
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní šachové monitoringy 

(„Šachové čtení na víkend“) 

 

 

Červenec 2021 

  



5. – 9. července 

Šachové čtení na víkend: Výsledky turnajů mládeže a nevidomá šachistka 

První prázdninový týden se nesl v duchu výsledků turnajů mladých šachistů. O úspěších 

místní mládeže informovalo hned několik regionálních médií, například Teplický nebo 

Vyškovský deník a Říčanský kurýr. Na základní škole v Havlíčkově Brodě se se školním 

rokem rozloučili stylově a připravili první školní šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 29 

žáků. A slovenský server TA3 přinesl příběh nevidomé americké šachistky Jessicy 

Lauserové. 

Teplický.deník.cz: Mladí šachisté z Teplic na republikovém šampionátu zářili 

V obrovské konkurenci uspěli na republikovém šampionátu v Koutech nad Desnou na 

Šumpersku mladí tepličtí šachisté Vladimír Veverka a Linda Slívová. Veverka na sever 

dokonce přivezl medaili!  

 

  

https://teplicky.denik.cz/ostatni_region/mladi-sachiste-z-teplic-na-republikovem-sampionatu-zarili-20210708.htmlhttps:/teplicky.denik.cz/ostatni_region/mladi-sachiste-z-teplic-na-republikovem-sampionatu-zarili-20210708.html


Vyškovský.deník.cz: Sportovní klub Vyškov má krajské přebornice a postupová místa na 

mistrovství 

V 19. 6. 2021 se v Hodonicích konal Krajský přebor družstev mládeže v rapid šachu. Na rozdíl 

od předchozích sezón, kdy se krajský přebor hrál formou seriálu turnajů, byl letošní ročník 

výjimečný v tom, že o přebornících a postupujících na MČR rozhodoval jen jeden turnaj. 

 

  

https://vyskovsky.denik.cz/ctenar-reporter/sportovni-klub-vyskov-ma-krajske-prebornice-a-postupova-mista-na-mistrovstvi-202.html
https://vyskovsky.denik.cz/ctenar-reporter/sportovni-klub-vyskov-ma-krajske-prebornice-a-postupova-mista-na-mistrovstvi-202.html


Říčanský kurýr: Extraliga a postup do finále 

V dubnu měly být ukončeny soutěže mládeže družstev. Nepodařilo se, nicméně postupné 

uvolňování sportovních akcí pomohlo dohrát v červnu alespoň základní skupiny nejvyšší 

soutěže, Extraligy mládeže. Ve skupině západ naše družstvo zahrálo skvěle a probojovalo se 

do zářijového finále. Vzájemné zápasy se započítávají, a tak po 3. kole osmičlenného finále 

jdeme finále se sedmi body z druhého místa. Čeká nás vedoucí tým BŠŠ Frýdek Místek, ŠK 

Staré Město, Spartak Vlašim a Lipka Hradec Králové. 

 

  



Ta3.com: Pre 41-ročnú Jessicu je šach obrovskou vášňou. Je však nevidiaca 

Hrá rýchlo a na svojich súperov vyvíja neustály tlak. Vyvádza ich z komfortnej zóny a využíva 

moment prekvapenia. Jessica Lauser miluje šach. Je však nevidiaca. Vďaka svojej úspešnej 

hre si získala desiatky uznaní a miesto v majstrovskom kádri, ktorý si v minulom roku poradil 

s najlepšími šachistami. 

 

  

https://www.ta3.com/clanok/205439/pre-41-rocnu-jessicu-je-sach-obrovskou-vasnou-je-vsak-nevidiaca


Havlíčkobrodský.deník.cz: Kdo si hraje, nezlobí. Celá škola se zapojila do turnaje 

V závěru školního roku došlo ke zmírnění hygienických opatření a bylo možné opět cvičit. 

Využili to i v Základní a Praktické škole U Trojice v Havlíčkově Brodě. Zorganizovali tradiční 

turnaje v stolním tenise pro žáky i zaměstnance. V den, kdy se oslavoval Olympijský den 

(23. 6.), připravili historicky první šachový turnaj. Žáci se šachy učili předtím ve dvou třídách 

a ve školní družině díky zapojení do projektu Šachy do škol. Proto se turnaje zúčastnil 

poměrně vysoký počet žáků – 29. Přidali se k nim také 4 pedagogové. 

 

  

https://havlickobrodsky.denik.cz/ctenar-reporter/kdo-si-hraje-nezlobi-cela-skola-si-uzila-turnaj-ve-stolnim-tenise-20210706.html


12. – 16. července 

Šachové čtení na víkend: jiné Czech Open a Kasparovovův debakl v Záhřebu 

Média, zejména ta východočeská, měla o šachovém tématu číslo 1 v uplynulém týdnu 

jasno: v Pardubicích začalo Czech Open. Vinou pandemie ne tak velkolepé jako dříve, ale 

stále se solidní účastí. „Hlavní je udržet tradici“, potvrdili pořadatelé pro Pardubický deník. 

Pavel Matocha se v Lidových novinách zmínil o nedobrém vystoupení legendárního 

Garriho Kasparova na turnaji v Záhřebu. A v našem výběru nechybí ani zajímavosti, jako 

jsou třeba šachy ovládané hlasem. 

Pardubický deník: Hlavně přežít. Jsou rádi, že se vůbec Czech Open pořádá 

Mamutí akce. Nejmasovější festival svého druhu na celém světě. Těmito všemi označeními 

se mohl chlubit Mezinárodní festival šachu a her, který je známější jako Czech Open. 

Do Pardubic se ve druhé polovině července vždy sjížděli nadšenci ze všech kontinentů. Do té 

doby, než začal úřadovat covid. 

 

  



Lidové noviny: Být bit jako Garry 

V šachových kruzích se po uplynulém víkendu bude místo rčení „dopadl jak sedláci u Chlumce“ říkat 

„dopadl jak Kasparov v Záhřebu“. Stárnoucí slavný šachista si zahrál v Chorvatsku, kde trávívá léto, 

bleskový turnaj s hráči širší světové špičky a byl bit. Děsně. Už v prvním kole dostal ťafku od 

mladičkého Jordena Van Foreesta. Podívejte se na finální taktický úder. 

 

 

 

  



Sme.sk: Živý šach pripomenie veľmajstrovskú šachovú tradíciu kúpeľov 

Na storočnú tradíciu šachových turnajov v kúpeľnom meste Piešťany nadviaže v sobotu (17. 

7.) Živý šach veľmajstrov. Pre milovníkov kráľovskej hry sa uskutočnia dva súboje – popoludní 

pred kinom Fontána pre širokú verejnosť a podvečer v jednom z kúpeľných hotelov. 

 

E15: recenze na novou knihu Šachy se smrtí od Johna Donoghue 

 

  

https://mytrnava.sme.sk/c/22701023/zivy-sach-pripomenie-velmajstrovsku-sachovu-tradiciu-kupelov.html


Týdeník Květy: I dřevěný kůň na povel skáče 

Šachová sada PHANTOM vypadá na první pohled docela obyčejně. Díky mikrofonu, senzorům 

a motorkům ve figurkách však lze tyto šachy ovládat hlasem, a to prostřednictvím mobilu 

nebo počítače třeba i z druhého konce světa! Přemýšlet při hře už ovšem musíte sami... 

 

  



19. – 23. července 

Šachové čtení na víkend: novinky z Czech Open i lákání na Olympijské 

festivaly 

Právě končící týden se v českých médiích nesl ve znamení velkolepého Czech Open a 

Olympijských festivalů, které vypuknou spolu se zahájením her v Tokiu a kde, na rozdíl od 

olympiády samotné, nebudou šachy chybět. Ještě před vyřazením posledního českého 

zástupce Davida Navary se Pavel Matocha v Lidových novinách pozastavil nad průběhem 

Světového poháru v Soči. A v našem tradičním výběru přinášíme i šachové aktuality 

z regionů i Slovenska. 

Mladá fronta DNES: Czech Open 

V Pardubicích v těchto dnech probíhá velký festival šachu a her Czech Open. Je sice oproti 

předcházejícím ročníkům omezený opatřeními proti koronaviru, přesto se jedná podle 

organizátorů o největší akci svého druhu v České republice. Různé druhy turnajů se budou 

konat až do prvního srpna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pardubický deník: Mistrovskou korunu si nasadil Turnov, maraton ovládl Neuman 

Největší akce svého druhu na světě a názvem Czech Open rozjela 32. ročník. Do Pardubic se 

kvůli koronavirové pandemii sjíždí méně hráčů než ve "zdravých" letech. To ale nemění nic 

na to, že o šachy a další hry je stále zájem.  

 

Praha TV: Praha hostí Olympijský festival 

Centrum Olymp ve Stromovce hostí Olympijský festival. Když tento areál navštívíte, budete si 

připadat, jako byste byli v Tokiu. Sami si tu také můžete vyzkoušet 47 sportovních, 

olympijských i neolympijských disciplín. Třeba badminton, frisbee, ragby, box, karate, tanec, 

plážový fotbal, florbal, házenou, skateboarding nebo šachy. Olympijský festival ale toho 

nabídne mnohem více, a to třeba v rámci doprovodného programu. 

Brněnský deník: Za jakým sportem se na Olympijském festivalu v Brně vydáte? 

 

 

https://pardubicky.denik.cz/ostatni_region/mistrovskou-korunu-si-nasadil-turnov-maraton-ovladl-neuman-20210722.html
https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/15265/praha-hosti-olympijsky-festival


Lidové noviny: Slepota Azerů 

Světový pohár se dostal teprve do třetího kola a ze tří českých reprezentantů zbývá 

poslední. Velmistři Thai Dai Van Nguyen a Vojtěch Plát vypadli ve druhém kole s ratingově 

silnějšími soupeři, nicméně zejména devatenáctiletý Van Nguyen hrál velmi dobře a vážné 

partie s hráčem s ratingem 2700+ Andrejem Jesipenkem bezpečně zremizoval a prohrál až v 

rapidovém rozstřelu. 

 

Český kutil: Místo obyčejného obrazu si na zeď pověste šachovnici s figurkami 

Šachy jako stolní hra se těší stále větší oblibě. Vyrábějí se z nejrůznějších materiálů a v 

rozmanitém designu. Někteří lidé mají požitek ze hry samotné, avšak najdou se i tací, kteří 

berou šachy jako sběratelskou vášeň. Ale ani ta největší radost z krásného sběratelského 

kousku se nedokáže vyrovnat pocitu blaženosti nad vlastnoruční výrobou obrazu 

s šachovými figurkami.  

Piešťanský deník: Ožila storočná tradícia živého šachu 

Na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch si v sobotu zahral šachovú partiu aj so živými figúrkami 

niekdajší špičkový svetový tenista Karol Kučera, ktorý i šachovú hru poňal tenisovo a po 

množstve figúrkových výmien aj toto pre neho netradičné súperenie dotiahol do víťazného 

konca. 

 

 

  

https://www.ceskykutil.cz/clanek-295335-misto-obycejneho-obrazu-si-na-zed-poveste-sachovnici-s-figurkami
https://www.piestanskydennik.sk/2021/07/20/ozila-storocna-tradicia-ziveho-sachu/


Novohradský zpravodaj: Novinky z černobílé šachovnice 

Šachy stejně jako další kroužky a sporty během podzimu a zimy musely akceptovat 

nemožnost klasických tréninků i zastavení soutěží a turnajů. Tréninky se u 

některých hráčů posunuly do on-line prostředí a díky společnému 

úsilí trenérů, rodičů, šachistek a šachistů se podařilo uspořádat i turnaje v rámci webových 

portálů chess.com a lichess.  

 



Vyškovský deník: Chvilka nad šachovnicí 

 

 

 

 

  



26. – 30. července 

Šachové čtení na víkend: velmistr ve vězení a japonské šógi 

Olympiáda je, stejně jako aktivity v olympijských parcích, v plném proudu. V parku v 

Šamoríně si zájemci mohli vyzkoušet japonskou hru šógi, vylepšenou verzi šachu, která se 

hraje na šachovnici o velikosti 9x9 políček. Klasickému šachu se v rozsáhlém článku 

věnoval týdeník Téma, který shrnuje jak historii, tak současnost královské hry. A Slovensko 

zná nové mistry v bleskovém šachu, kategorii žen ovládla teprve 15letá Viktória 

Nadzamová. 

Lidové noviny: Šachista v kubánském vězení 

Za účast na protirežimních demonstracích byl před dvěma týdny na Kubě uvězněn šachový 

velmistr Arián González Pérez. Rodilý Kubánec, který žije ve Španělsku a na Kubu jezdí 

navštěvovat nemocnou matku, byl zatčen 11. července v Camajuani přímo na ulici, kde 

provolával hesla jako „Skončeme s diktaturou!“ nebo „Svobodná Kuba!“ či „Podporujme 

statečné lidi, kteří dnes demonstrovali!“. 

 

  



Téma: Když šachy hraje celá rodina 

V Česku usedá k šachovému stolku i řada dětí. Dobrovolně, dokonce s nadšením! V Říčanech 

u Prahy se šachy staly osudem čtyř sourozenců. Dvou slečen a dvou kluků. Co o hře králů 

říkají starší z nich, třináctiletá Laura a jedenáctiletý Vojta, oba členové Klubu šachistů Říčany 

1925. 

 

 



Kosiceonline.sk: Maník zavŕšil majstrovský tucet, kráľovnou je 15-ročná Nadzamová 

Turnaj Majstrovstiev Slovenska v bleskovom šachu zavítal po takmer dvoch dekádach do 

Košíc a príležitosť stretnúť sa zoči-voči za šachovnicami využilo 57 hráčov, vrátane dvoch 

veľmajstrov a dvoch medzinárodných majstrov. V sále internátov na Považskej ulici hýbalo 

figúrkami celkovo osem titulovaných hráčov. 

 

  

https://www.kosiceonline.sk/manik-zav-sil-majstrovsky-tucet-kralovnou-je-15-rocna-nadzamova


Téma: Hra králů usedla na trůn 

Lze je hrát kdykoliv a kdekoliv, dokonce ani koronavirová opatření je nijak neomezila. 

Naopak – šachy během pandemie přilákaly miliony příznivců a aktivních hráčů. Tato tisíce let 

stará hra se totiž dá hrát velmi elegantně online. 

 













 

  



Olympic.sk: Šach so superschopnosťami. Šógi preverí vašu myseľ, v Japonsku sa vyučuje na 

samostatných školách 

Ak sa vám zdá „normálny“ šach príliš komplikovaný, vyskúšajte si japonský. Šógi, ako sa 

vylepšená verzia šachu nazýva, má na Slovensku len zopár priaznivcov. Na druhej strane je tu 

o to väčší potenciál, aby zaujal aj širšie masy. Viac sa dočítate v reportáži z Olympijského 

festivalu v Šamoríne, kde malo šógi svoj stánok. 

 

  



Vlasta.cz: Věra Menčíková: Královna šachu s českými kořeny a dramatickým osudem 

Ostře sledovaná minisérie Netflixu Dámský gambit vypráví příběh geniální chudé dívky, která 

se v šachu dostane až na vrchol. Seriál spustil lavinu zájmu o tuto hru. Málokdo tuší, že 

největší šachová mistryně světa pocházela z Československa. Jmenovala se Věra Menčíková. 

 

 

https://www.vlasta.cz/clanek/kralovna-sachu-s-ceskymi-koreny-20260525.html

