
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní šachové monitoringy 

(„Šachové čtení na víkend“) 

 

Květen 2021  



3. – 7. května 2021 

Šachové čtení na víkend: Vlastimil Hort a jeho vzkaz mladé generaci 

Jakým tématům z šachového prostředí se novináři věnovali v uplynulém týdnu? Lidové noviny 

oslovily legendárního šachistu Vlastimila Horta a ptaly se ho na základní otázky života, došlo i na 

vzkaz mladé hgeneracu. Regionální listy informovaly o místních turnajích i přípravě na mládežnické 

mistrovství republiky a slovenský deník SME se v rozsáhlém článku věnoval románu Waltera Tevise 

Dámský gambit. 

Lidové noviny: Hort: voják římských legií 

Nejslavnější český šachista druhé poloviny dvacátého století Vlastimil Hort se narodil 12. ledna 1944 v 

Kladně. Dnes je mu 77 let a už dávno nebojuje o šachový trůn, ale přesto se této královské hře stále 

věnuje každý den. „Už ne proto, abych se zlepšoval, ale jsem jako chromý kůň, který musí běžet, 

sotva ucítí dráhu. Nemohu bez šachu být, neumím si svůj život bez šachu představit,“ říká LN šachový 

velmistr. 

 



Kralupskyzpravodaj.cz: Pavel Langmaier, vedoucí šachové mládeže TJ Kralupy: Kralupští šachisté se 

chystají na mistrovství ČR 

Oddíl šachu v Kralupech bude mít na mistrovství republiky mládeže dva zástupce. Přípravy na stále 

odkládaný turnaj probíhají online. Co se týče pandemické situace, Pavel Langmaier, vedoucí mládeže, 

věří, že se vše vrátí do starých kolejí: „Na klub jako takový to nebude mít výrazný vliv, jen co nám to 

bude umožněno, začneme fungovat tak, jak před pandemií. U mládeže to může mít následky jak 

negativní, tak i pozitivní.“ 

 

  

http://www.kralupskyzpravodaj.cz/2021/05/03/pavel-langmaier-vedouci-sachove-mladeze-tj-kralupy-kralupsti-sachiste-se-chystaji-na-mistrovstvi-cr/
http://www.kralupskyzpravodaj.cz/2021/05/03/pavel-langmaier-vedouci-sachove-mladeze-tj-kralupy-kralupsti-sachiste-se-chystaji-na-mistrovstvi-cr/


Lidové noviny: Podruhé ve stejné koncovce 

Mistr světa Magnus Carlsen rozšířil své byznysové impérium o nejvlivnější šachový časopis na světě. 

Výborně dělaný šestinedělník New In Chess odebírají šachisté ve 116 zemích světa a asi nenajdete 

šachové profesionála, který by jej nečetl. New In Chess je takovým The Economistem světa šachu a 

od letošního roku vlastnicky spadá do struktury firem, které spoluvlastní velmistr Carlsen. 

 

  



Hradecký deník: Šachy se přesunuly do virtuálního prostředí 

Činnost Šachového seniorského klubu při spolku Senioři HK se v době pandemických opatření 

zastavila. Iniciativou jeho předsedy Marcela Krause byla navázána spolupráce s klubem šachistů v 

Olomouci. Došlo dokonce na vzájemný virtuální zápas po internetu. 

 

 



SME: Napínavá šachová rošáda 

Seriál Dámsky gambit zožal u divákov streamovacej platformy Netflix veľký úspech a vďaka tomu sa 

do povedomia verejnosti opäť dostala jeho literárna predloha s rovnomenným názvom z roku 1983 

od amerického románopisca a poviedkara Waltera Tevisa. 

 

 



Náš region Příbramsko: Pionýři soutěžili v královské hře na webu 

Se složitou situací způsobenou epidemiologickou situací v České republice se potýkají i členové 

Pionýrské skupiny Jince. Internet je stále jedinou možností pravidelného kontaktu. Zájemci z této 

dětské organizace pokračují v online schůzkách šachového kroužku, domácích soutěžích i dalších 

bezkontaktních aktivitách. 

 

  



10. – 14. května 

Šachové čtení na víkend: bronz z Mitropa Cupu a šachisté ze slumu 

O jakých událostech ze světa královské hry referovala média v uplynulém týdnu? Server ČT24 

zveřejnil rozsáhlý fotografický článek o malých šachistech z nigerijského slumu Makoko. Právě 

šachy totiž místním dětem dodávají sebevědomí a víru, že mohou svůj život změnit. Jeden z 

nejlepších šachistů historie Garri Kasparov poskytl rozhovor britskému deníku The Guardian. Mluvil 

v něm nejen o politické situaci v Rusku, ale také o spolupráci na seriálu Dámský gambit, píše 

Aktuálně.cz. 

Čt24.cz: Dát mat chudobě. Šachy pomáhají aktivizovat děti z nigerijského slumu 

Pobřežní chudinský slum Makoko je na dohled od moderních kancelářských budov a obchodních 

center hlavního města Nigérie. Lagos je v současnosti jedno z nejrychleji rostoucích měst světa. Počet 

obyvatel se jen složitě odhaduje, ale blíží se k hranic 20 milionů. A z nich několik milonů žije právě v 

Makoku. Extrémní přelidněnost tak způsobuje i mnoho sociálních problémů. Největší zátěží je vysoká 

míra kriminality, otřesné hygienické podmínky, chudoba a absence vzdělání. Komunitní centra před 

několika lety nabídla místním dětem možnost učit se hrát šachy. 

 

  

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3309927-dat-mat-chudobe-sachy-pomahaji-aktivizovat-deti-z-nigerijskeho-slumu


Aktuálně.cz: Nemá smysl být mučedník. Dnešní Rusko je horší než v sovětské éře, myslí si Kasparov 

Šachový velmistr Garri Kasparov Rusko opustil před osmi lety, ale proti tamnímu režimu prezidenta 

Vladimíra Putina nepřestává bojovat. Poměry v Rusku jsou ještě horší než ke konci éry Sovětského 

svazu, říká v rozhovoru pro The Guardian. Šachy pro podnikatele a aktivistu jsou vášní doteď, podílel 

se i na tvorbě seriálu Dámský gambit. 

 

  

https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/nema-smysl-byt-mucednik-dnesni-rusko-je-horsi-nez-v-sovetske/r~7dabf04caf5711eb89ccac1f6b220ee8/


Zprávy.šachy.cz: Bramborové ženy a bronzoví muži 

Skončila Mitropa. Jak je patrné z nadpisu, ženy málem dosáhly na medaili a skončily čtvrté, muži se v 

tabulce mírně propadli na třetí místo. 

 

  

https://zpravy.sachy.cz/2021/05/12/bramborove-zeny-a-bronzovi-muzi


Chrudimský deník: Šachové Zaječice zrušeny, epidemie covidu zvítězila 

Tradiční šachový turnaj pořádaný v Zaječicích pravidelně již osmapadesát let se v letošním roce 

neuskuteční. Kvůli koronavirovým opatřením platících v současné době v České republice není možné 

tuto populární šachovou akci uskutečnit v plánovaném termínu. Původně se jednalo o přeložení na 

září, nakonec však dorazilo jednotné stanovisko – šachové Zaječice pro letošní rok zrušeny. 

 

  



Lidové noviny: Krvavé počítačové oběti 

Revoluce, kterou šachový software prošel zhruba v posledních třech letech, radikálně mění náš 

pohled na šachové souboje umělé inteligence. Z nudných duelů pro pár fajnšmekrů, většinou ze světa 

hráčů korespondenčního šachu, jsme se rychle dostali do éry, kde křemíková monstra nejen inspirují 

šachové profesionály, ale i baví diváky. 

 

  



Děčínský.deník.cz: Halba: Ztracený rok se bude těžko dohánět 

Koronavirové období, které stále dusí amatérský sport, zasáhlo i šachový oddíl TJ Slovan Varnsdorf, 

který letos oslavil pět let od svého vzniku. Předsedou klubu je Václav Halba, který je také trenérem. 

Halba by si samozřejmě přál, aby se vše vrátilo do normálu. V současnosti se šachy plně přesunuly do 

virtuálního světa. 

 

  

https://decinsky.denik.cz/ostatni_region/halba-ztraceny-rok-se-bude-tezko-dohanet-20210511.html


17. – 21. května 

Šachové čtení na víkend: minulost a budoucnost světového šachu 

Slovenský server Dobré noviny přinesl příběh chlapce, který utekl s rodiči před teroristy z rodné 

Nigérie a v deseti letech se stal šachovým mistrem. Nyní by se rád stal nejmladším velmistrem v 

historii. Lidové noviny naopak zabrousily do minulosti a zavzpomínaly na geniálního Paula 

Morphyho, podle mnohých nejlepšího šachistu 19. století. Časopis 100+1 na svém webu zase 

zveřejnil článek o tom, jak moc ovlivnil vnímání šachu úspěšný seriál Dámský gambit. To jsou 

nejzajímavější šachové mediální výstupy z tohoto týdne. 

Stoplusjednicka.cz: Dámský gambit: Seriál, který vrátil šachy na výsluní zájmu 

Seriál Dámský gambit z produkce Netflixu vrátil šachy na výsluní zájmu. Započala tak renesance hry, 

kterou postupně obklopila aura výlučnosti pro geniální jedince. Nyní však berou černé a bílé figurky 

do rukou i ti, kdo se dřív šachovnice obávali. 

 

  

https://www.stoplusjednicka.cz/damsky-gambit-serial-ktery-varatil-sachy-na-vysluni-zajmu


Dobrenoviny.sk: Ako dieťa musel utiecť pred vyčíňaním islamistov. Dnes má 10 rokov a je 

šachovým majstrom 

Iba 10-ročnému chlapcovi z Nigérie, ktorý bol v minulosti bezdomovcom, sa podarilo v desiatich 

rokoch dosiahnuť titulu šachového majstra. To ho robí 28. najmladším človekom, ktorý niečo 

podobné dosiahol. Teraz má ešte vyššie ambície, píše portál USA Today. 

 

  

https://www.dobrenoviny.sk/c/199471/prisiel-ako-utecenec-z-afriky-dnes-ako-desatrocny-zastava-titul-majstra
https://www.dobrenoviny.sk/c/199471/prisiel-ako-utecenec-z-afriky-dnes-ako-desatrocny-zastava-titul-majstra


Lidové noviny: Geniální a šílený Morphy 

Rodák z New Orleansu Paul Morphy je považován za nejlepšího šachistu světa 19. století – v roce 

1857 vyhrál první americký šachový kongres a o rok později odjel do Evropy, kde postupně sehrál 

celkem 11 zápasů proti nejlepším šachistům té doby a všechny vyhrál. 

 

  



Nymburský deník: Malí šachisté vítězili i za koronaviru. Hráli on-line 

Šachové oddíly z Lysé léta sklízejí úspěchy i v národním měřítku a nezastavila je ani covidová 

pandemie. I ti nejmenší se přesunuli do on-line prostředí a sehráli několik podařených turnajů. Od 

loňského října využívá 65 dětí internetové aplikace výukového programu Learningchess, od listopadu 

2020 reprezentuje 45 dětí svou školu v celostátní Soutěži ZŠ. 

 

  



Vyškovský deník: Na 64 polích 

 

  



24. – 28. května 

Šachové čtení na víkend: legenda Karpov slaví 70. narozeniny 

Uplynulý týden se v šachovém světě nesl ve znamení 70. narozenin Anatolije Karpova a jubilea 

tohoto velikána si všímala i česká média. Připomněl jej deník Blesk, server Reflex nebo slovenský 

Šport. Pavel Matocha se ve svém tradičním článku v Lidových novinách naopak zamyslel nad 

novým fenoménem hybridních šachů. Právě touto formou se odehrála nejen Mitropa, ale i stále 

probíhající kvalifikace na Světový pohár. 

Reflex.cz: Za SSSR bylo líp, Kasparov je jiný, říká legendární šachista Karpov, který slaví 70. 

narozeniny 

Svého času byl nejlepším šachistou na světě, k sovětskému režimu byl loajální, podobně, jako je věrný 

Putinovi. Narozdíl od svého rivala Garriho Kasparova. K příležitosti jeho dnešních sedmdesátých 

narozenin přinášíme starší rozhovor. 

 

  

https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/37585/za-sssr-bylo-lip-kasparov-je-jiny-rika-legendarni-sachista-karpov-ktery-slavi-70-narozeniny.html
https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/37585/za-sssr-bylo-lip-kasparov-je-jiny-rika-legendarni-sachista-karpov-ktery-slavi-70-narozeniny.html


Nedělní Blesk: 5 měsíců hrál o titul 

Zázračné dítě, král černobílé šachovnice, na které hrál rodák z Uralu od čtyř let. V patnácti byl 

mistrem SSSR, v devatenácti se stal nejmladším šachovým velmistrem světa. Rus Anatolij Karpov má 

dnes 70. narozeniny. 

  



Šport: Nestváral ohňostroje, demontoval postupne 

Chlapec nemá o šachu ani poňatia, v tejto profesii nemá žiadnu budúcnosť, vyhlásil o ňom 

legendárny Michail Botvinik, keď v dvanástich prišiel do jeho prestížnej šachovej školy. 

  



100+1 zahraniční zajímavost: Šachová matematika 

Vycházíme-li z toho, že jsou šachy staré přibližně 500 let, a z předpokladu, že se jejich hraní za celou 

dobu věnovalo přibližně 1 % světové populace, lze se dobrat k přibližným odhadům. Pokud by každý z 

těchto potenciálních hráčů absolvoval jednu odlišnou partii denně po dobu 50 let, dohromady už by 

vzniklo na 10 miliard šachových soubojů. 

 

  



Lidové noviny: Hybridní šachy 

Slovo hybridní je jedním z módních přívlastků dneška. Žádný geopolitický komentář se dnes neobejde 

bez sousloví hybridní válka. Mezi automobily jsou masivně podporované hybridní vozy, které 

kombinují spalovací a elektrický motor. Dokonce ve znovu otevřených prodejnách oblečení narazíte 

na hybridní bundy, což je něco mezi bundou a mikinou. A s dobou v tomto směru už jdou i šachy. 

 

  



Mupe.cz: Starosta ocenil talentovaného šachistu Martina Policara 

V úterý 18. května starosta města Ladislav Med ocenil nadějného šachistu Martina Policara, který se 

umístil na Mistrovství Evropy 2020 jako čtvrtý ve své kategorii do 8 let. Mladého šachistu Martina, 

který je zároveň druhým nejúspěšnějším hráčem ČR v této kategorii doprovodili na radnici rodiče 

Olga a Karel Policarovi a předsedkyně KM KŠSV paní Drahomíra Kaňková. 

 

  

https://www.mupe.cz/starosta-ocenil-talentovaneho-sachistu-martina-policara/d-36216


31. května – 4. června 

Šachové čtení na víkend: úspěšná kvalifikace na Světový pohár nebo obří 

figurky 

Jakým tématům ze světa šachu se v uplynulém týdnu věnovali novináři? Sportovní server Na startu 

shrnul výsledky kvalifikace na Světový pohár. Turnajem úspěšně prošli velmistři Thai Dai Van 

Nguyen, Viktor Láznička i Vojtěch Plát. Česká jednička David Navara překvapivě prohrál už ve 

druhém kole, účast by ho ale díky vysokému ratingu minout neměla. V areálu zámeckého parku v 

Blansku o víkendu vzniknou obří dřevěné šachové figury, profesionálním sochařům s jejich výrobou 

může pomoci i laická veřejnost. Informoval o tom deník Právo. A přidáváme i aktuality ze 

Slovenska. 

Nastartu.cz: Šachový úspěch. Čtyři Češi se kvalifikovali na Světový pohár 

Hned tři čeští šachisté prošli úspěšně evropskou kvalifikací na Světový pohár. Velmistři Thai Dai Van 

Nguyen, Viktor Láznička i Vojtěch Plát si poradili s kvalitními soupeři i hybridní formou hry a doplní 

českou jedničku Davida Navaru, jenž by si účast na vrcholném turnaji měl zajistit díky vysokému 

ratingu. 

 

  

https://www.nastartu.cz/sachovy-uspech-ctyri-cesi-se-kvalifikovali-na-svetovy-pohar


Právo: Vyrábí šachové obry 

V areálu zámeckého parku v Blansku mohli zájemci ve čtvrtek a pátek pomoci sochaři Liboru 

Bartošovi a kováři Antonínu Juračkovi s výrobou obřích šachových figur. Ty pak budou v neděli 

vydraženy a zisk z projektu se stane příspěvkem na nákup auta pro blanenskou chráněnou dílnu 

Betany. Smysluplně tak bude využito dřevo ze stromů, které musely být koncem loňska v parku 

vykáceny, protože už nebyly podle odborníků v dobrém stavu. 

 

  



Bruntalsky.denik.cz: Šachoví borci z Krnova sbírali úspěchy. Brzy budou hostit velký turnaj doma 

Mladší šachisté z Krnova se probojovali na mistrovství republiky, a to díky druhému místu, které 

vybojovali na turnaji krajského přeboru ve Frýdku-Místku. Republikový šampionát se uskuteční od 

jedenáctého do třináctého června v Praze a společně s Krnovem se na něj kvalifikovaly ještě družstva 

z Opavy a Třince. 

 

  

https://bruntalsky.denik.cz/ostatni_region/sachovi-mladeznici-z-krnova-sbirali-uspechy-20210603.html


MY Trnavské noviny: Šach nie je len o zábave 

Klasické vzdelávanie detí na základnej škole rozvinuli o zaujímavý projekt výučby šachu. Vedenie 

mesta spustilo šachový projekt na troch senických základných školách. O vyučovanie šachu prejavilo 

záujem viac ako 70 žiakov prvého stupňa. Výučba je súčasťou projektu Šach na školách, ktorý je 

podporený ministerstvom vedy, výskumu a školstva. 

 

  



Lidové noviny: Dolarové hody šachistů 

Světový pohár je pro špičkové hráče jednou z cest, jak se kvalifikovat do turnaje kandidátů, a tedy i k 

zápasu o titul mistra světa. A pro velmistry druhého sledu jde o jeden z mála turnajů, kde si mohou 

velmi slušně vydělat. I hráči, kteří vypadnou hned v prvním kole, si totiž odvezou 3750 dolarů (79 000 

Kč). 

 

 


