) sa v decembri minulého roku podarilo úspešne 

absolvovať školenie šachových rozhodcov. Organizujú ho ženská komisia Mezinárodnej šachovej 

federácie (FIDE) a Európska šachová únia. Vo veku 17 rokov sa tak stala jednou z nejmladších 

rozhodkýň na svete. Prejsť náročnou skúškou přitom dokázala iba polovica z prihlásených žien z celej 

Európy. 

 



 

 

  



Vyškovský deník: Na 64 polích 

 

 



8. – 12. března 2021:  

Šachové čtení na víkend: Dámský gambit jako muzikál, Pythagorova věta na 

šachovnici neplatí 

Nevíte, co číst tento víkend? Zkuste to se vzpomínkou Lidových novin a autora Pavla Matochy na 

jednu z nejpozoruhodnějších osobností československé šachové historie Richarda Rétiho nebo s 

články věnujícími se proběhlým konferencím, které se stejně jako soutěže přesunuly do online 

prostředí. Znovu se také psalo o seriálovém hitu Dámský gambit, příběh geniální šachistky Beth 

Harmonové se totiž dočká muzikálového zpracování. 

Lidovky.cz: Šach mat ve vysokých tóninách. Z Dámského gambitu bude i muzikál 

Produkční společnost získala práva na knižní předlohu úspěšného seriálu společnosti Netflix. 

Znamená to, že se zázračná šachistka Beth Harmonová podívá na divadelní prkna i v muzikálu. Zatím 

není jasné, kdy bude dílo hotové. 

 

  

https://www.lidovky.cz/kultura/sach-mat-ve-vysokych-toninach-z-damskeho-gambitu-bude-i-muzikal.A210309_144149_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/kultura/sach-mat-ve-vysokych-toninach-z-damskeho-gambitu-bude-i-muzikal.A210309_144149_ln_kultura_jto


Horácké noviny: Šachy se přesunuly do on-line prostředí internetu 

V měsíci únoru proběhly konference Krajského šachového svazu Kraje Vysočina a také celostátní 

konference Šachového svazu České republiky, které potvrdily zrušení všech šachových soutěží v 

sezóně 2020/2021. Přesto se šachy dále hrají…. Pochopitelně on-line, stejně tak, jak proběhly obě 

tyto konference. 

 

  



Lidové noviny: Pythagorova věta neplatí 

Přesně před sto lety byla zveřejněna jedna z nejkrásnějších a nejznámějších šachových studií historie. 

Tu koncovku s králem a jediným pěšcem na obou stranách, která vypadá na první pohled jako triviální 

a nezajímavá výhra černého, složil Richard Réti, šachista stejně pozoruhodný jako ona studie. 

 

  



Rokycanský deník: Šachové okénko Rokycanského deníku 

Zánikem Rakousko-Uherska se z jeho nadvlády vymanily i všechny jihoslovanské národy. Vytvořily 

stát pod názvem Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, což byla pozdější Jugoslávie, kterou tvořily 

státy: Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko a Slovinsko. Slovinec Milan 

Vidmar a Srb Boris Kostić byli významní světoví šachisté a generační vrstevníci Čechoslováka Durase. 

 

 

  



Vyškovský deník: Na 64 polích 

 

 

 

  



15. – 19. března 2021: 

Šachové čtení na víkend: Magnus Carlsen znovu sezval světovou špičku 

Co se odehrálo v šachovém světě během uplynulého týdne? Lidové noviny připomněly online 

turnaj pro nejlepší světové hráče Magnus Carlsen Invitational a zprávu o turnaji na virtuální 

šachovnici, jen trochu jiné kategorie, pak přinesl i list Náš region Berounsko – Rokycansko. 

Vyškovský deník připravil rozhovor s novým předsedou Výkonného výboru okresního šachového 

svazu Karlem Hruškou. Tématem jsou nejen první úkoly výboru, ale také to, jak motivovat děti 

k hraní šachu.  

Lidové noviny: Příběh podivnější než fikce 

Média se soustředí primárně na negativní zprávy – konflikty, katastrofy a chmurné výhledy. Pozitivní 

příhody se přihazují jen do počtu na poslední stránky novin nebo poslední minutu televizních zpráv, 

aniž by přitom mohly cokoli reálně dovyvážit. Oním povznášejícím příběhem na konec se v posledních 

týdnech stala romská šachistka Agáta Berková. 

 



 

Vyškovský deník: Chybí nám partie tváří v tvář, říká Karel Hruška, nový šéf šachistů Vyškovska 

V nelehkém období praktického zákazu přímé sportovní činnosti začal v lednu pracovat nový výkonný 

výbor okresního šachového svazu. Ke změně vedení došlo prakticky po deseti letech a doba zřejmě 

trochu pozmění i charakter jeho práce. „Veškeré naše aktivity jsme byli nuceni přesunout do online 

prostoru. Začali jsme organizovat online šachové turnaje, a také tréninky teď probíhají u počítačů,“ 

upozornil nový předseda výkonného výboru Karel Hruška. 

 

  

https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/chybi-nam-partie-tvari-v-tvar-rika-karel-hruska-novy-sef-sachistu-vyskovska-2021.html


Lidové noviny: Koncovka mistra světa 

Magnus Carlsen Invitational je dalším online turnajem pro hráče absolutní světové špičky a pár 

dalších šťastných pozvaných. Po deseti kolech základní části (posledních pět se hrálo včera večer po 

uzávěrce této rubriky, výsledky najdete na facebookové stránce Chess Café) vedl turnaj Anish Giri s 8 

body, před 7,5bodovým Magnusem Carlsenem a 6,5bodovými Wesleyem Soem a Hikaruem 

Nakamurou. O postup do playoff osmi nejlepších bude ještě lítý boj. 

  



Náš region Berounsko – Rokycansko: Šachový turnaj k MDŽ uspořádali v Jincích 

Po úspěšném únorovém turnaji se uskutečnil druhý online turnaj, který byl tentokrát věnován svátku 

žen. 

  



Svitavský deník: Valašské šachy jako unikátní dar 

Zakladatel Kultury evropského venkova slavil jubileum 80 let. Čestný občan Bystrého u Poličky a 

zakladatel projektu Kultura evropského venkova Bert Kisjes obdržel k narozeninám originální dárek. 

 

 

  

https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/valasske-sachy-jako-unikatni-dar-20210318.html
https://www.youtube.com/embed/vJgGUe3gUZU?feature=oembed


22. – 26. března 2021: 

Šachové čtení na víkend: Giri na návštěvě u Carlsena uspěl, v Blansku se 

chystá šachová výstava 

Nevíte, co si přečíst tento víkend? Tady jsou naše šachové tipy: Lidové noviny informovaly o 

vítězství nizozemského velmistra Anishe Giriho na online turnaji Magnus Carlsen Invitational. 

Zatímco Girimu se v poslední době daří a je jedním z favoritů nadcházejícího turnaje kandidátů, 

světová jednička Magnus Carlsen se herně trápí. Příznivci historie by pak měli zpozornět, protože 

v Muzeu Blanenska se chystá výstava Šachové příběhy. Pořadatelé počítají s offline i online 

variantou, jak se dočtete v článku na webu města Blanska. 

Lidové noviny: Geroj, geroj Giri 

V covidovém roce je stále v mimořádné formě nizozemský velmistr Anish Giri, který po bodově 

sdíleném prvním místu na prvním letošním superturnaji ve Wijk aan Zee (po tie-breaku byl nakonec 

druhý) vyhrál o tomto víkendu finále online turnaje Magnus Carlsen Invitational. Naproti tomu mistr 

světa Magnus Carlsen je ve formě byznysově, jeho firmy zaměřené na online šachy rostou, ale 

šachově se již delší dobu hledá. Vzpomenete si, kdy naposledy vyhrál nějaký turnaj? Přitom v roce 

2019 a předešlých naopak téměř nebylo turnaje, který by nevyhrál. 

 

  



Muzeum Blanenska: Výstava Šachové příběhy bude! Necháme se překvapit, jestli on-line, nebo 

naživo 

Z webu Blansko.cz: „Už v minulém roce jsme se ve spolupráci s nadšenými příznivci královské hry a 

zejména Vlastíkem Chládkem pustili do přípravy výstavy Šachové příběhy. Rok se s rokem sešel, 

situace se nijak nezlepšila, ale rozhodli jsme se nevěšet hlavu a výstavu letos uskutečnit. V 

multimediální síni výstavu nachystáme, abychom byli připraveni pro případ, že otevřeme. Pokud ne, 

o výstavu nepřijdete.“ 

 

  

https://www.blansko.cz/clanky/2021/03/muzeum-blanenska-vystava-sachove-pribehy-bude-nechame-se-prekvapit-jestli-on-line-nebo-nazivo
https://www.blansko.cz/clanky/2021/03/muzeum-blanenska-vystava-sachove-pribehy-bude-nechame-se-prekvapit-jestli-on-line-nebo-nazivo


Rexter.cz: Kde si zahrát šachy proti počítači a pro dva online a zdarma 

Šachy jsou velmi oblíbenou deskovou hrou pro dva, při které rozhodují o úspěchu pouze schopnosti 

hráčů. Populární jsou samozřejmě i v Česku, ve velké míře se hrají po internetu. 

 

  

https://www.rexter.cz/rubriky/hry/kde-si-zahrat-sachy-proti-pocitaci-a-pro-dva-online-a-zdarma_932.html


Vyškovský deník: Na 64 polích 

 



29. března – 2. dubna 2021: 

Šachové čtení na víkend: razítko z olympiády v Buenos Aires vydraženo za 145 

tisíc 

Tento týden se v šachovém čtení vydáme především do regionů. V Praze vydražili nejdražší šachovou 

filatelii na světě, jde o poštovní razítko z olympiády v Buenos Aires z roku 1939. Nový majitel za něj 

zaplatil 145 tisíc korun, informovaly Lidové noviny. Smutná zpráva naopak přišla z Lysé nad Labem. 

V polovině března zemřel ve věku 77 let dlouholetý předseda a zakladatel novodobé historie lyského 

šachového klubu Petr Saeckl. Vzpomínku na něj zveřejnil web Nymburský deník. 

Lidové noviny: Nejdražší šachová filatelie 

Pražský aukční dům Burda vydražil o tomto víkendu nejdražší šachovou filatelii na světě. Není to 

známka, ale poštovní razítko z šachové olympiády v Buenos Aires z roku 1939 a prodáno bylo za 145 

tisíc korun. 

 

  



Nymburský deník: Nestor lyského šachu Petr Saeckl vešel do Hádova domu 

Když se v roce 1939 probudili tehdejší obyvatelé republiky do 15. března, ještě netušili, že to bude pro 

ně nejspíš jeden z nejhorších dnů jejich života. Když jsme se do patnáctého březnového rána probudili 

my v roce 2021, nikdo z nás netušil, že odpoledne přijde zpráva, která nás uvrhne do obrovského 

smutku. Zpráva, že v 77 letech dotlouklo srdce dlouholetého předsedy a zakladatele novodobé historie 

šachového klubu v Lysé nad Labem pana Petra Saeckla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nymbursky.denik.cz/ostatni_region/nestor-lyskeho-sachu-petr-saeckl-vesel-do-hadova-domu-20210329.html


Hradecký deník: Šachové turnaje ve Věkoších si užívají senioři i děti 

Krásně zrekonstruované krajské Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením se stalo nejen 

ozdobou Věkoš, ale i místem setkávání při akcích s hlavním dosahem v blízkém okolí. 

 

  



Vyškovský deník: Na 64 polích 

 

  


