
 

 

 

 

 

 

 

Týdenní šachové monitoringy 

(„Šachové čtení na víkend“) 

 

 

Říjen 2021 

  



4. – 8. října 

Šachové čtení na víkend: Růžena Suchá a šachové sestry 

Uplynulý týden se v médiích nesl ve znamení vzpomínek na významné hráče a hráčky minulosti, ale 
také příběhů těch, kteří se šachem na vrcholné úrovni teprve začínají. Stanislav Motl v pořadu 
Stopy, fakta, tajemství na Dvojce Českého rozhlasu přiblížil osud Růženy Suché a generace jejích 
šachových sester. Týdeník Hrot se vydal na cestu časem a zveřejnil imaginární rozhovor 
s legendárním Bobbym Fischerem. Naopak slovenský server Interez se zaměřil na budoucnost 
šachu a představil talentovaného jedenáctiletého Taniho z Nigérie, který se touží stát nejmladším 
velmistrem na světě. 

Lidové noviny: Zářil v září. Navarův diamant 

Chodíte po všelijakých cestách a sbíráte kamínky. Většina jich je obyčejných, občas najdete nějaký 
krásný. Často to bývá po dešti, ale když kamínek oschne, zjistíte, že zas tak mimořádný nebyl. Jen 
někdo a jen výjimečně najde drahokam. 

 

  



Dvojka.rozhlas.cz: Růžena a její šachové sestry. Stanislav Motl představuje geniální ženy, které v 
mnohém předčily šachové mistry 

Růžena Suchá bořila předsudky. Spolu s ní vyrostla celá generace vynikajících českých šachistek, které 
ale v době druhé světové války čekaly dramatické osudy. 

 

  



Hrot: Bobby Fischer: Šachy jsou mrtvá hra 

Experimentální rubrika Tardis využívá slavného stroje času britského (mimozemského) cestovatele 
Doctora Who. Jeho prostřednictvím necháváme promluvit muže a ženy z minulosti, kteří mají co říct 
k přítomnosti. 

V roce 1941 napsal Stefan Zweig svoje poslední dílo, Šachovou novelu. Jako symbol souboje dobra se 
zlem v ní figuruje idiot savant Mirko Czentovič, skvělý hráč šachu a jinak negramotný, hrubý blb. O 
dva roky později (Zweig mezitím spáchal sebevraždu) se v Chicagu narodil skutečný fenomenální 
šachista Bobby Fischer. V souboji se zlem neměl navrch ani on a rubrika Tardis se šla vyptat proč. 

 



Interez.sk: Utiekol s rodinou z Nigérie, žil v útulku pre bezdomovcov. Tani sa už v 10 rokoch stal 
šachovým šampiónom 

Jeho rodina žila v absolútnej biede, ani to však Tanimu nezabránilo v tom, aby sa stal šachovým 
géniom. Tanitoluwa “Tani” Adewumi má len 11 rokov, no už teraz pred ním majú rešpekt mnohí 
súperi, ktorí s ním zasadnú za šachovnicu. Osud sa s Tanim nemaznal, istý čas žil s rodinou v útulku 
pre bezdomovcov. Karta sa však obrátila a mladý šachový génius teraz pomáha iným. 

 

  



Jihlavsky.denik.cz: Černobílá strategie. V šachovém turnaji Vysočiny bodovali Kratochvíl a 
Rybáčková 

Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Krajským šachovým svazem Vysočina uspořádal 
v historických prostorách Zámku rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou v tradičním termínu 25. až 
28. září turnaj Open Český rozhlas Vysočina, který byl zároveň Otevřeným KP Kraje Vysočina. 

 

  



MY Žilinské noviny: Mladí šachisti bojovali o tituly 

September patrí v kalendári školských športových súťaží už tradične šachu a cezpoľnému behu. Pre 
pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa tradičný „cezpolák“ asi neuskutoční, šach sa však Centru 
voľného času v Žiline na Kuzmányho ulici napriek obmedzeniam podarilo uskutočniť. Okresné kolo 
žiakov základných a študentov stredných škôl v zrýchlenom šachu sa konalo v dňoch 9. a 10. 
septembra, turnaje pre mladších i starších boli otvorené. 

 

  



Sportovnilisty.cz: Šachová extraliga má nového generálního partnera, je jím webový portál 
Šachy.cz 

Nejprestižnější domácí šachová soutěž družstev získala nového generálního partnera a od 
nadcházející sezóny mění název na „šachy.cz Extraliga družstev.“ Novinkou budou i komentované 
online přenosy z jednotlivých kol. 

 

  



11. – 15. října 

Šachové čtení na víkend: Anatolij Karpov na návštěvě Slovenska 

Slovenská média se v uplynulém týdnu zajímala především o návštěvu jednoho z nejlepších 
šachistů všech dob Anatolije Karpova. Dorazil na vernisáž výstavy poštovních známek Vesmír a 
šachy – moja veľká láska, kterou částečně tvoří i jeho osobní sbírka. A setkal se i se svými příznivci, 
na bratislavské základní škole, která nese jeho jméno, ocenil vítěze školního šachového turnaje. 
Česká média připomněla román Dámský gambit nebo nečekanou oběť nejcennější šachové figury – 
dámy. 

Lidové noviny: Oběť dámy mistra světa 

Stává se jen zřídka, že v souboji dvou hráčů světové špičky dojde k oběti nejcennější šachové figury. A 
aby se to stalo již v osmém tahu, jako v poslední partii mistra světa Magnuse Carlsena s velmistrem 
Anishem Girim, to si nevzpomínám. Třeba mě však nějaký šachový historik opraví. 

 

  



Dobrenoviny.sk: Ruský šachový veľmajster si na našej ZŠ zmeral sily so žiakmi. Prezradil, ktorá 
figúrka má najväčšiu silu 

Na Základnej škole Antolija Karpova na Černyševského ulici v bratislavskej Petržalke si v utorok žiaci 
opäť zmerali svoje šachové zručnosti na školskom šachovom turnaji. Osobne ich prišiel podporiť aj 
ruský šachový veľmajster, po ktorom nesie škola čestné pomenovanie. Najlepším malým hráčom 
turnaja odovzdal ocenenia. 

 

  



Respekt: Vyhrát nad soupeřem i závislostí 

Americký spisovatel Walter Tevis se proslavil sci-firomány a biliárovými příběhy. Kniha Dámský 
gambit z roku 1983, do které vložil svou fascinaci šachovou hrou, stála spíše v pozadí. Do Česka však 
přichází jako hit, neboť se loni stala předlohou megaúspěšného seriálu na Netflixu. Příběh se 
odehrává v padesátých letech a nositelem šachové vášně je tu dívka Beth Harmon, která se v osmi 
letech dostane do sirotčince. 

 

  



Cas.sk: Vzácna návšteva v bratislavskej Petržalke: Najlepších hráčov šachového turnaja ocenil ruský 
veľmajster! 

Na Základnej škole (ZŠ) Antolija Karpova na Černyševského ulici v bratislavskej Petržalke si v utorok 
žiaci opäť zmerali svoje šachové zručnosti na školskom šachovom turnaji. 

 

  



Refresher.sk: Majsterka Slovenska v šachu Anna k seriálu Queen's Gambit: Muži občas nevedeli 
prijať ani prehru so mnou, lebo som žena 

Mladá šachistka Anna Vrtiaková je jednou z najúspešnejších žien, ktorá si na svoje konto dosiaľ 
pripísala už 15 majstrovských titulov Slovenska. 

 

  



Vyškovský deník: Chvilka nad šachovnicí 

 



Dobrý den s kurýrem: Doma vládlo jen Staré Město 

Šachisté SK Staré Město vykročili do prvoligové sezony pravou nohou, když doma porazili Orlovou 
5:3. Druhý zástupce Uherskohradišťska z Vlčnova však výhody domácího prostředí nevyužil, nejtěsněji 
se poklonil záloze Poruby. 

 

  



18. – 22. října 

Šachové čtení na víkend: šachové extraligy v plném proudu 

Nejvyšší šachové soutěže po celé Evropě odstartovaly a mnoho velmistrů má plné ruce práce. Není 
totiž výjimkou, že se profesionálové účastní soutěží družstev v pěti a více zemích, jak připomíná ve 
svém tradičním sloupku v Lidových novinách Pavel Matocha. Druhé kolo české extraligy družstev 
pak podrobně rozebral server Zprávy.šachy.cz a slovenská média i tento týden reflektovala 
především návštěvu Anatolije Karpova. 

Lidové noviny: Termínové kolize 

Šachové extraligy se od těch fotbalových či hokejových liší jedním podstatným aspektem. Šachista 
může startovat v několika různých soutěžích zároveň a většina velmistrů tak i činí. Není výjimkou, že 
šachový profesionál hraje nejvyšší soutěže družstev v pěti a více zemích. Ostatně pro hráče mimo 
první světovou dvacítku je to i základní zdroj jejich příjmu. 

 

  



Zpravy.sachy.cz: Druhé kolo Extraligy 

Šachy.cz Extraliga družstev má za sebou druhé kolo a už teď se pomalu začíná krystalizovat tabulka. 
Ještě pořád však do soutěže nezasáhla brněnská družstva, která mohou výrazným způsobem 
promluvit do pořadí na obou pólech tabulky. 

 

  



Slovenka: Priniesol známky z vesmíru 

Svetoznámy šachový veľmajster a majster sveta v šachu Rus Anatolij Karpov prišiel na Slovensko, aby 
otvoril výstavu poštových známok zo svojej zbierky. A nešlo o známky hocijaké – všetky boli vo 
vesmíre. Preto sa jeho výstava nazýva Vesmír a šachy – moja veľká láska. 

 



 

  



Veselsko: Šachový klub Veselí nad Lužnicí informuje 

V říjnu opět zahájí činnost šachový kroužek v klubovně DDM. Šachový kroužek bude probíhat každé 
úterý od 15 hodin pro začátečníky a mírně pokročilé a od 17 hodin pro starší a pokročilé. Tréninků od 
17 hodin se kromě dětí z kroužku mohou účastnit dospělí členové šachového klubu a navíc mohou do 
klubovny v prostorách DDM zavítat i další zájemci, kteří by si chtěli šachy vyzkoušet. 

 

  



Bratislavskykraj.cz: Petržalku navštívil ruský šachový majster Anatolij Karpov 

Už takmer tri roky nesie Základná škola na Černyševského ulici meno po významnom ruskom 
šachovom veľmajstrovi a viacnásobnom majstrovi sveta v tomto kráľovskom športe. 

 

  



Jihoceskenovinky.cz: Tulipány na náměstí v Písku rozehrají šachovou partii 

Během podzimu bude v Písku vysazeno na 20.000 cibulí jarních květin. Rozkvetlé nebude na jaře jen 
Velké náměstí nebo Bakaláře, ale nově také prostor mezi Kamenným a Novým mostem. Jednotlivé 
druhy cibulovin a nové plochy pro výsadbu vybíral koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň spolu 
se zahradníky Městských služeb Písek. Na Velkém náměstí budou opět osazeny čtverce pod stromy. 

 

  



25. – 29. října 

Šachové čtení na víkend: tajné šachy u kadeřníka a portrét Garriho Kasparova 

Uplynulý týden se v médiích nesl v duchu historie. Devětadevadesátiletý šachista Karel Koval 
zavzpomínal na své začátky ve světě královské hry, třeba na to, jak během druhé světové války hrával 
šachy tajně v kadeřnictví. Slovenský časopis .týždeň zase přinesl rozsáhlý portrét jednoho z nejlepších 
šachistů všech dob Garriho Kasparova. Pavel Matocha ve svém tradičním sloupku v Lidových 
novinách vysvětlil, proč je ELO tak důležité. 

Frýdecko-místecký a třinecký deník: Za války jsme tajně hráli u kadeřníka, v klubech to nebylo 
možné 

Na konci listopadu mu bude už sto let, ve svém životě je ale stále velice aktivní. Pan Karel Koval z 
Bašky je členem Beskydské šachové školy a šachy ho stále velmi baví. 

 

  



.týždeň: Garry Kasparov 

V ďalšej časti série o osobnostiach športovej histórie pokračujeme borcom zo športu, od ktorého je 
nudnejší hádam len curling. Tak to aspoň vnímajú ľudia, ktorí šach nehrávajú. Čiže drvivá väčšina. A 
nebude to jediný prípad, keď sa drvivá väčšina mýli. 

 

 



 

  



Lidové noviny: Změřte si, jaký je váš rating 

ELO není pro parádu, říkával můj dávný šachový trenér, mezinárodní mistr Josef Přibyl, když jsme se 
před partií fanfarónsky chystali vystřihnout soupeře s ELO o 150 bodů vyšším, a po partii se divili, že 
jsme hráli tak dobře, a přitom on vystřihl nás jak draka z papíru. 

 

  



Vyskovsky.denik.cz: Vyškovští mládežníci úspěšně šachovali na turnaji Open podzimní Brno 2021 

V sobotu 23. října se konal v prostorách SVČ Brno Lužánky šachový turnaj pro děti narozené v roce 
2009 a mladší, nazvaný "Open podzimní Brno". Turnaje se zhostil osvědčený brněnský pořadatel 
Jarda Bureš, za což mu patří velké díky. Turnaje se zúčastnilo celkem 58 dětí. 

 

  



Csns-sport.cz: Čeští šachisté byli na holandském Mistrovství Evropy úspěšní 

Ve dnech 18. – 22. října 2021 proběhlo v holandském Amsterdamu mistrovství Evropy v šachu 
neslyšících pro rok 2021. Výprava čtyř českých šachistů skončila velmi úspěšně. 

 

 

 


