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Dívku (12) vyloučili z šachového turnaje. Školačka měla prý příliš sexy 

šaty 
blesk.cz - 1.5.2017 

rubrika: Svět - strana: 00 

Dvanáctiletou školačku a velkou milovnici šachů z Malajsie čekal národní šachový turnaj. V den 

začátku soutěže však byla dívka z turnaje vyloučena. Důvodem se staly její šaty, které byly podle 

rozhodčích až příliš vyzývavé, sexy. 

Jméno malé šachistky média nezveřejnila. Jisté ale je, že její trenér Kaushala Khandhar je vzteky 

bez sebe. „Za celé dvě dekády, co dělám trenéra, jsem něco takového ještě nezažil,“ neskrýval své 

rozčílení na Facebooku. 

Dívčiny šaty zveřejnil s popiskem, že celá situace je podle něj absurdní a jeho malá svěřenkyně se 

po vyloučení ze soutěže cítila značně ponížená. Na rozhodčí turnaje proto podává stížnost a 

očekává omluvu. 

Snímek vzbudil velkou odezvu a objevila se pod ním až tisícovka komentářů. Většina uživatelů se 

jasně shoduje v tom, že šaty se ani zdaleka nedají označit jako vyzývavé. Řada lidí naopak zastává 

názor, že jsou přesně vhodné pro dvanáctiletou dívku. 

Jedna z komentujících žen dokonce napsala, že by si šaty klidně oblékla i do kostela. Pořadatelé 

turnaje se zatím k situaci nevyjádřili. Malajsijská šachová federace však uvedla, že celá věc se nyní 

prošetřuje. 

Rekordní účast v šachové Grand Prix v Bohuslavicích 
REGION OPAVSKO - 2.5.2017 

rubrika: Sport - strana: 17 - autor: (avi) 

ŠACHY Přesně dvě stovky šachistů nedávno dorazily do Bohuslavic na šachový 

turnaj Grand Prix České republiky. Tento turnaj se tak ve své kategorii řadil 

počtem zúčastněných k největším v České republice. Vítězem se již podruhé v jeho historii stala 

česká šachová... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f9c95aa6-49b2-4244-9e41-0d9f4dd7f68d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f9c95aa6-49b2-4244-9e41-0d9f4dd7f68d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5834fe96-66ec-4caf-bda2-ea2655cc365b&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Mladší žáci Nového Boru postupují na MČR šachistů 
Českolipský deník - 2.5.2017 

rubrika: Sport / Českolipsko - strana: 13 

ŠACHY Nový Bor – Vítězství v Krajském přeboru družstev mladších žáků 

Libereckého kraje vybojoval tým Novoborské šachové akademie. Šestičlenný tým 

mladších žáků, ve složení Martin Habenicht, Adam Hrubec, Vojtěch Talman, Jiří 

Adámek, Fanda Zákutný, Nikola... 

Simultánka šachového mistra ČR 
REGION OPAVSKO - 2.5.2017 

rubrika: Sport - strana: 17 - autor: (avi) 

ŠACHY V klubovně šachového oddílu Slezan Opava proběhla simultánka aktuálního mistra ČR 

v šachu, mezinárodního mistra (IM) Vojtěcha Pláta. Plát je momentálně ve vrcholné formě, neboť v 

extralize družstev si uhrál svou poslední GM normu a od podzimu bude užívat titu... 

ZNOJEMSKO DNES 
Znojemský deník - 2.5.2017 

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

Knihovna ukáže, jak hrát šachy Znojmo – Zavést posluchače do světa černých a bílých 

polí, kde vítězí nejpromyšlenější strategie společně s uměním předvídat další tah 

soupeře na šachovnici. Takový cíl má mimo jiné dnešní přednáška Josefa Petláka, 

který j... 

Dvanáctiletou dívku vyloučili z turnaje šachistů. Důvod? Šaty nad kolena 
echo24.cz - 2.5.2017 

rubrika: Svět, Krátké zprávy - strana: 00 - autor: Echo24, ly 

Turnaj šachistů v Malajsii musí vysvětlit nepochopitelný incident. Ze soutěže totiž 

byla nucena odstoupit dvanáctiletá dívka, která si oblékla šaty končící lehce nad 

koleny. Politici i veřejnost v zemi nyní tlačí na pořadatele, aby vysvětlili, zda zákaz 

vstupu na turnaj opravdu souvisel s „vyzývavým“ oblečením, píše BBC. 

O případu informoval na Facebooku trenér dívky Kaushal Khandhar, který vyjádřil rozhořčení nad 

chováním ředitele a arbitra turnaje. Pánové údajně přerušili rozehranou šachovou hru a dívku 

obvinili z porušení pravidel oblékání. „Ředitel turnaje se domníval, že byly šaty mé studentky moc 

vyzývavé,“ popisuje Khandhar. Dvanáctiletou dívku celá situace podle jejího trenéra velmi rozčílila 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2161438b-b8e2-4dab-a711-e22690070f25&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=db70d355-df90-4a32-9db1-defad2fe4d36&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f3f58167-9b5f-4a05-87b0-ed54ebb2e743&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2cf9f720-913a-4bc8-97d9-83ad41673901&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://www.bbc.com/news/world-asia-39773330


 

 

a zahanbila. 

Trenér na Facebook rovněž vložil fotografii studentky bez obličeje, kde jsou vidět běžné dívčí šaty 

ke kolenům. „Podívejte se na tu přiloženou fotografii! To je naprosto směšné!“ napsal Khandhar. 

Dívce prý bylo nabídnuto, aby si oblékla kalhoty a pak by směla v soutěži pokračovat. Protože však 

byly všechny obchody v okolí již zavřené, studentka byla nucena z šachového turnaje úplně 

odstoupit. Dívka byla přitom šampionkou v svém obvodě v Kuala Lumpur a podle trenéra má 

„obrovský potenciál“. 

Studentka má i podporu zákonodárců. Malajsijská poslankyně Zuraida Kamaruddin zkritizovala 

pořadatele turnaje, že se k problému nepostavili čelem a nepodali adekvátní vysvětlení. „Velmi mě 

ta věc rozčílila. Jako kdyby ta mladá dívka byla má vlastní dcera,“ dodala poslankyně. 

Datuk Heng Seai Kie, vládní poradkyně pro otázky národní jednoty a integrace, rovněž postup 

organizátorů kritizovala, podle ní by se neměli chovat jako morální policie. „Hraní šachů nemá nic 

společného s oblékáním, je to zdravá aktivita a podle fotografie je oblečená slušně,“ řekla 

poradkyně. 

Mezinárodní šachová federace opravdu stanovuje, že mají hráči dodržovat vysoký standard 

oblékání. Federace nicméně nespecifikuje, co to vlastně znamená. Trenér Khandhar zvažuje právní 

kroky, pokud se vedení turnaje neomluví. „Hraji šachy v Malajsii už přes dvacet let a nikdy jsem se 

nesetkal s takovou situací,“ dodal Khandhar. 

Šachista Plát: Motivaci mám pořád 
Moravskoslezský deník - 2.5.2017 

rubrika: Sport / Z Ostravy - strana: 20 - autor: (hek) 

Ostrava – Začínal s fotbalem, ale postupem času zjistil, že díru do světa udělá spíše 

v šachu. A udělal dobře. Dnes třiadvacetiletý šachista Vojtěch Plát patří k nejlepším u 

nás, brzy se stane velmistrem a v těchto dnech obhajuje na festivalu Ostravský koník 

loňský... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b7cd6e2e-f321-48d5-b7ba-a9bdbc97f856&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Kramnikova krásná partie zastínila v Ázerbájdžánu vítěze turnaje 
lidovky.cz - 2.5.2017 

rubrika: Lidovky / Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Pavel Matocha 

V ázerbájdžánském Šamkiru se na konci dubna utkalo deset supervelmistrů, aby uctili 

památku svého kolegy a kamaráda Vugara Gašimova, který zemřel v lednu 2014 ve svých 27 

letech kvůli mozkovému nádoru. Memoriál Vugar Gašimova se stal jedním z nejsilněji 

obsazených turnajů sezóny. Sešla se tam tak silná konkurence, že nejlepší český šachista 

David Navara by byl v západním Ázerbájdžánu ratingově až předposlední. 

Gašimovův memoriál vyhrál stejně jako loni Šachrijar Mamedjarov, Vugarův reprezentační kolega. 

Mamedjarov odehrál turnaj stylem start-cíl a o půl bodu nechal za sebou Wesleye Soa, Veselina 

Topalova a Vladimira Kramnika. Ale posledně jmenovaný, bývalý mistr světa Vladimir Kramnik, 

známý svou pevnou poziční hrou, předvedl něco neočekávaného, co zastínilo i výkon vítěze. 

Velmistr Kramnik v partii s indickou dvojkou Pentalou Harikrišnou fantasticky obětoval věž za pár 

pěšců. Mimořádné na té oběti bylo, že nešlo o takticku kombinaci, kde by záhy dobíral materiál 

zpátky, ale o poziční oběť, kde za materiál získával dominanci svých zbývající figur. 

Kramnik – Harikrišna 

 

Černý svým posledním tahem 22...Kg7 připravuje postup f pěšce, po kterém by bílý černopolný 

střelec zůstal zaživa pohřbený na g3 a černý by prakticky s figurou navíc mohl operovat po bílých 

polích. 

(viz diagram 1) 

23.Vad1! Bílý zapojuje do hry poslední nevyvinutou figuru a připravuje famózní oběť věže, o které 

černý ještě nemá ani zdání. 

23...Jfe4! Černý pokračuje ve svém plánu, v dalším tahu chce zahrát f6 či dokonce f5 a po zbytek 

partie se vysmívat nemohoucnosti bílého střelce na g3. 

24.Vd5 f5 Ind pořád ještě netuší, kam Rus míří, jinak by zahrál opatrnější f6... 

25.Vxe5!! Pentala Harikrišna měl kliku, že se v tuto chvíli nehoupal na židli, protože by z ní jinak 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d65037b0-6a43-41a7-a5a1-a17c29f242e2&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://sport.lidovky.cz/foto.aspx?foto1=ELE6b0064_sachy.jpg


 

 

jistě spadnul. Podobně jako v dávných dobách velmistr Vlastimil Hort, když mu Boris Spasskij 

obětoval dámu. Černý dostává věž materiálně za pouhé dva centrální pěšce, zároveň se však změní 

působnost figur na šachovnici. Bílé začnou dominovat a černý král by mohl stát jak nahý v trní. 

(viz diagram 2) 

25...dxe5 26.Sxe5+ Jf6 27.Dxb5 Jce4 28.Sd4 Vfd8 29.h3! Bílý nikam nespěchá, černý má sice 

navíc věž, ale nemá moc co hrát. Dříve než bílý rozběhne své pěšce na dámském křídle, dělá si 

profylakticky okénko pro krále, aby mu někdy v budoucnu nehrozily maty na první řadě. 

29...Vb8 30.De2 Sg8 31.Sb1 Černý by rád připravil bílého o dvojici střelců, ale ten nemá důvod 

bělopoláky měnit. 

31...Db7 32.b4 Ve8 33.c4 Dc6 34.Db2 Černý sice rozmotal své figury, jenže bílý teď nepříjemně 

tlačí po dlouhé diagonále a1-h8 a jeho pěšci na dámském křídle jsou připraveni mašírovat kupředu 

k polím proměny. 

34...Vbd8 35.c5 De6 36.b5 Kf8 37.c6 g4 38.hxg4 fxg4 39.Sxe4! Podívejte se, jak dvojice bílých 

střelců pyšně vládnou dění z centra šachovnice a jak bílí pěšci b5 a c6 již vytahují z torny 

maršálskou hůl. 

(viz diagram 3) 

39...gxf3 Černý nemohl sebrat střelce 39...Jxe4, protože po 40.Vxe4 Dxe4 41.Sg7+ Ke7 by dostal 

mat 42.Df6#. 

40.Sxf6 Vd6 41.Sg7+ Kf7 42.Se5! A černý se vzdal, protože už nezabrání postupu bílý pěšců a po 

42...Dxe5? by přišel po Sg6+ o dámu. 1-0 

Chcete-li sledovat šachy online, máte tento týden příležitost díky mistrovství ČR, kde startuje i 

česká jednička David Navara. Stačí si otevřít web otravskykonik.cz, hraje se každý den od 16.00. 

Průběh šampionátu budeme samozřejmě sledovat i v Lidových novinách. 



 

 

VOLNÝ ČAS 
Týdeník Bruntálský Region - 2.5.2017 

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 

JEŽNÍK... 

Hraju šachy s krystaly 
Vesmír - 3.5.2017 

rubrika: Rozhovor - s Lukášem Palatinusem - strana: 16 - autor: Marek Janáč 

V tuto chvíli na světě neexistuje metoda, kterou byste v daném oboru mohli dostat přesnější 

výsledky. Tak lze jednou větou popsat výzkum týmu Lukáše Palatinuse z Fyzikálního ústavu 

Akademie věd. Jejich bezkonkurenční metoda je schopna získat detailní informace o struktuře 

nanokrystalů a… 

Zahájení sezony 
Zlínský deník - 3.5.2017 

rubrika: Zlínsko - strana: 02 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZONY NA HRADĚ BRUMOV. Zahájení návštěvní sezony na 

hradě Brumov doprovodí finále šachového turnaje Hradní věž s živými šachy. Bohatý doprovodný 

program i občerstvení. 6. 5. ve 13 hodin, Brumov-Bylnice. 

Michalík vyhrál s přehledem 
Týdeník Nymbursko - 3.5.2017 

rubrika: Nymbursko/Sport - strana: 04 - 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... 

Provokuje a vyvolává pokušení. Mladou Malajku vyloučili ze šachového 

turnaje kvůli šatům 
magazin.aktualne.cz - 3.5.2017 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=013ecdf7-6f51-4cb4-86b2-4a3173d7e105&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=de6f60d5-e5ab-4802-9e96-711389bd4c0a&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=039882f9-d20f-48a4-ba56-5d3ea981a644&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9f7c7c06-3104-4b55-bc7f-b12055cc062b&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=52d395b9-f754-4a62-8b2c-96f67aaa4476&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=52d395b9-f754-4a62-8b2c-96f67aaa4476&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

rubrika: Kuriozity - strana: 00 - autor: ČTK 

... dívčin trenér Kaushal Khandar. Ten žádá, aby se pořadatelé turnaje za incident, k němuž došlo 

14. dubna na celonárodním přeboru škol v šachu, jeho svěřenkyni omluvili. Mladá talentovaná 

hráčka se podle něj cítí "jako terč obtěžování a ponížena". Trenérův... 

Dvanáctiletou vyloučili z šachového turnaje. Kvůli šatům nad kolena 
tyden.cz - 3.5.2017 

rubrika: Asie a Oceánie - strana: 00 - autor: ČTK 

... dívčin trenér. Kaushal Khandar žádá, aby se pořadatelé turnaje za incident, k němuž došlo 14. 

dubna na celonárodním přeboru škol v šachu, jeho svěřenkyni omluvili. Mladá talentovaná hráčka 

se podle něj cítí "jako terč obtěžování a ponížena". Trenérův... 

Ženy jsou prý nejen slabší, ale také hloupější 
idnes.cz - blog - 3.5.2017 

strana: 00 - autor: Viktorie Besó 

plat, protože jsou slabší a míň inteligentní. Své tvrzení dokládá na tom, že nezná mnoho žen, které 

by byly vrcholové šampionky v šachu. Tzn. Jeho optikou: nehraješ šachy, jsi idiot. Já zas říkám, že 

idiot je člověk s takovým názorem. Pán si asi nevšimnul, že... 

DOBRÝ DEN, 
Blesk Hobby - 3.5.2017 

strana: 03 

... najdete spoustu inspirace, jak se o květiny na jaře správně postarat. A podíváme se 

třeba i do relaxační zahrady, kde mají originální šachy, nebo si můžete vyrobit na 

balkon či terasu obrazy z rostlin. Přeju vám pohodový měsíc! *** Můj extra tip Udělejte si 

chvilku... 

V Kladrubech u Stříbra otevřou nový Senior park. S nápadem přišli 

studenti 
ČRo - plzen.cz - 3.5.2017 

rubrika: zpravodajstvi - strana: 00 - autor: Kateřina Jiřincová,Lukáš Milota 

... přírodních materiálů, po kterých se chodí na boso, což blahodárně působí na lidské zdraví. V 

areálu jsou i venkovní kuželky, šachy či altán vhodný ke konání různých akcí,“ popisuje další autor 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=1fb8d92b-0aae-4d7b-96b6-5a67099d1bbe&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=20cad05d-9392-4c23-a8e8-7675521af76d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=1432cab0-2e6b-4fac-a0de-bb5f43546699&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f6d7577b-82b0-42b8-81e7-790b3b7761b2&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f6d7577b-82b0-42b8-81e7-790b3b7761b2&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

projektu, Karel Hornyicki.Oblíbené místo k setkáváníSenior... 

Úřadující šachová šampionka Worek má Ostravu ráda. 

„Poprvé jsem se tady ale ztratila,“ vzpomíná 
Moravskoslezský deník - 3.5.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 - autor: DAVID HEKELE 

... „Dřív jsem dělala hodně sportů a zejména basketbal nebo volejbal se mi hodně líbil a líbí. Když 

mi bylo ale pět, naučil mě taťka šachy. Potom jsem je často hrála i ve škole, bavilo mě to a navíc 

přišly i úspěchy. Vyhrála jsem nějaké šampionáty a tak jsem u toho... 

Zahrada NA RELAX 
Blesk Hobby - 3.5.2017 

rubrika: Návštěva - zahrady - strana: 30 - autor: Olga Trešlová 

Foto popis| 1 ŠACHY NA LÉTO Majitel zahrady je vášnivý šachista. Figurky na 

dvůr si dokonce přivezl až ze zahraničí. 

Zápisník Lubomíra Hotaře 
kromerizsky.denik.cz - 3.5.2017 

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

... Dieny. ,,S ním jsem hrál poprvé a jeho solidní forhendový topspin se mi dařilo eliminovat trávou 

na mojí raketě," uvedl člen SK Slavičín. ŠACHY Mezinárodní turnaj v Horní Lhotě vyhrál Josef 

Běhunčík Horní Lhota – Josef Běhunčík z Brumova-Bylnice zvítězil ve 3. roční... 

Chvilka nad šachovnicí 
Nový život - zpravodajský týdeník - 4.5.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 

Challenge“. Startovalo osm velmistrů, mezi nimi i exmistři světa Vladimir Kramnik a 

Viswanathan Anand. Na pořadu byl „nový klasický šach“ a bleskovky. Pro nový 

klasický šach je typická časová kontrola 45 minut na celou partii s přidáváním 30 

sekund za každý tah... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5e83ace4-4705-4582-80d1-c1ce28187c15&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5e83ace4-4705-4582-80d1-c1ce28187c15&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=830aa434-8776-4696-9dd9-8452085f20fd&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4e81ba42-9cee-4e42-a5d6-18b64fefe70e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=dd7d3ed4-100b-4fd8-bcd3-ed825583c578&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Navara v Ostravě poprvé prohrál 
Frýdecko-místecký a třinecký deník +6 - 4.5.2017 

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

Ostrava – Prvního překvapení se dočkalo šachové mistrovství ČR, které se koná v 

rámci festivalu Ostravský koník. Dlouhodobě nejlepší Čech a 24. šachista světového 

žebříčku David Navara v úterním čtvrtém kole narazil, když nad jeho síly byl zkušený 

velmistr Jiří... 

Nemůže hrát. Nemá rukávy 
Metro - 4.5.2017 

rubrika: svět - strana: 06 - autor: ČTK 

... dívčin trenér. Kaushal Khandar žádá, aby se pořadatelé turnaje za incident, k němuž došlo 14. 

dubna na celonárodním přeboru škol v šachu, jeho svěřenkyni omluvili. Mladá talentovaná hráčka 

se podle něj cítí jako terč obtěžování a ponížena. Trenérův... 

Navara v Ostravě poprvé prohrál 
moravskoslezsky.denik.cz - 4.5.2017 

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

Prvního překvapení se dočkalo šachové mistrovství ČR, které se koná v rámci festivalu Ostravský 

koník. Dlouhodobě nejlepší Čech a 24. šachista světového žebříčku David Navara v úterním 

čtvrtém kole narazil, když nad jeho síly byl zkušený velmistr Jiří Štoček. 

„Teď dostane mistrovství nový náboj, protože co tady David v minulosti byl, tak pouze jedinkrát 

remizoval. Jinak nedal soupeřům šanci," vzpomenul ředitel festivalu Marek Jelínek. 

„Je to nečekaná situace, všichni zjistili, že Navara je k poražení, a jsme zvědaví, jak se on sám 

s tímto faktem vypořádá," uzavřel Marek Jelínek. 

Malajsijku vyloučili ze šachového turnaje. 

„Provokovala“ oděvem 
Právo - 4.5.2017 

rubrika: Ze zahraničí - strana: 09 - autor: (ČTK, zr) 

... Kaushal Khandar žádá, aby se pořadatelé turnaje omluvili jeho svěřenkyni za incident, k němuž 

došlo 14. dubna na celonárodním přeboru v šachu. Mladá hráčka se podle něj považuje za „terč 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=31e396c4-3730-4894-b3b0-095ec08a132e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=1562ee49-8901-4097-bee4-cfdcb01e5988&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f77da067-e315-4c3c-9f7a-035a84d3b720&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=bfc4a64e-189c-49e0-a05a-7f8e87586caa&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=bfc4a64e-189c-49e0-a05a-7f8e87586caa&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

obtěžování a ponížení“. Podle trenéra řekli pořadatelé mladé hráčce, ž... 

Na 64 polích 
Vyškovský deník +5 - 4.5.2017 

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

... 1. Bohemians Praha 17(25,5), 2. AD Jičín 16(29), 3. Sokol Praha-Kobylisy 14(24,5), 

4. Desko Liberec 10(22), 5. Štefanydes Polička 8(21), 6. Šachy Hošťálková 7(17), 7. 

Lokomotiva Brno 7(16,5), 8. Sokol Buštěhrad 0(12,5). MĚSTSKÝ PŘEBOR V BRNĚ. Výsledky 

13. kola: Moravská... 

KRÁTCE: Vězni se opět zapojili do úklidu. Kunratice zvou na slavnosti 
ceskolipsky.denik.cz - 4.5.2017 

rubrika: Moje Českolipsko - strana: 00 - autor: Redakce 

Mladší žáci Nového Boru postupují na MČR šachistů 

Vítězství v Krajském přeboru družstev mladších žáků Libereckého kraje vybojoval tým 

Novoborské šachové akademie. Šestičlenný tým mladších žáků, ve složení Martin Habenicht, Adam 

Hrubec, Vojtěch Talman, Jiří Adámek, Fanda Zákutný, Nikola Kulašová, si sedmi výhrami ze 

sedmi zápasů zaslouženě vybojoval postup na červnové Mistrovství České republiky v Krnově. 

 

ŠACHY 
Litoměřický deník - 5.5.2017 

rubrika: Sport / Litoměřicko - strana: 13 - autor: (tre) 

Litoměřice – Šachisté ŠK Slavoj Litoměřice sehráli u příležitosti 1. máje bleskový 

turnaj jednotlivců. Hrálo se systémem každý s každým, s časovým limitem 2x5 minut 

a bonifikací tři vteřiny za provedený tah. Od začátku se o čelo prali Nováček s 

Trejbalem a jejich vzájemný zápas skončil po… 

Šachy už se hrají v Praze 7 rok 
Naše Praha 7 - 5.5.2017 

rubrika: Praha 7 - strana: 04 - autor: (pet) 

Loni v březnu umístila sedmá městská část do veřejného prostoru dva šachové stolky. Jeden našel 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6be87a2a-075d-4403-bac7-406b66c7d52c&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=04aee4bc-1ec2-4d70-8cc2-9a74b73963df&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a71e118b-d5d3-4b0b-a311-5f71b7537797&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a64f1f3e-98f5-4f71-9e7c-23dc6b0c5b0e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

svůj domov na Řezáčově náměstí, druhý v parčíku v Tusarově ulici. Vandalům zatím stolky 

odolávají. „Naštěstí můžeme zkonstatovat, že šachovéstolky v Praze 7 za... 

Malí šachisté zabojují v Radobyčicích 
Plzeňský deník - 5.5.2017 

rubrika: Region - strana: 03 - autor: (dav) 

Plzeň – V sobotu začíná v sokolovně v Radobyčicích krajský přebor v šachu mládeže do 16 let. 

Pořadatelé očekávají účast více než 80 šachistek a šachistů, kteří budou bojovat nejen o medaile či 

titul krajského přeborníka a o postup na mistrovství České republiky. 

Turnaj je otevřen všem zájemcům o šachovou hru, nejen těm registrovaným. Spolu s ostatními hráči 

bude měřit své schopnosti také nevidomý David Kratochvíl z Tachova, který ovšem rozhodně 

nebude jen do počtu a úrovní své hry předčí řadu soupeřů bez handicapu. 

TIPY NA VÍKEND: Slavnosti svobody, dveře Parlamentu dokořán a 

majálesová sezóna 
ČRo - radiozurnal.cz - 5.5.2017 

rubrika: vikend - strana: 00 - autor: Naděžda Hávová 

dostal název Tugendhat 1. Finisáž neboli zakončení výstavy bude v pondělí 8. května v 16 

hodin.Zlínský kraj: Na hradě Brumově ožijí šachové figurky. Tradiční hrou živých šachů zahájí v 

sobotu turistickou sezónu hrad Brumov na Zlínsku. Malebná zřícenina na... 

Na Sarkanderskou pouť z Holešova vyrazí věřící jako za starých časů 
Kroměřížský deník +3 - 5.5.2017 

rubrika: zlínský kraj tipy na víkend - strana: 04 - autor: ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU 

... swingovém aranžmá ZAHÁJENÍ SEZONY NA HRADĚ BRUMOVĚ Kde: 

Brumov-Bylnice Kdy: zítra od 13 hodin Největší tahák: hradní věž s živými šachy, 

bohatý program, občerstvení SRAZ VOZŮ PORSCHE Kde: Zlín, náměstí Míru Kdy: 

sobota 9–12.30 h. Tahák: setkání majitelů... 

První úniková hra v Kutné Hoře se jmenuje Rébus games 
kutnohorsky.denik.cz - 6.5.2017 

rubrika: Moje Kutnohorsko - strana: 00 - autor: Hana Kratochvílová 

Kutná Hora - Popularita takzvaných únikových her poslední dobou roste. Nadšenci dokonce 

objíždějí různá místa v rámci celé republiky a sbírají nejlepší časy. Principem takové únikové hry 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a7c9d3b0-0509-4f25-8453-1d513df29856&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=51d559ed-cfa5-4a27-af39-3085b8d403c4&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=51d559ed-cfa5-4a27-af39-3085b8d403c4&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=184370fb-d358-419b-9b90-eb83696284e4&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d93b8301-983b-44d9-b6b4-e5c677988da1&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

totiž je se v co možná nejkratším čase dostat z uzavřeného prostoru za pomoci logického myšlení a 

důvtipu jednotlivých hráčů. 

 

Spoluautor první únikové hry v Kutné Hoře Jiří Havránek.Foto: Archiv Jiřího Havránka 

První úniková hra nyní funguje také v Kutné Hoře a nese název Rébus games. Hra je určená pro 

skupinu dvou až osmi lidí a speciálně upravenou historickou místnost zájemci najdou na 

Jungmannově náměstí. „Sešli jsme se tři kamarádi, kteří mají únikové hry rádi, a řekli jsme si, že by 

bylo pěkné mít něco podobného i v Kutné Hoře. Příprava začala zhruba před rokem,“ uvedl 

k začátkům jeden z tvůrců první únikové hry v Kutné Hoře Jiří Havránek s tím, že se inspirovali 

v ostatních hrách, které už v republice fungují. 

„Celý koncept jsme si ale vymýšleli sami, každá úniková hra je totiž unikátní,“ vysvětlil Havránek. 

V tuto chvíli je otevřená první místnost, jmenuje se Tajemství architekta a má historický podtext. Je 

totiž zaměřena na Matyáše Rejska, kutnohorského architekta, který se podílel na výstavbě Kamenné 

kašny na Rejskově náměstí. Koncept hry je postavený tak, že hráči postupně plní dílčí úkoly, 

přičemž hlavním cílem je dát šach mat Matyáši Rejskovi. Pokud se to hráčům podaří, dostanou se 

z místnosti ven. Podle Havránka je hra cílená zejména na turisty, aby měli důvod zůstávat ve městě 

o něco déle než jen na pár hodin. Po objednání mohou lidé únikovou hru v Kutné Hoře navštívit 

prakticky kdykoliv. Mohou si ji zahrát i nezletilí, jim je ale doporučen doprovod dospělé osoby. 

„Nyní už plánujeme vznik druhé místnosti a také další projekty v ostatních městech,“ vyjmenoval 

Havránek. 

Na jednu hru je pevně dáno šedesát minut. Přesně za tak dlouho musejí účastníci přijít na to, jak se 

ze zamčené místnosti dostat ven. Řeší přitom různé logické úkoly, šifry a další záludnosti, které 

dohromady tvoří jakýsi jeden celek. Ti, co ale únikové hry hrají pravidelně, většinou ani plně 

stanovený čas nepotřebují. Jde jim totiž o co možná nejkratší dobu, během které se dostanou ven. 

http://prazsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=prvni-unikova-hra-v-kutne-hore-se-jmenuje-rebus-games&s=24&back=198873668-8087-63


 

 

»Provokující« šaty 
Haló noviny - 6.5.2017 

rubrika: Bonus pro Vás - strana: 11 

... dívčin trenér. Kaushal Khandar žádá, aby se pořadatelé turnaje za incident, k němuž došlo 14. 

dubna na celonárodním přeboru škol v šachu, jeho svěřenkyni omluvili. Mladá talentovaná hráčka 

se podle něj cítí »jako terč obtěžování a ponížena«. Trenérův... 

Mládež za šachovnicí 
Náchodský deník - 6.5.2017 

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

Náchodsko – Během dvou dubnových víkendů byly sehrány další mistrovské šachové soutěže 

mládeže. Krajskou soutěž žákovských družstev hrálo čtrnáct čtyřčlenných týmů. V prvním finále 

skončilo družstvo PŠ TJ Náchod v sestavě Dědek, Budař, Schon, Čelka a... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2f41cac7-ead3-4f44-b753-f35ef0fed030&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2562464b-2b6e-4ab3-926a-42a2c8e67e98&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Kam za sportem? 
Frýdecko-místecký a třinecký deník +6 - 6.5.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 

... Sarezy v Hrušovské ulici). PLÁŽOVÝ VOLEJBAL: Happy Sport Český pohár juniorek v Opavě 

(9, Beach centrum na Kolofíkově nábřeží). ŠACHY: Ostravský koník – mistrovství ČR mužů a žen 

(16, Dům kultury města Ostravy). TENIS: Prosperita Open 2017 – mezinárodní... 

Extraligové výhry Davida Černého 
Náchodský deník - 6.5.2017 

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

Šachy Náchodsko – Mladý šachista David Černýz TJ Hronov hostoval za mládežnický extraligový 

tým Štefanydes Polička a na čtvrté šachovnici uhrál celkem šest bodů z jedenácti partií. Matyáš 

Kovařík (Staré Město, 1848) – David Černý (host Polička, 1916),... 

SERVIS ze Zlínska 
Zlínský deník - 6.5.2017 

rubrika: Zlínsko - strana: 02 

... od 25. 8. 2016 do 31. 5. 2017 Pozvánky SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZONY NA 

HRADĚ BRUMOVĚ. Finále šachového turnaje Hradní věž s živými šachy. Bohatý 

doprovodný program i občerstvení. Dnes od 13 hodin, Brumov-Bylnice. DIVADELNÍ 

CYKLOJÍZDA. Druhý ročník chystají herci... 

Chvilka nad šachovnicí 
Vyškovský deník +4 - 6.5.2017 

rubrika: Sport / Na Vyškovsku - strana: 14 

42. Vxa4 1–0. Víte, že:Vpondělí 8. 5. 2017 proběhne v Besedním domě ve Vyškově 

Přebor JmŠS v rapid šachudružstev? Prezentace do 9.15 hod. Přihlášky na email: 

radka.slepankova@seznam. cz. Řekli o šachu: „Šachová partie je obvykle pohádkou 

o tisíci a jedné... 

Navara je poosmé českým mistrem v šachu 
isport.cz - 7.5.2017 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a213b29f-4f90-46fd-bc6d-e7c5923567ad&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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rubrika: Sport - strana: 00 

David Navara se poosmé v kariéře stal českým mistrem v šachu. Na šampionátu v Ostravě zvítězil 

21. hráč světového žebříčku před Zbyňkem Hráčkem a Jiřím Štočkem. Ženský titul získala poprvé 

Kristýna Havlíková. 

Navara z devíti partií uhrál sedm vítězství a remízu s Petrem Veličkou. Ve čtvrté partii největšího 

favorita porazil Štoček, který měl dlouho šanci na titul, ale v posledním kole podlehl Hráčkovi. 

"Byl to pro mě velmi náročný turnaj. Po prohře ve čtvrtém kole jsem musel riskovat. Jiří Štoček 

hrál celý turnaj skvěle, nepovedla se mu až ta poslední partie," uvedl Navara v tiskové zprávě. 

O ženském titulu rozhodlo pomocné hodnocení. Šachistky hrály společně s muži a na stejný zisk 

4,5 bodu jako Havlíková dosáhly také Karolína Olšarová a Olga Sikorová. 

OBRAZEM: Zahájení sezony na hradě Brumov 
zlinsky.denik.cz - 7.5.2017 

rubrika: Moje Zlínsko - strana: 00 - autor: Redakce 

Zase o něco větší pohodlí a útulnější prostředí by mohl zřejmě už letos nabídnout svým 

návštěvníkům hrad Brumov. Na to ovšem potřebuje získat několikamilionovou dotaci. 

V sobotu 6. května 2017 zahájili sezonu na hradě Brumov. Největšími lákadly byly například 

živé šachy. V kulturním programu vystoupila řada dětí.  

„Máme podanou žádost o dotaci z programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká 

republika. Pokud vše půjde dobře, získáme peníze v řádech milionu korun na to, abychom opravili a 

dobudovali spodní nádvoří. V plánu máme například také udělat lepší jevištní světlo a lepší 

vysvahování hlediště," informoval správce zříceniny hradu Brumov Miroslav Obadal. 

S úsměvem podotkl, že je potřeba i zřídit nové skladovací prostory. 

„Já nevím, jak jinde na hradech, ale já mám pořád nedostatek prostor," vysvětlil správce, který si 

říká kastelán, což prý od středověku znamená královský správce. 

Ten uplynulou sobotu společně se starostou města Brumov-Bylnice Zdeňkem Blanařem otevřel 

hradní bránu a oficiálně tak společně se stovkami dalších lidí zahájili letošní sezonu. 

Největším lákadlem bylo bezesporu odpolední finále šachové partie dvou chlapců, kteří se do něj 

probojovali ze zhruba osmdesátky dětí hrajících turnaj od samého rána. Finále O pohár kněží 

Mariánů se totiž konalo současně se živými šachy. 

„Vítězové sedí na hradní baště a hrají normální šachovou partii, přičemž dole na pódiu děti sehrály 
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živé šachy. Pohybovaly se tak, jak kluci nahoře skutečně táhli. Pokud nějaká figurka vypadla, přišli 

kati, odpadlíka naložili na nosítka a odnesli," přiblížil Antonín Strnad, ředitel Domu dětí a mládeže 

Brumov-Bylnice. 

Zahájení sezony nabídlo také vystoupení dětí z tamního zařízení, předvedly diskotance či se ukázaly 

mažoretky. K vidění bylo také vystoupení skupiny historického šermu Valmont. 

„Jezdím sem pravidelně už jednadvacet let, tak trošku se podílím na organizaci. Mám z toho 

obrovskou radost, je to smysluplně vyplněný čas, odpoledne," zhodnotila například Marie 

Macháčová z Bylnice. 

Spokojený byl i Tomáš Ovesný z Brumova-Bylnice. 

„Přišli jsme se sem jen tak náhodou podívat. Měli to moc pěkně udělané. Nejvíce se nám hlavně 

líbil kouzelník Šeklin," řekl. 

Sezona na hradě Brumov začala už prvního dubna, oficiálně ji zahájili ovšem až teď. Čekali totiž na 

lepší počasí, kterého se ale moc nedočkali. 

Zahajovací akcí měla být Valpružina noc plná ohňových show a šermířských vystoupení. Konat se 

bude ale až tento pátek 12. května. 

Zvítězil fotograf BLESKU! 
Nedělní Blesk - 7.5.2017 

rubrika: Zajímavost - strana: 22 - autor: (ae) 

Soutěž Ženy, pivo, víno a… ŠACHY! Nejlepším snímkem tematické soutěže Šachy v kavárnách a 

hospodách byl odbornou porotou vybrán ten od fotografa deníku Blesk Michala Protivanského. 

„Fotografických soutěží se běžně nezúčastňuji, takže jsem vítězstvím velmi... 
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David Navara a Kristýna Havlíková zvítězili na šachovém MČR mužů a 

žen 
sportovnilisty.cz - 7.5.2017 

strana: 00 - autor: Petr Skála 

... mužů. Ve vyrovnaném turnaji žen slavila první místo Kristýna Havlíková. Zatímco pro Navaru to 

byl už osmý přebornický titul v jeho šachové kariéře, Havlíková vyhrála mistrovství žen poprvé. 

Turnaj se stejně jako v loňském roce konal v Domě kultury města Ostravy,... 

Nejmladší šachisté seděli na patách a šlo jim o šustrmat 
plzensky.denik.cz - 8.5.2017 

rubrika: Moje Plzeňsko - strana: 00 - autor: Dana Veselá 

Plzeň - Dvaadevadesát dětí od pěti do 16 let zasedlo o víkendu v radobyčické sokolovně 

k šachovnicím, aby se utkaly o titul mistra krajského přeboru v šachu. A bylo se na co dívat. 

 

Na snímku v popředí devítiletá Adélka Janoušková při šachové partii s Matyášem Klimentem na krajském přeboru šachistů do 16 let 

v Radobyčicích.Foto: Dana Veselá 

V nejmladší kategorii dětí ze školek vyhrála pětiletá Eliška Janoušková, ve vyšších věkových 

kategoriích následoval jen o rok starší Matyáš Kliment, osmiletý Leonard Mastný, za pár dní 
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devítiletá Adéla Janoušková, následoval Jáchym Handlovský, Barbora Nováková, Petr Flajšman, 

Michaela Marešová, David Hložek a Jana Langmajerová. 

Jednu z nejzajímavějších šachových partií, kterou sledovalo s respektem kromě malých šachistů 

i několik dospělých, sehrála devítiletá Adélka Janoušková s šestiletým Matyášem Klimentem. 

Skoro hodinový boj proseděl Matyáš na židli buď na patách nebo v kleče, to aby vůbec dosáhl až na 

konec šachovnice. Adéla, která má bronzovou medaili z mistrovství republiky v šachu a vloni na 

podzim se dokonce zúčastnila mistrovství světa v Gruzii, mu nic nedala zadarmo. Do konce jí byl 

rovnocenným partnerem, zdolala ho po více než třičtvrtěhodině: přes šachovnici si podali ruce a 

okolí jim zatleskalo. „Borec." ozvalo se z publika. 

Začali na dovolené, neuměl to ani jeden 

Matyášův táta šachistu uznale poplácal po ramenou. „Není jen šachista, hraje taky fotbal," řekl. 

Sám Matyáš poznamenal, že ho baví obojí. Šachy hraje za SK Petřín Plzeň. Hrát začínal s tátou na 

dovolené, neuměli to prý ani jeden. „Já trochu, kdysi jsem hrával s dědou a pravidla jsem tedy znal. 

Ale aktivně jsem nikdy nehrál," říká Matyášův táta. 

Adéla Janoušková hraje šachy snad od tří čtyř let, stejně jako její mladší sestra Eliška. Chodí do 

šachového klubu ŠK Líně. Holky jsou ze šachové rodiny, takže doma je skoro pořád postavená 

šachovnice a dá se trénovat. „Je docela těžké naučit tříleté dítě šachy," směje se maminka Jana 

Šilhavá. Mají ještě maličkého Matěje, ten ale zatím figury nejradši hází a strká do pusy. 

Dobré je hrát a neztrácet figurky 

Adéla se nad svými úspěchy moc nerozpovídává. „Nevím sama, jak to dělám. Prostě hraju a 

neztrácím figurky," krčí rameny. Říká, že začínala jako tříletá s maminkou, pak ji to doučil taťka. 

Mimo šachovnici je hodně živá a taky upovídaná, soustředěnost u šachové partie si ráda 

kompenzuje. „Někdy u toho strašně kopu nohama pod stolem. Jednou jsem kopla i soupeřku," říká 

nevinně. Na mistrovství světa v Gruzii hrála hodně. Na ´bednu´ to sice nestačilo, ale i tak je její 

nominace úspěch. „Hrála jsem každé odpoledne asi čtyři hodiny až do večera. Dopoledne jsme 

s taťkou sbírali kamínky v moři," říká. 

Právě rodiče jsou ti, kteří malé šachisty ke hře přivedou, začínají s nimi hrát a musí mít velkou 

trpělivost. Samo nejde nic, je třeba důslednost. „Začal jsem v šesti letech, teď chodím hrát dvakrát 

týdně," svěřuje se osmiletý Jakub Karvay. Kromě toho, že chodí do klubu, hraje i doma s tatínkem. 

„Až teď jsem ho dokázal porazit. Poprvé," prohlašuje Jakub, žák druhé třídy 28. ZŠ v Lobzích. 

Hrát může každý, začíná se šustrmatem 

Krajský přebor v šachu pořádal v Radobyčicích Šachový klub Líně. Jeho předseda Milan Jenč říká, 

že šachy může hrát každý. „Může je hrát kdokoliv, ať je mu pět nebo sto let. Kdokoliv ale nemůže 

být mistrem světa," směje se. Pokud není někdo supertalent, pokroky prý jdou ´docela pomalu´. 

Většina malých dětí začíná tzv. šustrmatem. „Hrajou rychle, je to otázka čtyř tahů. Dají šustrmat a 



 

 

jsou šťastný. Taky jsem měl jako kluk vždycky radost, když jsem dal šustrmat," směje se Milan 

Jenč. Pak se obvykle dostanou na vyšší úroveň a už jako dvanáctiletí dokáží hrát partii třeba dvě a 

půl hodiny. „Když dáte za den čtyři dvouhodinové partie, je to už pracovní směna náročná na 

psychiku i na fyzičku," dodává. 

O tom, proč vést děti k šachu, má jasno: učí se trpělivosti a schopnosti soustředit se. Důležitý je 

respekt k soupeři, umět prohrávat a taky nést důsledky za své chyby. „To se hodí v životě každému, 

člověk je sám za sebe a to i v situaci, kdy soupeř třeba nehraje fér. A pak jde samozřejmě o paměť a 

logické myšlení, které je ve hře důležité," dodává Jenč. Pro ty, kdo snad váhají, má ještě jeden 

argument. Šachista nepotřebuje žádnou výstroj, stačí mu hlava, šachovnice a soupeř. 

Šachista Navara má rekordní titul 
ČT 1 - 8.5.2017 

pořad: Branky, body, vteřiny - vysíláno: 19:45 - pořadí zprávy: 11 

... šachistou historie Mistrovství republiky. Včera v Ostravě získal už svůj osmý titul. A v počtu 

prvenství předstihl české šachovélegendy. Luďka Pachmana i Vlastimila Horta. redaktor -------------

------- Mistrovství České republiky dostalo zvláštní náboj už... 

Česko, země robotům zaslíbená 
ceskapozice.cz - 8.5.2017 

rubrika: Česká pozice / Téma - strana: 00 - autor: Česká pozice, 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... 

Otevření hradu provázela i hra živé šachy 
Zlínský deník - 9.5.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: JARMILA KUNCOVÁ 

sezonu. Největším lákadlem bylo bezesporu odpolední finále šachové partie dvou chlapců, kteří se 

do něj probojovali ze zhruba osmdesátky dětí hrajících turnaj od samého rána. Finále O pohár kněží 

Mariánů se totiž konalo současně se živými šachy. Pokračování n... 

Hvězdy Grand Prix? Koval, Václavík nebo Semová 
Týdeník Směr - 9.5.2017 

rubrika: Sport - strana: 27 - autor: FRANTIŠEK BÍLEK 
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Seriál šachové Grand prix mládeže se uzavřel v Chomutově. Klub z Teplic mohl být nadmíru 

spokojený, na stupních vítězů stanuli jeho zástupci hned několikrát. Teplice – V celkovém pořadí 

starších žáků byl první Nikita Koval z ŠK Teplice. Na druhém místě skončil Jan... 

Mladí šachisté si dali dostaveníčko na Šumné 
Znojemsko - 9.5.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 - autor: -RN 

ŠACHY Dne 22. 4. vyvrcholila žákovská šachová sezona v Šumné. Proběhl zde již 24. 

ročník Memoriálu Bohumila Nekuly, hraný jako okresní přebor žáků okresu Znojmo. 

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 31 šachistů a šachistek. V rámci turnaje 

vyhlásili pořadatelé:... 

Mladí šachisté se utkali na Šumné 
Naše Znojemsko - 9.5.2017 

rubrika: Sport - strana: 31 - autor: (mas) 

... turnaj ovládl v posledním kole Pavel Vejlupek (GDKP Znojmo) a stal se se ziskem šesti bodů 

celkovým vítězem. Zajímavostí je, že základy šachové hry získával Vejlupek právě na Šumhry né. 

Druhý skončil Tomáš Frk (GPOA Znojmo) a bronzový 

stupínek obsadila nejlepší dívka... 

Simultánka Vojtěcha Pláta. V Karviné přemožitele nenašel 
Týdeník Havířovsko +1 - 9.5.2017 

rubrika: Sport - strana: 30 - autor: OLDŘICH HORÁK 

... před Plátovým šachovým uměním. Plátovi rychlost hry skutečně nedělala žádný 

problém, již několik let se aktivně věnuje i rapid šachu, v němž je vynikající. 

Účastníci simultánky si pak mohli nechat podepsat nejen propagační partiář se 

záznamem své partie, ale... 

Zlatý říšek 2016 
ABC - 9.5.2017 
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rubrika: Společnost - strana: 50 - autor: MAGDALENA ŠORELOVÁ 

... 12 let, Hodslavice – závodí v jezdecké disciplíně voltiži 14 Lucie Fizerová, 10 let, Frýdek- 

Místek – její zálibou je zpěv a šachy, v nichž sbírá různá ocenění 15 Družstvo žactva Klubu 

biatlonu, věkový průměr 12,5 roku, Staré Město pod Landštejnem –... 

Kramnikovi a Navarovi střelci 
Lidové noviny - 9.5.2017 

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

Šokující oběť věže exmistra světa Vladimira Kramnika zastínila vítěze Již poosmé se stal David 

Navara mistrem České republiky v šachu, když tentokrát získal 7,5 bodu z devíti partií. Na 

šampionátu, který předevčírem skončil v Ostravě, předstihl o celý bod... 

Krajský přebor v šachu má vítěze 
Plzeňský deník - 10.5.2017 

rubrika: Region/Zpravodajství - strana: 03 - autor: (dav) 

Plzeň – Dvaadevadesát dětí od pěti do 16 let zasedlo o víkendu v radobyčické sokolovně k 

šachovnicím a utkalo se o titul krajského přeborníka. Pořadatelem byl Šachový klub Líně. V 

nejmladší kategorii dětí ze školek vyhrála pětiletá Eliška Janoušková, ve vyšších věkových 

kategoriích uspěli jen o… 

Číňané jsou vášniví hráči. Šachy, karty nebo madžong hrají nejraději na 

ulici 
ČRo - radiozurnal.cz - 10.5.2017 

rubrika: zzz - strana: 00 - autor: David Jakš 

generaci. Co táhne v neděli dopoledne čínské seniory do ulic? Čínské šachy, karty nebo madžong. 

Číňané totiž milují stolní hry a dokáží se u nich i pořádně rozčílit. Dámy mají raději madžong, 

pánové dávají přednost hlučnějším šachům. Čínské šachy... 

Bíliňané těšte se! Ve městě vyroste hned několik nových workoutových 

hřišť i lanové centrum 
e-teplicko.cz - 10.5.2017 

rubrika: Teplice - strana: 00 - autor: (ika) 
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... prvky, které obsahují například branky na fotbal, basketbalové koše a další multifunkční panely. 

Vše bude stát 190 tisíc korun.Šachové stolky a posilovna na Kyselce Také další novinka je určená 

hlavně aktivním obyvatelům. Za 180 tisíc korun totiž vyroste... 

Umělá inteligence: Je důvod se jí bát? 
ctidoma.cz - 10.5.2017 

rubrika: Zpravodajství - strana: 00 - autor: Zuzana Špániková 

... zkratky, které vám usnadní život Úspěchy "umělé ingeligence" Ve hře vrhcáby překonal počítač 

světového mistra v roce 1979. Šachyhraje nejlíp systém Deep Blue, porazil i Garriho Kasparova. V 

jedné z nejsložitějších her, japonské hře Go, si už tak dobře... 

Relaxační park je otevřen 
Tachovský deník - 10.5.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: JAROSLAVA HOHLOVÁ 

... přírodních materiálů, po kterých se chodí naboso, což blahodárně působí na lidské zdraví. V 

areálu jsou i venkovní kuželky, šachy či altán vhodný ke konání různých akcí,“ popsal další autor 

projektu, Karel Hornyicki. Senior park financovalo město, stavba... 

Senioři v Kladrubech mohou cvičit i relaxovat v parku 
tachovsky.denik.cz - 10.5.2017 

rubrika: Moje Tachovsko - strana: 00 - autor: Jaroslava Hohlová 

... přírodních materiálů, po kterých se chodí na boso, což blahodárně působí na lidské zdraví. V 

areálu jsou i venkovní kuželky, šachy či altán vhodný ke konání různých akcí,“ popisuje další autor 

projektu, Karel Hornyicki. Před tím, než byla veřejnost pozvaná... 

Na 64 polích 
Vyškovský deník +5 - 11.5.2017 

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

... všechny 4,5 bodu. OSTRAVSKÝ KONÍK. FIDE Open A (60 účastníků): 1. 

Stanislaw Zilka (Polsko) 8 (9), 2. Sergej Veselovský (Beskydská šach. škola) 

(Polsko) 6,5 bodu. Nejlepší Jihomoravané: 33. Josef Hladík (Vinohrady Brno) 4, 35. 

Vlastimil Rozumek 4, 47. Václav Pech (oba... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ad7acdba-01ed-45f7-9f57-c4d0675fbfdb&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7c1e90d0-3c30-44d1-bd5a-fb48b9789bd1&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a45f567d-fec2-4553-8b1f-070b183f9dbb&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e1650cba-e973-4851-ba5e-9dbf9994a1d8&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

V Moskvě objevili vzácné mince z dob vlády Ivana Hrozného 
ČRo Radiožurnál - 11.5.2017 

pořad: Ozvěny dne - vysíláno: 08:00 - pořadí zprávy: 05 

objevili vzácné mince z dob vlády Ivana Hrozného. Informuje o tom agentura Interfax. Ručně 

ražený poklad byl schovaný v šachovéfigurce střelce. Je známo, že Ivan Hrozný uměl hrát šachy. 

Podle historika Nikolaje Kostomarova hrál 18. března 1584 partii s Borisem Godunovem,... 

Novoborský Navara je poosmé mistrem 
Mladá fronta DNES - 11.5.2017 

rubrika: Kraj Liberecký - strana: 21 - autor: (ČTK, sed) 

Šachy David Navara z týmu Novoborský ŠK oslavil už poosmé v kariéře titul 

českého mistra v šachu. Na šampionátu v Ostravě zvítězil 21. hráč světového 

žebříčku před svým oddílovým kolegou z mistrovského Nového Boru Zbyňkem 

Hráčkem a Jiřím Štočkem z Lysé na... 

Šachová figurka střelce ukrývala deset vzácných mincí 
tyden.cz - 11.5.2017 

rubrika: Ostatní - strana: 00 - autor: ČTK 

Ručně ražené stříbrné mince byly schované v šachové figurce střelce, informovala agentura 

Interfax. V Moskvě při opravách plynového potrubí objevili deset vzácných mincí z doby vlády 

ruského cara Ivana Hrozného. Ručně ražené stříbrné mince byly schované v šachové... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=51a2e5fe-199e-46fb-98c8-8d17b0353846&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a047061b-0357-40ef-8231-e5fa5e2c0f42&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0302a772-5a70-4f22-bb82-14dc1aeb7a90&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Husarský kousek týmů Pandy 
Rychnovský deník - 11.5.2017 

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

Šachy Mladí rychnovští šachisté triumfovali ve finále Krajské soutěže žákovských družstev. 

Rychnov n. K. – Úspěchem týmů Pandy Rychnov nad Kněžnou skončilo finále Krajské soutěže 

žákovských družstev, které se uskutečnilo v Lázních Bělohrad. Do soutěže... 

Chvilka nad šachovnicí 
Nový život - zpravodajský týdeník - 11.5.2017 

rubrika: Sport/Z regionu - strana: 15 

42. Vxa4 1–0 Víte, že v pondelí 8. kvetna probehne v Besedním dome ve Vyškove 

Prebor JmŠS v rapid šachudružstev? Prezence do 9.15 hod. Prihlášky na e-mail: 

radka.slepankova@seznam.cz. Rekli o šachu: „Šachová partie je obvykle pohádkou o  

Tradiční turnaj v rapid šachu se konal ve Stráži 
Českolipský deník - 12.5.2017 

rubrika: Sport/Českolipsko - strana: 13 

ŠACHY Stráž p. R. – Již 23. ročník strážského turnaje v rapid šachu přilákal do města 

pod Ralskem 49 šachistů z širokého okolí. Letošní počet účastníků byl podpořen i 11 

mladými hráči v kategorii do 15 let, mezi kterými byla i naděje polského šachu... 

V Moskvě se našly vzácné mince z 16. století ukryté v šachové figurce 
seznam.cz - 12.5.2017 

rubrika: Zahraniční - strana: 00 - autor: Lucie Svobodová 

... plynového potrubí v centru Moskvy se našlo deset vzácných mincí z doby vlády ruského cara 

Ivana Hrozného. „Poklad” byl schovaný v šachové figurce. Pravděpodobně proto, aby ručně ražené 

stříbrné mince nikdo neukradl. Tyto mince, které podle archeologů pocházejí z... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=664c6de0-ae99-4411-971d-acd12f32db01&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b677d50f-0dcc-45da-a7e0-d17a62858213&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=62bf3f10-f72c-455e-bf15-b90a643369d3&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=339f275c-1ca1-4de1-b5ae-4730cc749a23&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

V Moskvě našli poklad z doby Ivana Hrozného 
Právo - 12.5.2017 

rubrika: Ze zahraničí - strana: 11 - autor: (ama, ČTK) 

Vzácné mince z doby vlády ruského cara Ivana Hrozného se našly v Moskvě při opravě plynového 

potrubí. Poklad byl schovaný v šachové figurce střelce, která ležela na dně výkopu. Experti mají za 

to, že deset ručně vyražených stříbrných mincí pochází z první polovin... 

O umístění nových hřišť rozhodnou obyvatelé Bíliny v anketě 
teplicky.denik.cz - 12.5.2017 

rubrika: Moje Teplicko - strana: 00 - autor: Redakce 

... hezčí, bude vyměněn plot u výběhu kamerunských koz. Tyto práce vyjdou na 100 tisíc korun. Za 

dalších 80 tisíc korun město pořídí šachové stolky se sedátky, které budou rozmístěné v okolí 

minigolfu. Krásnější budou letošní Vánoce ve městě. Novinkou totiž bude... 

Co musíte ráno vědět (12. května) 
investicniweb.cz - 12.5.2017 

strana: 00 

den on-line ZDE. BONUS V Moskvě objevili vzácné mince v šachové figurce střelce V Moskvě při 

opravách plynového potrubí objevili deset vzácných mincí z doby vlády ruského cara Ivana 

Hrozného. Ručně ražené stříbrné mince byly schované v šachové figurce střelce,... 

Studenti chystají majáles 
Klatovský deník - 12.5.2017 

rubrika: Region/Zpravodajství - strana: 04 - autor: DANIELA LOUDOVÁ, 

HELENA KRÁLOVÁ 

... volbou krále a královny a lidé nepřijdou ani o tradiční představení. „Téma letošního majálesu je 

volba krále majálesu na základě šachové partie. Třídní kolektivy budou představovat ostatní figury 

na šachovnici, které jsou kolem krále a královny. Půjde tedy o... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f1334254-5ab6-4661-9dd7-88eebed15ec6&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2073cc7f-6a56-40bc-a619-cc89bda5af56&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c264d89f-e3f0-44ee-9a91-2228daffae56&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=fabd02ca-7137-4fc7-808d-aa50b6fd509d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

TRPÍM, ALE... 
Sport magazín - 12.5.2017 

rubrika: Téma - strana: 06 - autor: Pavel Hartman 

... knížku. Znám však hodně sportovců, kteří neleželi ve volnu jen tak u počítače, ale naučili se cizí 

jazyk, vystudovali školu. Kdo hraje šachy, luští křížovky, vzdělává se, píše si deník nebo knihu, 

zkrátka dělá činnosti, které rozvíjejí, a ne činnosti bezcenné,... 

Přebornický titul putuje do Hronova 
Náchodský deník - 13.5.2017 

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

Šachy Třebechovice – Krajský přebor v rapidu družstev se hrál na prvního máje v 

Třebechovicích za účasti 17 čtyřčlenných týmů tzv. švýcarem na sedm kol a skončil 

úspěšně pro regionální zástupce. Skvělého úspěchu dosáhlo první družstvo TJ Hronova, 

které... 

Není lehké vyhrávat na otevřených turnajích 
Frýdecko-místecký a třinecký deník +6 - 13.5.2017 

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

... David Navara stal mistrem republiky, potřetí v Ostravě. Staronový šampion Deníku přiznal: 

Ostrava – Dlouhá léta nebyl v českém šachu nikdo, kdo by se alespoň přiblížil k poražení Davida 

Navary. Až do letošního roku. Na festivalu Ostravský koník našel minulý... 

Chvilka nad šachovnicí 
Břeclavský deník +2 - 13.5.2017 

rubrika: sport na břeclavsku - strana: 13 

... a FM Josef Kratochvíl. Více informací poskytne hlavní organizátor Tomáš Matula, 

e-mail: tomasmatula79@seznam.cz tel.: 604 275 012. Rekli o šachu: „Šachy jsou 

jako pestírna, ve které zraje ovoce charakteru lépe než v normálním živote.“ (Edward 

Morgan Foster) John Brown,... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d10013f2-49c6-44e9-9226-e93ace2763ba&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=818e0a41-1399-4c89-be79-780a571c1802&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e7326400-cc11-4d38-bde4-61b55c0aff89&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4c2fe42a-7f4a-4a94-8971-a6af912c422c&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Jsme informační organismy 
Lidové noviny - 13.5.2017 

rubrika: Česká pozice - strana: 13 - autor: PŘEMYSL HOUDA 

prostor, čímž nevyhnutelně vstupujeme do interakce s umělými digitálními inforgy. 

Já například hraju šachy a pořád - se svým počítačem, dokonce když letím v letadle, 

vytáhnu si iPhone a hraju šachy. Hraju šachy se stoprocentně digitální a stupidní entitou, 

navzdory... 

Tradiční turnaj v rapid šachu se konal ve Stráži 
ceskolipsky.denik.cz - 15.5.2017 

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

Stráž pod Ralskem - Již 23. ročník strážského turnaje v rapid šachu přilákal do města pod 

Ralskem 49 šachistů z širokého okolí. 

 

V popředí klíčová partie Jiří Průdek (2.) vers. Zdenek Maršálek (1.), za nimi Jiří Liška (4.) vers. Zdenek Lenc (7.) a v pozadí 

Miroslav Honců (9.) vers. Vladimír Vltavský (5.).Foto: archiv 

Letošní počet účastníků byl podpořen i 11 mladými hráči v kategorii do 15 let, mezi kterými byla 

i naděje polského šachu Aleksandra Czarniecka. „Tato mladá hráčka se v Libereckém kraji 

zúčastnila již několika turnajů a leckterý ostřílený šachista s ní pohořel. Její jméno stojí za 

zapamatování, protože v budoucnu o ní jistě hodně uslyšíme," tuší ředitel turnaje Jan Malec. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d791c790-d1e8-42aa-acc1-cbf79d38c330&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=146ea581-377f-41bd-9362-0d518df853f6&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://ceskolipsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=sachy-turnaj-rapid-straz-pod-ralskem-sport-1701&back=3304742791-313-7


 

 

Devítikolové šachové klání přineslo řadu překvapivých výsledků, ale v konečném zúčtování 

favorité nasazení vesměs obhájili. Klopýtnutí se nevyhnula ani nasazená jednička Zdenek Maršálek 

(ŠK Zikuda Turnov), ale jedinou prohru ve 4. kole kompenzoval suverénním výkonem v ostatních 

duelech a ve finiši prvenství uhájil. 

Pomyslné stříbro vybojoval podobně taktickým výkonem Jiří Průdek (TJ Krásná Lípa), ovšem 

o bronz se strhla řež dokonce mezi 5 adepty. Nakonec tím nejšťastnějším byl Petr Janouš (ŠK 

Slavia Liberec), muselo však rozhodnout až třetí pomocné kritérium. 

V kategorii do 15 let byl souboj ještě dramatičtější a pomocné hodnocení rozhodovalo o všech 

medailových postech. Šachová štěstěna se prorocky přiklonila k Aleksandře Czarniecké, když 

stříbro přiřkla krajské naději Kryštofu Hofmanovi (1. novoborský ŠK). Favorit mládežnické 

kategorie Marek Sýkora (Desko Liberec) se musel spokojit s bronzem. 

Že šachy jsou sportem a pochopitelně i zábavou opravdu pro všechny, dokládá i skutečnost, že 

turnaj byl „soubojem generací", kdy mezi nejmladším a nejstarším účastníkem byl věkový rozdíl 

celých 76 let. 

V Mostě brzy zprovozní letní bazény, vstupné bude jako loni 
zatecky.denik.cz - 15.5.2017 

rubrika: Z regionu - strana: 00 - autor: Martin Vokurka 

... kurty v kryté hale, minigolfové hřiště, beachvolleyballové hřiště, bazén se skluzavkou, 

brouzdaliště, dětské hřiště a zahradní šachy. Po 16. hodině je do areálu zvýhodněné vstupné: dospělí 

50 Kč a děti 30 Kč Tel. do areálu je 476 000 830. Otevírací doba je po... 

MUDr. Robert Jůzek: Jsem týmový hráč ve fotbalu i v medicíně 
Vaše 4 - 15.5.2017 

rubrika: Osobnost Prahy 4 - strana: 08 - autor: RENATA ŘÍHOVÁ, 

... ortopeda nějaké bezpečné sporty? Všechny sporty mají svá rizika. Nedokáži přesně 

říci, který sport je nejbezpečnější, snad šachy, mohu říci pouze, které sporty rád 

doporučuji. Prvním sportem je jízda na kole a dalším je plavání, ale pozor! Pouze 

kraulové... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9054425a-2f07-4c13-8e08-ff783ebabd6e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=19cc289d-0d23-4ed1-aad3-1ef5bcca4b81&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachy 
Vyškovský deník - 16.5.2017 

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

Vyškov: Prebor Jihomoravského šachového svazu v rapid šachu absolvovalo 7 týmu. 

Výsledek: 1. Naplechteam (Ondrej Nepomucký 4,56, Petr Kuncar 5,5, Vladislav 

Sládek 4, Michal Sysel 4, Martin Štrublík 4,5) 18(22,5), 2. Slovan Ivancice (Martin Tláskal 2, Jirí 

Sysel 5, Milan Kábela 3,5,... 

Děti si zahrají šachy 
Nymburský deník - 16.5.2017 

rubrika: Nymbursko / Zpravodajství - strana: 03 - autor: (zach) 

muzeum v Čelákovicích spolu s městským domem dětí a mládeže pořádají příjemnou dětskou 

akci Šachy v přírodě 5, která se koná v neděli 21. května od 13.30 do 16.30 hodin. Na dvou až 

tříčlenná družstva čekají šachové úkoly na trase mezi městským muzeem a lávko... 

Šachová kniha za 2,5 milionu 
Lidové noviny - 16.5.2017 

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

Cena starých šachových knih v dražbách a antikvariátech stále roste 

Pětisvazkový italský atlas ptáků z roku 1765 je nejdražší knihou, která se prodala skrze 

celosvětovou síť prodejců nejen antikvární literatury AbeBooks. 

 

První zmínka o šachách. Summa collationum, sive communiloquium z roku 1470 je první tištěnou knihou, ve které byly 

zmíněny šachy. Antikvariát v německém Ritterhudu ji v této době nabízí za 90 000 eur. FOTO ARCHIV 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6604ffa1-51d6-4406-9142-bfe7e599c677&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3caead17-02dd-407e-9d8d-d03bfeeaa0d5&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=fc5b1148-e75d-4d0f-b66b-1d957c21df1f&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://www.sachypozlovice.cz/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-17-23_12_12-%C5%A0achov%C3%A1-kniha-za-25-milionu-%E2%80%93-Lidov%C3%A9-noviny-16.-5.png


 

 

Za toto dílo Saveria Manettiho zaplatil kupec v roce 2015 astronomických 125 000 britských liber. 

Staré šachové knihy se sice do žebříčku dvaceti nejdražších knih na AbeBooks nedostaly, jakmile si 

ale někdo koupí práci Johannese Gallensise „Summa collationum, sive communiloquium“, která 

byla vydána v Kolíně nad Rýnem v roce 1470, bude šachový titul na žebříčku nejdražších knih na 

druhém místě. 

„Šachový titul“ zde musíme brát trochu s rezervou, nicméně jde o první tištěnou knihu, ve které 

jsou šachy explicitně zmíněny. Johannes Gallensis (John z Walesu) v ní přirovnává život člověka k 

šachové partii. Toto objemné dílo je německým antikvariátem z Ritterhudu nabízeno za 90 000 eur 

(zhruba 2,5 milionu Kč) . 

Z mimořádných šachových knih jsou na AbeBooks aktuálně nabízeny dva různé výtisky prvního 

italského vydání práce Ruye Lopeze „Il giuoco de gli scacchi di Rui Lopez“ z roku 1584 za 6273 

dolarů a za 3500 dolarů či několik kopií francouzského vydání klasického díla Gioacchina Greca 

„Le Jeu des Eschets“ z roku 1789 v cenách podle stavu knihy od 1500 do 2800 dolarů. 

Na aukčním serveru eBay je v nabídce třeba slavná práce nejlepšího šachisty 18. století Francoise 

Andreho Philidora „Chess Analysed“ z roku 1762 za 1500 USD nebo první vydání knihy Bobbyho 

Fischera „Games of Chess“ z roku 1959 za 2500 USD. 

Zvlášť u posledně zmíněné knihy je samozřejmě na místě otázka, zda si ji za tu enormní cenu někdo 

koupí. 

Na šachově specializovaném aukčním serveru Chess Lund ale můžete vyhledávat i ve skončených 

aukcích a zjistit, za kolik se šachové knihy skutečně prodaly. V lednové aukci se například 

vydražily šachové časopisy „Nordisk Skaktidende“ z let 1873 až 1881 za 2500 eur, turnajová kniha 

„Bad Altheide 1926“ za 1725 eur a francouzské vydání již zmíněné práce Phillidovy („Analyse du 

Jeu des Échecs“ z roku 1777) za 1101 eur. Starší šachové knihy, vydané od 15. do 17. století, se v 

nabídce na Chess Lund nikdy neobjevily. 

Je evidentní, že staré šachové knihy jsou cenným sběratelským artiklem a že jejich hodnota s časem 

pouze roste. Jejich velmi omezené množství ve vztahu ke stále se zvětšujícímu počtu bohatých 

šachových sběratelů z celého světa vede k tomu, že se z nich stává i zajímavý investiční artikl. 

PAVEL MATOCHA 



 

 

 

Bílý na tahu vyhraje 

Každý šachista zná poučku, že když má v koncovce volného pěšce, má s ním rychle mazat k poli 

proměny. Jenže v pozici na diagramu by posunutí pěšce na šestou řadu bylo chybou, po které by 

bílý již neměl jak vyhrát, i když znalost toho, jak zremizovat za slabší stranu známou Philidorovu 

pozici s pěšcem na šesté řadě, je již znakem vyšší šachové vyspělosti. 

Jak tedy tuto pozici, jejíž analýzu Philidor publikoval již v roce 1777, vyhrát? 

1.Ke6! Kf8 2.Va8+ Kg7 3.Ke7 Vb4 4.e6 Teprve teď může pěšec postoupit! 

4...Vb7+ (4...Vb2 5.Ke8 Vh2 6.Va7+ Kf6 7.e7 Vh8+ 8.Kd7 Kf7 9.Va1) 5.Kd6 Vb6+ (5...Kf6 

6.Vf8+ Kg7 7.e7) 6.Kd7 Vb7+ 7.Kc6 Ve7 8.Kd6 Vb7 9.e7 

Podrobný rozbor Philidovory pozice s instruktivním vysvětlení najdete na webu praguechess.cz 

http://www.sachypozlovice.cz/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-17-23_12_44-%C5%A0achov%C3%A1-kniha-za-25-milionu-%E2%80%93-Lidov%C3%A9-noviny-16.-5.png


 

 

Šachista Navara: Není lehké vyhrávat na otevřených turnajích 
moravskoslezsky.denik.cz - 16.5.2017 

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

Šachista Navara: Není lehké vyhrávat na otevřených turnajích 

/ROZHOVOR/ David Navara se před deseti dny stal v Ostravě potřetí, a celkově poosmé, mistrem 

republiky. Staronový šampion se v rozhovoru pro Deníku rozpovídal o cestě za titulem i pocitech 

z festivalu Ostravský koník. 

 

Ostravský koník, mezinárodní šachový festival v Ostravě. Na snímku David Navara.Foto: Deník / Kaboň Lukáš 

Dlouhá léta nebyl v českém šachu nikdo, kdo by se alespoň přiblížil k poražení Davida Navary. Až 

do letošního roku. Na festivalu Ostravský koník našel na českou jedničku recept Jiří Štoček a 

favorit měl co dělat, aby získal další republikový primát. „Prohrávám celkem dost, ale obvykle ne 

na přeborech republiky, takže jsem z toho nebyl zrovna nadšený," přiznal David Navara. 

Evidentně jste si oddechl, že těžký a dlouhý devítidenní maraton máte úspěšně za sebou. Je to 

tak? 

Ono by to nebylo tak těžké, kdyby se mi v tom turnaji dařilo lépe. Zdaleka to nebylo takové jako 

v minulých letech, byť nikdy vám nikdo nic nedá zadarmo. Proto se na každou partii připravuji 

třeba čtyři hodiny a to potom na člověka dolehne trochu únava, protože nad šachy stráví denně třeba 

sedm osm hodin. Tentokrát to bylo i psychicky náročné, protože od čtvrtého kola jsem byl pod 

tlakem. 

Tohle byla vaše první prohra. Jak to na vás působilo? Bylo těžké tuto situaci ustát? 

Když jsem měl po třech kolech tři body, tušil jsem, že by další čtyři body ze šesti měly stačit na 

dělené první místo s lepším pomocným hodnocením. Jakmile jsem ale prohrál, potřeboval jsem 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a4334824-3ac9-481b-8895-192120bb61d3&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=ostrava-ostravsky-konik-sachy-sport-d17050412lz91&back=2740100874-2518-57


 

 

ještě o půl bodu víc, abych výborně hrajícího velmistra Štočka přeskočil, to znamená čtyři a půl 

bodu z pěti. A to je hodně těžký úkol i pro mě. 

Nakonec jste to zvládl. 

Ano, místy jsem sice musel riskovat, ale povedlo se. 

Řekl jste, že jste byl od čtvrtého kola pod tlakem. Očekávání jsou od vás vždy vysoká. 

Já na to mám svůj názor. Vím, že jsem velký favorit, ale také vím, co to je otevřený turnaj. Nemáte 

o soupeřích tak velký přehled. Očekával jsem, že pokud bych uhrál sedm bodů a mírně bych ztratil 

rating, tak by to nemuselo na vítězství stačit, protože vždy se v turnaji najde někdo, kdo hraje lépe 

než obvykle a může mě přeskočit. Z toho důvodu není jednoduché takové turnaje vyhrávat. 

Co říkáte na koncept Ostravského koníka, který není jen kláním o nejlepšího šachistu u nás, 

ale jde o festival, v rámci něhož se koná i propagace šachů, výstavy a přednášky a podobně? 

Musím říct, že jde o velmi dobře zorganizovaný turnaj. A právě tím, že jde často také o mistrovství 

republiky, je Ostravský koník specifický. Nejsou tady pak zahraniční hráči jako třeba v Pardubicích. 

A navíc, jak jsem řekl, je to otevřený turnaj a nikdy nevíte, na koho narazíte. Je ale vidět, že tady 

všechno funguje a to je dobře. 

Kromě toho, že jste hrál, jste v přísálí s Lukášem Klímou návštěvníkům okomentoval a 

přiblížil některé partie. Jak se vám tohle zamlouvalo? 

Ano, jednou jsem si to zkusil, byl jsem tam analyzovat partie se soupeři a věřím, že si diváci v tom 

našli to své. Dokonce se i zapojili. Nicméně se mi to ale z mé strany zdálo nesrozumitelné, což však 

bylo tím, že jsem nemohl hýbat figurkami, jak jsem zvyklý. Jsem rád, že to komentování tady 

probíhá, i když jako hráči mi to upřímně řečeno moc nevyhovuje. 

Z jakého důvodu? 

Když jsem chodil na toaletu, musel jsem si zacpávat uši, abych z toho náhodou něco neslyšel. 

(smích) 

Co vás čeká nyní? 

Mám před sebou polovinu francouzské ligy, pak také mistrovství Evropy a na konci května také 

zápas s velmistrem Ivančukem, na který se samozřejmě těším. 

V Dobraticích byla výborná atmosféra Sportovní detektiv 
Týdeník Frýdecko-Místecko - 16.5.2017 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3bc948e5-c5f8-4174-a91b-28764441c2d9&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

rubrika: Fotbal u nás - strana: 28 - autor: KAREL MOŠKOŘ 

... hřiště a sokolovny. Vznikají první sportovní oddíly, kde v samotném počátku hraje prim fotbal. 

Brzy se přidal stolní tenis, volejbal a šachy. V roce 1967 se vytváří první družební kontakt s TJ 

Oravská Lesná a tato spolupráce trvá dodnes. Otevření zrekonstruované... 

Mladí šachisté se sešli v Šumné 
Týdeník školství - 17.5.2017 

strana: 09 - autor: Richard NEKULA 

Dobšice). Nebývale vyrovnaný turnaj ovládl v posledním kole Pavel Vejlupek a stal se se ziskem 

šesti bodů celkovým vítězem. Je potěšitelné, že základy šachové hry získával právě u nás v Šumné. 

Jeseník ožije Sousedskou slavností 
sumpersky.denik.cz - 17.5.2017 

rubrika: Moje Šumpersko - strana: 00 - autor: Petr Krňávek 

... se odehraje na Masarykově náměstí. Na pódiu vystoupí děti ze základních a mateřských škol. 

Lidé se zde budou moci účastnit turnaje v šachu, výtvarných dílen a řady dalších aktivit. Poblíž 

radnice se uskuteční i pouliční butik nebo jarmark s regionálními... 

Jeseník v sobotu ožije Sousedskou slavností 
Šumperský a jesenický deník - 17.5.2017 

rubrika: Šumpersko - strana: 03 - autor: (pek) 

... se odehraje na Masarykově náměstí. Na pódiu vystoupí děti ze základních a mateřských škol. 

Lidé se zde budou moci účastnit turnaje v šachu, výtvarných dílen a řady dalších aktivit. Poblíž 

radnice se uskuteční i pouliční butik nebo jarmark s regionálními produkty.... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2c801f6a-ff27-4337-813d-2fc823e8ee2f&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3b8b9b24-8e53-4b5d-9b75-31e01b5090c0&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0e9682d5-1a75-44f8-a19e-9a70fbe7963e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

V Teplicích vyhrál Španěl 
Teplický deník - 17.5.2017 

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

... Podbořany a bronz patřil mezinárodnímu mistrovi Petru Zvárovi z Tj Bohemians Praha. Turnaj se 

hrál zároveň jako Krajský přebor v rapid šachu mužů, žen a dorostenců. Mezi muži zvítězil Jan 

Balín, nejlepším z domácích byl na šesté příčce FM Jan Rubeš. Obě... 

Piana na ulici, poeziomaty, kozy v Lucerně: Ondřej Kobza nemá dost, 

plánuje další akce 
blesk.cz - 17.5.2017 

rubrika: Praha - Volný čas - strana: 00 

... kavárník Kobza plánuje komunitní zahradu.Kobza myslí i na líné, ale za to chytré sportovce. Na 

pěti místech v metropoli totiž umístil šachové stolky. Objevíte je na Kampě, v Riegrových sadech, 

na Grébovce, Karlově náměstí a na náměstí Míru.Jukebox na poezii umístil... 

Špotáková, Kohák a Cristovao jsou tvářemi projektu ČUS Sportuj s námi 
sportovnilisty.cz - 17.5.2017 

strana: 00 - autor: Čus Sportuj 

... hry jako fotbal, basketbal či volejbal (85) a turistika s dálkovými pochody (49). Program však 

zahrnuje i méně tradiční odvětví jako jóga, šachy, karate nebo kuželky. "Přihlášky do 4. ročníku 

ČUS Sportuj s námi prostřednictvím on-line formuláře nám zaslali do požadované... 

V šachové figurce se našel poklad: Staré mince z 16. století 
securitymagazin.cz - 18.5.2017 

rubrika: Historie - strana: 00 - autor: Mgr. Petr Duchoslav 

... pic.twitter.com/SxDHxcSkim — TASS (@tassagency_en) 10. května 2017 ,,Deset ražených 

stříbrných mincí bylo zašito v šachovéfigurce střelce, který byl vyroben ze slonoviny," potvrdil 

objev vzácného nálezu šéf moskevského oddělení kulturního dědictví... 

Na 64 polích 
Vyškovský deník +5 - 18.5.2017 

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

Sikorová (TŽ Třinec) 5, 4. Daniela Dumková (Šachy Zastávka) 3,5, 5. Štěpánka 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=edc6c00c-a878-4a61-99bd-14f9b26af4a2&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c18cc41e-9cc4-4a22-b5b3-3ad66ef69d98&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c18cc41e-9cc4-4a22-b5b3-3ad66ef69d98&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b5263802-c798-4bc5-91a9-59e71075b9e3&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d1aac03e-8ddf-4967-a214-bbb33575ac5b&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c2126ada-df18-4e86-bbad-dcc8cc00cba1&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Schirnbeck (Rakousko) 2,5, 6.–7. Monika Závůrková (Kavalier Sázava), Julia Jeřábková (ŠK 

Mohelnice) 2, 8. Romana Vavrušková (Spartak Rychnov nad Kněžnou) 1,5 bodu. LOVNIČKA. 

Turnaj v rapid šachu... 

Chvilka nad šachovnicí 
Nový život - zpravodajský týdeník - 18.5.2017 

rubrika: Sport/Z regionu - strana: 15 

... a FM Josef Kratochvíl. Více informací poskytne hlavní organizátorTomáš Matula – 

email: tomasmatula79@seznam.cz, tel.:604 275 012. Rekli o šachu: „Šachy jsou jako 

pestírna, ve které zraje ovoce charakteru lépe, než v normálním živote.“ (Edward 

Morgan Foster) John Brown... 

Předběhl i paralympiádu 
Mladá fronta DNES - 18.5.2017 

rubrika: Střední Čechy - strana: 21 - autor: Markéta Zikmundová 

... několik disciplín jako vrh koulí, hod šipkou, medicinbalem, skok vysoký a daleký, chůzi či běh 

na tři kilometry, stolní tenis, ale i šachy a dámu. „Vrh koulí, skok daleký nebo běh a vzpírání jsou 

disciplíny pro pacienty současné doby z hlediska jejich bezpečnosti... 

Koupaliště ještě neotevřou 
Tachovský deník - 19.5.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: JINDŘICH SÝKORA 

dospělé osoby mají areál, ve kterém je k dispozici hřiště pro plážový volejbal, stůl na stolní tenis, 

souprava na badminton, hřiště na pétanque, zahradní šachy, a samozřejmě i samotné koupaliště, 

zcela zdarma. Psům je vstup zakázán. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=21700266-a524-4b3d-b65c-835b5730ac09&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2e83efb2-fde7-4dc1-a7dc-dee05562791e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ae1c0ff2-4f65-4a52-89ab-9f156dc5921e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Výsledkový servis 
Vyškovské noviny - 19.5.2017 

rubrika: Sport - strana: 29 - autor: (ula) 

1:1, 4:1, 4:2, 5:2, 5:3, 6:3, sestava Ivanovic: Zemánek, T. Gurtler, Deutsch, Pavel Indra, Petr Indra, 

S. Gurtler.ŠACHY Vyškov: Přebor Jihomoravského šachového svazu v rapid šachu absolvovalo 7 

týmů. Výsledek: 1. Naplechteam 2. Slovan Ivančice, 3. Duras BVK Brno 10(17), 4. Mix... 

Předběhly i paralympiádu 
5plus2 - 19.5.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ 

... na program zařadil třeba vrh koulí, hod šipkou či medicinbalem, skok vysoký a daleký, chůzi či 

běh na tři kilometry, stolní tenis, ale i šachy a dámu. „Vrh koulí, skok daleký nebo běh a vzpírání 

jsou dnes pro pacienty z hlediska jejich bezpečnosti nepřípustné... 

Malíř Indie: Téměř neznámý český výtvarník, kterému se říkalo Slovanský 

Gauguin 
zpravy.tiscali.cz - 19.5.2017 

rubrika: Zprávy / Magazín - strana: 00 - autor: Helena Kalendová 

... s nímž se seznamuje vcelku kuriózním způsobem. Malířská cesta Když si totiž chce Jaroslav v 

jedné z římských kaváren zahrát šachy, osloví coby potenciálního spoluhráče mladíka od vedlejšího 

stolu. Ten mu odpoví stejnou lámanou italštinou a oba s údivem... 

Nejlepší byli Němec a Fuxová 
Benešovský deník - 20.5.2017 

rubrika: Benešovsko - sport - strana: 13 - autor: (pp) 

Benešov – V prostorách jídelny ZŠ Dukelská uspořádala Šachová škola STAMAT 

třináctý turnaj, na který dorazilo 70 mladých šachistů a šachistek. 

Po devíti kolech vyneslo na vrchol 7,5 bodu Jáchyma Němce z Říčan a Jana Seidla z Kralup. Lepší 

pomocné hodnocení nakonec přisoudilo zlato devítiletému talentu z Říčan, který byl i papírovým 

favoritem. Bronz vybojoval se sedmi body jeho oddílový kolega Jáchym Šmolík. 

Mezi dívkami kralovaly děvčata ze šachové školy STAMAT. Vyhrála Patricie Fuxová, jenž 

pronikla i do první desítky v celkovém pořadí. Druhá byla Kamila Steinová. Obě získaly šest bodů a 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5923125d-f057-4884-90e8-a955de824add&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=830e0057-4e49-47ef-8319-e8b5abf0fc9c&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9647aa45-93db-4349-b447-29bed77a0192&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9647aa45-93db-4349-b447-29bed77a0192&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7831ddae-895d-40e0-9901-e13c6ded94ac&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

o umístění rozhodlo pomocné hodnocení. Z bronzu se radovala Laura Sehnoutková z Říčan. Získala 

5,5 bodu a v celkovém zhodnocení byla dvacátá. 

Speciální kategorie byla jako obvykle vytvořena pro začínající hráče a hráčky bez výkonnostních 

tříd, kde byl nejlepší Mikuláš Němec z Říčan, který vybojoval 5,5 bodu a celkově skončil 

devatenáctý. O dvě pozice za ním se umístil se stejným bodovým ziskem Šimon Hradecký ze 

šachové školy STAMAT. Bronz připadl pětibodovému Tomáši Syrovému, také k kroužku šachové 

školy STAMAT. V celkovém pořadí skončil na 22. příčce. 

Do první desítky pořádající školy pronikli kromě Patricie Fuxové také Kryštof Křížek (5. místo) a 

Jan Svoboda (8. místo), první jmenovaný však jako jeden z favoritů určitě pomýšlel na medaile. Na 

hranici 6 bodů dosáhli ještě Ondra Hrabě (11) a Dalibor Křivánek (14). 

Všem dětem, rodičům a trenérům děkujeme za účast a těšíme se na shledanou na další z šachových 

akcí. Poslední turnaj školního roku, na němž bude vyhlášeno i pořadí letošní STAMAT ligy, by se 

měl uskutečnit v průběhu června.  

Talent Zelba se stal mistrem republiky 
Hradecký deník - 20.5.2017 

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

Mladý šachista hradeckého Ortexu uspěl na šampionátu v Malenovicích Hradec Králové – 

Mistrovství republiky v šachu nejmladší kategorie do 8 let se hrálo v půlce května v Malenovicích 

pod Lysou horou. Soutěže chlapců se účastnilo 98 hráčů a po 9 kolech stanul na... 

Chvilka nad šachovnicí 
Vyškovský deník +4 - 20.5.2017 

rubrika: Sport/Na Vyškovsku - strana: 13 

Ve7+ Kf8 34. Vxf7+ Vxf7 35. Vxa3 a cerný se vzdal. 1–0 Víte, že: Deti 

pomocí šachové hry rozvíjejí intelekt, prostorovou orientaci, zlepšují pamet, ucí se 

koncentrovat, posilují mozek? Dosti duvodu, proc hrát šachy. Rekli o šachu: „Bez 

omylu neexistují žádné... 

V Janských Lázních se dařilo Prouzovi i mladému Drašnarovi 
Náchodský deník - 20.5.2017 

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

Náchodsko - Šachový Krajský přebor jednotlivců se 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=1cd31d6d-6248-4f65-808f-59fbddabfbd1&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=314eea30-cec7-4445-b85f-702b7cd9428b&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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hrál již tradičně a už po šestnácté v Janských Lázních v penzionu na Protěži. 

Z Náchodska se dařilo zejména Tomáši Prouzovi z Jaroměře a rovněž teprve dvanáctiletému Lukáši 

Drašnarovi z Nového Města nad Metují. 

Přebornická skupina měla 48 hráčů a silné obsazení (mj. účast pěti mistrů FIDE). Pořadí po 

8. kolech: 1. Radovanovič (Srbsko) 6,5; 2. – 4. Vojta (Vlašim), Jirásek (Lípa) a Šafařík J. (Slávia 

Hradec Králové) po 6; 5. – 6. Kadeřábek (Liberec) a Karlík (Kroměříž) po 5,5; … 8. Kowalczyk 

(Walbrzych – host Hronov) 5; 20. T. Prouza a 30. Růžičková (oba Jaroměř) po 4; 32. Michel 

(Hronov) a 35. Martinovský (Jaroměř) po 3,5. 

Krajskou přebornicí žen se znovu stala Radka Růžičková (Jaroměř). 

Souběžně hraný vedlejší open evidoval rovněž 48 hráčů. Pořadí po 8. kolech: 1. – 3. Buchar (Jičín) 

6; S. Palla (Lanškroun) a Křížek (Vlašim) po 6; …5. Dusbaba, 6. Vágner a 8. Burdilák (všichni 

Náchod) a 9. L. Drašnar (Nové Město) po 5,5; 12. Hejzlar (Náchod) 5; 20. Jánský (Česká Skalice) 

4,5; 23. P. Drašnar (Nové Město) a 27. Zástava (Náchod) po 4; 34. Korityák ml. 3,5; 38. Chalupa 

3 a 48. Marxová (všichni Jaroměř) 1. 

Vypsaný Krajský přebor ve Fischerových šachách se hrál na sedm kol s 38 hráči: 1. J. Šafařík 6; … 

9. L. Drašnar 4,5; 16. Burdilák 4; 17. Vágner 3,5; 24. Hejzlar a 26. Zástava po 3, 32. Jánský 2 body. 

Vložený bleskový turnaj sehrálo 44 hráčů na devět kol: 1. Jirásek 8,5; … 6. T. Prouza 6; 12. Staněk 

(Jaroměř) 5,5; 14. L. Drašnar, 15. Růžičková a 18. Jánský po 5; 24. Burdilák 4,5; 27. Vágner a 

Zástava po 4; 34. Chalupa 3,5; 36. Korityák ml. a Marxová po 3 bodech. 

Turnaj tradičně pořádal předseda krajského šachového svazu Jaroslav Šmíd (Lípa), hlavním 

rozhodčím byl poosmé Milan Borůvka (Jaroměř). Ve velmi přátelské atmosféře se konaly nejen 

všechny šachové akce, ale i různé výlety do okolí (podle počasí) či další společenské akce. 



 

 

Místní u mě hrát nesmí, nechci tu sociální problémy, říká pro INFO.CZ 

kasinový král Tsoukernik 
info.cz - 20.5.2017 

rubrika: Magazín - strana: 00 - autor: Vojtěch Kristen 

Spousta lidí srovnává poker s dalšími dovednostními hrami – šachami, třeba i investováním 

na burze.. Co si o tom myslíte vy? 

Já bych řekl, že kdo hraje šachy, tak je nejspíš matematicky založený. Myslím, že mohu srovnávat, 

šachy jsem kdysi hrál a ve vztahu k pokeru mi to dalo spoustu věcí – jak vyvinout strategii v 

byznysu, v pokerové hře, a tak dále. Mě na pokeru fascinuje, že v této hře má hráč široké spektrum 

možností, ze kterých se snaží vybírat ty nejlepší. Například u blackjacku máte těch možností 

mnohem méně, na ruletě si můžete jenom vybrat čísla a pak jenom, většinou marně, doufat. 

Šachem ke štěstí 
TV Barrandov - 21.5.2017 

pořad: Naše zprávy - vysíláno: 18:30 - pořadí zprávy: 16 

osoba -------------------- Je to vášeň. Šachy jsou prostě naše vášeň. Eva STŘIHAVKOVÁ, 

redaktorka -------------------- Závislost na starověké a vznešené hře králů je nejspíš silnější než ta na 

alkoholu. Obyvatelé Marottichalu jsou toho důkazem a vášeň pro to dát... 

Talent Zelba se stal mistrem republiky 
hradecky.denik.cz - 21.5.2017 

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

Hradec Králové - Mladý šachista hradeckého Ortexu uspěl na šampionátu v Malenovicích. 

"Mistrovství republiky v šachu nejmladší kategorie do 8 let se hrálo v půlce května v Malenovicích 

pod Lysou horou. Soutěže chlapců se účastnilo 98 hráčů a po 9 kolech stanul na... 

Indické město vyléčila z alkoholismu a hazardu šachová mánie 
ČRo - wave.cz - 22.5.2017 

rubrika: wavenews - strana: 00 - autor: Matěj Schneider 

narodil. Založil si tu čajovnu a začal lidi učit šachy, aby raději hráli, než aby se věnovali hazardu a 

alkoholu. Jeho plán se překvapivě ujal a dnes je Marottichal úplně jiným městem. „V běžném 

indickém malém městě umí šachy maximálně tak 50 lidí. Tady hraje... 
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Mezinárodní šachový festival Znojmo 2017 se vydařil 
Znojemsko - 22.5.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 - autor: Šachový spolek Znojmo 

... Folková 5,5 b. 3. WGM Olga Sikorová 5b. 4. Daniela Dumková 3,5 b. Ověnčená šerpou MISS 

turnaje byla Daniela Dumková. Mistryně ČR rapid šach: 1. WGM Joanna Worek 2. WFM Martina 

Folková 3. WGM Olga Sikorová. K festivalovým turnajům se neodmyslitelně řadí již tradičně... 

Šachisty lákal 31. ročník královny 
Naše Znojemsko - 22.5.2017 

rubrika: Sport - strana: 31 - autor: (mas) 

Znojemská královna se vítězkou a současně mistryní České republiky v rapid šachu stala 

Joanna Worek z Lysé nad Labem před Martinou Folkovou z Kozolup a Olgou 

Sikorovou z Třince. Nejlepší jihomoravská hráčka Daniela Dumková z 

týmu ŠachyZastávka skončila na slušném... 

Chytřejší díky LSD 
Týden - 22.5.2017 

rubrika: Věda - strana: 89 - autor: -mt 

... mozkových vln dívat pod lebku, zatímco testovaní budou řešit sérii rozpoznávacích 

úkolů včetně myšlenkového souboje s počítačem v šachu nebo ve hře go. LSD je účinné v řádech 

stovek mikrogramů. Výzkum má zjistit, jestli i menší množství drogy může zlepšit... 

Člověk z jiné planety 
Lidové noviny - 23.5.2017 

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

Armstrongovy vzlety a pády na planetě Čuky. Fenomenální ukrajinský velmistr přijede v červnu do 

Prahy. 

Armstrong, to je člověk z jiné planety,“ hodnotil výkony fenomenálního amerického cyklisty na 

Tour de France česko-americký šachový velmistr Lubomír Kaválek. 

Lance Armstrong od roku 1999 do roku 2005 vyhrál nejtěžší a nejprestižnější etapový závod světa 

sedmkrát za sebou, a přestože mu po dopingovém skandálu byly v roce 2012 tyto tituly formálně 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=25a40f56-cafb-4a62-9418-3238ab3cfef5&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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odebrány, králem cyklistiky zůstal. 

Když velmistr Kaválek komentoval Lancovy výkony, psal se rok 2009 a cyklista se po několika 

letech opět vracel na trať Tour de France. Seděli jsme tehdy na společné večeři s několika dalšími 

šachovými velmistry a připíjeli na další ročník ČEZ Chess Trophy 

Armstrong, hmm hmm, člověk z jiné planety, hmm hmm,“ dodal suše velmistr David Navara a 

zadíval se na dorůstající měsíc na noční obloze. Podle délky vedení a množství do té doby vypitého 

alkoholu se celý stůl postupně začínal smát typickému navarovskému vtipu. 

U stolu s námi tehdy seděl i člověk z jiné planety, jak kdosi kdysi stručně zhodnotil fenomenálního 

ukrajinského velmistra Vasyla Ivančuka. Nejen jeho divoké šachové partie, ale především jeho 

naprosté zaujetí pro hru z něj činí mimořádnou postavu i mezi velmistry. 

V následujících dnech velmistr Ivančuk porazil nejlepšího českého šachistu Davida Navaru 5,5:2,5 

a odvážel si z Prahy trofej za vítězství na ČEZ Chess Trophy 2009. Za necelý měsíc bude mít 

velmistr Navara příležitost k odvetě. Velmistr Ivančuk, ak tuální mistr světa v rapid šachu, bude 

hlavním hostem šachového festivalu ČEZ Chess Trophy 2017 as mnohonásobným českým 

šampionem se ve dnech 15 .až 17. 6. v Michnově paláci v Praze na Kampě utká v zápase na 12 

partií v rapid šachu. 

Na zápas Navara vs. Ivančuk se určitě přijďte na Kampu podívat. Stojí za to vidět naživo velmistra, 

který se již téměř 30 let pohybuje v první desítce nejlepších šachistů naší planety, který vyhrál snad 

všechny významné turnaje této doby (včetně Wijk aan Zee a Linares) a který kromě mistrovství 

světa v rapid šachu vyhrál i světový šampionát v bleskové hře. 

Podívejte se na dvě ukázky z Ivančukovy tvorby. První je již z osmdesátých let minulého století a 

Čuky, jak se ukrajinskému velmistrovi v šachovém světě přezdívá, obětoval dámu, aby dal soupeři 

čtvrtým tahem mat. Druhá je z devadesátých let a ukazuje naopak krásně ulovenou soupeřovu 

dámu. 

PAVEL MATOCHA 



 

 

 

32. Dxg8+! Kxg8 Všechny tahy jsou s rámusem, bílý vede černého monarchu na popraviště za 

zvuku bubnů. 

33. Vb8+ Kf7 34.Vf8+ Ke6 35.Sf5# 1-0 

 

27. Sh3!! Sg7 Pokud by černý vzal pěšce 27...Sxb2, vzápětí by přišel o střelce, protože po 28.Vb1 

by s ním nemohl uhnout kvůli hrozbě Vb7 se ziskem dámy. 

28. Db5! Jenže jak se ukazuje, černý je ztracen tak jako tak. Nyní nemá obranu proti Va7, jeho 

dáma padá pod stůl. Černý se vzdal. 1-0 

Osobnosti týdne... 
Bruntálský a krnovský deník - 23.5.2017 
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rubrika: Zprávy - Z regionu - strana: 03 - autor: (mai) 

... mladí šachisté. Ještě jim není osm let a už mají za sebou mimořádný úspěch: probojovali se na 

Mistrovství České republiky v šachu, které se uskutečnilo ve dnech 13. – 14. května v 

Malenovicích. Okres Bruntál zde reprezentovali Natálie Zámarská, Matěj Jaššo,... 

6 důvodů, proč číst knihy 
Styl pro ženy - 23.5.2017 

rubrika: Téma - strana: 30 - autor: IVA PRUDIČOVÁ 

... Pokles je zpomalen o dobrých 15 procent. Dobrá zpráva je, že tento pokles může 

zmírnit i luštění křížovek, sudoku nebo hraní šachů. Srovnání testů inteligence navíc potvrzuje, že 

například studenti, jimž pomáhá bohatá slovní zásoba získaná čtením,... 

Den pardubických dětí: americký fotbal, soutěže a hlavně 

zábava 
Pardubický deník - 24.5.2017 

rubrika: Pardubicko - strana: 03 - autor: (red) 

Honza a Ruda Petrášovi, malá flétnistka a tanečnice Natálka, loutkářka Iveta a malíř Míra. Děti si 

zahrají šachy proti silnému hráči i mezi sebou a k dispozici budou mít i velké zahradní šachy. V 

areálu koupaliště bude celá řada soutěžních stanovišť. V případě... 

Google AlphaGo porazila světového šampiona v Go 
svethardware.cz - 24.5.2017 

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

Ovládnout šachy se počítačům podařilo už před mnoha lety, ale na hře Go si kvůli daleko většímu 

počtu možných tahů donedávna vylamovaly zuby. To už ale také neplatí, neboť mezi skalpy AI 

Google AlphaGo nyní přibyl i Ke Jie, aktuální světový šampion. Nedávno jsme... 

Palce Gabriely Mathiasové 
Bruntálský a krnovský deník - 24.5.2017 

rubrika: Zprávy / Z regionu - strana: 03 - autor: Gabriela Mathiasová 

... nebudou pouze v rolích fanoušků, ale opravdových turnajových parťáků. Turnaj má 

více než soutěžní charakter za cíl popularizaci šachové hry, podporu rodinné 
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sounáležitosti, zábavu hrou a ocenění všech dětí za celoroční úsilí,“ vysvětlili organizátoři z... 

Lehko na cvičišti, těžko na bojišti? Sport za Velké války je tématem 

výstavy 
ct24.cz - 24.5.2017 

rubrika: Kultura - strana: 00 - autor: benediktovaj 

... příběh Karla Hromádky – poválečný šachový velmistr se účastnil bojů na ruské frontě. Jedním z 

exponátů jsou barevné dřevěné šachy, které mu vyřezal jeho spolubojovník Václav Douda. Nyní 

jsou ve sbírkách Národního muzea. A ve sbírkách jsou i dvě trofeje z... 

Maskované hospody aneb Jak si zakouřit u šipek a hovoru o králících 
respekt.cz - 24.5.2017 

rubrika: respekt.cz - strana: 00 - autor: Ivana Svobodová 

spolku; jsou zapsáni v knize členů. Stejné je to po celé zemi. Klubovny pro členy ve vsích jsou 

zaměřeny právě na šipky, chovatelství drobného zvířectva, šachy a Dagmar Krylová už má v knize 

před sebou zapsán i spolek tanečníků. 

Takový milý tygr 
HR Forum - 24.5.2017 

rubrika: Forum - strana: 10 - autor: BARBARA HANSEN ČECHOVÁ 

... Chce umění přiblížit nejširšími publiku. Také založil antikvariáty v Zurichu, Kodani a Tokiu. 

Nabádá lidi, aby si sem přišli zahrát šachy s lidmi, které tu potkají. Jeho současným projektem jsou 

kostely v Dánsku, které kupuje a dělá v nich komunitní restaurace.... 

PŘIPRAVTE SE NA LETNÍ RELAX! 
Můj dům - 24.5.2017 

rubrika: Zahrada - Pořádáme party - strana: 88 - autor: VLASTIMIL RŮŽIČKA 

... minihřiště či nejrůznější stolní hry či simulace sportů na počítači. Pobavit se 

můžete také u pétanque, kroketu, kuželek, šachů, dámy či člověče nezlob se s velkými figurkami. 

Máte-li k dispozici alespoň trochu rovný terén a bezvětří, určitě... 

Den pardubických dětí: americký fotbal, soutěže a hlavně zábava 
pardubicky.denik.cz - 25.5.2017 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4dc3e4c2-8bb8-46cb-b753-130791e58fce&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4dc3e4c2-8bb8-46cb-b753-130791e58fce&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b3838b40-35de-4928-865b-b76faab95adb&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=80b7edd0-11df-4291-b83c-8cfdeeeb78ac&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a432e33f-640e-4e14-a1da-0a470b9e8eef&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5f331158-acb5-4a69-92d3-3e8cbcc50e97&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

rubrika: Moje Pardubicko - strana: 00 - autor: Pavlína Roztočilová 

Honza a Ruda Petrášovi, malá flétnistka a tanečnice Natálka, loutkářka Iveta a malíř Míra. Děti si 

zahrají šachy proti silnému hráči i mezi sebou a k dispozici budou mít i velké zahradní šachy. V 

areálu koupaliště bude celá řada soutěžních stanovišť. V případě... 

Chvilka nad šachovnicí 
Nový život - zpravodajský týdeník - 25.5.2017 

rubrika: Sport / Z regionu - strana: 15 

Kf8 34. Vxf7+ Vxf7 35. Vxa3 a černý se vzdal. 1–0 Víte, že děti pomocí šachové hry 

rozvíjejí intelekt, prostorovou orientaci, zlepšují paměť, učí se koncentrovat, posilují 

mozek? Dosti důvodů, proč hrát šachy. Řekli o šachu: „Bez omylů neexistují žádné... 

Jak se vyhnout zákazu kouření? 
Blesk - 25.5.2017 

rubrika: Čechy / Morava - strana: 09 - autor: Zdeněk Matyáš 

... citelmístnostmi, né,“ tvrdí. Takže čepovat pivo pro členy, zakouřit si dle libosti, ale vyvíjet 

činnost. Například se věnovat šipkám, šachům, stolnímu tenisu, divadlu, hudební produkci nebo 

trampingu, jako je tomu v případě třebíčské klubovny U šesti strun. Druhý... 

Chcete obejít protikuřácký zákon: Založte si spolek a »bánit« můžete, jak 

chcete! 
blesk.cz - 25.5.2017 

rubrika: Brno - Servis - strana: 00 

... podvod jsou citelné,“ tvrdí. Takže čepovat pivo pro členy, zakouřit si dle libosti, ale vyvíjet 

činnost. Například se věnovat šipkám, šachům, stolnímu tenisu, divadlu, hudební produkci nebo 

trampingu, jako je tomu v případě třebíčské klubovny U Šesti strun. Druhý... 

Sezona šachistů je minulostí a je čas hodnotit 
Chebský deník - 25.5.2017 

rubrika: Sport - strana: 13 - autor: JAROSLAV PILÍK 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a469a3e1-0b22-47a5-becd-03be44f88164&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4c9ec142-2ca0-4bb6-8ebc-62de3230fa3d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=18ae8cfa-ad72-4291-abab-c0ab290bea6c&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=18ae8cfa-ad72-4291-abab-c0ab290bea6c&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=cd2fefea-38a9-437f-8f07-308114da2c39&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Cheb – Šachové mistrovské soutěže 2016 – 2017, včetně doprovodných turnajů, jsou již minulostí, 

tudíž je čas na stručnou rekapitulaci výkonů našeho šachového klubu Valdštejn Cheb. Opět jsme 

obsadili všechny tři soutěže Karlovarského kraje, kde v té nejvyšší... 

U Světa najdete pohyb i odpočinek 
Písecký deník +6 - 26.5.2017 

rubrika: Příloha - Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi - strana: 53 

spojených „ledvinek“, na němž se již výrazněji podepsal zub času. Nyní tak nabídne nejen 

posezení v příjemném stínu, ale také možnost využít dřevěné šachové stolky pro stolní hry. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=50b8be68-8be5-4ed8-87e6-5b7f364f6c18&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Tábory? Nechybí na nich vaření nebo parkur 
Kroměřížský deník - 26.5.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: KRISTÝNA KLUSÁKOVÁ 

... května jsou všechny tábory obsazené,“ ujišťuje třeba Jana Velechová z 

kroměřížského střediska Šipka. Mezi tématy, jako jsou šachy, turistika, modelářství 

či florbal, byl prý pro kroměřížské děti letos nejatraktivnější tanec. „Vůbec nejdřív 

byl totiž... 

Frýdek-Místek: Město ocenilo nadané žáky a studenty 
parlamentnilisty.cz - 26.5.2017 

strana: 00 - autor: PV 

Základní škola na ul. Pionýrů navrhla na ocenění desetiletého šachistu Matyáše Paseku. Matyáš 

vloni postoupil na mistrovství republiky jako vítěz Grand Prix krajského přeboru v rapid šachu 

v kategorii do 10 let. V turnaji dvojic při mistrovství republiky družstev v Seči obsadil 3. místo. 

V Hradci Králové na mistrovství republiky družstev mladších žáků v rapid šachu jako jediný 

neprohrál ani jeden zápas, získal ocenění za nejlepšího hráče. Na mistrovství republiky mládeže 

v rapid šachu v Klatovech byl čtvrtý ve své kategorii. Vítězstvím na mistrovství Moravy a Slezska 

v kategorii do 10 let si zajistil postup na mistrovství ČR v Koutech nad Desnou. Na tomto 

mistrovství republiky mládeže letos v březnu získal 3. místo a postoupil na mistrovství Evropy 

V zahradě bohunické školy si zahrají šachy. Na stolku z 

betonu 
Vyškovský deník +4 - 27.5.2017 

rubrika: brno z metropole - strana: 05 - autor: (bar) 

městské části za dvacet tisíc korun betonový stůl s šachovnicí. „Díky této konstrukci bude odolný 

vůči vandalům,“ uvedl bohunický starosta Antonín Crha. Šachové figurky si ale lidé musí donést 

sami. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f6b38e11-ada1-4710-a25d-da53f8040409&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=18480eb3-ceef-406d-8154-437b23c3dbbb&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c65e2971-433d-437a-866a-2af2e160fd38&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c65e2971-433d-437a-866a-2af2e160fd38&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Víkend servíruje spoustu kratochvílí 
taborsky.denik.cz - 27.5.2017 

rubrika: Kultura - strana: 00 - autor: Pavel Šácha 

VESELÍ NAD LUŽNICÍ 

Menší sál kulturního domu hostí od 9.30 hodin jubilejní desátý ročník Traxlerova memoriálu 

v rapid šachu. O polední pauze se jako obvykle mohou zájemci vydat na místní hřbitov ke hrobu 

pátera Karla Traxlera. Není vyloučeno, že některé tahy turnaje budou odehrány na šachové lavičce 

věnované Karlu Traxlerovi opožděně k jeho loňským výročím (150 let od jeho narození a 80 let od 

úmrtí). Instalována by měla být v prostoru mezi kulturním domem a řekou Lužnicí. 

Krumlovské svatební hodování na Slavnostech pětilisté růže 
jihoceskenovinky.cz - 27.5.2017 

rubrika: regiony - strana: 00 

... skupina Gaia,“ uvádí Jan Vozábal nové tváře, které se v Krumlově objeví. Na programu nebude 

chybět divadelní představení živých šachů s figurami na šachovnici v rozměrech 8 x 8 metrů, které 

se letos přesouvá z Otáčivého hlediště do Klášterní zahrady, v hospodě... 

Šachisté se ani po skončení mistrovských soutěží 

nenudí 
Náchodský deník - 27.5.2017 

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

Šachy Hrálo se v Červeném Kostelci i v Jaroměři. Náchodsko – Šachisté ani po skončení 

mistrovských soutěží družstev nezahálejí a účastní se různých šachových turnajů. Druhý ročník 

májového turnaje jednotlivců v rapidu se konal minulou sobotu v Červeném... 

Chvilka nad šachovnicí 
Brněnský deník +1 - 27.5.2017 

rubrika: sport brno a okolí - strana: 13 

... do 2014. Po kratší pretržce se opet do vrátil do divadla Hipp v meste Malmö. 

Oficiální webová stránka: www.tepesigemanchess.com Rekli o šachu: „Každý tah je 

malou partií.“ (Leupold) Franz Palatz Deutsches Wochenschach 1917 Mat 3. tahem. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0311c5d5-ea22-4e0a-8c68-7a954d65885d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c920587e-b6ce-4a42-bfed-5bbb7b5a1bd4&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5465ede9-5a50-4a30-b8b5-91aa07ff0566&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5465ede9-5a50-4a30-b8b5-91aa07ff0566&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4c3ced76-ebc1-40b5-a57d-7d91b0c17980&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Rešení z minulé hlídky: 1. Vf5!... 

Chvilka nad šachovnicí 
Vyškovský deník +2 - 27.5.2017 

rubrika: sport na vyškovsku - strana: 13 

... do 2014. Po kratší pretržce se opet vrátil do divadla Hipp v meste Malmö. Oficiální 

webová stránka: www.tepesigemanchess. com. Rekli o šachu: „Každý tah je malou 

partií.“ (Leupold) Franz Palatz Deutsches Wochenschach 1917 Mat 3. tahem Rešení z 

minulé hlídky: 1. Vf5! d4... 

Královi šachovnice věnovali ve Veselí lavičku 
taborsky.denik.cz - 28.5.2017 

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

Veselí nad Lužnicí - Svou lavičku na několika místech po světě má prezident Václav Havel a od 

víkendu také král šachovnice Karel Traxler, a sice ve Veselí nad Lužnicí. 

 

Nejmladšími hráči turnaje byli Max a Dorotka Veverkovi z Tábora.Foto: Deník / Šatrová Alena 

Při sobotním turnaji pořádaném jako Traxlerův memoriál v rapid šachu si ji u kulturního domu 

vyzkoušeli i nejmladší hráči: sourozenci Max a Dorotka Veverkovi z Tábora. 

Maxovi je teprve šest let, jeho dlouhý culík v kombinaci s milými kukadly a tvářičkou andílka z něj 

dělá malou slečinku, ale při hře dokázal upřít tvrdý pohled do soupeřových očí a nezalekl se ani 

šedin, ani třígenerační rozdíl. Nad seniorem sice nevyhrál, ale slzy rozhodně neronil. 

„Nevyhrál jsem, ale moc těžký to ani nebylo,“ hodnotil svůj výkon. „Hraju od třech a půl roku, 

protože jsem chtěl hrát jako Dorotka, to je moje sestra. Tu taky ještě neporazím, protože ta je ještě 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=882c0711-6e78-4b69-9cef-addac2156981&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=81fb5e29-15ae-42e9-91e0-6dd560d982a3&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://taborsky.denik.cz/galerie/sachovy-turnaj-ta170528.html?mm=7774322&back=4184893717-2334-52


 

 

silnější než můj táta,“ přiblížil domácí rozložení sil malý šachista, jenž k partií usedá každý den, ale 

jak říká, nezanedbává ani běhání venku. Už teď si pomýšlí na velké světové turnaje. 

Dorotce je osm a šachy, jak by se čekalo, neobjevila doma, ale mimo Tábor. „Že nějaké šachy 

vůbec existujou, jsem se dozvěděla v Plzni. Tak jsem je začala trénovat a začal i Max. Zatím nad 

ním vyhrávám, ale už musím přemýšlet,“ ocenila pokroky mladšího bratra. 

Sourozenci se turnaje zúčastnili spolu s dalšími 49 hráči. Veselský šachový klub ho uspořádal letos 

již podesáté a právě jubilejní ročník obohatilo odhalení šachové lavičky mistra tahů, jenž byl 

strýcem slavného táborského rodáka, muzikanta a skladatele Jiřího Traxlera. Ve Veselí jeho strýc a 

venkovský kněz vykládal katechismus. „U nás ve Veselí se Karel Traxler nenarodil, ale měl tady 

příbuzné a je tady pohřbený. Proto každý rok chodíme na hřbitov uctít jeho památku,“ upřesnil 

k osobnosti Karla Traxlera ředitel turnaje, rozhodčí, šachista a také starosta města Ladislav Sýkora 

s tím, že před pár lety u nich ve městě zemřel jeho poslední příbuzný, a sice prasynovec Oldřich 

Karbán. 

Jak starosta naznačil, pro šachisty je Karel Traxler velkým pojmem a mnozí ho zřejmě nemají moc 

rádi. „Svým významem je to jeden z největších českých šachistů všech dob. On byl šachista 

světového formátu a dokonce vymyslel jedno zvláštní zahájení ve variantě hry dvou jezdců 

v obraně. V této variantě vymyslel Traxlerův útok, ten je světově známý a v každé lepší učebnici 

zahájení je ten jeho útok uveden,“ přibližuje Ladislav Sýkora nevšední talent venkovského faráře. 

Veselští útok poctivě trénují, aby svému předchůdci nedělali ostudu. Ladislav Sýkora připouští, že 

je hodně náročný a kdo na Traxlerův memoriál do Veselí jede, musí ho od soupeře očekávat. 

Letní tábory? Nechybí na nich letos vaření nebo parkur 
kromerizsky.denik.cz - 28.5.2017 

rubrika: Moje Kroměřížsko - strana: 00 - autor: Kristýna Klusáková 

... května jsou všechny tábory obsazené,“ ujišťuje třeba Jana Velechová z kroměřížského střediska 

Šipka. Mezi tématy, jako jsou šachy, turistika, modelářství či florbal, byl prý pro kroměřížské děti 

letos nejatraktivnější tanec. „Vůbec nejdřív byl totiž... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e3146112-c8cb-42b0-81a7-c03dcd6bbd6c&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Krumlovské svatební hodování na Slavnostech pětilisté růže 
jihoceskenovinky.cz - 28.5.2017 

rubrika: regiony - strana: 00 

... skupina Gaia,“ uvádí Jan Vozábal nové tváře, které se v Krumlově objeví. Na programu nebude 

chybět divadelní představení živých šachů s figurami na šachovnici v rozměrech 8 x 8 metrů, které 

se letos přesouvá z Otáčivého hlediště do Klášterní zahrady, v hospodě... 

Opakujeme, vědomě či nevědomě, co řekl či udělal někdo jiný 
ceskapozice.cz - 28.5.2017 

rubrika: Česká pozice / Téma - strana: 00 - autor: Česká pozice, Přemysl Houda 

prostor, čímž nevyhnutelně vstupujeme do interakce s umělými digitálními inforgy. Já například 

hraju šachy, a pořád – se svým počítačem, dokonce když letím v letadle, vytáhnu si iPhone, a 

hraju šachy. Hraju šachy se stoprocentně digitální a stupidní entitou,... 

"Šach - mat" 
idnes.cz - blog - 29.5.2017 

strana: 00 - autor: Yekta Uzunoglu 

dát vzájemně šach – mat, oproti tradičním pravidlům této ušlechtilé hry, kdy se může dát šach- mat 

jen jednou a šach mat končí hru. Ale skutečnost je taková, že tito hráči budou vyčerpáni a 

vyždímáni z nekonečného šach – matování, dostanou jednou a... 

LAVIČKA TRAXLERA 
Táborský deník - 29.5.2017 

rubrika: Táborsko - Jižní Čechy - strana: 03 

KAREL TRAXLER DOSTAL LAVIČKU. Nejmladší hráči veselského Traxlerova 

memoriálu v rapid šachu, Max (6) a Dorotka (8) Veverkovi z Tábora, si v sobotu vyzkoušeli také 

lavičku s šachovnicí, již Veselští odhalili svému velikánu Karlu Traxlerovi. Ten na veselském 

hřbitově... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7a5845c8-4574-4ee0-ba2d-beaee084c438&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7f14cc46-cfa2-4377-8917-5e40417123c0&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=77a3ee09-ded4-4a54-8aa1-a582ee27eb2e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=285dfd1b-f45b-4460-a2b9-b19771a02238&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Bohuničtí dostali šachový stolek 
Brněnský deník - 29.5.2017 

rubrika: Fotoreportáž - Akce víkendu - městské části - strana: 02 - autor: (bar) 

bohunický starosta Antonín Crha. O zahradu školy se stará správce, který na noc zamyká bránu. 

Areál je otevřený každý den mezi osmou ráno a osmou večer. „Šachové figurky si musí lidé nosit. 

Ty by se totiž rychle poztrácely,“ dodal Crha. 

Kopecký prohrál Stellu v šachách! 
Blesk - 29.5.2017 

rubrika: Společnost - strana: 12 - autor: Petr Macek 

Foto popis| Šachy si Kopecký zahrál i v televizním seriálu Nemocnice na kraji města. 

Krumlovské svatební hodování na Slavnostech pětilisté růže 
jihoceskenovinky.cz - 29.5.2017 

rubrika: regiony - strana: 00 

... skupina Gaia,“ uvádí Jan Vozábal nové tváře, které se v Krumlově objeví. Na programu nebude 

chybět divadelní představení živých šachů s figurami na šachovnici v rozměrech 8 x 8 metrů, které 

se letos přesouvá z Otáčivého hlediště do Klášterní zahrady, v hospodě... 

Odzvonilo právníkům v Čechách (a vůbec na celém světě)? 
idnes.cz - blog - 29.5.2017 

strana: 00 - autor: Lukáš Pelcman 

... stroj dokázal překonat člověka v mnoha situacích, vždycky se tak ale stalo v některé, zpravidla 

velmi úzce vymezené disciplíně (např. v šachu nebo ve hře go). Dnešní umělá inteligence je proto 

jako autista. Geniální v jedné činnosti, třeba v matematice a logickém... 

Vostrý kafe s Pavlem Matochou na téma šachy 
prazskypatriot.cz - 30.5.2017 

rubrika: Pražský život - strana: 00 

... pořádá radnice první městské části. V červnu se toto setkání koná ve středu sedmého. Do hotelu 

Juliš zavítá předseda Pražské šachové společnosti Pavel Matocha. Vzhledem k omezené kapacitě 

míst si rezervujte místo buď prostřednictvím e-mailu:... 
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Anketa 
Týdeník okresu Nový Jičín - 30.5.2017 

rubrika: Zpravodajství - strana: 02 

... 38 let, Praha Chystám se v létě, konkrétně v červenci, do východních Čech na Pardubice open, 

což je takový festival hráčů shogi a šachů. Petra Boháčová 40 let, Nový Jičín Nenavštěvuji 

festivaly, takže se na žádný nechystám. Raději si zajdu do nějakého klubu,... 

Kuriozní šachová zahájení 
Lidové noviny - 30.5.2017 

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

víkendu její noví majitelé společně s novináři z Lidových novin a předsedou 

Pražské šachové společnosti. Šachyvytvořil šéfredaktor LN István Léko přímo na míru pro dvorek 

středověkého domu v Úštěku v Českém středohoří. ŠACHY První partii s touto... 

FAKTA A VÝSLEDKY 
Horizont - 30.5.2017 

strana: 12 - autor: (BA) 

(přípravka A do 35 kg). Jan Gazur a Kristián Chlebek vypadli ze soutěže. ŠACHY Třinecká 

šachistka Olga Sikorová obsadila bronzovou medaili na tradičním turnaji Znojemská královna, 

který byl otevřeným přeborem České republiky v rapid šachu. 

CO A KDY nám jde nejlépe 
Psychologie dnes - 30.5.2017 

rubrika: Osobní rozvoj - strana: 38 

Foto popis| Hraní šachů 

Východní Čechy 
Frýdecko-místecký a třinecký deník +6 - 30.5.2017 

rubrika: Příloha - Festivaly - strana: 58 

... ceskehrady.7.–22.7. cz Kunětická Pardubice hora Czech Open, mezinár. 13. 7.–30. 7. Tisport 

aréna festival šachua her www.czechopen.net Pardubice 75 let - Silver A 23. 6.–26. 6. / 

Heydrichiáda ... 
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Sice krátké, ale pikantní. V manželství s ‘Mildou‘ nebyla o překvápko 

nouze, Stellu prý dokonce jednou vsadil do hry. A prohrál. Tajnosti 

slavných 
krajskelisty.cz - 30.5.2017 

rubrika: Hlavní město Praha - strana: 00 - autor: Adina Janovská 

... vsadil do hry „Moc nechápu, jak spolu mohli vydržet. Teta mi jednou vyprávěla, jak ji Kopecký 

na nějakém zájezdu prohrál v šachu. To ilustrovalo jejich vztah. Vítěz si ji odvedl. Řekla 

Kopeckému, že když byl tak blbý a vsadil ji, tak ať si to užije! Miloš potom... 

Hluk na ulici? Ať si to řeší stát! 
Mladá fronta DNES - 30.5.2017 

rubrika: Z domova - strana: 04 - autor: Vojtěch Srnka 

... snaží vyhnout zakládáním klubů zaregistrovaných u rejstříkových soudů a 

zastřešených společnými zájmy – třeba hraním šipek nebo šachů. V těchto hospodách, nebo nově 

spíš klubovnách, se pak budou scházet na pivo i s cigaretou. S přechodem na klubové pivnice... 

Východní Čechy 
Písecký deník +33 - 30.5.2017 

rubrika: Čechy - strana: 78 

... Trutnov České hrady www.21. ceskehrady.7.–22.7. cz Kunětická Pardubice hora Czech Open, 

mezinár. 13. 7.–30. 7. Tisport aréna festival šachu a her www.czechopen.net Pardubice 75 let - 

Silver A 23. 6.–26. 6. / Heydrichiáda www.pardubice.eu Pardubice Aviatická pouť www.3.... 

IBM Watson Summit Prague 2017 
itbiz.cz - 30.5.2017 

rubrika: Cloud, Technologie, Podnikový software, Marketing, Fotoreportáže, Internet, Hardware, 

České IT - strana: 00 - autor: Richard Jan Voigts 

... Například týmu Čechů a Slováků se podařilo naučit stroj porazit hráče pokeru. Jde o řádově 

složitější a těžší úlohu než šachy. Dostali se díky tomu dokonce jako první Češi a Slováci na titulní 

stranu časopisu Science. <h3>Tajný vývoj v IBM</h3><div... 

Chrudim táhne. Šachové Zaječice tam trhnou rekord 
ČRo - pardubice.cz - 31.5.2017 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a44fdc98-006d-44ec-9cb1-7d58d128f287&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a44fdc98-006d-44ec-9cb1-7d58d128f287&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a44fdc98-006d-44ec-9cb1-7d58d128f287&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8069f294-5d18-407f-8815-e32240233558&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=49935562-4ca5-4098-b9b4-508bb7c8ccb1&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=483f8400-2a37-41ba-aa6b-d4e116e1cd09&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9ebe24d1-3ab0-4f3b-b2b6-9273b073c4d9&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

rubrika: mamehosty - strana: 00 - autor: Jakub Malý 

... z oddílů v okrese. Všechno se pomíchalo. Taky se nám jednou figurky ztrácely. Předpokládal 

jsem, že si někdo chce poskládat nové šachy. Pak jsme přišli na to, že pes jednoho z účastníků 

figurky schovával do hromady antuky.“Muzeum bude natřískanéV sobotu a v... 

Posilování 
Břeclavský deník - 31.5.2017 

rubrika: Břeclavsko - strana: 03 - autor: Michal Hrabal 

posilovat návštěvníci nového parku ve Vranovicích. Svaly musí zapojit i šachisté při zvedání 

půlmetrových figurek. Alespoň při této partii se tak z šachů stává plnohodnotný sport, kde hráči 

nenapínají jen mozkové závity. 

U domu seniorů bude park 
zdarsky.denik.cz - 31.5.2017 

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

... ale také na její okolí. "„V bezprostřední blízkosti vznikne nový park s altánem, budou tam i 

lavičky, posilovací stroje venkovní šachy a ruské kuželky,“ prozradil novoměstský starosta Michal 

Šmarda. Park je určen pro aktivní trávení volného času seniorů, kteří... 

Historie, byznys i umění ruku v ruce 
Hospodářské noviny - 31.5.2017 

rubrika: Magazín Karlín - strana: 18 

... Marie Passburg. K dispozici bude také například zahrada přilehlá k sousední budově Corso 

Court, kde bude možné zahrát si ping-pong nebo šachy. Horní patra budovy pak nabídnou úchvatné 

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

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=13502067-dacb-40cf-8d59-727597f35f89&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8aec4b58-a159-4123-a1f8-db2ee6bdf09f&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=28867289-591c-418b-a985-69a8b9462cca&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Zákaz kouření přinese kuřácké kluby, hlídky v ulicích i 

rozdávání popelníků zdarma 
iHNed.cz - 31.5.2017 

strana: 00 - autor: Martin Ťopek 

... vše o zákazu kouření na jednom místě Speciál HN čtěte zde Podle Krylové stačí, když se lidé 

dohodnou, že se scházejí na šachynebo šipky, a když mají takové stanovy spolku, které umožňují 

také kouření v prostorách klubu. "Prostě se ve vesnici domluví,... 

PARTII HRAJÍ S PŮLMETROVÝMI FIGURKAMI 
Břeclavský deník +1 - 31.5.2017 

rubrika: Břeclavsko - strana: 03 

Foto popis| ŠACH MAT. Obří venkovní šachovnice s půlmetrovými dřevěnými figurami, hřiště s 

posilovacími stroji či pískoviště. To vše je součástí nového přírodního parku ve Vranovicích na 

pomezí Břeclavska a Brněnska. Otevírají jej v sobotu. „Chtěli jsme vytvoři... 

Jak mohou různé inteligence „Multiple Intelligenzen 
rvp.cz - 31.5.2017 

strana: 00 - autor: Ivana Frýbová 

... Vyhledáváš při počítání pravidla? (logicko-matematická inteligence) Kreslíš rád plánky? Stavíš 

rád mosty a domy? Hraješ rád šachy? (prostorová inteligence) Máš radost, když se pohybuješ? 

Chtěl by si otestovat tvoji šikovnost? (kinestetická... 

Zákaz kouření v restauracích, barech a kavárnách 
ČRo Radiožurnál - 31.5.2017 

pořad: Ozvěny dne - publicistika - vysíláno: 18:10 - pořadí zprávy: 02 

... v zákoně, tak musí mít nějaký zaměření, že jo, pokud tam mají nějaký ten tým, který hraje třeba 

ty šipky například nebo šachy nebo něco takového, pak to nesmí být hlavní činností toho 

provozovatele, jo, že to má činnost po práci. No, a pak prostě, pak...,... 
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