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ŠACHY 

Domažlický deník - 1.4.2017 

rubrika: Sport - Plzeňský kraj - strana: 14 - autor: (ko) 

Výsledky 10.kola KP1 a RP1: KP1: Líně B – Petřín 4:4, Líně A – Klatovy A 2,5:5,5, Loko Plzeň A 

– HeřNýř A 5:3, Letná A – Kozolupy A 5,5:2,5, Kdyně – Přeštice A 7:1, Tachov A – ŠK 64 Plzeň 

3:5 RP1: Líně C – Košutka F 2:3, Dvorec D – Holoubkov 3:2, Košutka E – Union Plzeň 1,5:3,5, 

HeřNýř C –… 

Šachové partie byly rozehrány 

Žďárský deník - 1.4.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: (hel) 

Nové Město na Moravě – Letošní šachová sezona v Novém Městě na Moravě byla 

zahájena. Na venkovních šachových stolcích, které lze najít v horní části Vratislavova 

náměstí a u místního kulturního domu, se tentokrát objevily i nové figurky. „První sada 

figurek už je na místě a v… 

Šachové soutěže družstev pomalu spějí ke svému závěru 

Náchodský deník - 1.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 12 

... výhra.“ TJ Lázně Bělohrad – Slovan Broumov 6,5:1,5. Další debakl hostí 

z Broumova, kteří opět nastoupili v neúplné sestavě. Šachy Nálevka – 

Dostál 1, Kořínek – Macháček 1, Kykal V. – Peroutka st. 1:0, Kykal Z. – 

Pelán 1:0, Pochop ml. – Bažant 1, Lelek... 

KAM ZA SPORTEM 

Právo - 1.4.2017 

rubrika: Jižní Morava - Vysočina - strana: 13 - autor: (čfo) 

Kopřivnice (16). ŠACHY: Finále extraligy družstev v Brně, herna v areálu Fakulty 

stavební VUT ve Veveří ul. (14). NEDĚLE HOKEJ: extraliga: Kometa– Hradec 

Králové, semifinále (17.20). Baráž o extraligu: Jihlava–Č. Budějovice (17.30). 

FOTBAL: MSFL: Vel. Meziříčí–... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=027d4884-c5b9-47bc-9baf-0106a1cbcd20&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=1160c03e-6e95-444f-a046-0f9cc7015bef&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c07962f2-8917-45d1-92e6-aca31901d96f&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3bffd3dc-eee7-4054-8638-5e1d53cefe69&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Cínové vojáčky pro sběratele vyrábí v zednické fance na starém sporáku 

jihlava.iDNES.cz - 1.4.2017 

rubrika: Jihlava / Jihlava - zprávy - strana: 00 - autor: 5plus2.cz, Jiří Bárta 

docela nenápadně. „Vyrazili jsme po sametové revoluci na naši první zahraniční dovolenou do 

Itálie. V Benátkách jsme viděli cínové šachy, které se manželce moc líbily, šachy totiž závodně 

hrávala. Jenže v přepočtu vyšly na více než dvacet tisíc korun, to jsme si... 

Chvilka nad šachovnicí 

Brněnský deník - 1.4.2017 

rubrika: Sport/Brno a okolí - strana: 13 

vBroce 1968 stál u znovuzrození brněnského vysokoškolského šachu jako 

spoluzakladatel Univerzity, která postoupila během čtyř let z městského přeboru až do 

extraligy. Tento klub dlouho vedl a a zůstal mu jako hráč věrný až do smrti. Řekli o 

šachu: „Oběť nemusí být... 

Ukázky ze třetí a sedmé šachovnice 

Náchodský deník - 1.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 12 - autor: (jč) 

Na 64 polích Náchodsko – Okresní šachové derby mezi Jiskrou Jaroměří a Sněžkou TJ 

Náchod bylo, jako vždy, velmi bojovné a dramatické. Vybíráme ukázky z třetí a sedmé 

šachovnice. Tomáš Prouza (Jaroměř, 1945) – Michal Cerha (Náchod, 2022), Sicilská: 1. 

e4 c5 2. Jc... 

Olympiáda dětí a mládeže se vrací do Pardubického kraje 

pardubickenovinky.cz - 1.4.2017 

rubrika: regiony - strana: 00 

... lyžařský orientační běh, bude hostit Letohrad. Hokejové zápasy se odehrají v Chocni a v České 

Třebové. Rychlobruslení, krasobruslení, šachy a taneční soutěže budou v Litomyšli,“ vyjmenoval 

radní Živný. Maskotem je vzácný klokan Nadcházející olympiáda už má... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d2ed94b1-397c-4876-84fb-4cd46984c55c&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f59cccd7-bf8e-4e62-97c3-21453ccb919c&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9bfd6092-f902-4e8e-851b-97a94dc7e9b6&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0461e026-3602-4674-b52d-38ef678ea6b0&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Ocenění si odnesli jednotlivci i kolektivy 

Karlovarský deník - 1.4.2017 

rubrika: Sport - Sportovec roku 2016 - strana: 13 

... obratnostní závod; celkový vítěz Českého poháru za rok 2016 Jednotlivci mládež do 

18 let Blanka Brunová – Šachový klub K. Vary – šachy Umístění: 2x 1. MČR; členka družstva na 

světové olympiádě mládeže 32. místo; ME 33. místo Jednotlivci dospělí Veronika... 

Šachové soutěže družstev pomalu spějí ke svému závěru 

nachodsky.denik.cz - 2.4.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 

Náchodsko - Náchod bude čekat na zaváhání Jičína, trápení broumovských družstev nebere konce. 

"Předposlední desáté kolo šachového krajského přeboru družstev zatím potvrdilo trojici medailistů. 

O jejich pořadí rozhodne až poslední kolo.Dosud vedoucí Náchod ale bude mít volno a bude jen 

přihlížet, jak si povede jeho pronásledovatel z Jičína. V souboji o nepopulární čtvrté místo jsou ve 

hře ještě tři týmy. Právě v posledním kole Hronov doma hostí Lázně Bělohrad. 

Sportovní víkend aneb Kam v okrese vyrazit při neděli 

hradecky.denik.cz - 2.4.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 

... Myštěves/Kobylice – Třebeš B (13.30 hř. Myštěves). Stolní tenis Extraliga muži: DTJ HK – 

Sokol PP HK 2 Imeda (10 Labské nábř.). Šachy Krajská soutěž: N. Bydžov – Slavia HK D (9 

sokolovna). Vodní pólo I. liga muži: Slavia HK – Olomouc (9 skupina o 5. až 8. místo,... 

Selfie day 

Prima - 2.4.2017 

pořad: Očima Josefa Klímy - vysíláno: 22:30 - pořadí zprávy: 03 

jako klíč, jedeme do Vysočan, už tady skoro jsme. Na festival kolem světa, kde mám přednášku. A 

na závěr tady toho hezkýho dne mám tradiční partičku šachů se svým kamarádem z nedaleký 

vesnice. Ahoj Jirko, jak to dneska vidíš? Tak držte palce. 

Házenkáři postup oslavili, trenér relaxoval u šachů 

Prostějovský deník - 3.4.2017 

rubrika: Sport / Házená a servis - strana: 12 - autor: MARTIN BŘENEK 

... nechal jsem klukům volné ruce,“ přiznal bez mučení zkušený trenér, který se z psychického 

vypětí sám dostával netradičně. „Hraji šachy proti počítači. Už druhým rokem a šíleně jsem tomu 

propadl,“ přiznal. Třebaže Valaši rozhodovali zápasy až po přestávce,... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=45238629-01cc-45a3-9c30-6d218317549a&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b0c2fe13-21a6-448b-96ae-fae488b214ce&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3351e04e-a98e-45d3-9eba-9c7029d17197&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a8004140-0357-474d-9340-115a234960c8&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4bfa44b0-c982-4f61-96c6-a1570ae160aa&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Staré Město sestupuje. Po 34 letech! 

Dobrý den s kurýrem - 3.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 27 - autor: (OJ) 

... 3,5:4,5 po 34 letech (z toho dva roky hráli extraligu - pozn. autora) zmizí z mapy I. ligy. 

Poslední kolo už na jejich osudu nic nezmění. V šachové bitvě naplno bodovali jen Zpěvák 

a Vrána, remizovali Sosna, Dobeš a Bažant sen. Zbylé výsledky: Zlín - Grygov 1,5:6,5; 

Třinec -... 

Šachisté Nového Boru s Davidem Navarou získali osmý český mistrovský titul v řadě 

sportovnilisty.cz - 3.4.2017 

strana: 00 - autor: Ruslan Ponomarjov, David Navara 

Až závěrečné trojkolo rozhodlo o tom, že vítězem letošního ročníku šachové tht Extraligy družstev 

se stal opět 1. Novoborský ŠK. Obhájce prvenství vybojoval titul v přímém souboji s celkem 

Výstaviště Lysá nad Labem. Oba týmy v sezóně neztratily ani bod a také utkání o první místo bylo 

velmi napínavé a vyrovnané. Sedm partií, včetně duelu české jedničky Davida Navary s exmistrem 

světa Ruslanem Ponomarjovem, skončilo remízou, a o vítězství novoborských 4,5-3,5 rozhodl na 

poslední šachovnici Štěpán Žilka, který porazil kapitána Lysé Vlastimila Jansu. Pro Nový Bor to 

byl už osmý titul v řadě.  

"Nenastoupili jsme v úplně nejsilnější sestavě, chyběl nám například Ind Harikrišna. Zápas byl 

velmi vyrovnaný, Lysá měla tu výhodu, že jí vzhledem k lepšímu skóre stačila remíza. Nakonec se 

nám podařilo zvítězit, jsme vlastně rádi, že jsme byli letos podrobeni tak těžké zkoušce," zhodnotil 

zápas kapitán Nového Boru Petr Boleslav.  

V neděli 2. dubna 2017 se bojovalo především o třetí místo, které získal Rapid Pardubice. A také o 

udržení v elitní soutěži, ze kterého se na úkor Tatranu Litovel radovali šachisté Durasu Brno. 

Závěrečné trojkolo letošního ročníku české nejvyšší soutěže tht Extraligy se uskutečnilo v Brně v 

budově Stavební fakulty VUT. Sešlo se zde více jak 100 šachistů z ČR i zahraničí včetně kompletní 

domácí špičky. Během trojkola bylo splněno několik norem mezinárodních šachových titulů. 

Normu mezinárodního mistra si uhrál FM Jakub Půlpán, normy mezinárodního velmistra si uhráli 

IM Vojtěch Plát, IM Vítězslav Rašík a IM Cyril Ponížil.  

Kam za sportem 

Naše Znojemsko - 3.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 29 

... pivo IV. třída C. FLORBAL: 17.00 TJ Znojmo LAUFEN CZ – soupeř neznámý, 2 zápas finále 1. 

ligy mužů, Sportovní hala města Znojma. ŠACHY: 10.00 ŠK GPOA Znojmo – ŠK Kuřim B, Dolní 

Česká 352, TJ Znojmo – Moravská Slavia Brno B, Krajský přebor I.třídy, Sportovní... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e68734c8-3886-489d-b27c-ee414c340b11&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7e7424a4-5bfb-48b4-8a2a-332aa8f6464b&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f61920a2-3d68-420b-8f55-00139db67164&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Zeman na startu druhé kampaně na Hrad: V čem se mu daří a kde prohrává na celé 

čáře 

nazory.aktualne.cz - 3.4.2017 

rubrika: Komentáře - strana: 00 - autor: Martin Fendrych 

... Schwarzenbergem, ale, jak se ukazuje poslední dobou, velmi dobře si rozumí s ministrem 

zahraničí Lubomírem Zaorálkem, dokonce spolu hrají šachy. Otázkou zůstává, nakolik je pro zemi 

souhra Hradu a Černínu přínosem. Zemanův klíčový úspěch: umí to s lidmi. Jezdí za... 

O ŠACHOVÉ FIGURKY SE POSTARALI NOVOMĚSTŠTÍ UČNI 

Jihlavský deník - 4.4.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 

Nové Město na Moravě - Hraní královské hry přímo pod širým nebem se už stalo v Novém Městě 

na Moravě tradicí. Letošní šachová sezona byla zahájena s novými dřevěnými figurkami. Ty jsou 

dílem žáků novoměstské Střední odborné školy. 

 

Hraní královské hry přímo pod širým nebem se už stalo v Novém Městě na Moravě tradicí. Letošní šachová sezona byla zahájena s 

novými dřevěnými figurkami. Ty jsou dílem žáků novoměstské Střední odborné školy.Foto: Deník/ Jaroslav Loskot 

 „Město šachové figurky mělo, ale občas se některá ztratila. Tak jsme se společně domluvili, že 

v rámci praxe vytvoří učni oborů tesař a truhlář figurky nové. Ty původní byly obyčejné, my jsme 

si s nimi více vyhráli. Není to dílo jednoho nebo dvou lidí, šlo o společnou práci,“ vysvětlil 

zástupce ředitele pro odborný výcvik Střední odborné školy Milan Sedláček. 

Šachy pod širým nebem lze v Novém Městě na Moravě hrát na dvou místech – v centru města na 

Vratislavově náměstí a u kulturního domu. 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e7fc0d1c-a751-4b05-a9c7-7f6ff00e114d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e7fc0d1c-a751-4b05-a9c7-7f6ff00e114d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0c71d630-c9c8-4229-a721-fbe277e41922&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Nový Bor získal osmý titul v řadě 

Mladá fronta DNES - 4.4.2017 

rubrika: Kraj Liberecký - strana: 15 - autor: (ČTK, hav) 

Šachy Šachisté Nového Boru vybojovali osmý mistrovský titul za sebou a tak své 

neotřesitelné postavení na domácí scéně. V závěrečném dějství extraligy v Brně o tom 

rozhodlo jejich vítězství proti Lysé nad Labem, která do té doby rovněž neztratila ani 

bod. Třetí... 

DeepStack AI s GPU NVIDIA porazila profesionály v pokeru 

svethardware.cz - 4.4.2017 

rubrika: Grafické karty - strana: 00 

... a to konkrétně v No Limit Texas Hold'em. Poker je přitom pro umělou inteligenci poměrně 

netradiční sousto na rozdíl od šachů nebo Go. V případě těchto her je vždy situace jasná a i když AI 

neví, jak bude její protistrana postupovat, může si vytvořit... 

Prokoučovaný titul 

Lidové noviny - 4.4.2017 

rubrika: Poslední strana - strana: 20 - autor: PAVEL MATOCHA 

Nejvyšší domácí soutěž družstev již poosmé v řadě vyhrál 

favorizovaný 1. Novoborský ŠK 

Máte zájem o rychlé školení, jak prokoučovat extraligový titul? Zavolejte do šachového klubu 

Výstaviště Lysá nad Labem. 

O víkendu se nebojovalo jen v nudném fotbalové derby mezi o titul usilující Slavií a lepší Spartou, 

ale i ve finále šachové extraligy. Všech dvanáct týmů nejvyšší soutěže družstev se sešlo v Brně na 

závěrečné trojkolo. Na programu byl i zápas mezi dosud neporaženými: 1. Novoborským ŠK a 

Výstavištěm Lysá nad Labem. 

Na rozdíl od fotbalu, kde o výsledku rozhodl měrou vrchovatou rozhodčí, když v poslední minutě 

odpískal nafilmovanou penaltu proti Spartě, v šachách sudí takovou moc nemá. V naší hře se 

rozhoduje výhradně dle předvedených výkonů na šachovnicích, případně ještě podle výkonu 

nehrajících kapitánů, jakou svým hráčům ordinují zápasovou taktiku, jak se staví k nabídkám remíz. 

A právě v tom koučování zápasu Lysá nad Labem selhala... 

Výstaviště Lysá nad Labem mělo při rovnosti bodů lepší skóre, a tak by mu k premiérovému 

extraligovému titulu stačila i remíza, což vyústilo v remízovou politiku pro tento zápas. Ve všech 

partiích – zápasy družstev se hrají na osmi šachovnicích – byli ochotni zaknihovat remízu prakticky 

kdykoliv. A tak třeba na druhé šachovnici odepsal Jevgenij Najer výhodu bílých figur, když dal 

partii za remis prakticky bez boje v 19. tahu. Konstantin Landa dal remízu již v 16. tahu, když 

černými figurami bez problému vyrovnal. Stejně tak mohl dále hrát i Jiří Štoček, který stejně jako 

Landa rozhodně nestál hůře v okamžiku podepsání smíru. Ai nejlepší hráč Lysé, ukrajinský velmistr 

Ruslan Ponomarjov, který přehrál českou jedničku Davida Navaru, zvolil ve dvacátém tahu 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b372a78c-f247-4a74-86f1-858b4b2c090d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9112a585-04e5-4780-b03c-47edce772e87&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c5b4e489-58fe-4a43-86b0-dbdf7aa72103&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

pokračování „na jistotu“ před zápletkami vedoucími ke koncovce s pěšcem navíc. 

Černý má o pěšce víc, a pokud by pokračoval tvrdě 20...g6!, dostal by se po vynuceném 21.Sxf6 

Vxf5 22.Dxf5 gxf5 23.Sxd8 Vxd8 do koncovky s pěšcem navíc a díky majoritě na dámském křídle 

by mohl bílého zle trápit. 

Jenže Ponomarjov zahrál na jistotu 20...c4, kde se po forsírovaném 21.Jh6+! gxh6 22.Sxf6 Dd5 

23.Sxe5 Dxf3 24.gxf3 cxb3 25.axb3 ocitl ve vyrovnané a zcela remízové koncovce. Partie také po 

tuctu dalších tahů dělením bodu skončila. 

O zápasu a o extraligovém titulu tak rozhodla jediná partie, ve které – asi jako v jediné – Lysá stála 

hůře. Na osmé desce proti novoborskému velmistrovi Štěpánu Žilkovi hrál 74letý Vlastimil Jansa, 

jemuž se nepovedlo bílými získat výhodu ze zahájení, ve střední hře byl mladým soupeřem přehrán 

a ve věžové koncovce hrubou chybou partii prohrál. 

Černý stojí mnohem pohodlněji, byť počítač tvrdí, že po 29.Ve3 by pozice byla stále vyrovnaná. 

Jenže kvůli horší pěšcové struktuře a hůře postavené věži na h4 se bílému ta pozice bude hrát 

mnohem hůře, častěji bude muset nacházet jediné správné tahy a snadněji se bude moci splést. 

A právě hrubá chyba stárnoucího českého velmistra, který se v minulosti stal třikrát mistrem 

republiky, rozhodla o všem, a to prakticky hned po přechodu do koncovky. 

29.Vd4? Vxd4 30.cxd4 Vb8 Černý stojí na výhru, věžovka se mu hraje sama. Má dva volné kryté 

pěšce na sloupcích b a h, zatímco bílý jen jednoho na sloupci e. 

31.Vb1 b4 32.Vb3 Kf7 33.Kf1 Ke6 34.Ke2 Kd5 35.Kd3 h5 36.f4 h4 37.Kc2 Kxd4 38.Vh3 Vh8 

39.e6 Vh7 40.e7 Vxe7 41.Vxh4 Ve4 42.Vg4 Kc4 43.Vxg6 c5 44.Vg4 b3+ 45.Kd2 Vd4+ 46.Kc1 

Kb4 47.f3 c4 48.f5 Vd3  

0-1 

Vítězem 12. turnaji O pohár ŠK TJ Jiskra HB v rapid šachu se stal Jakub Netušil 

havlickobrodsky.denik.cz - 5.4.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 

Havlíčkův Brod - Dvanáctým turnajem pokračoval seriál O pohár ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod v 

rapid šachu. Pobavit se královskou hrou, si přišlo zahrát šestnáct příznivců. "První místo zaslouženě 

vybojoval Jakub Netušil ze ŠK Ústí n/Orlicí, odchovanec ŠK Jiskra,... 

Turnaj O pohár města Kdyně vyhrál šachista Tomáš Vašíček 

Domažlický deník - 5.4.2017 

rubrika: Region - Zpravodajství - strana: 03 - autor: (bau, toch) 

... „Turnaj proběhl jako vždy bez problémů a v naprosté pohodě, ke které opět přispěla 

i netradiční osvěžovna „U odtažného šachu“ a hlavně chuť všech zúčastněných si 

prostě jen tak zahrát. Za to, že tato akce mohla existovat i letos, patří dík MKS 

Modrá... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d286721c-b49f-4ddb-a963-91b360e27fd6&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9f375959-4505-4e2d-821c-82e95ad0cf45&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Úředníci nejsou nepřátelé, říká autorka knihy O městech a lidech 

Veřejná správa - 5.4.2017 

rubrika: Rozhovor - strana: 20 - autor: Lucie Sýkorová 

... jako programová ředitelka příspěvkové organizace Praha 14. Je členkou spolku Piána na ulici, 

který instaluje ve veřejném prostoru piána, šachové stolky a poesiomaty, a s projektem Kulturní 

jádra pomáhá začínajícím iniciativám v realizaci nápadů na oživení veřejného... 

Teplicím pokračuje doba bronzová 

Teplický deník - 5.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 13 - autor: (red) 

Teplice – Žákovská doba bronzová v Šachovém klubu Teplice pokračuje. Po třetím místu mladších 

žáků obsadili stejnou příčku v krajském přeboru i jejich starší kolegové. ŠK Teplice nejprve 

remizoval s Postoloprty. Pak přišla nečekaná prohra s vyrovnaným týmem Klášterce nad Ohří. Třetí 

kolo… 

Rapid se vrátil na „bedýnku“ 

Pardubický deník - 6.4.2017 

rubrika: Sport/Pardubicko - strana: 13 - autor: (fn) 

Šachy Pardubice – Mají to za sebou... V Brně se dohrála extraliga družstev. Po loňském čtvrtém 

místě se šachisté ŠK Rapid Pardubice vrátili na bronzový stupínek. Titul obhájil 1. Novoborský ŠK 

bez ztráty bodu. Druhé místo si vybojovalo Výstaviště Lysá n. L. Extraliz... 

Osobní herní strategie výrazně ovlivňuje skóre 

Golf - 6.4.2017 

rubrika: Golf mania - strana: 90 - autor: Jaroslav Drbohlav 

vpravo“. I z tohoto důvodu je při přípravě na ránu i v průběhu švihu třeba myslet na konkrétní cíl. 

HRAJTE GOLF JAKO ŠACHY Golfová strategie hry v jistém smyslu opravdu připomíná šachy, 

protože pro dosažení dobrého výsledku je třeba myslet také nejméně dva tahy... 

Na 64 polích 

Vyškovský deník - 6.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 13 - autor: (kal) 

... Brno 1(23,5). Dva poslední týmy sestupují do 1. ligy. RAJHRAD. Memoriál Jana 

Krejčího. Dospělí a dorost (40 úč.): 1. Daniela Dumková (Šachy Zastávka) 6,5(7), 2. 

Michal Šípek Stanislav Juříček (Zbrojovka Vsetín), Luboš Kuchynka (ŠK Hustopeče), 

Karel Zikan 5, 6.–7. Eduard... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5e017ff7-5062-42fa-a3c2-b86581953a23&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=10a592c4-71c0-43ff-b016-ba8c99c9f99c&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=teplic%C3%ADm+pokra%C4%8Duje+doba+bronzov%C3%A1&qsmpl=&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d7747f53-041b-4e1f-a6ea-d1a178443bbf&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c903fc05-d29d-4d02-b409-efd65fdc3832&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e953f578-27c4-48e5-b06e-ce14127a6811&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Jak se neustále zlepšovat 

Řízení školy - 6.4.2017 

rubrika: Pohled do zahraničí - strana: 30 - autor: PhDr. Jan Voda, Ph. D. 

... Studují z knih, konzultují s kolegy, zkoušejí nové strategie, vyhledávají zpětnou vazbu a 

reflektují svou práci. Nejlepší hráči šachu, uvádí Brice-o příklad, zdaleka netráví většinu času 

hraním partií, což by byla jejich zóna výkonu, ale studiem a analýzou... 

Deset velkých turnajů Prahy 10 zdarma začalo deskovými hrami 

Naše Praha 10 - 7.4.2017 

rubrika: Praha 10 - strana: 03 - autor: (běl) 

... a klání budou určena všem kategoriím. První deskový turna začal 1. dubna ve škole Nad 

Vodochodem. „Na programu bylo hraní kuliček, pétanque, šachy a další deskové hry. O měsíc 

později se odehraje turnaj v bowlingu,“ plánuje radní pro sport Bohumil Zoufalík (HPLD). 

Staré Město sestupuje. Po 34 letech! 

idobryden.cz - 7.4.2017 

rubrika: Šachy - strana: 00 - autor: oj 

... 3,5:4,5 po 34 letech (z toho dva roky hráli extraligu - pozn. autora) zmizí z mapy I. ligy. Poslední 

kolo už na jejich osudu nic nezmění. V šachové bitvě naplno bodovali jen Zpěvák a Vrána, 

remizovali Sosna, Dobeš a Bažant sen. Zbylé výsledky: Zlín - Grygov 1,5:6,5; Třinec -... 

Maskotem her je klokan albín 

5plus2 - 7.4.2017 

rubrika: Svitavsko a Orlickoústecko - strana: 23 - autor: (lík) 

a zimní stadion Litomyšl bude upraven pro soutěže v krasobruslení a rychlobruslení. V 

Evropském školicím centru v Litomyšli budou děti bojovat v šachu a v tamním 

Smetanově domě budou zápolit tanečníci. 

SPORTOVNÍ VÍKEND V REGIONU 

Hradecký deník - 7.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 13 - autor: (ld) 

Prasek A a B, Nový HK, FC HK dívky. POZEMNÍ HOKEJ: Turnaje mládeže U7 a U9 v HK 

(Farárství). STOLNÍ TENIS: Turnaj ve Vysoké (13 hala). ŠACHY: Velká cena a KP v rapid šachu 

mládeže (9.15 ZŠ Štefánikova HK). VOLEJBAL: Extraliga kadeti: Slavia HK (10, 13.30, 17 

Orlická... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=173bb814-e9f8-4bdc-ad2a-ddd5c04ed028&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=fcc8b26a-170a-43b3-999b-61f180544bc6&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4520d822-6b58-4ba1-bd11-e3d595e71552&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=dad91425-79bf-43b7-95d5-44539a491819&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a2214083-fd6d-458c-9f97-4365b2766a2e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 7.4.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 19 

... 3. Mannlová Jana (Iscarex Česká Třebová) 8:47, 4. Průšová Radka (TJ Svitavy) 8:49, 5. 

Sejkorová Lenka (Iscarex Česká Třebová) 8:51. Šachy EXTRALIGA, závěrečné 9.-11. 

kolo v Brně: ŠK AD Jičín - ŠK Rapid Pardubice 2,5:5,5 (Gajewski - Movsesjan 0,5:0,5, 

Tazbir - Kempinski... 

Šachovou partii rozehrají v ulici 

Břeclavský deník - 8.4.2017 

rubrika: Břeclavsko / Aktuálně - strana: 03 - autor: (ber) 

Krátce z regionu Hustopeče – K projektu Šachy na ulici, který funguje na mnoha místech republiky, 

se brzy připojí také Hustopeče. Nápad vznikl v roce 2014 v Praze, kde rozmístili prvních pět 

šachových stolků. Ten hustopečský je spolu se dvěma místy k posezení vytvořený ... 

Sportovní víkend aneb Kam v okrese vyrazit při sobotě 

hradecky.denik.cz - 8.4.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 

Pozemní hokej Hradec Králové: Turnaje mládeže U7 a U9 (Farářství). Stolní tenis Vysoká nad 

Labem: Turnaj ve Vysoké (13 hala). Šachy Hradec Králové: Velká cena a KP v rapid šachu 

mládeže (9.15 ZŠ Štefánikova). Volejbal Extraliga kadeti: Slavia HK (10, 13.30, 17 Orlická... 

Lípa neklopýtla, a proto bere Hronov bronz 

Náchodský deník - 8.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 12 - autor: (jč, mr) 

Vítězem letošního ročníku Krajské soutěže šachových družstev se stal už s předstihem rezervní tým 

jaroměřské Jiskry. Šachy Náchodsko – Poslední jedenácté kolo krajské soutěže šachových družstev 

přineslo rozuzlení v souboji o druhé a třetí místo. Oba... 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník - 8.4.2017 

rubrika: Sport / Na Vyškovsku - strana: 13 

... alityzesezony20162017/aktualityzdomova/novyborziskalosmymistrovskytitulv-

rade.html Řekli o šachu: „Díky znalosti šachových principů jsem uspěl i v podnikání.“ 

(Vlastimil Chládek, ředitel Dopravních staveb Brno) Frederick... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a2bd5c1d-5826-441c-aa2a-a59803b501c2&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6fd1726e-c083-4fbf-a3d9-d6c6e19f2857&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8663e585-55e4-4e81-8c6d-1df44be17e54&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6e8e8cc9-3952-4068-9d48-f0f1a972dc1e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f5825b4a-bfc9-440d-a917-f04b50c30973&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Zájem o jarmark nepřekazilo ani počasí 

novojicinsky.denik.cz - 9.4.2017 

rubrika: Moje Novojičínsko - strana: 00 - autor: Ivan Pavelek 

... udělali jsme tady venkovní posezení s hracími stoly," ukázala starostka na stoly, jejichž desky 

tvořily hrací desky pro Člověče nezlob se, šachy či lodě. Každý, kdo přišel, si to své našel. V 

hospůdce byla prodejní výstava velikonočních ozdob, v sále pro změnu tvůrčí... 

Sportovní víkend aneb Kam v okrese vyrazit při neděli 

hradecky.denik.cz - 9.4.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 

... B, Lovčice, Nepolisy. Pozemní hokej Hradec Králové: Turnaj mládeže U11 (10 Farářství). 

Rugby Liga: Slavia HK – Chrudim (13 Orl. kotlina). Šachy I. liga: Slavia HK – Vyšehrad (10). 

Krajský přebor: Slavia HK C – Třebechovice (9 oba Orl. kotlina). Regionální přebor: Sokol HK B... 

POŘÁDNÝ MASO S VEGANY 

Aha! neděle - 9.4.2017 

rubrika: Reportáž - strana: 28 - autor: Eva HRADILOVÁ 

... měli přednášku na téma sportovní výživa, přišla za námi paní, že je šachistka, jestli se může 

přidat. A my - jasně, jasně, vždyť šachy jsou taky sport. My se nebráníme ničemu,“ vysvětluje 

Jasmína Conevová, spoluzakladatelka klubu. Čočkový burger, čočkový... 

Kdopak by se burzy bál… 

Innovation - 10.4.2017 

rubrika: Investice - Rizika - strana: 28 - autor: Petr Fejtek 

... mnohé aktivity jako hru – ta je nám vlastní geneticky. Jde jen o to, nakolik je dětské „člověče, 

nezlob se“ odlišné od pokeru. A co šachy… všechno lze hrát o peníze, i když k některým hrám jen 

jaksi více patří. Jak definovat hazard Existuje několik definic... 

Olympiáda dětí a mládeže se po patnácti letech vrací do Pardubického kraje. 

Maskotem je albín klokana 

krajskelisty.cz - 10.4.2017 

rubrika: Pardubický kraj - strana: 00 - autor: Adina Janovská 

... a lyžařský orientační běh, bude hostit Letohrad. Hokejové zápasy se odehrají v Chocni a České 

Třebové. Rychlobruslení, krasobruslení, šachy a taneční soutěže budou v Litomyšli,“ vyjmenoval 

Živný. Maskotem je vzácný klokan Nadcházející olympiáda už má také své... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=1eb088d6-7a9c-4ab6-a5b9-17ab8b6ce085&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=1c9c2bb8-ec3f-4a24-b407-a9b1b82a8227&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3b5cf25a-5dc8-46c2-ad7d-111e995b94ff&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6e8a4581-8889-4bf3-bf88-7e86c84faf3e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6e8a4581-8889-4bf3-bf88-7e86c84faf3e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Lodivod baseballových Draků Nesňal: Titulů chci mít klidně sto 

brnensky.denik.cz - 10.4.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 

Brno /ROZHOVOR/ - Nejprve hrál fotbal, pak dokonce šachy. Ve čtrnácti letech si šel zahrát za 

Univerzitu Brno baseball a už u něho zůstal. Arnošt Nesňal, architekt dominantní baseballové síly 

v České republice. Vždyť s týmem Draci Brno dosáhl v minulém roce na jubilejní dvacátý titul! 

„Dříve jsem je slavil mnohem více. Nyní po triumfu pociťuji spíše úlevu a pak klukům nalévám 

pivko," dodal generální manažer Draků. Jaké jsou jeho další plány, jakým způsobem vybudoval 

sportovní kolos? O tom všem se rozhovořil pro Brněnský deník Rovnost. 

Jak jste se vlastně dostal do Draků Brno?  
Celkem paradoxně. Byl jsem jejich druhou volbou a přestupoval jsem společně s jedním hráčem 

z Techniky Brno. Posloužil jsem jako takový dodatek k té hvězdě, která se mnou přestupovala. Pak 

jsem se stal kapitánem týmu, sekretářem klubu, generálním manažerem, hlavním trenérem a nyní 

poměrně důležitou součástí. 

Přitom nechybělo mnoho a mohl jste zůstat u šachů…  
Ano. Šachy mně zvláště v manažerských činnostech velmi pomohly. Myslím, že jsem byl dokonce 

druhý v brněnských žácích. Už na základní škole jsme hráli s dospělými soutěž a to bylo pro mě 

hodně stresující. Ono se to nezdá, ale hrát proti dospělým, to je náročné. Teď už šachy tolik nehraji, 

pouze občas na počítači. 

Jaký máte v šachách styl?  
Spíše znám různá zahájení, když někdo řekne, že hraje otevřeně nebo uzavřeně, dokážu to pochopit. 

Líbí se mi, že hra musí být vybalancovaná, souvisle si připravujete tlak, abyste mohli útočit. 

Myslím, že právě baseball je v mnoha aspektech šachům podobný. 

O baseballu se říká, že to jsou nejrychlejší šachy. Souhlasíte?  
Vedení týmu je více méně evaluace šancí, možností hráčů, sledování toho, jaký progres by mohli 

hráči mít a jestli je není potřeba nahradit. K šachům vidím paralelu spíše z pohledu trenéra. Z této  

Šikovné ruce z Bíteše. Cínové vojáčky pro sběratele vyrábí na starém sporáku 

velkobitessko.cz - 11.4.2017 

rubrika: O čem se mluví - strana: 00 - autor: Jiří Bárta, iDNES 

Na italské cínové šachy pro manželku neměl. Zkusil je tedy odlít sám. Tak Jiří Grégr z Velké Bíteše 

propadl cínovým miniaturám. Už čtvrt století tvoří cínové vojáčky, sestavuje z nich i celé bitvy. 

Spousta jich míří ke sběratelům do celého světa, další od... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0fe8930f-5ea6-446a-8d41-3f2217dc8458&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91803&idc=4737486&ids=3041&idp=88627&url=http%3A%2F%2Fwww.eurooil.cz
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http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=900a01b1-650f-4c70-a701-aae83a1c151b&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachová i zpěvná Budapešť 

Lidové noviny - 11.4.2017 

rubrika: Poslední strana - strana: 20 - autor: PAVEL MATOCHA 

oslavil minulý týden osmdesátiny ŠACHY Kdysi Sovětský svaz, dnes Rusko a Ukrajina, a také 

Čína, Indie a Spojené státy jsou šachovými velmocemi. Většina z nich jsou velmocemi i v 

politickém smyslu a vzhledem k jejich velikosti nikoho moc nepřekvapí, že dominují i šachu.... 

Zajímavosti z Opavy 

Týdeník Opavský a Hlučínský Region - 11.4.2017 

rubrika: U nás ve městě - strana: 24 

volejbalistky Kylešovic a P. E. M. Y, vynikající jsou i atleti a v podobném výčtu by se 

jistě dalo pokračovat. Je libo piáno nebo šachy? Obojí je volně přístupné ve městě. 

Zatímco šachy si můžete zahrát u speciálního betonového stolu u Domu umění, za piáno... 

Umělá inteligence porazila v pokeru tým vědců a počítačových expertů 

svethardware.cz - 11.4.2017 

rubrika: Ostatní/Robotika, umělá inteligence - strana: 00 

... blafování mu může přinášet větší výhry. Poker tedy představuje pro AI výzvu, protože je 

postaven na jiném principu než například šachy. Navíc nevidíte protivníkovy karty, takže 

rozhodování je o to těžší. AI se blafování nenaučila z analýzy velkého... 

POČÍTAČ PROTI PROFÍKŮM 

ABC - 11.4.2017 

rubrika: Technika - strana: 50 - autor: ŠÁRKA FLÍDROVÁ 

... Na úspěšném algoritmu se podíleli odborníci z „Matfyzu“ a ČVUT. Umělá 

inteligence už dokázala porazit hráče v dámě, šachu nebo japonské hře go. Poker se od nich liší 

především tím, že jde o hru s neúplnou informací - hráči během ní nemají všichni... 

KRNOV 

Týdeník Bruntálský Region - 11.4.2017 

rubrika: Volný čas - strana: 24 

... tel.: 554 614 494. diny VOLNÝ ČAS TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM – nabízí k výpujčce koloběžky, trekové hole, audioprůvodce nebo šachové figurky, 

Hlavní náměstí 25, Po – Pá (9 – 17), So (9 – 13), Ne zavřeno. Tel.: 554 614 612, 

info@infokrnov.cz. ROZHLEDNA... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6598de59-2c94-49b8-87a3-1a97008db96e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9e2dd3a5-b16e-400c-9065-78985e0184e7&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5c401165-318d-4a87-a4b3-ae62e61394e5&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5816f2f7-03af-4382-aae6-9e7eea2dbaed&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5a38f013-757b-4c2d-a639-b1c11ba964fd&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Pýchová byla nejlepší ženou 

Benešovský deník - 12.4.2017 

rubrika: Benešovsko/sport - strana: 13 - autor: (om) 

velmistryně Geldiyevové. Druhá vlašimská hráčka v soutěži, šestnáctiletá Anežka Vlková, obsadila 

68. místo, skvěle jí ale vyšel doprovodný turnaj v bleskovém šachu, v němž skončila sedmá. 

U kávy si zahrají na piano 

Svitavský deník - 12.4.2017 

rubrika: Svitavsko - strana: 03 - autor: (daf) 

Ústí n. O. – Venkovní posezení před klubem Popráč zpestřoval v minulých letech klavír a 

společenské hry (šachy nebo Člověče, nezlob se) a podle majitele Petra Strákoše bude i v letošní 

sezoně. „Klavír určitě půjde zase ven, už jsme si ale říkali, že to zřejmě... 

Tři medaile z MČR mládeže 

Benešovský deník - 12.4.2017 

rubrika: Benešovsko/sport - strana: 13 - autor: (om) 

Kouty nad Desnou - Velmi úspěšně skončilo pro šachisty z benešovského regionu 

25. Mistrovství České republiky mládeže, které se uskutečnilo na tradičním místě 

v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. Mezi 24 nejlepších se v jednotlivých 

věkových skupinách dokázali kvalifikovat čtyři hoši (Richard Mládek, Jakub 

Voříšek, Vojtěch Dudek a Jakub Vojta) a byly z toho tři medaile a jedno páté místo. 

 

Velký úspěch do Jawy Brodce - bronzový Vojtěch Dudek. Foto: Karel Jukl 

Nejlépe se umístil v kategorii chlapců do 14 let Jakub Voříšek (Spartak Vlašim), když v devíti 

kolech vybojoval šest bodů a obsadil druhé místo. Tím si mimo jiné zajistil svou čtvrtou medaili 

z MČR jednotlivců a také účast na ME mládeže v Rumunsku. 

Jen o příčku hůře skončil mezi hochy do 16 let s 5,5 body Richard Mládek (Spartak Vlašim), jenž 

tak navázal na bronzovou medaili z roku 2015. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0c4ce05b-e1d7-4b2b-bd72-00b8cb8bfdcc&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e52ff630-0371-4f93-9fd6-5b89afcb1969&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=983e1340-a7a9-4be6-9c85-bc9dbd571e8e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://benesovsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=dudekasv&back=2334648087


 

 

K bronzu po výborném výkonu mezi chlapci do 12 let dokráčel také Vojtěch Dudek (Jawa Brodce), 

který byl na takovémto podniku nováčkem, počínal si ale jako zkušený mazák. Se 6 body vypálil 

rybník mnohým favoritům a vzhledem k okolnostem má velkou šanci zahrát si, stejně jako Jakub 

Voříšek, na ME v Rumunsku. 

Jakub Vojta (Spartak Vlašim, rovněž chlapci do 12 let) po nepovedeném startu (1,5 bodu z 5 partií) 

mocně zafinišoval a po čtyřech výhrách nakonec obsadil výborné páté místo, které mu stejně jako 

všem zmiňovaným klukům zajišťuje přímý postup na příští ročník. 

Rád bych poděkoval pořadatelům na čele s ředitelem turnaje Zdeňkem Fialou za bezchybné 

zvládnutí celého podniku. V Jeseníkách hrálo 292 šachistů, s připočtením nehrajícího doprovodu 

pak činil počet účastníků cca 500 lidí. 

Pěkný výsledek Nely Pýchové v Liberci 

Nejúspěšnější šachistka Vlašimi z posledních let Nela Pýchová měla své MČR juniorek již 

v listopadu. Tam si připsala přebornický titul a právo účasti na MS do 18 let v Uruguayi. V rámci 

přípravy si zahrála silně obsazený Open Liberec, kde v konkurenci 119 hráčů ze 17 zemí obsadila 

výborné 12. místo. Tímto výsledkem si zajistila cenu pro nejlepší ženu turnaje, když za sebou mimo 

jiné nechala celou reprezentaci Turkmenistánu, včetně velmistryně Geldiyevové. 

Druhá vlašimská hráčka v soutěži, šestnáctiletá Anežka Vlková, obsadila průměrné 68. místo, 

skvěle jí ale vyšel doprovodný turnaj v bleskovém šachu, v němž skončila sedmá. 

O obou akcích podrobněji informují internetové stránky vlašimských šachistů www.sachyvlasim.cz 

VE ZKRATCE 

Písecký deník - 12.4.2017 

rubrika: Sport Jižní Čechy - strana: 14 

... Hrubý – Pletka, Brozman, Akra – Planá 5:2 (0:0), M. Horcicka, Kodada 2, Šrom – Rurek, Koclír, 

Dynamo – Hluboká dnes (18 na Složišti). ŠACHY Pankrác – QCC C. Budejovice 2,5:5,5 – 

Vítezové si v posledním zápase západní skupiny I. liga jako jediní zástupci z jihu Cech... 

Školáci vyhlíží volno. Můžou do muzea i kina 

Orlický deník - 12.4.2017 

rubrika: Orlicko - strana: 02 - autor: (jan) 

... i Litomyšli, českotřebovský Kamarád zorganizoval výlet do Legolandu v 

bavorském Günzburgu. V Poličce se koná 15. Velikonoční turnaj v šachu 

mládeže, mýtské Mikádo pak připravilo ve spolupráci s regionálním muzeem 

originální program: školákům už dnes nabídnou jako... 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91330&idc=4739415&ids=275&idp=87715&url=http%3A%2F%2Fwww.jpspedition.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91803&idc=4739415&ids=3041&idp=88627&url=http%3A%2F%2Fwww.eurooil.cz
http://www.sachyvlasim.cz/
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=aadd01d6-5d95-4c0c-b61e-683f07d9e577&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=21560a30-5b53-4e97-bf6d-1ce3b495456d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

S jarem otvírají předzahrádky 

orlicky.denik.cz - 12.4.2017 

rubrika: Moje Orlicko - strana: 00 - autor: Petr Šilar, Dana Pokorná, Tereza Vaisová, Iva 

Janoušková 

... kávy si zahrají na piano Ústí nad Orlicí - Venkovní posezení před klubem Popráč zpestřoval v 

minulých letech klavír a společenské hry (šachy nebo Člověče, nezlob se) a podle majitele Petra 

Strákoše bude i v letošní sezoně. „Klavír určitě půjde zase ven, už jsme si a... 

Umělá inteligence od Googlu jednou bude kreslit za vás, zatím je to ale tak trochu 

podfuk 

tech.ihned.cz - 12.4.2017 

strana: 00 - autor: Otakar Schön 

... může krást práci, jednou může ovládnout svět. V současnosti ale lidi hlavně baví. Ať už jde o 

soupeření umělé inteligence s mistry šachu nebo čínské hry Go či o malůvky, které umělá 

inteligence umí poznat a vylepšit. Nový experiment Google AutoDraw slibuje, že vám... 

Šachové soutěže skončily, postup slaví Vlčnov a Kunovice 

Slovácké noviny - regionální týdeník - 13.4.2017 

rubrika: Slovácko - sport - strana: 18 

Slovácko – Posledními zápasy byly dohrány šachové soutěže družstev. 1. liga S 1. ligou se 

rozloučili vítězstvím šachisté Starého Města A, kteří i přes výhru 4,5:3,5 v Kroměříži sestupují. 

Celý bod získali Vrána a J. Horsák, půl bodu za remízu přidali Bureš,... 

Šachisté znovu míří pod Cimburk, na bleskovkách nemohou scházet 

Svitavský deník - 13.4.2017 

rubrika: Sport / Svitavsko - strana: 13 - autor: (rh) 

Městečko Trnávka – Velikonoční svátky bez tradičního turnaje v bleskovém šachu? V obci pod 

Cimburkem to je více než tři dekády nemyslitelná záležitost. 

Tělocvičná jednota Sokol pořádá tuto sobotu 15. dubna v sále kulturního domu 33. ročník klání, na 

které se pravidelně sjíždějí desítky vyznavačů královské hry nejen z Pardubického kraje, ale také 

z Olomoucka, jižní Moravy a dalších končin České republiky. 

Turnaj se bude hrát podle pravidel FIDE pro bleskový šach tempem pět minut na partii, a to 

švýcarským systémem na šestnáct kol. Turnaj je otevřený všem šachistům a šachistkám bez rozdílu 

věku a výkonnosti. Nebývá přitom výjimkou, že cestu do Trnávky váží i velice vyspělí hráči 

z vyšších ligových soutěží, kteří se starají o kvalitní sportovní úroveň akce. 

Úvodní partie budou v Městečku Trnávce rozehrány úderem sobotní deváté hodiny. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f01688ee-3e2b-4a42-ac3d-37a5e8da4ccc&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=95959061-e3fa-4e62-a4cd-dc63df6da666&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=95959061-e3fa-4e62-a4cd-dc63df6da666&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=053d4514-8c6b-4aef-bc12-f1f599f3c2ac&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=af9a91fa-9120-41ee-8f0f-36cc15e516ba&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91188&idc=4741410&ids=14579&idp=87013&url=http%3A%2F%2Fpalacpardubice.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91803&idc=4741410&ids=3041&idp=88627&url=http%3A%2F%2Fwww.eurooil.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90605&idc=4741410&ids=638&idp=87086&url=http%3A%2F%2Fwww.kanalizacezplastu.cz


 

 

Šachovou partii rozehrají v ulici 

Nový život - zpravodajský týdeník - 13.4.2017 

rubrika: Zpravodajství/z regionu - strana: 04 - autor: (ber) 

Hustopeče - K projektu Šachy na ulici, který funguje na mnoha místech republiky, se 

brzy připojí také Hustopeče. Nápad vznikl v roce 2014 v Praze, kde rozmístili prvních 

pět šachových stolků. Ten hustopečský je spolu se dvěma místy k posezení vytvořený 

z betonu. Figurky si... 

Region Panda završil sezonu dramatickým duelem 

Rychnovský deník - 13.4.2017 

rubrika: Sport / Rychnovsko - strana: 13 - autor: (dr, jd) 

Daniel 1:1, J. Fuksík – M. Buločkin 0:1, P. Švancara – J. Horák 1:0. „Průměrné ELO domácích 

2309 (2300 je úroveň mistra šachu), hosté 2099 (2100 je úroveň kandidáta mistra šachu), průměrný 

rozdíl je tedy rozdíl třídy. Kdyby domácí vyhráli 8:0 nebo 7:1, byl by... 

Dvojité svitavské sestupové slzy 

Svitavský deník - 13.4.2017 

rubrika: Sport / Svitavsko - strana: 13 - autor: (rh) 

Foto popis| PO SKONČENÍ šachové sezony není ve Svitavách moc veselo. Tamní týmy se 

nedokázaly udržet ve svých soutěžích. 

Na 64 polích 

Vyškovský deník - 13.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 14 - autor: (kal) 

Město B – Garde 4:4, Jezdci Jundrov Kuřim 3,5:4,5, Zbrojovka Vsetín – MKS Vyškov 

5,5:2,5, Šachy Hošťálková – Spartak Adamov 6,5:1,5, Slavia Kroměříž B – 

Lokomotiva Brno B 6,5:1,5. Konečné pořadí: 1. Šachy Hošťálková 30 (56), 2. Garde 

Lipovec 24 (53,5), 3.... 

Výsledkový servis 

Vyškovské noviny - 13.4.2017 

strana: 31 - autor: (spo) 

... přebor II. třídy sk. A–sever: Slovan Ivanovice n. H. – Mor. Slavia Brno D 1:7 

(2360 –2548), 425 Radek Loubal, 409 Jan Kučera. (jik) ŠACHY II. liga E – 11. kolo: 

Duras Brno B – Prušánky 2,5:5,5, Staré Město B – Lipovec 4:4, Jundrov – Kuřim 3,5:4,5, Vsetín – 

MKS... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=dac74d7a-d7bb-498c-8ba8-51997262f2f6&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f7375bc0-dc16-480d-8a3d-77d351af2be1&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9cfdbd9e-d773-431a-b48d-60382d236735&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b1040464-680a-4422-896e-1b6ec86a24f9&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6ae63e6e-4401-4cb9-aeb5-af5c89123bd1&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 13.4.2017 

rubrika: Sport/z regionu - strana: 15 

Řekli o šachu: „Díky znalosti šachových principů jsem uspěl i v podnikání.“ (Vlastimil 

Chládek, ředitel Dopravních staveb Brno) Frederick... 

Šachoví velmistři zamíří do Nymburka 

nymbursky.denik.cz - 14.4.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Vladimír Malinovský 

... sobotu 22. dubna od 9 hodin se ve velkém sálu Obecního domu v Nymburce koná třetí ročník 

turnaje „O pohár starosty města Nymburk" v rapid šachu. "Předloňského prvního ročníku se 

zúčastnilo 106 hráčů, loňského ročníku již 124 hráčů včetně několika mezinárodníc... 

Proč nechodím do internetových diskusí: holubí šachisti, misionáři a genocida 

idnes.cz - blog - 14.4.2017 

strana: 00 - autor: Eva Svobodová 

nezasírejte veřejný prostor jako holubí šachisté. "Bavit se s nimi je jako hrát šachy s holubem. Je 

jedno, jak jste dobří, holub jen rozkope figurky, zadělá šachovnici a pak odletí pochlubit se svým 

bratřím, jak vám to v šachu nandal." O tom, co všechno jsou... 

Tady nocoval Masaryk a dojednávali příměří 

Mladá fronta DNES - 15.4.2017 

rubrika: Vysočina - strana: 18 - autor: Tomáš Blažek 

hotelu U Rytířů Miloslav Skočdopole. Kromě toho, že abnormálně rychle obsluhoval, 

byl i dobrým šachistou. „Šachy se tam hrávaly velice často, vždy u dvou třech stolů. Pan 

Skočdopole hrál šachy s hosty během obsluhování. Nosil plata s pivy a současně hrál na dvou třec... 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník - 15.4.2017 

rubrika: sport na vyškovsku - strana: 14 

sebe. Veselé príspevky publikuje na facebooku. Rekli o šachu: „Šachová partie je jako 

komplikovaná stavba – šachista je architekt. Každý tah je stavební kámen. Blesková 

partie nebo souboj v casové tísni je jako zápas v boxu – umelecký efekt šachu se ztrácí 

a prednost... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8aa86060-0263-499d-a6ab-49e36ff2da3d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=05f9d6ff-8fc6-4ef2-8dd7-cb518e4119f1&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=caa0ecd9-dcb4-4305-a035-0001f8aa90cb&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e2506d79-e846-4659-8348-84631bfa798e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=66c24ccc-f128-408b-a27b-fb62d07bce60&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Třebovské sportovní hvězdy 

svitavsky.denik.cz - 15.4.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 

... starosty (za výkony v roce 2016 a zviditelnění města): 1. Leopold König (cyklistika), 2. Markéta 

Hájková (cyklistika), 3. Vojtěch Plát (šachy), 4. Martin Komoň (fotbal). Sportovní osobností za 

celoživotní přínos městskému sportu byl vyhlášen Václav Přichystal, 

který od... 

Nečekané zaváhání Jičína poslalo náchodskou Sněžku do 

druhé ligy 

Náchodský deník - 15.4.2017 

rubrika: Sport / Náchodsko - strana: 12 - autor: (jč, mr) 

Šachy Krajský i regionální přebor letos ovládly týmy z Náchoda. Náchodsko – Až teprve poslední 

jedenácté kolo krajského přeboru šachových družstev definitivně rozhodlo. Dosud vedoucí Náchod 

měl volno a musel jen přihlížet, jak si povede jeho největší konkurent z... 

Zdislava bude mít nový pocitový chodník, obří šachovnici a houpačku 

zdarsky.denik.cz - 17.4.2017 

rubrika: Moje Žďársko - strana: 00 - autor: Helena Zelená Křížová 

čtverečních. Kromě šachů se tam bude moci hrát třeba pexeso, dáma a jiné hry,“ prozradila Hana 

Janů s tím, že o vytvoření šachových figurek chtějí požádat učně z novoměstské Střední odborné 

školy. Ti už mají s podobnou činností své zkušenosti, neboť z jejich... 

„Páchne to falešnou vlajkou určenou pro hlupáky!“ Analytik nevěří tomu, co 

oficiálně zaznělo k útoku na fotbalisty Dortmundu 

parlamentnilisty.cz - 17.4.2017 

strana: 00 - autor: Martin Koller 

... že v Saúdské Arábii došlo nedávno k ostříhání vlasů zarostlých fotbalistů přímo na hřišti a 

dokonce tam už zakázali i šachy. Podle mullahů nesmí sport omezovat náboženské povinnosti a 

kdesi dokonce zakázali mladým dívkám běh, aby nepřišly o panenství. O... 

Opavský šachista patnáctý v ČR 

REGION OPAVSKO - 18.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 21 - autor: (avi) 

ŠACHY Na šachové Mistrovství České republiky mládeže 2017 se jako jediný zástupce Slezanu 

Opava probojoval v kategorii H16 Karel Chwistek. Díky dobrému výsledku na loňském MČR 

získal přímý postup a nemusel tedy projít náročnou kvalifikací. Pro vítěze jednotlivých... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f607871e-0cfc-44a4-9d06-360ef2a00250&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9834c2b7-ea6a-44b3-88c6-385bee43c1fb&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9834c2b7-ea6a-44b3-88c6-385bee43c1fb&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3da81665-2f04-45c5-824d-eac923fde698&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=792dd7aa-cf10-4631-af5e-73c93e462c93&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=792dd7aa-cf10-4631-af5e-73c93e462c93&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ae6f702f-8115-4646-9c72-803aa46f0c44&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Velmistryně vypráskala kluky 

Lidové noviny - 18.4.2017 

rubrika: Poslední strana - strana: 20 - autor: PAVEL MATOCHA 

Velikonoční omlazení v Baden Badenu a oslava šachu v nejstarším klubu na světě v Curychu 

Omlazení dívek a žen sešleháním pomlázkou z vrbových proutků je ojedinělá tradice, jinde na světě 

neznámá a nechápaná. Velikonoční míza ale pomohla i Chou I-fan, jediné ženě, která je v 

současnosti schopná hrát i proti mužské světové špičce. 

Na superturnaji Grenke Classic, kde hrají i nejlepší hráči světa včetně mistra světa Magnuse 

Carlsena, totiž Chou I-fan po prvních dvou kolech vede. Čínská velmistryně v prvním kole porazila 

světovou čtyřku Fabiana Caruanu a ve druhém německého velmistra Georga Meiera. 

Superturnaj Grenke Classic se bude hrát a ždo soboty 22 .dubna v německém lázeňském městečku 

Baden Baden a jeho on–line přenos můžete sledovat na adrese chess24.com. 

Druhá polovina světové elity slavila Velikonoce jen o pár alpských kopců jižněji. V luxusním 

curyšském hotel Savoy se za šachovnicemi potkali bývalí mistři světa Višvanáthan Ánand a 

Vladimír Kramnik a další supervelmistři Boris Gelfand a Hikaru Nakamura. A právě posledně 

jmenovaný celé klání vyhrál. 

Stejně jako v Baden Badenu šlo o uzavřený turnaj pro osm pozvaných velmistrů, ale na rozdíl od 

Německa se ve Švýcarsku hrálo novým systémem. Kombinoval se turnaj v klasickém šachu s velmi 

zkráceným časem (45min + 30 s za každý tah) av bleskovém šachu s delším časem (10 min + 5 s za 

každý tah) a výsledky se počítaly do jedné tabulky (blitzky mají oproti vážným partiím poloviční 

bodovou váhu). 

Na turnaj světové elity jde o dosti revoluční novinku, která překvapí o to víc, že pořadatelem je 

nejstarší šachový klub na světě. Kdo jiný by měl držet tradici klasického šachu s dostatečným 

časem na rozmyšlenou než Schach Gesellschaft Zürich, který byl založen již v roce 1809 a může se 

tak chlubit úctyhodnou tradicí více než dvě stě let nepřetržitého trvání? 

Za zrychlením a zatraktivněním formátu je jeden z význačných členů tohoto šachového spolku, 

ruský miliardář a obchodník s diamanty Oleg Skvorcov. Skvorcovova společnosti IGC, která 

zkoumá pravost a hodnotí kvalitu diamantů, poskytuje turnaji více než luxusní rozpočet. 

Oleg Skvorcov tohoto podniku každý rok využije k minimálně jednomu duelu s hráčem světové 

špičky. A rozhodně nikdy nejde o žádnou formální VIP partii, kdy se velmistr snaží tahat tak, aby 

hra s váženým mecenášem skončila přijatelně vypadající remízou. 

Ruský miliardář totiž dříve šachy závodně hrával a dosáhl v nich mistrovské úrovně. Byl znám jako 

neohrožený útočník a takovými partiemi se prezentuje dosud. Letos si zahrál s velmistrem 

Ánandem a byla to nádherná romantická partie, korunovaná obětí dámy, hodná starých mistrů 

předminulého století. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8b7055be-b738-4516-bf92-8eb502498ee9&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Curych 2017 

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Sc4 Sc5 4.c3 Jf6 5.d4 exd4 6.b4 Sb6 7.e5 d5 Ruský miliardář zvolil velmi 

divokou variantu Italské hry, ale bývalý mistr světa zná teorii dobře. 

8.exf6 dxc4 9.De2+ Se6 10.b5 Jb4! Indický velmistr obětuje jezdce za mohutnou dvojici volných 

pěšců. 

11.fxg7 Vg8 12.cxb4 Df6 13.0-0 Dxg7 14.g3 0-0-0 15.a4 d3 16.Db2 

 

16...Dxg3!! Viši Ánand pokračuje v romantickém duchu a obětovává dámu! 

17.hxg3 Vxg3+ 18.Kh2 Vxf3 19.Sg5? Bílý měl bránit volný sloupec dámou 19.Dg7 Vh3+ 20.Kg2 

Sd4 21.Dg5=. 

19...Sd4 20.Dd2 Vg8 21.Va3 h6 22.Vg1 Vh3+ 23.Kg2 Vxg5+ A bílý se vzdal, protože již nezabrání 

matu v několika tazích 24.Kf1 Vxg1+ 25.Kxg1 Sd5 a 26...Vh1# 0-1 

http://www.sachypozlovice.cz/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-18-23_35_11-Velmistryn%C4%9B-vypr%C3%A1skala-kluky-%E2%80%93-Lidov%C3%A9-noviny-18.-4.png
http://www.sachypozlovice.cz/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-18-23_33_25-Velmistryn%C4%9B-vypr%C3%A1skala-kluky-%E2%80%93-Lidov%C3%A9-noviny-18.-4.png


 

 

Šachisté Dolního Benešova šestí 

REGION OPAVSKO - 18.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 22 

ŠACHY Šachisté ŠK TJ Dolní Benešova ve druhé lize absolvovali poslední soutěžní kolo, v němž 

remizovali s rezervou Poruby. Přesto v tabulce zabrali velice solidní šestou příčku. *** TABULKA 

DRUHÉ LIGY – SKUPINY F 1. Slavoj Český Těšín 10 1 0 31 59.5 45 2. SK... 

Parádní poklona Traplovi 

Týdeník Směr - 18.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 27 - autor: (red) 

... nedožité 75. narozeniny vynikajícího teplického šachisty a trenéra Jindřicha Trapla. Na jeho 

počest se konal turnaj mládeže v rapid šachu. Do Teplic přijelo více než devadesát hráčů z 

ústeckého regionu, Liberecka, dorazili i hosté z německého SSV Altenberg. Domácí... 

POČÍTAČOVÝ PROGRAM PROTI HRÁČŮM POKERU 

TECH MAGAZÍN - 18.4.2017 

rubrika: Informační a komunikační technologie - strana: 42 

... No-limit Texas Holdem poker. Vědecké objevy, které vedly k tomto výsledku, publikoval 

vědecký časopis Science. Po backgammonu, dámě, šachu a japonské hře go je tady další výhra 

umělé inteligence nad člověkem. Oproti předchozím hrám je tu však jeden zásadní rozdíl.... 

Servis 

Týdeník Bruntálský Region - 18.4.2017 

rubrika: Volný čas - strana: 24 

... 15, tel.: 554 614 494. VOLNÝ ČAS TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM – nabízí k 

výpujčce koloběžky, trekové hole, audioprůvodce nebo šachové figurky, Hlavní náměstí 25, Po – 

Pá (9 – 17), So (9 – 13), Ne zavřeno. Tel.: 554 614 612, info@infokrnov.cz. ROZHLEDNA... 

výsledky a tabulky 

Týdeník Havířovsko - 18.4.2017 

rubrika: Region sport - strana: 19 

... 1:2, Litvínov – Hradec Králové 1:2 p, konečný stav série: 1:2, Vítkovice Vítkovi – Žďár n. S. 

3:1, konečný stav série: 2:1. ce ŠACHY I. liga dospělých, skupina Východ: Jihlava – FrýdekMístek 

B 4,5:3,5, Baník Havířov – TJ Ostrava 2:6, Grygov – Opava 3,5:4,5,... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=98df9dfc-d452-485a-9a67-711b41f01eb2&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6416bdf2-7cb3-44d1-a4d1-ec34701f4e61&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c5170526-a892-441e-afae-eb88ede57bc8&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d3be907c-039b-422f-9a28-831958b922d7&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8625c152-8f0e-4d81-aeac-1aa68ca9b980&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

ŠACHY 

Domažlický deník - 19.4.2017 

rubrika: Sport - Plzeňský kraj - strana: 14 - autor: (ko) 

Výsledky krajského přeboru 2 11.kolo: Petřín B – Sokol Klatovy 2:6, Tachov B – Domažlice B 2:6, 

Dvorec A – Košutka C 6.5:1.5, DDM Planá u M. L. – Letná B 3:5, Košutka B – HeřNýř B 3.5:4.5, 

Loko Plzeň B – Postřekov 5:3. Konečná tabulka KP2: 1. Dvorec 26 bodů postoupil do KP1 10. 

Tachov B 16… 

Náměstí TGM v novém: kafíčko s partií šachu 

taborsky.denik.cz - 19.4.2017 

rubrika: Moje Táborsko - strana: 00 - autor: Alena Šatrová 

S určitostí je nyní možné mluvit o nových nádobách se zelení a masivním šachovém stolu 

s lavicemi. Dalšího betonu na náměstí TGM se architekt Miloš Roháček neděsí. „Beton je přece 

přírodní materiál a běžný stavební prvek. Nejsem odpůrcem kvalitního betonu,“ mírní obavy 

veřejnosti z další šedivé hmoty. Barevný nátěr by ale stůl s lavicemi v prostoru zbytečně zvýraznil. 

Venkovní šachy jsou obdobou venkovního piana a vycházejí od stejného autora, pražského 

kavárníka Ondřeje Kobzy. Dosud se mu podařilo dostat šachovnici do 42 veřejných prostorů 

20 měst republiky. Šachové figurky si hráči budou moci půjčit v městské knihovně. 

Pohár Mistra Jana v šachu ovládli táborští favorité 

Táborský deník - 20.4.2017 

rubrika: Táborsko / Jižní Čechy - strana: 02 - autor: (paš) 

Z okresního sportu Planá nad Lužnicí – V plánském Hotelu Lužnice zapsal do své historie další 

vydařenou kapitolu šachový turnaj O pohár mistra Jana. Na Táborsku si našlo cestu celkem 40 

hráčů včetně zástupců Polska a Slovenska. Podle tradice z předchozích let rozřadil současný počet 

ELO bodů… 

F-M hostil 38. ročník Turnajů šachových nadějí 

polar.cz - 20.4.2017 

rubrika: Frýdek-Místek - strana: 00 - autor: Marek Remeta 

osm kol v dětském turnaji,” popsal ředitel Beskydské šachové školy Petr Záruba. Turnaje 

šachových nadějí každoročně pořádá Beskydská šachová škola a ve Frýdku-Místku se odehrály už 

po osmatřicáté v řadě. “Já bych rád tímto poděkoval Beskydské šachové... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d6945eed-6121-45b4-b87d-8fa14a6e6c11&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=400a5f4c-47bb-4cda-ba94-36f15fa31389&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90605&idc=4745966&ids=638&idp=87086&url=http%3A%2F%2Fwww.kanalizacezplastu.cz
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5ef94f1d-44c2-4890-a389-957bef138864&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0f0e8863-0aae-4e4e-bed4-136d445424a9&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 20.4.2017 

rubrika: Sport/Z regionu - strana: 11 

sebe? Veselé príspevky publikuje na Facebooku. Rekli o šachu: „Šachová partie je 

jako komplikovaná stavba – šachista je architekt. Každý tah je stavební kámen. 

Blesková partie nebo souboj v casové tísni je jako zápas v boxu – umelecký efekt 

šachu se ztrácí a prednost... 

Mládež Pandy sbírala medaile na Velké ceně 

Rychnovský deník - 20.4.2017 

rubrika: Sport/Rychnovsko - strana: 13 - autor: (dr, pk) 

ŠACHY Rychnov n. K. – Závěrečné Velké ceny Královéhradeckého kraje v Hradci Králové se 

zúčastnilo jedenáct malých šachistů rychnovské Pandy. Sebevědomý výkon předvedl Marek Nosál, 

který vyhrál kategorii do 12 let, když neprohrál jedinou partii! Porazil své... 

Další kolo nenávisti Babiše a Chovance? Možná začalo právě teď 

parlamentnilisty.cz - 20.4.2017 

strana: 00 - autor: vef 

... reorganizaci policie. Kvůli hádkám loni o prázdninách si je dokonce k sobě pozval prezident 

Miloš Zeman. Tehdy prý oběma mužům daroval šachové hodiny a nabádal je ke zklidnění. Na 

opačné straně pak stojí hejtmanka Karlovarského kraje, Jana Vildumetzová za hnutí ANO,... 

Na Asijských hrách v Číně budou počítačové hry medailovým sportem 

zpravy.iDNES.cz - 20.4.2017 

rubrika: Zprávy iDNES.cz / magazin - strana: 00 - autor: Bonusweb.cz, Honza Srp 

... do klávesnice“ položilo na stejnou úroveň například s plaváním nebo tenisem. Stejná debata se 

od počátku století vede například u šachu, který se nikdy olympijským sportem nestal. Jenže pak tu 

máme na letní olympiádě disciplíny jako například sportovní střelba,... 

Zdislava bude mít nový pocitový chodník, obří šachovnici a houpačku 

Jihlavský deník - 20.4.2017 

rubrika: Vysočina/zpravodajství - strana: 05 - autor: HELENA ZELENÁ KŘÍŽOVÁ 

čtverečních. Kromě šachů se tam bude moci hrát třeba pexeso, dáma a jiné hry,“ 

prozradila Hana Janů s tím, že o vytvoření šachových figurek chtějí požádat učně z novoměstské 

střední odborné školy. Ti už mají s podobnou činností své zkušenosti, neboť z jejich... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0c4a3d05-3d09-4141-9d00-e08f962447ca&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4989e5ac-cffc-4830-96fd-94720c43aa5e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b5ab5a87-9aa4-4971-9771-0f43cb046edf&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a5993928-70b4-4f9b-b9f6-75e48fe19e29&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=de327bce-3fb0-4fbd-8e5e-dbbe328d6b93&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Na 64 polích 

Vyškovský deník - 20.4.2017 

rubrika: Sport/Na jižní Moravě - strana: 14 - autor: (kal) 

... 64 B 22(50,5), 4. Duras BVK E 22(43,5) atd. V boji o postup se utkají první dvě 

družstva. VYŠKOV. Přebor ČR juniorů a dorostenců v rapid šachu odehrálo 39 

účastníků. Pořadí vítězů: 1. Jiří Liška (U 18 – 1. Novoborský ŠK) 7,5(9), 2.–3. Jonáš 

Eret (U 18), Martin... 

Počítačové hry se právě staly medailovým sportem. Uznal je Asijský olympijský 

výbor 

ct24.cz - 20.4.2017 

rubrika: Věda - strana: 00 - autor: kozlik 

... až nemožné.U těchto her se hráči nehýbou, jen sedí, takže se nemůže jednat o olympijský sport. 

Roku 1924 byl podniknut pokus zahrnout šachy do olympijských sportů, nikdy se to však nestalo. 

Existuje ovšem několik sportů, při nichž se tělo sportovce nepohybuje vlastní... 

Úřad v obležení. Lidé kvůli kotlíkovým dotacím stáli frontu i dvě noci 

zpravy.iDNES.cz - 20.4.2017 

rubrika: Zprávy / Domácí - strana: 00 - autor: ČTK, MF DNES, Jakub Pokorný 

... byly stany, tlačenice, lidé popíjeli čaj z termosek a živě diskutovali. Jedna dvojice před vchodem 

na improvizovaném stolku dokonce hrála šachy. Peníze kraj získal od ministerstva životního 

prostředí, ve druhém kole se má rozdělovat 51 milionů korun. Žádosti o dotace, ve... 

Umíte si s dětmi hrát? 

Miminko - 20.4.2017 

rubrika: Stránky pro tatínky - strana: 104 - autor: Taťána Kročková 

... prší, jistě uvítáte nějaké tipy na hry u stolu. Můžete si s dětmi kreslit nebo se věnovat oblíbeným 

stolním hrám. Naučte syna hrát šachy nebo si vyrobte tradiční hru Ovce a vlci. Jak na to? Na tvrdý 

karton čtvercového tvaru si pomocí pravítka narýsujte souměrný kříž... 

3 GENERACE 

Marianne - 20.4.2017 

strana: 40 - autor: Klára Mandausová 

... génius. Má schopnost v každém dítěti objevit talent a ten pak rozvíjet. Ve mně objevila schopnost 

k psaní, Rozárku naučila ve dvou letech šachy, které ji zásadním způsobem ovlivnily, a jen ona 

dokázala, že Berenika cvičila na klavír. Protože jí za to platila. Razila teorii,... 
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Básník na Pankráci Jak Dante v pekle svém 

Host - 20.4.2017 

rubrika: Historie - strana: 94 - autor: Miloš Doležal 

... „Cože, šťastný? To nemyslíš vážně!“ A otočí se na druhou stranu. Franta Zurčín, 

cukrář Ve chvílích volna se na cele hrají šachy nebo dáma. Zahradníček nehraje, jen občas postává 

za sedícími hráči a občas jako divák zafandí blízkým duším — typografovi... 

Holešovice s Letnou hledají šachového krále 

Pražský deník - 21.4.2017 

rubrika: Praha / Z pražských čtvrtí - strana: 06 - autor: (ble) 

lokalitách a každá partie bude probíhat dvakrát pět minut vyřazovacím systémem dle 

pravidel pro bleskový šach. Zúčastnit se může kdokoli. Registrace bude probíhat od 

15:30 do 16 hodin. 

Frýdecko-Místecko zná nejlepší sportovce 

Havířovský deník - 21.4.2017 

rubrika: Sport - Z kraje - strana: 15 - autor: (sch) 

gymnastika * Natálie Kaňáková (18 let) – BŠŠ FM, šachy * Adéla Moravcová (21 let) – Taekwon-

Do ITF FM * Stanislav Sajdok (34 let) – TJ TŽ Třinec, atletika * Veronika Siebeltová (20 let) – TJ 

Slezan FM, atletika * Olga Sikorová (42 let) – TJ TŽ Třinec, šachy *... 

Sabol potvrdil roli největšího favorita 

Svitavský deník - 21.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 14 - autor: (rh) 

... svátečního víkendu u šachovnic přijelo pod Cimburk 98 hráčů a hráček. V pořadí 33. 

ročník Velikonočního turnaje v bleskovém šachu přilákal početnou a výkonnostně 

kvalitní konkurenci, měl však jediného suveréna. Marian Sabol (ŠK Vysoké Mýto) je... 

Počítačové hry na letních olympijských hrách? Prosím? 

idnes.cz - blog - 21.4.2017 

strana: 00 - autor: Libor Čermák 

... která by naopak probíhala v tom lichém roce. A nemusela by samozřejmě být jen pro hráče 

počítačových her, ale třeba i pro hráče šachů, deskových her, karetních her, hlavolamů a všech 

podobných disciplín. A abychom doplnili tu čtveřici roků, tak v tom druhém lichém... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7ec52f5f-9ab0-4271-a533-1a62289d429e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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Vlašim skončila ve druhé lize pátá 

benesovsky.denik.cz - 21.4.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 

Benešovsko - Šachové soutěže družstev dospělých ročníku 2016/2017 jsou za námi. "Ve 2. lize 

zaznamenal Spartak Vlašim v souboji posledního kola s Kolínem třetí výhru v řadě. Díky ní se 

Vlašimští dostali právě před Kolín na konečné páté místo. „Myslím, že je t... 

Mrazivá fronta na teplo 

Mladá fronta DNES - 21.4.2017 

rubrika: Z domova - strana: 04 - autor: Jakub Pokorný 

... Na chodníku stojí několik stanů, lidé diskutují v hloučcích, další se chumlají v polosedě zabalení 

do spacáků. Dvojice vedle hraje šachy na improvizovaném stolku. Jsou tu možná stovky lidí. Na 

dveřích visí cedulka čitelná i ve svitu pouličních lamp: „Kotlíkové... 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník - 22.4.2017 

rubrika: Sport - Na Vyškovsku - strana: 13 

Šachy v Americe Mistrovství USA mužu i žen se konalo v Saint Louis od 29. brezna 

do 9. dubna. A to zde již podeváté. Mezi dvanáctkou mužu byly na startu tri absolutní 

hvezdy svetového šachu: Fabiano Caruana (2817), Hikaru Nakamura (2793) a 

Wesley So (2822). Posledne jmenovaný je... 

Na první ligu mužstvo máme 

Blanenský deník - 22.4.2017 

rubrika: Sport - Na Blanensku - strana: 13 - autor: ZDENĚK VLACH 

hráči teď hrát nějaké významnější soutěže? Někteří členové letos již počtvrté podpoří tradiční turnaj 

šachové mládeže v Zaječicích. To jsou takové dvě perličky. V Zaječicích je to kromě šachu i 

cyklistická jízda Lipovec – Seč a zpátky. Účastníkem... 

Po vraždě Anežky Hrůzové nocoval v polenském hotelu Masaryk inkognito 

jihlava.iDNES.cz - 22.4.2017 

rubrika: Jihlava / Jihlava - zprávy - strana: 00 - autor: MF DNES, Tomáš Blažek 

hotelu U Rytířů Miloslav Skočdopole. Kromě toho, že abnormálně rychle obsluhoval, byl i dobrým 

šachistou. „Šachy se tam hrávaly velice často, vždy u dvou tří stolů. Pan Skočdopole hrál šachy s 

hosty během obsluhování. Nosil plata s pivy a současně hrál na dvou... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7cae7522-b211-4f6d-b359-371ef65273ab&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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Sportovní víkend aneb Kam v okrese vyrazit při sobotě 

hradecky.denik.cz - 22.4.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 

... Pr. (12). Extraliga ženy: Slavia HK – Praga Pr. (15 oba Farářství). Rugby Liga: Slavia Hradec 

Králové – Vrchlabí (15 Orlická kotlina). Šachy Šárovcova Lhota: 17. ročník turnaje O Lhoteckého 

krále se hraje od 9 hodin v Šárovcově Lhotě (obecní hospoda). Turistika Hradec... 

Mládež hanbu nedělá 

Náchodský deník - 22.4.2017 

rubrika: Sport/Náchodsko - strana: 12 - autor: (jč) 

Mladí vyznavači královské hry bodují napříč celým krajem. Šachy Náchodsko – 

Souběžně se soutěžemi družstev dospělých se také hrály různé soutěže mládeže. KP 

žákovských družstev Nejdříve v únoru odehrála další tři kola za pořadatelství oddílu TJ Hrono... 

Čeština je jazyk bordelický. Spisovatel a překladatel Patrik Ouředník slaví šedesátiny 

iHNed.cz - 22.4.2017 

strana: 00 - autor: ČTK, kul 

... a kvůli tomu nemohl studovat. Živil se jako knihovník, archivář, skladník nebo sanitář. V roce 

1984 emigroval do Francie, kde učil šachy, byl knihovníkem, studoval, přednášel a psal. Patrik 

Ouředník je autorem básnických sbírek Anebo (1992), Neřkuli (1996) a Dům... 

ME v šachu žen 

sport.cz - 23.4.2017 

rubrika: Ostatní - strana: 00 

Mistrovství Evropy v šachu žen v Rize: 1. Dzagnidzeová (Gruz.) 8,5, 2. Gorjačkinová a 

Galljamovová (obě Rus.) obě 8,0, ...116. Woreková (ČR) 4,5. Mistrovství Evropy v šachu žen v 

Rize: 1. Dzagnidzeová (Gruz.) 8,5, 2. Gorjačkinová a Galljamovová (obě Rus.) obě 8,0, ...116.... 

Motto roku? Kunovice zdraví! 

Dobrý den s kurýrem - 24.4.2017 

rubrika: Zprávy ze Slováckých měst - strana: 03 - autor: (CEH) 

... kterém si rodiny s dětmi vyzkouší všechny sporty, které spolky ve městě nabízejí -

fotbal, softbal, házenou, florbal, stolní tenis, tenis, šachy, kulturistiku a další 

kondiční cvičení,“ prozradila starostka Ivana Majíčková. Kunovice jsou městem 

sportu, za dvacet let... 
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Ruská policie dívku hozenou do kanálu neřešila. Mohli před Pičuškinem 

zachránit přes 20 lidí 

lidovky.cz - 24.4.2017 

rubrika: Zprávy / Lidé - strana: 00 - autor: Lidovky.cz, Vojtěch Gibiš 

... - zalesněná plocha na jihu Moskvy. Místní sem chodí na procházky a projížďky, zasedají ke 

stolům v lesoparku na pikniky či partičku šachů. Na začátku nového tisíciletí byl však Bitcejevský 

park také místem častých vražd. V sobotu 15. října 2005 byli policisté... 

Česko, mozek robotů 

INDEX LN - 24.4.2017 

rubrika: Téma - strana: 26 - autor: Jan Sedlák, Luděk Vokáč 

... umělé inteligence nazvané GoodAI. Nesnaží se vytvořit AI, která by byla dobrá v některé ze 

specifických úkolů, třeba hraní šachů, ale aby šlo o univerzální mozek schopný se postupně naučit 

cokoliv. To je každopádně gigantická výzva, o kterou se snaží i... 

LIDÉ – VĚCI – UDÁLOSTI 

Konstrukce - 24.4.2017 

rubrika: Lidé - Věci - Události - strana: 82 - autor: (red) 

... podnikání. K dispozici bude také například zahrada přilehlá sousední budově Corso Court, kde 

bude možné zahrát si třeba ping-pong nebo šachy. Horní patra nabídnou úchvatné výhledy na 

Karlín, Pražský hrad nebo Petřín. Ve svých projektech Skanska pokračuje v implementaci... 

Příště chtějí vyšší počet startujících 

Týdeník Směr - 25.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 27 - autor: (red, fbi) 

Teplice – Pořadatelé velikonočního turnaje v šachu, DDM Duchcov a ČČK Duchcov, tak jako 

každý rok, i letos netrpělivě čekali na zájemce. Kolik jich asi dorazí? Žákovská kategorie byla 

naplněná šesti účastníky, dospěláci byli pouze čtyři. To nepotěšilo.... 

SOLO PRO IVANA KLANSKÉHO NA DVOŘÁKOVÉ PRAZE 

Xantypa - 25.4.2017 

rubrika: klavírista a pedagog - strana: 33 

Cestovatel, fanoušek matematiky a motosportu, vášnivý hráč šachu, ale především jedinečný 

klavírní virtuos Ivan Klánský příští rok v květnu oslaví 70. narozeniny. S obdivem pročítáme 

veškeré umělecké zásluhy jedné z našich nejvýraznějších osobností hudební... 
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Chess a jazz, pohraničníka běs 

Lidové noviny - 25.4.2017 

rubrika: Poslední strana - strana: 20 - autor: PAVEL MATOCHA 

Fotografickou soutěž Šachy v kavárnách a hospodách vyhrál Michal 

Protivanský  

A co tam budete dělat? ptali se mě na hranicích, když jsem před lety na přelomu dubna a května 

směřoval do Lichtenštejnska na šachový turnaj. 

„Budu hrát v Triesenu šachy,“ odpověděl jsem popravdě švýcarskému pohraničníkovi. 

„Tak ukažte, kde máte kytaru nebo saxofon!“ 

Moje anglická výslovnost nebo jeho sluchové ústrojí nedokázaly zřetelně rozlišit mezi „chess“ a 

„jazz“ a problém byl na světě. Když však zevrubně prohlédli celé auto, uvěřili, že jsme šachisti a ne 

teroristi vydávající se za hudebníky, a pustili nás dál. 

Na tento dávný zážitek jsem si nyní vzpomněl nad fotografiemi ze soutěže o nejhezčí snímek z 

hospod a kaváren. Vyhrál totiž Michal Protivanský s reportážní sérií z pražské kavárny Unijazz, kde 

se pravidelně hrává nejen hudba, ale i šachy. Šachy mají k hudbě – a k umění obecně – mnohem 

blíž, než se obecně ví. Francouzský hudební skladatel Francois-André Philidor byl nejlepším 

šachistou světa v 18. století. Slavný ruský skladatel a pianista Sergej Prokofjev porazil v roce 1914 

v simultánce budoucího šachového mistra světa Josého Raula Capablanku a skvělým šachistou byl i 

další vynikající ruský muzikant, houslista David Oistrach. Šachisty, kteří jsou známí mnohem více 

díky notové osnově než díky 64 polím, byli i Johannes Brahms či Robert Schumann. 

A naopak i ve světě šachu máme skladatele, kteří komponují skladby (šachové), a také šachisty 

světové třídy, kteří byli zároveň i skvělými hudebníky. Ze slavných velmistrů druhé poloviny 20. 

století zmiňme alespoň klavíristu Marka Tajmanova a zpěváky Lajose Portische a Vasilije 

Smyslova. Posledně jmenovaný byl dokonce šachovým mistrem světa. 

Podobně bychom mohli najít přesahy mezi šachem a výtvarným uměním, a to jak osobnostně 

(významní malíři holdující šachu), tak tematicky (šachy a šachisté zobrazovaní na plátnech). A 

stejně tak v případě fotografie. Za všechny jmenujme vášnivého šachistu, umělce a fotografa Mana 

Raye. 

Šachy na fotografii byly i tématem soutěže, kterou zorganizovala Pražská šachová společnost na 

podporu kaváren a hospod, ve kterých hostům zapůjčí šachovou soupravu. Šestnáct fotografů 

přihlásilo do soutěže celkem 66 snímků, z nichž ty nejlepší si budete moci prohlédnout na výstavě v 

Michnově paláci v Praze od 15. do 18. června. 

Soutěž vyhrál již zmíněný Michal Protivanský s šachovou reportáží z kavárny Unijazz. Druhé místo 

patří Robertu Štáffenovi s obrázky z podtatranské krčmy a o třetí místo se rozdělili Břetislav Eichler 

(snímky z brněnské čajovny Utopie) a Anežka Kružíková (aranžované snímky její sestry, herečky 

Marie Kružíkové). Fotografie vítězů si prohlédněte na webu Praguechess.cz a na Facebooku Chess 

café. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7fba9578-df3c-4629-b791-4adefcb3c0b3&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Heath Ledger nebyl v depresích a nezemřel kvůli Jokerovi. Film vyvrací mýty o 

tragicky zesnulém herci 

iHNed.cz - 25.4.2017 

strana: 00 - autor: Reuters 

... po dobrodružství, choval se velkoryse k přátelům a náruživě se věnoval mnoha koníčkům – od 

natáčení hudebních videí až po hraní šachů. Ledger byl prý často tak nabitý energií, že za celou noc 

takřka nezamhouřil oči. Interview pro film poskytli Ledgerovi... 

Buďte i ve stáří aktivní, pohyb má dobrý vliv na psychiku 

Metro - 25.4.2017 

rubrika: Zdraví - strana: 23 - autor: HUD 

„lék“ - zajímat se o své okolí a aktivně s ním komunikovat, číst knihy, poslouchat hudbu, počítat 

sudoku, luštit křížovky, učit se nové věci, hrát šachy a bridž. 

KRNOV 

Týdeník Bruntálský Region - 25.4.2017 

rubrika: Volný čas - strana: 24 

... tel.: 554 614 494. diny VOLNÝ ČAS TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM – nabízí k 

výpujčce koloběžky, trekové hole, audioprůvodce nebo šachové figurky, Hlavní náměstí 25, Po – 

Pá (9 – 17), So (9 – 13), Ne zavřeno. Tel.: 554 614 612, info@infokrnov.cz ROZHLEDNA 

JEŽNÍ... 

NEJLEPŠÍ DESÍTKA SPORTOVCŮ 

Týdeník Frýdecko-Místecko - 25.4.2017 

rubrika: Společnost - strana: 22 

Foto popis| Gřešek (22, házená), Ondřej Janeczek (19, sport. gymnastika), Natálie Kaňáková (18, 

šachy), Adéla Moravcová (21, taekwon-do), Stanislav Sajdok (34, atletika), Veronika Siebeltová 

(20, atletika), Olga Sikorová (42, šachy), David Tomiczek (20, řecko-římský a volný... 

Krátce z Brna 

Brněnský deník - 26.4.2017 

rubrika: Brno - strana: 03 - autor: (bar) (erm) (zle) 

... pěti hodin odpoledne změří hráči síly v přízemí budovy X v areálu univerzity v Zemědělské ulici. 

„Mohou se přihlásit do turnaje v šachu, piškvorkách nebo Člověče, nezlob se. Pokud nebudou chtít 

soutěžit, můžou si místo toho vyzkoušet přes sto titulů deskových... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=440d452e-3134-4940-8d25-08a2b7e8f967&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=440d452e-3134-4940-8d25-08a2b7e8f967&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7d7193f1-aa16-4d65-8c64-1e4ee7bba6b7&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=82f97487-c9dd-455f-b66c-10a0af559fd1&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f5100fe1-a929-4873-b544-3dca644d678a&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7fe4fb52-da7b-41d4-bfa1-f76751e01d52&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Na první ligu mužstvo máme 

Týden u nás, okresní noviny - 26.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 30 - autor: ZDENĚK VLACH 

... členové letos již počtvrté podpoří tradiční turnaj mládeže v Zaječicích. To jsou takové dvě 

perličky. V Zaječicích je to kromě šachu i cyklistická jízda Lipovec – Seč a zpátky. Účastníkem 

bude i velmistr Kalod a jeho zdravice na téma „Kalokagathia neboli po... 

Pozor, demence hrozí i vám! Těchto pět triků vám pomůže se jí vyhnout 

blesk.cz - 26.4.2017 

rubrika: Zdraví - strana: 00 

... začít konverzaci. Jaké jsou počáteční příznaky alzheimera? Podívejte se na video! Můžou to být 

kanasta nebo bridž, čínské go, šachy, hádanky, slovní matematické úlohy, křížovky či sudoku… 

Čím víc vás bude hra bavit, tím častěji se k ní budete vracet,... 

10 triků paměť PRO LEPŠÍ 

Blesk zdraví - 26.4.2017 

rubrika: téma měsíce - strana: 08 

... 5 SKLÁDEJTE PUZZLE A HRAJTE STOLNÍ HRY, LUŠTĚTE HLAVOLAMY, HRAJTE 

HRY NA PROCVIČENÍ MOZKU Můžou to být kanasta nebo bridž, čínské go, šachy, hádanky, 

slovní matematické úlohy, křížovky či sudoku… Čím víc vás bude hra bavit, tím častěji se k ní 

budete vracet,... 

V hudbě je svoboda 

Tina - 26.4.2017 

rubrika: rozhovor - strana: 46 

... nejen * na housle, taky jsem zpíval ve sboru, a to všechno člověka chtě nechtě kultivuje, e aniž 

by si to uvědomoval. Taky jste hrál šachy. * Jsem z Chebu a v malém městě si projdete vším, co 

nabízí. Obrazně řečeno: Jednou poklábosíte v rokáči s místní... 

Nutnost dlouhých oklik 

A2 - 26.4.2017 

rubrika: Literatura - strana: 06 - autor: MÍLA JANIŠOVÁ 

... čtenáře do strašlivé jistoty. „Vzpomínám si na fotografie ukazující stěny komor rozryté nehty 

těch, kteří skončili v plynu, a na šachy zhotovené z chlebové střídy.“ A oproti tomu z příběhu W: 

„Dlouho však bude muset jít, než narazí v skrytu hlubin země na... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2940fd1f-90f8-410e-ab28-04da5920c5e2&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7aafb1f9-b655-4e06-a88a-0059dba30e35&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=989588c6-bee3-4652-9d91-be5003f34cdd&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6730cee0-8f27-4cfb-abd4-a8dd29e40055&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b0d7f9ac-8197-454f-890d-056fa85376b4&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Victoria Beckham: Chci, aby moje dcera vyrostla bez make-upu 

zena.cz - 27.4.2017 

rubrika: Krása - strana: 00 - autor: Zdenka Tomis 

... příliš mnoho pozornosti svému vzhledu," dodává. Malá Harper má ale naštěstí spoustu jiných 

zájmů - věnuje se baletu a dokonce hraje šachy. "Naštěstí to zatím nevypadá, že by někdy chtěla 

nosit krátké sukně nebo minišaty," směje se Victoria. Sama přitom nedávno... 

Do Ostravy míří elita českého šachu. Obhájce Plát zakončil simultánní turné 

denik.cz - 27.4.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: David Hekele 

Už jen necelé dva dny zbývají do začátku šachového festivalu Ostravský koník, v jehož rámci 

se uskuteční také mistrovství České republiky. Ještě než vše vypukne, obhájce titulu mezi 

muži Vojtěch Plát zakončil v Ostravě své simultánní turné. 

 

Své simultánní turné zakončil v Ostravě obhájce českého titulu Vojtěch Plát.Foto: Deník / Kaboň Lukáš 

Plát, který se v pondělí 1. května stane také ficiálně velmistrem, nahradil na turné v Ostravě a jejím 

okolí dosavadní stálici a mezinárodního šachového mistra Lukáše Klímu. 

"Je zřejmě největší letošní novinka našeho festivalu. Využili jsme toho, že Vojta, který se loni stal 

mistrem republiky, pochází z nedalekého Prostějova. Zároveň je to mladý kluk, který má chuť hrát 

šachy a nebojí se výzev, takže jsme ho angažovali," vysvětli ředitel Ostravského koníka Marek 

Jelínek. 

Zatímco loni se ostravská simultánka konala před Domem kultury města Ostravy, letos musela 

kvůli nevlídnému počasí vzít zavděk prostorami uvnitř. 

"Vždy jsme to dělali na náměstí, abychom ukázali, že šachy existují a lidé o nás věděli. Před dvěma 

lety se to nekonalo kvůli dešti a tak jsme vymysleli tuto variantu. Loni jsme to i přes zimu zvládli a 

myslím, že to mnohé návštěvníky nalákalo. Teď to sice nevyšlo, ale věříme, že lidé přesto cestu na 

festival opět najdou," dodal Martek Jelínek. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ca0b947c-668e-4cf0-add4-e708777d059e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9f342808-e838-4138-bcb6-0721688892a7&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91819&idc=4754152&ids=884&idp=87387&url=http%3A%2F%2Fwww.adriana.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91547&idc=4754152&ids=1804&idp=88061&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2Fprodukty%2Fhelios-fenix%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink
http://www.denik.cz/galerie/simultanka-vojtecha-plata-v-ostrave.html?mm=7683932&back=2714170099


 

 

Portugalská šachová mistryně Catarina ovládla Šternberk 

parlamentnilisty.cz - 27.4.2017 

strana: 00 - autor: PV 

Bezmála šest desítek závodních šachistů z celé České republiky si dalo ve Šternberku ve 

Sportbaru Slovan sraz v sobotu 22. dubna 2017, aby se utkali v tzv. soutěžním rapidu, což je 

zkrácená forma šachu, kde na partii má každý z hráčů pouze 15 minut  

Devítikolový turnaj nazvaný Stříbrná šternberská věž byl realizován jednak u příležitosti 70. výročí 

oslav založení místního šachového klubu a současně se hrál jako Memoriál Stanislava Procházky v 

rámci pietní připomínky před rokem nečekaně zesnulého někdejšího dlouholetého předsedy klubu. 

Za účasti pozůstalé rodiny byla vzpomenuta jeho památka minutou ticha. 

Soutěž zahájil starosta města Stanislav Orság, který vyjádřil potěšení nad činnostmi šachového 

hnutí i překvapení nad tak hojnou účastí. Nechal si vysvětlit mnohé taje a zákulisí šachových bojů, 

přičemž pochválil i samotnou iniciativu tohoto klání: „Mám radost, že se po mnoha letech podařilo 

obnovit tradici místních šachových turnajů. Pro město to znamená významné zviditelnění a další z 

možností masového vyžití,“ uvedl Orság. 

Turnaj řídil zkušený extraligový rozhodčí Karel Volek, který až na drobné výtky u příliš emotivních 

partií během hry žádné závažnější prohřešky řešit nemusel. Na startu se prezentovala řada 

kvalitních hráčů z řad mistrů i kandidátů mistra, avšak nejvíce pozornosti poutala portugalská 

mezinárodní ženská šachová mistryně Catarina-Leite Oralová, která turnaji dodala mezinárodní 

punc. Catarina je manželkou českého mezinárodního velmistra šachu Tomáše Orala a silný hráč po 

boku ji zřejmě svědčí, protože své mužské soupeře během hry doslova převálcovala. 

Catarina na pohled působí dosti křehce, ovšem na šachovnici hraje velmi tvrdě a nekompromisně. 

Důkazem toho byla skutečnost, že senzačně zvítězila v prvních sedmi kolech v řadě, což vzbudilo u 

ostatních značný respekt. Podlehl jí v napínavé partii i první nasazený kandidát mistra Ladislav 

Vaněk ze Sokola Vrbno pod Pradědem, a nic nezmohlo například ani dravé a sebevědomé mládí v 

podobě Patrika Gnidy z České Vsi na Jesenicku, jinak jednoho z velmi nadějných hráčů. V podstatě 

se jen čekalo, zda bude vůbec někdo schopen ji vítěznou šňůru přerušit. Povedlo se to až v osmém 

kole v současnosti nejlepšímu šternberskému hráči Petru Mohaplovi, který nebyl ohrožen na 

šachovnici ani stran spotřeby času a portugalská mistryně mu nabídla remízu. 

Před posledním kolem tak nakonec došlo k dramatu, protože hlavnímu favoritovi Vaňkovi se přece 

jen podařilo dohnat ztracený terén a v případě vítězství mohl pomýšlet na vavříny i on. Catarina si 

ke své smůle v ten okamžik vybrala slabší chvilku. Bílými figurami nečekaně prohrála svou jedinou 

partii v turnaji a čekalo se při shodném zisku 7,5 bodu z 9 u obou protagonistů na tzv. pomocné 

hodnocení. Šachová bohyně Caissa však nakonec zřejmě ocenila bojovný výkon Portugalky a 

přiřkla ji zlatou pozici! 

„Turnaj se mi vydařil, jsem spokojená. Chci poděkovat za dobrou organizaci a ocenit šternberské 

prostředí. Můj výsledek vypadá na pohled až příliš sebevědomě, ale ve skutečnosti to pro mě tady 

bylo těžké. Obecně mám trochu problém se adaptovat na hru s muži ve vaší zemi. V Portugalsku se 

samozřejmě hrají šachy také, ale v průměru jsou hráči v České republice o dost lepší. V poslední 

partii už mi trochu došly síly,“ podělila se o bezprostřední dojmy Catarina. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=fea56463-9f9b-4929-95d9-24f7ab4d466b&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Stříbro oslavil Vaněk, kterému mohlo být trochu líto, když viděl, jak všichni nepokrytě přejí jeho 

ženské soupeřce, ta ovšem sympatie sklidila zaslouženě. A bronzový stupínek k nemalé radosti 

domácích obsadil sice klubově litovelský Mohapl, který je však jinak Šternberanem každým 

coulem. Podal pevný výkon bez větších výkyvů a jasně prokázal, že se s ním stále ještě musí i na 

nejvyšší úrovni počítat. 

Turnaj tak skončil. Našly by se i úsměvné momenty, třeba trochu nevyzpytatelnost losu, kdy 

počítač umíněně nasazoval proti sobě až příliš často domácí šternberské hráče, což nakonec vedlo k 

tomu, že si mnozí dělali legraci, že to místní mohli současně pojmout i jako soukromý klubový 

přebor. Je samozřejmě především na ostatních, aby zhodnotili, zda se jim u nás líbilo. Pro domácí 

šachisty to znamená především závazek. Chci věřit, že nám elán vydrží a že příští rok se v 

obdobném termínu zase sejdeme. Děkujeme všem za účast i za korektní hru! 

Kam dnes a zítra 

Českobudějovický deník - 27.4.2017 

rubrika: Českobudějovicko/Jižní Čechy - strana: 03 

... nekonečného seriálu 19 KONCERTY DK Metropol, spol. sál Anna K. – Tour 2017 19 POŘADY 

Jih. vědecká knihovna, Na Sadech, dětské odd. Šachové odpoledne 14 Pobočka Suché Vrbné Čtení 

nás baví/čtení nejen z nových dětských knih 15.30 Hvězdárna a planetárium,... 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 27.4.2017 

rubrika: Sport/Z regionu - strana: 15 

Šachy v Americe Mistrovství USA mužu i žen se konalo v Saint Louis od 29. brezna do 9. dubna. A 

to zde již podeváté. Mezi dvanáctkou mužu byly na startu tri absolutní hvezdy svetového šachu: 

Fabiano Caruana (2817), Hikaru Nakamura (2793) a Wesley So (2822). Posledne jmenovaný je... 

Sobotka kontra Babiš 

idnes.cz - blog - 27.4.2017 

strana: 00 - autor: Richard Siemko 

... milionů a Babiš víc, jak dvě miliardy. Myslím si, že v průběhu své více, jak dvacetileté politické 

praxe, se měl třeba více věnovat šachu, než leštěním klik oligarchů. Možná by se něco naučil o tom, 

co to znamená myslet dopředu. Mnozí mu vyčítají nerozhodnost a... 

POTŘEBUJI VĚCEM PŘIJÍT NA KLO UB 

Instinkt - 27.4.2017 

rubrika: Rozhovor - strana: 10 - autor: Honza Dědek 

... vědním oborem na světě. Taky jsem vždycky měla výhodu, že mi táta všechno, čemu jsem 

nerozuměla, logicky vysvětlil. Dokonce mě naučil šachy, které hraju dodnes. * Nepatřila jste k 

hercům, kteří šli studovat uměleckou školu především proto, že jim na základce nešla... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7ee11a0a-a547-4eb5-90f1-e611bd6efa12&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5c9bc2a7-2e12-48dd-8153-46529072d0a3&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9e59d9eb-430f-45ab-b159-c8f06738d2fb&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=220265f7-d078-4b9b-94d7-c9e4caef2b11&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

K „Májnocům" u sousedů navážejí sníh z Javoru 

ceskobudejovicky.denik.cz - 27.4.2017 

rubrika: Z regionu - strana: 00 - autor: Vladimír Majer 

Žákyně Jana Schneiderová z Eussenheimu ve Francku je ve čtrnácti letech druhou nejmladší 

mistryní Německa v šachu v historii, píše PNP. Na šampionátu v Bavorsku chtěla být jen mezi 

prvními třemi, ale skoro ještě důležitější prý pro ni bylo odehrát dobré partie a absolvovat turnaj, na 

který by ráda vzpomínala. Nakonec se přes osm soupeřek probojovala až k titulu. Jejím dalším 

cílem je stát se mistryní světa… 

Nebuďme v šachu IV. 

idnes.cz - blog - 28.4.2017 

strana: 00 - autor: Alena Šnajdrová 

Vynikají velkou silou, a když si něco zamanou, jdou za tím jako buldozer. Svoje útoky ovšem 

mívají dobře promyšlené a nehrnou se dopředu za každou cenu. Bohužel někdy moc dlouho 

čekají nebo jsou blokováni a pak už bývá pozdě.  

O kom je řeč? No přece o věžích. Tato figura platí po dámě za druhou nejsilnější a dostává se na 

řadu většinou až v druhé polovině hry. Nechá za sebe udělat koně a střelce špinavou práci a pak 

nastupuje na scénu. Často drtivým způsobem. Problém nastává, když jí pěšáci nebo právě koně a 

střelci dlouho blokují cestu. Pak král padne dřív, než věž stačí cokoliv udělat. 

Lidé s povahou věže jsou upřímní, cílevědomí, rozvážní, plní energie, kterou ale, narozdíl od střelců 

zbůhdarma neplýtvají. Přestože nejsou exhibicionisti a nemají potřebu na sebe neustále 

upozorňovat, ostatní z nich cítí přirozený respekt. Jsou pevní jako skála, stálí v názorech a někdy až 

příliš hrubí a bezohlední.  

Strnulost, nečinnost a lenost jsou věci, s nimiž by se měli naučit pracovat, protože jim hrozí 

stagnace a nevyužití potenciálu. Což by byla obrovská škoda.  

Věže začínají vždy na pozici v rohu a je jen na nich, jak s ní naloží. Potenciál se odtamtud dostat 

mají. Nevýhoda těchto jedinců tkví v tom, že potřebují prostor, který si ovšem nedokážou sami 

vydobýt. Neumí kličkovat a navíc to z duše nenávidí. Je nutné, aby jim střelci a koně vyklidili cestu 

a odstranili aspoň pár pěšáků. Ale často se stane, že samotný král pomůže věžím dostat výhodnější 

pozici. Když se například rozhodne, že je načase odejít do ústraní a přenechat svou pozici silným, 

rázem se stanou vůdci. Mají přirozenou schopnost vést útok, navázat na sebe další schopné lidi, 

organizovat projekty a pracovat vysoce efektivně. 

Nutností věží je naučit se spolupracovat. Nejlépe se stejně silným člověkem (další věží) a nebo s 

ještě silnějším (dámou). V nouzi postačí i střelec nebo kůň, ale tam už musí hodně přemýšlet, jak ty 

dva zorganizovat a jaké úkoly jim svěřit, aby se zachovala vysoká efektivita práce. Mohou případně 

použít i pár pěšáků, aby jim kryli záda. Ovšem pokud se spojí dvě věže nebo věž s dámou, jejich 

útok bývá smrtící. Lehkou nevýhodou je přímý postup věží. Nemohou většinou využít momentu 

překvapení. Zase na druhou stranu dvě věže společně mívají tak obrovskou sílu, že průhledný útok 

bohatě stačí. Dokážou totiž zabrat a kontrolovat tolik prostoru, že zaženou protivníkova krále do 
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rohu, odkud už neunikne.  

Věže bývají dobrými šéfy, vůdčími osobnostmi a tažnou silou (ovšem vždy stojí spíše stranou, 

pozorují a do boje vstupují, až když většina lidí vyklidí pole a je potřeba drtivý útok. Zvláštní je, že 

i přes svou počáteční laxnost neztrácejí na respektu a ostatní je stále vnímají jako tichou hrozbu - i z 

toho důvodu mohou být přes svou pasivitu dobří ve vůdčí pozici). Nesmí však nikdy zapomenout 

na onu spolupráci. Když se někdy samy vrhnou do útoku hlavou proti zdi, mají sice sílu, ale nic z 

toho. Chybí jim úskočnost koně, dynamika střelce, mravenčí píle pěšce, rafinovanost dámy a pozice 

krále. Znají jen přímý směr. Ale zase když už jednou s něčím začnou, vytrvají do konce. 

Nenechávají věci rozdělané. A také nesmějí NIKDY zůstat stát v rohu, protože je hned zezačátku 

může sejmout střelec nebo překvapit kůň a je zle. Na nepřímé napadení koněm neumějí reagovat, 

snad jen útěkem, pokud je kam. Pokud ne, vzdají se bez boje. Před střelcem by měli raději také 

utéct, protože jejich podstaty se natolik liší, že si navzájem nerozumějí. A nebo mu vnutit svou 

strategii boje a přejet ho jako buldozer. To většinou zbrklý střelec nepřežije.  

Pro ty nejschopnější se naskýtá ještě jedna možnost - naučit se tahat za nitky tak dobře, že je slabší 

budou chránit, dokud to půjde a pak jim sami uvolní prostor. Potom mohou zůstat v rohu a 

připravovat se na útok. Strategie "když se dva perou, třetí se směje" jim obvykle vychází. Věže se 

musí naučit správně posoudit, na co mají a na co ne a nechat si pomoct, například od dámy. 

Jak se proti útokům tohoto člověka bránit? Nečekejme od něho úskoky jako od koně, půjde proti 

nám přímo, hrubou silou. Lekne se ještě většího buldozeru než je on sám a nebo musíme být chytří. 

Přechytračit věž není až takový problém, ale musíme vydržet co nejdéle. Další možností je ho 

zablokovat - to se povede i obyčejným pěšcům a čím jich bude víc, tím lépe. A úplně nejlepší je, 

když ho necháme zablokovat vlastními lidmi, protože, jak už víme - neumí se aktivně prosadit sám.  

Chrudim přivítá 55. Šachové Zaječice 

Chrudimský deník - 28.4.2017 

rubrika: Sport/Chrudimska - strana: 12 

Jiří Hájek (všichni Zaječice),“ pokračoval o blížící se akci Hájek. V rámci víkendu plného šachu se 

skuteční tři turnaje. OMEGA PLUS OPEN je zároveň mistrovstvím ČR šestičlenných družstev 

staršího žactva v šachu. V každém týmu nastoupí také jedna dívka ... 

Mají osmý šachový titul v řadě 

5plus2 - 28.4.2017 

rubrika: Českolipsko - strana: 31 - autor: TOMÁŠ LÁNSKÝ 

ještě dost času. * Šachy jsou jeden z mála sportů, kde může devadesátiletý stařík úspěšně rovnat síly 

s dvacetiletým mladíkem. Spousta lidí nad nimi ale ohrnuje nos, nepovažují je za sport. Sám si 

nemyslím, že šachy jsou stoprocentní sport. Asi jsem ze staré... 
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Finiš francouzských voleb jako šachová partie 

ČRo Plus - 28.4.2017 

pořad: Názory a argumenty - vysíláno: 18:10 - pořadí zprávy: 05 

kolem francouzských prezidentských voleb podobá šachové partii, kdy situace na šachovnici - co se 

týče rozestavení figur - vypadá přehledně a dává velkou šanci na výhru jednomu ze soupeřů, v 

daném případě Emmanuelu Macronovi. Ale právě zkušenost ze šachů napovídá,... 

FEJETON: Čekání na Mudrce 

neviditelnypes.cz - 28.4.2017 

rubrika: Neviditelný pes / Zahraničí - strana: 00 - autor: Neviditelný pes, Vladimír Cícha 

zahrát si tenis, s vnukem šachy, vyjít na špacír k Pacifiku nebo... V poslední době si stále častěji 

říkám: Už se na to sledování světových událostí vykašli, hochu! Máš hodně pěkných knih, můžeš si 

zavrzat na piano, pokusit se o ždibec grafomanie, zahrát si tenis, ... 

Motto roku? Kunovice zdraví! 

idobryden.cz - 28.4.2017 

rubrika: Zprávy - strana: 00 - autor: ceh 

... si rodiny s dětmi vyzkouší všechny sporty, které spolky ve městě nabízejí - fotbal, softbal, 

házenou, florbal, stolní tenis, tenis, šachy, kulturistiku a další kondiční cvičení,“ prozradila starostka 

Ivana Majíčková. Kunovice jsou městem sportu, za dvacet let... 

Kam za sportem? 

Frýdecko-místecký a třinecký deník - 28.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 12 

... TJ Stará Ves n. O. – Přeštice (16). PLAVÁNÍ: Velká cena Ostravy – 2. 

kolo Českého poháru (9: rozplavby, 16.30: finále, Poruba). ŠACHY: 

Ostravský koník – mistrovství ČR mužů a žen (15.30: slavnostní zahájení, 16: 1. kolo turnaje, Dům 

kultury města Ostravy).... 

SPORTOVNÍ VÍKEND NA HRADECKU 

Hradecký deník - 28.4.2017 

rubrika: Sport/Hradecko - strana: 12 - autor: (ld) 

– úcast: Nový HK, FC HK dívky, CernilovA a B. POZEMNÍ HOKEJ: Turnaj 

olympijských nadejí U18 v HK: CR chlapci – SR (11.30 Farárství). ŠACHY: KP 

družstev v rapid šachu v Trebechovicích (9 sokolovna). 
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V Ostravě začíná šachový šampionát 

Frýdecko-místecký a třinecký deník - 29.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 14 - autor: DAVID HEKELE 

Republikový šampionát je stejně jako loni součástí šachového festivalu Ostravský koník, jehož 

24. ročník potrvá do příští neděle. 

Devět dní plných šachů a matů má před sebou Kulturní dům města Ostravy. Stejně jako 

v posledních letech se i v roce 2017 zde uskuteční festival Ostravský koník, v rámci něhož 

proběhne také šachové mistrovství České republiky. 

„Myslím, že se máme na co těšit," předpovídal ředitel festivalu Marek Jelínek s tím, že hlavní 

hvězdou bude po čase i nejlepší český šachista, 24. hráč světa a úřadující mistr Evropy v bleskovém 

šachu David Navara. 

„To je velký tahák pro ostatní šachisty, aby viděli, co předvádí," řekl Jelínek. Chybět nebudou ani 

někdejší dlouholetá jednička Zbyněk Hráček či Vlastimil Babula a pochopitelně ani obhájci titulů. 

Mezi ženami to je ještě nedávná reprezentantka Polska Joanna Worek, která však přešla pod české 

barvy, a mezi muži pak Vojtěch Plát. Mladík se zároveň od pondělí bude moci pyšnit titulem 

velmistra. 

Naopak do Ostravy nepřijede největší vyzyvatel Davida Navary Viktor Láznička a ještě pět dalších 

velmistrů. „Loni nám největší esa nepřijela kvůli souběžně probíhajícímu mistrovství Evropy. Letos 

sice není, nicméně Němci si posunuli závěr své Bundesligy, takže nám některá jména chybí," 

vysvětlil Marek Jelínek. 

Těší ho však, že šampionát Ostravě zůstal. „Zdá se, že nám šachový svaz věří, a to i směrem do 

budoucna, takže bychom ho mohli hostit i v příštích letech. Je to odměna," přiznal Jelínek. 

Ostravský koník ale nabídne i další tři turnaje, takzvané Fide Open A, B a C. „V každém z nich 

bude šedesát až sto hráčů a vítězové získají deset tisíc korun. To je velmi neobvyklé a standardně se 

to nedělá, ale u nás i šachista, řekněme, okresního přeboru, si může přijít na zajímavé peníze," 

poznamenal Jelínek. 

Tradicí koníka je také v přísálí on-line komentář partií v podání mezinárodního mistra Lukáše 

Klímy. „Zvlášť pro slabší šachisty je to trénink, aby se snažili vymyslet, co by v dané situaci 

udělali, a pak to porovnávají s komentářem zkušeného hráče," pochvaloval si Marek Jelínek. 

„Celkově se snažíme o pohodovou atmosféru, aby si to účastníci i návštěvníci užili. Máme výstavy, 

přednášky a je i možnost koupení různých šachových předmětů. Věřím, že stejně jako v minulých 

letech bude mít 24. ročník Ostravského koníka pozitivní ohlasy," zakončil s přáním Marek Jelínek. 
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ZE ŽIVOTA POKUSNÉHO KRÁLÍKA 

Pátek Lidových novin - 28.4.2017 

rubrika: Rozhovor: - strana: 06 - autor: Alena Plavcová 

žena je prý několikanásobná mistryně republiky v šachu. Přesněji je mezinárodní šachová mistryně 

a v rámci republiky byla na vrcholu několikrát. Její největší úspěch bylo třetí místo na mistrovství 

světa v juniorské kategorii. * Vy hrajete šachy? Já byl... 

Šachy 

Náchodský deník - 29.4.2017 

rubrika: Sport/Náchodsko - strana: 12 - autor: (jč) 

Náchodsko – Zajímavý turnaj sehrál nadějný šestnáctiletý David Černý ve Frýdku-Místku na openu 

Pobeskydí. Během pěti dnů sehrál devět náročných partií, v nichž získal 4,5 bodu. Poprvé porazil 

hráče s elem přes 2300 a po pěti kolech měl čtyři body a ohyboval se v čele turnaje. V šestém kole 

si… 

Chvilka nad šachovnicí 

Brněnský deník - 29.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 14 

Challenge“. Startovalo 8 velmistru, mezi nimi též exmistri sveta Vladimir Kramnik a 

Viswanthan Anand. Na poradu byl „nový klasický šach“ a bleskovky. Pro nový klasický 

šach je typická casová kontrola 45 minut na celou partii s pridáváním 30 sekund za 

každý tah pocínaje... 

Michalík vyhrál s přehledem 

Nymburský deník - 29.4.2017 

rubrika: Nymbursko - sport - strana: 14 - autor: (mal) 

Nymburk – Sto třicet hráčů přivítal nymburský šachový oddíl DDM Sokol Nymburk na 

třetím ročníku turnaje v rapid šachu O pohár starosty města Nymburk. Klání se konalo 

pod záštitou nymburského starosty, účastníky přivítali místostarostka Adriena 

Gabrielová, starosta T... 

Krátce 

Frýdecko-místecký a třinecký deník - 29.4.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 

... TJ Stará Ves n. O. – Přeštice (16). PLAVÁNÍ: Velká cena Ostravy – 2. kolo Českého poháru (9: 

rozplavby, 16.30: finále, Poruba). ŠACHY: Ostravský koník – mistrovství ČR mužů a žen (15.30: 

slavnostní zahájení, 16: 1. kolo turnaje, Dům kultury města Ostravy).... 
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Klatovští šachisté vyhráli mládežnickou extraligu 

Klatovský deník - 29.4.2017 

rubrika: Sport/Klatovsko - strana: 13 - autor: T. KANTA, K. NOVÁČEK 

 

Šachisté Šachklubu Sokol Klatovy vyhráli mládežnickou extraligu.Foto: Karel Nováček 

Mládežnické družstvo Šachklubu Sokol Klatovy se v něm po výborně zvládnutém extraligovém 

finále, které se konalo před týdnem ve Vlachovicích u Nového Města na Moravě, stalo mistrem 

České republiky družstev mládeže. Navázalo tak na rok 2007, kdy stejného úspěchu dosáhli 

předchůdci současných borců. 

Klatovy vyhrály v základní části extraligy ve skupině Západ všech sedm zápasů a do finálové 

skupiny postoupily z prvního místa a s devíti body, které se jim započítaly za vítězství nad dalšími 

třemi postupujícími ze základní skupiny Západ. Ve Vlachovicích je během tří dnů čekaly zápasy 

proti čtyřem postoupivším ze skupiny Východ, kde žádný z týmů stoprocentní nebyl. Klatovy tak 

měly před finále nejlepší výchozí pozici, na kterou si zadělaly především výhrami 3,5:2,5 nad 

loňskými šampiony OAZOU Praha a 4:2 nad předloňskými mistry z Vlašimi. 

VE FINÁLE ČTYŘI VÝHRY 

Na finále odcestovali Klatovští v základní sestavě Jan Miesbauer, Jonáš Eret, Tomáš Hurdzan, Jitka 

Jánská, Lukáš Dolanský a Martin Simet s náhradnicí Ladou Doležalovou za doprovodu vedoucího 

družstva Milana Fürbachera, který se o tým celou sezonu perfektně staral. S přípravami na zápasy 

pak pomáhali trenéři Karel Nováček a Filip Šimůnek. 

K prvnímu zápasu nastoupily Klatovy v pátek proti Orlové a po výhře 5:1 a vzhledem k ostatním 

výsledkům navýšily svůj náskok na prvním místě tabulky na luxusních šest bodů. V sobotu čekali 

klatovské šachisty obávaní soupeři z Frýdku-Místku a Polabin. V dopoledním utkání proti Frýdku-

Místku předvedli Klatovští znovu perfektní výkon a zvítězili 4,5:1,5. Po této výhře už se v týmu 

objevily myšlenky na titul, který si definitivně zajistil už v následujícím zápase proti Polabinám. Do 

něho vystřídala Jánskou Doležalová, která svoji kolegyni spolehlivě nahradila. Utkání se vyvíjelo 
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zcela jednoznačně, po brzkém vedení 3:0 si Klatovští pohlídali výhru 4,5:1,5 a mohli slavit titul. 

Oslavy byly však jen symbolické, přece jen vidina 100% bilance v extralize byla lákavá. 

I s ohledem na boj o druhé místo přistoupily Klatovy k nedělnímu zápasu se Starým Městem 

odpovědně a i přesto, že opět nenastoupily v základní sestavě, když odpočíval Eret, vyhrály 

4,5:1,5. Sezonu tak završily bez ztráty jediného bodu s obrovským náskokem osmi bodů před 

druhou Vlašimí a 11 bodů před bronzovou OAZOU Praha. 

„Dařilo se nám, měli jsme výborný tým. Titul nemohu hodnotit jinak než kladně. Výsledek sice 

vypadá jednoznačně, ale tak lehké to nebylo. Především zápas s OAZOU Praha. V něm bylo třeba 

i trochu toho štěstí,“ řekl k vítězství v extralize Tomáš Hurdzan, který se již od roku 

2012 připravuje pod trenérským vedením Jana Bílka z Plzně, jemuž by chtěl tímto poděkovat. Letos 

v září čeká Hurdzana ME v Rumunsku. 

Bilance klatovských hráčů: Jan Miesbauer (8 partií / 5 bodů), Jonáš Eret (10/7,5), Tomáš Hurdzan 

(11/8,5), Jitka Jánská (10/9), Lukáš Dolanský (11/8), Martin Simet (11/9), Lada Doležalová (5/3). 

 

1. Šachklub Sokol Klatovy⋌7  7 0 0  32.0 21 

2. TJ Spartak Vlašim⋌7  4 1 2  25.0 13 

3. PROMAT OAZA Praha⋌7  3 1 3  22.0 10 

4. ŠK Staré Město⋌7  3 0 4  20.5  9 

5. KŠ Říčany 1925⋌7  3 0 4  15.0  9 

6. BŠŠ Frýdek – Místek⋌7  2 2 3  19.5  8 

7. 2222 ŠK Polabiny⋌7  2 0 5  18.0  6 

8. SK Slavia Orlová⋌7  2 0 5  16.0  6 

Televizní tipy na sobotu: Doktor Hollywood, Tah pěšcem nebo Moonraker 
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Robert James Fischer, světu známý jako Bobby Fischer, byl zázračným dítětem, které vyrostlo 

v šachového velmistra, jímž se stal už ve svých patnácti letech. Snímek představuje Bobbyho od 

dětství až po šachové mistrovství světa v roce 1972 v Reykjaviku, kde byl jeho soupeřem ruský 

šachista a mistr světa Boris Spasskij. (Pawn Sacrifice, USA, 2014) 
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