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Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 1.6.2017 

rubrika: Sport/Na jižní Moravě - strana: 13 - autor: (kal) 

... 4 vteřin za tah. Výsledek: 1. Vojtěch Plát (JOLY Lysá nad Labem) 7,5 (9), 2. Jan 

Sosna (Slavoj Poruba) 7, 3.–6. Vojtěch Zwardoň (Beskydská šach. škola), Milan Babula 

(TŽ Třinec), Alexandr Skalský (Staré Město), Josef Mudrák (Slavia Kroměříž) 6,5 bodu. 

Jihomoravané:... 

Hlinek stál dva miliony. Už je připravený 

Nový život - zpravodajský týdeník - 1.6.2017 

rubrika: Zpravodajství/Z regionu - strana: 02 - autor: (liv) 

se v hliněných muldách jezdil motokros a nakonec tam neřízeně vznikala skládka odpadu. V 

posledních letech se na Hlinku konalo i několik akcí pro roŠACH. diny. Foto popis| K dispozici 

jsou rozměrné šachy. Foto: Dagmar Sedláčková 

Jarní šachový turnaj v Ivančicích získala zástupkyně něžného pohlaví 

regionivancicko.cz - 1.6.2017 

rubrika: O čem se mluví - strana: 00 - autor: Ondřej Podolský, Ivančický zpravodaj 

Jako každý rok přivítalo Středisko volného času Ivančice příchod jara pořádáním tradičního Jarního 

šachového turnaje. Pod vedením organizátora Petra Doležala se jej letos zúčastnilo 12 dětí z Ivančic 

a blízkého okolí. 

Hrálo se sedm kol na 2 x 15 minut a byl určen pro děti narozené v roce 2001 a níže. Hned od 

počátku se na jednotlivých šachovnicích odehrávaly vyrovnané souboje nejen o první místo, ale i o 

další umístění. Jako mikulášský turnaj i tentokrát ovládli přední příčky hráči z klubu Šachy 

Zastávka. Přesto si však první místo vybojovala hráčka Dolních Dubňan Zuzana Jackovičová. 

Uznání zaslouží navíc dva nejmladší účastníci 

turnaje, sedmiletí Antonín Krejčík a Tobiáš Jašek. 

První tři šachisté dostali od pořadatele věcné ceny a 

diplom, ostatní si odnesli účastnický list a drobnou 

sladkost. 

Článek byl převzat z Ivančického zpravodaje se 

souhlasem vydavatele. 

Jarní šachový turna, Foto: Ivančický zpravodaj 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7a7cefb8-1795-4cd3-b71f-14c803e98dd7&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b4febdbe-be1a-4cde-aa65-c2d3382e9eb4&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4c09f667-62bb-4b0f-9b69-6e263760b281&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

U domu seniorů bude park 

Žďárský deník - 1.6.2017 

rubrika: Vysočina/Źďársko - strana: 02 - autor: (hel) 

... 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... 

Rychnovští šachisté uspěli v Josefově: Kumpošt stříbrný a 

Hetfleischová bronzová 

Rychnovský deník - 1.6.2017 

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

ŠACHY Rychnov n. K.- TJ Jiskra Jaroměř uspořádala 16. ročník mládežnického turnaje – 

Memoriál Ing. Václava Vomáčky. Do historického Josefova přijelo 67 dětí z celého kraje, mezi 

nimiž nechyběli reprezentanti rychnovské Pandy – Pavel Kumpošt a Elen Hetfleischová.... 

Vrah si na svobodu bude muset počkat 

Frýdecko-místecký a třinecký deník +6 - 1.6.2017 

rubrika: Česko - strana: 05 - autor: JAROSLAV PERDOCH 

... muži z Krnova. Ten v ostravské vazební věznici v únoru 2012 málem zabil spoluvězně, se 

kterým si v podvečerních hodinách zahrál šachy. Napadl ho krátce po skončení partie, v níž dostal 

mat. Zřejmě neunesl prohru a na soupeře, který v té chvíli sbíral figurky,... 

Seržant Pepř má padesát 

E15 - 1.6.2017 

rubrika: Téma - strana: 14 - autor: Dušan Kütner 

... nesl velmi nelibě. Ringo Starr se pak podle svých slov na nahrávání alba nudil. „Z 

nahrávání si nejvíce pamatuju, jak jsem se učil hrát šachy,“ prohlásil později Starr. NECHYBĚLY 

DROGY K nápadům ovšem Beatles pomohla i nadprůměrná konzumace drog jako třeba 

amfetaminu... 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 1.6.2017 

rubrika: Sport/Z regionu - strana: 15 

... 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... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=36161d9d-f41e-49c6-a30e-ffb172f9ceb1&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=58abf8be-6a06-4bc6-8bf2-7f71e626a673&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=58abf8be-6a06-4bc6-8bf2-7f71e626a673&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=316a2666-4845-4255-9238-1ec6da2d3174&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=813db996-519c-44f9-b797-c209354db6f8&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9e86345c-204e-4f6f-b17c-6bb3848df9d6&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Sezona šachu skončila 

5plus2 - 2.6.2017 

strana: 23 - autor: PETR PRZECZEK 

Mladí hráči se v nabité tabulce neztratili. Na třetí místo chyběly jen tři body CHEB 

/ Šachové mistrovské soutěže letošní sezony včetně doprovodných turnajů jsou již 

minulostí. Pro chebský Šachový klub Valdštejn byla sezona úspěšná. „Opět jsme obsadili všechny... 

Okolí Kulturního domu Máj bylo v obležení dětí 

pelhrimovsky.denik.cz - 2.6.2017 

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

... s několika dalšími organizacemi. "Malí i ti větší se mohli vyřádit na skákacím hradu, nechat si 

pomalovat pobličej, zahrát si obří šachy, ale i zhlédnout taneční vystoupení Dance Art Pelhřimov 

nebo si podebatovat s místními mladými youtubery. Malým princeznám byly k... 

V CELÉM MĚSTĚ BYLO NEJVÍC DĚTÍ V OKOLÍ 

KULTURNÍHO DOMU MÁJ 

Pelhřimovský deník +1 - 2.6.2017 

rubrika: Vysočina - Pelhřimovsko - strana: 03 

... dalšími organizacemi. Malé i větší děti se mohly vyřádit kupříkladu na skákacím hradu, nechat si 

pomalovat obličej, zahrát si obří šachy, ale také zhlédnout taneční vystoupení tanečního centra 

Dance Art Pelhřimov. Děti si ale mohly i podebatovat s místními mladými... 

Kam za sportem 

Brněnský deník - 2.6.2017 

rubrika: Sport - Aktuálně - strana: 15 

Hevlín – Krenovice, I. B trída. RAGBY: 14.00 RC Vyškov – Tatra Smíchov, semifinále extraligy, 

hrište v areálu J. Navrátila. ŠACHY: 9.00 a 12.30 Otevrený turnaj v rapid šachu, kulturní dum v 

Násedlovicích, 10.00 Turnaj v bleskové hre v Brne,herna v areálu VUT ve Veverí ul.... 

Krumlovské svatební hodování na Slavnostech pětilisté růže 

Českokrumlovský deník - 2.6.2017 

rubrika: Příloha - Město na dlani - Český Krumlov - strana: 51 - autor: PETRA 

NESTÁVALOVÁ 

... 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...  

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=70824359-01e4-4913-b08a-5592367e5265&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=75371edf-4216-4fd4-a44c-e66bd1f55027&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=96d89178-587d-4776-b31e-341052fa6082&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=96d89178-587d-4776-b31e-341052fa6082&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9605d7bc-83c1-4e3f-bd9a-48cc69976d0b&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f1290400-ee70-4cfb-abc9-250ee8b05e24&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachové Zaječice se přestěhovaly 

Mladá fronta DNES - 3.6.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 17 - autor: (dp) 

Chrudim Šachové Zaječice, nejznámější a nejoblíbenější šachový turnaj pro mládež v 

zemi, se dnes a zítra poprvé uskuteční v Chrudimi. Na 55. ročník se přihlásilo více než 

osm set účastníků, šachisté se utkají v chrudimském muzeu ve třech turnajích. Tím... 

Rokycanský deník a šachové okénko 

Rokycanský deník - 3.6.2017 

rubrika: Sport - strana: 13 

Řídí: Tomáš Zach, Kařez čp. 167, 338 08 p. Zbiroh e-mail: zacht@tiscali.cz Problém č. 

38: Černý na tahu využil svého pěšce e3 k výhře. Jak? Problém č. 39: Bílý na tahu pěkně 

vyhrál. Do pochodu dostal černého krále. Jak to bílý provedl? Problém č. 40: Bílý na tahu 

pěkně vyhrál, když… 

Děti soutěží v královské hře 

Mělnický deník - 3.6.2017 

rubrika: Mělnicko - Zpravodajství - strana: 02 - autor: (md) 

Kralupy – Náborový turnaj dětí v šachu O Pohár starosty se bude hrát v sobotu 10. června od 9.30 

hodin v kralupském hotelu Sport. Turnaje se mohou zúčastnit děti narozené v roce 2002 a mladší. 

Hraje se v jedné nebo ve dvou skupinách podle toho, kolik bude přihlášených... 

Slavnosti pětilisté růže překvapí řadou novinek 

ceskokrumlovsky.denik.cz - 3.6.2017 

rubrika: Moje Českokrumlovsko - strana: 00 - autor: Zuzana Kyselová 

... města. Pochopitelně nevynechá ani zrekonstruovaný areál klášterů. Například do klášterní 

zahrady se přesune představení živých šachů z otáčivého hlediště. V klášterním dvoře budou trhovci 

nabízet řemeslné výrobky a gastronomické lahůdky. Podobně 

budou... 

Vítězem tradičního Špinka cupu se stal Semerák 

Náchodský deník - 3.6.2017 

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

Cestu na pláž rybníku Špinka si našlo čtyřiadvacet aktivních šachistů a několik 

diváků. Šachy Náchodsko – Poslední květnovou sobotu se tradičně konal již 16. ročník šachového 

bleskového turnaje jednotlivců – Špinka cup, který pořádal šachový oddíl TJ... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=45ad4202-b042-4fbf-b546-aa6a1b322330&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2c4da583-35c5-4718-8a50-4f17c9ff0896&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=568303ee-6e88-4671-8259-d846793f204d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7048a3b7-7ca1-472f-8f1c-29b0cbd59674&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c4f881ea-6204-4e54-87c5-7e5065660d8a&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník, Brněnský deník +2 - 3.6.2017 

rubrika: Sport/Na Vyškovsku - strana: 13 

... zástupců ČR je nejvýše nasazený David Navara (2732), sekundují mu Zbyněk 

Hráček, Peter Michalík, Vojtěch Plát a další. Řekli o šachu: „Kdo riskuje, může 

prohrát, ale kdo neriskuje, prohraje určitě.“ (Saviely Tartakower) Ado Kraemer H. 

Römmig Turnier 1955 Mat 3.... 

S Pavlem Matochou na téma šachy 

prazskypatriot.cz - 5.6.2017 

rubrika: Pražský život - strana: 00 

... všechny muže z Prahy 1, kteří chtějí strávit příjemný večer v ryze pánské společnosti. Do hotelu 

Juliš zavítá předseda Pražské šachové společnosti Pavel Matocha. „Po ´Čaji o sedmé´ pro naše 

dámy přicházejí na řadu pánové, které obdobně jako 

jejich něžné... 

Přijďte si zahrát deskové hry 

HLÁSKA - 5.6.2017 

strana: 14 

Šachy, Go nebo Shogi, Brix, Kingdomino, Mölkky. To je jen malý výčet společenských her a 

hlavolamů, které si budete moci sami vyzkoušet, když zavítáte od 22. do 25. června do prostorů 

Obecního domu. Festival deskových her a hlavolamů se koná podruhé a pořádá jej Klub...  

Luxus jménem šachy a monopoly. A co indické děti, mají si s čím si hrát? 

roklen24.cz - 6.6.2017 

rubrika: Investice High Life, Homepage, Zprávy Top - strana: 00 - autor: David Krejča 

Dvě populární deskové hry – šachy a monopoly – spolu s dalšími známými herními tituly, mezi 

které se řadí například Scrabble nebo Riskuj, podraží v druhé nejlidnatější zemi světa až o 20 

procent. Tamní vláda je totiž v rámci své probíhající daňové reformy... 

Do města dnes dorazí kostýmy 

Českokrumlovský deník - 6.6.2017 

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

... ladí do detailu vše potřebné. Dnes dorazí do města kostýmy pro účastníky průvodu. 

V příštích dnech jsou na programu nácviky živých šachů a v neděli už se začne stavět 

na náměstí pódium. Překvapení bude letos čekat v pivovarských zahradách. Scénu už 

nebude tvoři... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8f52b068-98e3-4041-9f3c-c582f4a45237&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=580430af-2380-4441-86eb-d3fc156f8f9b&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b87e39c8-36a7-4362-a847-bd1b2d9f2c9e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=1d0b425b-1f1a-45ce-9b19-c99f4aaafa38&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=bdd3cb3f-2d5b-4835-bbd0-9e741d74324e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Historicky první bohumínská šachiáda přivítá 88 malých nadšenců 

novinky.cz - 6.6.2017 

rubrika: Vaše zprávy - strana: 00 - autor: Lucie Kolková 

Hrou v šachy budou žít dva dny děti z Bohumína. Startuje tu vůbec první bohumínská „šachiáda“. 

Představí se na ní 88 malých šachistů, kteří se v tomto školním roce zapojili do pilotního 

projektu Šachy do škol a absolvovali výuku této královské hry.  

Šachové partie rozehrají děti ze základních škol ve středu 7. června, o den později ve čtvrtek 8. 

června se u šachovnic potkají děti z mateřinek. Červnovou šachiádu pořádábohumínský Dům dětí a 

mládeže Fontána ve spolupráci s lektory výuky šachu a trenéry SK Slávia Orlová za podpory 

bohumínské radnice. 

Každá škola vyšle do bojů o titul šachového krále čtyři chlapce a čtyři dívky. Ve středu tedy 

zasedne k šachovnicím 48 dětí z mateřinek, o den později 40 žáků základních škol. Pro mateřské 

školy radnice zajistila autobusovou dopravu dětí do domu mládeže a zpět. 

Šachy jsou v Bohumíně nesmírně populární, přispěl k tomu i unikátní projekt Šachy do škol, 

do něhož se v letošním školním roce zapojily čtyři základní školy a pět mateřských škol. Město 

investovalo 60 tisíc korun do nákupu velkých magnetických šachovnic a platilo práci tří lektorů, 

což stálo zhruba 110 tisíc korun. Rodiče dětí nemuseli platit „kroužkovné“. 

„Zájem dětí o šachy byl obrovský, do projektu se nám přihlásilo téměř dvě stě malých šachistů. 

Garantem bohumínských lekcí byl předseda Moravskoslezského krajského šachového svazu Jiří 

Novák. Byl to právě on, kdo přišel s myšlenkou uspořádat šachiádu, aby si děti mohly ověřit, jak 

zvládly pravidla a taktiku,“ vysvětlila vedoucí odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice 

Pavla Skokanová. 

Výuka probíhala celý školní rok v rámci pobytu dětí v mateřinkách a školních družinách pod 

hlavičkou Domu dětí a mládeže Fontána. Lekce trvaly 45 minut a malí hráči se scházeli jednou až 

dvakrát týdně. Seznamovali se s historií a pravidly šachů, s jednotlivými figurami a tahy. Hru 

procvičovali se zkušenými lektory zábavnou formou, například pomocí šachového fotbalu či hrou 

na ovečky a vlka. 

„Jsem velmi rád, že si šachy našly v Bohumíně tolik příznivců. Sám je hraji závodně od dob studií 

na gymnáziu, což je trochu pozdě, a mohu jen litovat, že tehdy nebyla možnost hrát již od mateřské 

školy. V tom budou mít dnešní děti výhodu, a koho tento sport chytí, tak se může vypracovat na 

velmi dobrou úroveň. A i pro toho, komu zůstane jen celoživotním koníčkem, je hra, myšlení a 

soustředění prospěšné pro výuku jiných předmětů,“ komentoval projekt starosta Bohumína Petr 

Vícha, který se pravidelně utkává s bohumínskými gymnazisti při šachové simultánce. 

Radnice plánuje, že v projektu Šachy do škol bude pokračovat i v příštím školním roce. „Děti, které 

si už osvojily základy, budou moci své znalosti prohlubovat. Rodiče výuku vnímají velmi pozitivně, 

někteří z nich kvůli dětem oprášili své znalosti šachů nebo se hru začali učit společně s dětmi a 

doma si ji společně procvičují. Žáci se navíc těší na venkovní výuku ve zmodernizovaných školních 

dvorech. Počítáme s tím, že se nám po prázdninách přihlásí i noví zájemci,“ doplnila Skokanová. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2d72f4e3-12ac-48f4-8df1-b321a7673a30&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Pozvánka na šachový turnaj 

Horizont - 6.6.2017 

strana: 12 - autor: (PK) 

JABLUNKOVA V sobotu 10. června pořádá šachový oddíl TJ Sokol Mosty u Jablunkova 16. 

ročník turnaje v rapid šachu Mostecká věž. Také v letošním roce je turnaj součástí Grand Prix ČR v 

rapid šachu. Hrát se bude devět kol švýcarským systémem dvakrát patnáct minut v... 

Sportovní střípky 

Týdeník Frýdecko-Místecko - 6.6.2017 

rubrika: Sport - strana: 30 - autor: (red) 

bude v Mostech u Jablunkova patřit šachistům. Oddíl TJ Sokol Mosty totiž pořádá již 16. 

ročník turnaje v rapid šachuMostecká věž. „I v letošním roce je turnaj součástí Grand 

Prix ČR v rapid šachu. Hrát se bude devět kol švýcarským způsobem na dvakrát 

patnáct... 

Lidi vs. stroje. Musíme s nimi spolupracovat, ne válčit 

tyden.cz - 6.6.2017 

rubrika: Technologie - strana: 00 - autor: Jan Celerin 

"Nebojte se chytrých strojů, spolupracujte s nimi!" vyzývá ve svém projevu na serveru 

TED.com šachový velmistr a současný ruský opoziční politik Garri Kasparov. Věnuje se 

tématu souboje lidí a strojů. Uvádí příklad amerického horníka Johna Henryho, který v 19. 

století při hloubení tunelu soupeřil s razicím strojem. Člověk sice stroj porazil, ale následně 

vyčerpáním zemřel. Souboj lidí a strojů je podle Kasparova součástí současného pohledu na 

svět. "Jsme s nimi ve válce, pracovní místa jsou zabíjena a lidé nahrazováni, jako by měli z 

povrchu země úplně zmizet," říká šestapadesátiletý sovětský rodák. 

Kasparov připomíná, že se v roce 1985 stal mistrem světa v šachu poté, co porazil Anatolije 

Karpova. Nějaký čas předtím dokázal během simultánní exhibice v šachu přehrát 32 nejlepších 

strojů z celého světa. "Byla to zlatá éra,(...) stroje byly slabé," vzpomíná šachista. O dvanáct let 

později se podruhé utkal s počítačem Deep Blue firmy IBM. Tento souboj nadšeně sledovaly 

miliony lidí po celém světě. První partii Kasparov vyhrál (a připomněl, že si to už skoro nikdo 

nepamatuje), tu druhou ovládl Deep Blue, v rozhodující partii zvítězil opět počítač. Bylo to poprvé, 

kdy počítač porazil v šachu člověka. "Člověk svůj souboj s umělou inteligencí definitivně prohrál," 

psaly tehdy noviny v USA. Podle Kasparova však šlo především o triumf člověka, respektive tvůrců 

počítače Deep Blue. 

Kasparov předpovídá, že lidi v některých povoláních nahradí stroje. Pokládá si však otázku, zda 

budou skutečně inteligentní. Popisuje, kdy poprvé seděl proti počítači Deep Blue a jak cítil, že 

půjde o něco nového či přímo znepokojujícího. "Nemohl jsem si být jistý, co ta věc dokáže (...), 

poté co jsem prohrál, jsem se ptal sám sebe, zda může být počítač neporazitelný. Znamenalo to 

konec mých milovaných šachů? Tohle byl strach a lidské pochyby. Jediné, co jsem s jistotu o Deep 

Blue věděl, bylo to, že se ničím z toho netrápí," popisoval Kasparov své tehdejší pocity. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d81cde93-22d8-460a-b1a7-b331acc7eda7&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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"Nemůžeme zpomalit, po pravdě musíme jako společnost ještě zrychlit. Technologie nám pomáhá 

překonávat životní těžkosti a nejistoty, musíme proto hledat nové a nové výzvy, kterým čelit. Stroje 

dokáží počítat. Lidé dokáží chápat. Stroje se řídí pokyny. My máme svůj účel. Stroje mají 

objektivitu, my máme vášeň," říká Kasparov, "Neměli bychom se strachovat nad tím, co dnes stroje 

dokážou, měli bychom se bát toho, co dnes ještě nedokážou... Lidstvo nestojí na dovednostech, jako 

je mlácení kladivem nebo dokonce hraní šachu. Je jenom jediná věc, kterou lidé umějí. A to je 

snění. Takže nás nechte snít velkolepě," uzavírá Kasparov svou řeč. 

Stále čelit novým výzvám 

Pokud stroje dostanou správná data, dokážou předčit člověka, říká Anthony Goldbloom z firmy 

Kaggle, která se zabývá tím, jak dokážou stroje zastat lidskou práci a jak celý proces pro obě strany 

co nejlépe uzpůsobit. Jestliže stroje nemají dostatek kvalitních dat, neumějí správně vypočítat to, co 

mají. Síla člověka podle Goldblooma spočívá v tom, aby každý den čelil novým výzvám. 

"Spolupracujeme se stovkami a tisíci expertů, kteří se zabývají důležitými problémy ve výrobě a 

výzkumu. To nám dává unikátní pohled na to, co stroje dokáží, co ne, která zaměstnání mohou v 

budoucnosti zastat a která jsou v ohrožení. 

V roce 2012 se společnost Kaggle rozhodla vyvinout algoritmus, který by známkoval středoškolské 

eseje. Vítězný algoritmus došel v hodnocení studentů ke stejným známkám jako učitel z masa a 

kostí. "Minulý rok jsme se pustili ještě do obtížnější výzvy. Dokáže stroj z otisku sítnice poznat, zda 

lidské oko trpí diabetickou retinopatií (onemocnění oční sítnice, při němž dochází k poškození 

krevních cév, pozn. red.)? A znovu se vítězný algoritmus ve své diagnóze shodoval s výsledky, 

kterých dosáhli lidští oftalmologové," chlubil se Goldbloom ve svém projevu. 

"Učitel dokáže za čtyřicetiletou kariéru přečíst přes deset tisíc esejí, oftalmolog zase zkontroluje až 

50 tisíc očí. Pokud stroje dostanou správná data, lidi v takových úkolech úplně překonají. Stroj 

dokáže přečíst milion esejů či prohlédnout miliony očí během pár minut. U těchto činností nemá 

člověk proti strojům vůbec žádnou šanci," uvedl Goldbloom. 

Vzápětí však uklidňoval posluchače tím, že jsou i činnosti, které stroje neumějí. Nedovedou si 

poradit v nových situacích, které předtím mnohokrát nezažily. "Zásadní limity mají stroje v tom, že 

potřebují velký objem dat, ze kterých mohou vycházet. To lidé nemají. Dokážeme spojit zdánlivě 

nesourodé oblasti, abychom vyřešili problémy, se kterými jsme se dříve nepotýkali. (...) Stroje s 

námi nemohou soupeřit v řešení nových výzev a situací. A to stroje zásadně omezuje v tom, jakou 

práci budou moci v budoucnu místo lidí zastat. 

Ať už se tedy člověk rozhodne dělat cokoliv, měl by se stále snažit čelit novým výzvám a 

překážkám. Pokud se tím bude řídit, bude mít před stroji náskok, končí Goldbloom svou řeč. 

Krátce 

Týdeník Frýdecko-Místecko - 6.6.2017 

rubrika: Třinecko - strana: 06 - autor: (kda) 

... se malí i velcí šachisté Mosty u Jablunkova – Prestižní turnaj Mostecká věž, který je 

zařazen do série Grand Prix ČR v rapid šachu, se opět hlásí ke slovu. V sobotu 10. června 

https://www.ted.com/talks/anthony_goldbloom_the_jobs_we_ll_lose_to_machines_and_the_ones_we_won_t#t-261292
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9ee14aea-7d45-4be9-93fc-dc9d005c8474&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

se sjedou ti nejlepší šachisté právě do Mostů u Jablunkova, aby ukázali své... 

Po roce si města na Lužnici opět podají ruku. I s Křižíkem 

taborsky.denik.cz - 6.6.2017 

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

... Na Velkém šanci se zájemci naučí šermovat, svedou molitanovou bitvu, ohluší je výstřely z 

kanonu, zabaví barokní pantomima anebo obří šachy. Také letos zůstávají v programu oblíbené 

závody dračích lodí, které se utkají na hladině Knížecího rybníka v Táboře, a 

to...  

Když nemůžeš, přidej! 

Lidové noviny - 6.6.2017 

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

Na mistrovství Evropy jednotlivců v Minsku se našim reprezentantům zatím moc nedaří. 

Slavnostní první tah na první šachovnici provedl prezident Evropské šachové federace Zurab Azmajparašvili. U černých figur stojí 

nejlepší český šachista a nasazená jednička mistrovství Evropy David Navara. FOTO ARCHIV 

V nabitém, čtyřsetčlenném startovním poli na mistrovství Evropy jednotlivců, které se nyní hraje v 

běloruském Minsku, má polovina hráčů titul velmistra. Nasazenou ratingovou jedničkou je český 

reprezentant David Navara a o kvalifikační místa na Světový pohár bojují z našich ještě Zbyněk 

Hráček a Vojtěch Plát. 

Po úvodních pěti z celkem jedenácti kol turnaje jsou na špici Ivan Čeparinov (Bulharsko), Hrant 

Melkumjan (Arménie) a Jurij Kuzubov (Ukrajina), kteří zatím ztratili pouhou jednu půlku. Českým 

reprezentantům první polovina turnaje bohužel tolik nevyšla – Navara s Hráčkem mají jen 3,5 bodu 

a jsou průběžně až ve čtvrté, respektive páté desítce celkového pořadí. Plát má ještě o půl bodu 

méně a je na 89. příčce. 

Do konce turnaje však zbývá ještě dlouhých pět kol (šesté se hrálo včera po uzávěrce této rubriky), 

a tak se pořadí v turnaji může ještě několikrát přesypat. Nicméně naši hráči a zejména favorit 

turnaje David Navara budou potřebovat vpravdě zátopkovský finiš, ve kterém sami nic nevypustí a 

soupeřům pořádně zatopí. 

Náplastí na tenký bodový zisk občas bývají krásné partie. Nejstaršímu z českých reprezentantů 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=679884c4-9ab2-4d36-b042-111d1249cc07&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6a48129e-3c18-44e1-a112-631b39e869b9&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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Zbyňku Hráčkovi se v prvním kole povedla hezká kombinace proti domácímu Pavlu Lomakovi. 

Běloruský mezinárodní mistr Pavel Lomako posledním 

tahem centralizoval svého jezdce (10.Jfd5) a asi vůbec 

netušil, jakého úderu se mu od černého dostane... 

10...Sxh3! Černý rozbíjí pěšcový kryt soupeřova krále. 

Sám sice ještě nerochoval, ale jeho král v centru 

šachovnice je zatím v naprostém bezpečí, bílý nemá jak 

vést adekvátní protiútok. 

11.Sxh3 Dxh3 Černý obětovává celou věž, přestává krýt 

pole c7, odkud dostane vidličku, ale mat je víc než 

jakýkoliv materiál. 

12.Jc7+ Kd7 13.Jxa8 h4! Do útoku se kromě dámy a 

střelce ještě zapojí věž z h8. 

14.f4? Pochopitelná snaha vyhnat střelce nefunguje. Bílý 

měl zkusit 14.Df3, ale i zde by černý po 14...Jf6 15.Dg2 

De6 16.Jd5 h3 17.Df3 Vxa8 udržel převahu. 

14...hxg3 a bílý se vzdal, protože matu na h2 či na h1 současně zabránit nelze. 0–1 

Online přenos partií z mistrovství Evropy můžete sledovat na Chess24.com, kde jsou doplněny 

souběžným hodnocením počítačem, a podrobné zpravodajství z Minsku včetně komentovaných 

partií najdete v pátek v Šachovém týdeníku. Tento elektronický časopis vychází již jedenáct let a ve 

formátu PDF je distribuován e-mailem. Vydává ho Pražská šachová společnost a zdarma si ho 

můžete objednat na jejím webu (praguechess.cz) nebo e-mailem (prazska.sachova@gmail.com). 

Dvůr Králové nad Labem 

Claudia - 6.6.2017 

rubrika: miluji cestování - strana: 12 

Foto popis| Na náměstí si můžete nově zahrát i šachy u speciálního stolku. Figurky 

vám půjčí v infocentru. 

Dětská šachiáda 

Právo - 7.6.2017 

rubrika: Severní Morava a Slezsko - strana: 10 - autor: (zr) 

dny děti z Bohumína. Představí se na ní 88 malých šachistů, kteří se v tomto školním roce zapojili 

do pilotního projektu Šachy do škol a absolvovali výuku této královské hry. Šachové partie dnes 

rozehrají děti ze základních škol, o den později se u šachovnic po tkaj... 

Šachiáda přivítá 88 nadšenců 

Havířovský deník +1 - 7.6.2017 

mailto:prazska.sachova@gmail.com
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rubrika: Titulní strana - strana: 01 

Hrou v šachy budou žít dva dny děti z Bohumína. Startuje tu vůbec první bohumínská „šachiáda“. 

Představí se na ní 88 malých šachistů, kteří v tomto školním roce absolvovali výuku této královské 

hry. 

Bohumín pořádá šachovou soutěž pro děti ze základních a mateřských škol 

ČRo Ostrava - 7.6.2017 

pořad: Události regionu - vysíláno: 17:00 - pořadí zprávy: 04 

roste poté, co radnice na školách s odbornými lektory organizuje šachové kroužky. Potvrzuje 

mluvčí městského úřadu Lucie Kolková. Lucie KOLKOVÁ, mluvčí Městského úřadu v Bohumíně -

------------------- Rodiče dětí, které se do projektu Šachy do škol přihlásili,... 

FOTO: Olympijský oheň zaplál nad Náměští. Děti vybojovaly na 800 medailí 

akcezabrnem.cz, regionnamestko.cz,velkobitessko.cz - 7.6.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 - autor: Michaela Kosařová 

... tenisu, ale také v těch, které na letních olympijských hrách zatím zastoupení nemají - petanque, 

in-line bruslení, streetball, bowling či šachy. Na letošním ročníku se poprvé soutěžilo také v 

minigolfu. Pořadateli RODM byly Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou a... 

Stochov hostil soutěž bruslařů 

kladensky.denik.cz - 7.6.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Jan Brabec 

... bruslení. "Přebor zahrnoval celkem devět sportovních soutěží, mezi které patří lehká atletika, 

florbal, sálová kopaná, bowling, šachy, stolní tenis, silový čtyřboj, nohejbal a in-line bruslení. Právě 

v poslední zmiňované disciplíně změřili zástupci několika... 

Vítězem 23. ročníku šachového Memoriálu Karla Bartoše se stal Jakub 

Roubalík 

Slovácké noviny - regionální týdeník - 7.6.2017 

rubrika: Uherskobrodsko/zpravodajství - strana: 04 - autor: (hed) 

... něm i zahrál a obsadil skvělé třetí místo. Novinkou byl zvěřinový guláš, na kterém si 

hráči mohli pochutnat o přestávce. „Dnešní šachové zápolení nejlépe vyšlo na prvním 

místě nejvýše nasazenému Jakubu Roubalíkovi, který získal 7 bodů a povolil jen čtyři...  

Šachové Zaječice s rekordní účastí 

Mladá fronta DNES - 8.6.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 16 - autor: (vot) 

... bylo bezmála pět stovek a soutěžili v několika turnajích. Hlavním bylo Mistrovství 

České republiky družstev starších žáků v rapid šachu, do nějž se zapojilo 63 týmů. „Zlaté medaile 
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získali hráči 2222 ŠK Polabiny Pardubice, již potřetí v poslední době,“ uvedl...  

Historicky první bohumínská šachiáda přivítá devadesátku malých nadšenců 

parlamentnilisty.cz - 8.6.2017 

strana: 00 - autor: PV 

Hrou v šachy budou žít dva dny děti z Bohumína. Startuje tu vůbec první bohumínská „šachiáda“. 

Představí se na ní 88 malých šachistů, kteří se v tomto školním roce zapojili do pilotního 

projektu Šachy do škol a absolvovali výuku této královské hry. Šachové... 

Úvalno otevře první koupaliště bez chemie v regionu 

Právo - 8.6.2017 

rubrika: Severní Morava a Slezsko - strana: 10 - autor: Denisa 

Doležalová 

koupališti budovat až po letošní sezóně,“ upřesnil Šimek. Tobogán, tenis, šachy i knihovna Na 

koupališti za necelých osm miliónů korun budou kromě vodních atrakcí, jako je tobogán, i ty 

suchozemské jako stolní tenis, šachy či venkovní knihovna. Na příští rok zde... 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 8.6.2017 

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

MINSK. První Mistrovství světa kadetů v rapid šachu se hrálo v běloruském Minsku. V 

kategorii do 12 let startovalo 118 dětí. Zvítězil Volodar Murzin (Rusko) před Bardiyou 

Daneshvarem (Indie) 7,5 (9) a Michailem Spizharnym (Bělorusko) 7 bodů. Český zástupce Michael 

Kureš z... 

Festival rekordů a kuriozit odstartuje Tomáš Klus 

pelhrimovsky.denik.cz - 8.6.2017 

rubrika: Kultura - strana: 00 - autor: Denisa Šimanová 

... moci vidět nejdelší Rolls Royce v České republice nebo rekordy v lahvích, jejichž autorem je 

Leopold Heneš. K vidění budou například šachy v žárovce nebo dřevák uvnitř demižónu. Třicet 

minut po osmnácté pak náměstí ožije tradičním Galavečerem rekordů, který bude...  

Bývalý sklad jaderných munic hostí šachový turnaj 

tyden.cz - 9.6.2017 

rubrika: Zábava - strana: 00 - autor: ČTK 

V Atom muzeu v Brdech, bývalém skladu sovětské jaderné munice, budou v sobotu hrát 

desítky amatérských šachistů. Akce Šachy pro mír má upozornit na to, kolik se utratilo za 

zbraně a kolik se utrácí teď. 
 

"Smyslem akce je, aby takovéto sklady nikdy nebyly naostro použity, aby se tam jen hrály šachy 
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anebo konaly koncerty," uvedl Václav Vítovec, zakladatel Nadace Železná opona, která Atom 

muzeum už čtyři roky provozuje. Bývalé sklady má zatím zapůjčené od armády na osm let. 

"Už se hrálo ve vlaku, v balonu, ale v atomovém muzeu ještě nikdy," uvedl Bartoníček. V muzeu je 

stálá teplota kolem osmi stupňů Celsia. Vítáni jsou i ostatní, kteří se turnaje nezúčastní, uvedl 

hlavní organizátor Zdeněk Bartoníček ze šachového klubu Kaznějov na Plzeňsku. Po skončení 

turnaje bude kolem 15.00 prohlídka muzea s výkladem. 

Organizátoři chtějí také touto propagační akcí podnítit zájem dětí a mládeže o šachy, který v 

posledních letech upadá. "Přitom v určitých zemích už je šach povinný předmět na základních 

školách, například v Arménii, ve Vietnamu a v Indii, kde jde hodně nahoru," řekl Bartoníček. Šachy 

podle něj formují charakter. Člověk nesmí být chamtivý, musí být trpělivý a mít chuť pracovat. 

Cílem nadace je vybudovat v Brdech vzdělávací centrum v přírodě, zaměřené na rodiny. Muzeum je 

jediným skladem jaderné munice na světě přístupným veřejnosti. Navštívili už ho například premiér 

Bohuslav Sobotka, bývalý komunistický vůdce Miloš Jakeš, delegace z Austrálie a Nového 

Zélandu, bývalí britští zpravodajští důstojníci nebo nedávno delegace z OSN. Mexická televize tam 

podle Vítovce natočila nejúspěšnější reportáž z bývalého východního bloku, kterou vidělo 200 

milionů lidí. 

Muzeem prošlo dosud zhruba 5000 lidí. Pokud by to nebyl vojenský majetek, bylo by jich podle 

Vítovce mnohem více. Otevírá pravidelně každou sobotu od 13.00, zavřeno má v době, kdy jsou 

prostory zamrzlé. Větší skupinky alespoň 20 lidí se mohou objednat na libovolný termín. "Zájem 

má také odborná veřejnost a spolky vojenských veteránů z celé Evropy," uvedl Vítovec. 

Sraz na turnaj je v sobotu 11.00 ve známém brdském bufetu v Míšově. 

Kam za sportem 

Vyškovský deník +5 - 9.6.2017 

rubrika: SPORT / Na jižní Moravě - strana: 14 

... za Lužánkami. BASEBALL:17.00 DraciBrno–Therwil Flyers, CEB Cup, městský stadion v 

Komárově, 19.00 Olympia Blansko – Třebíč, extraliga. ŠACHY: 18.00 Přebor Brna družstev v 

bleskové hře, sál v restauraci Okruh Pub v Rybnické ul. v Novém Lískovci. SOBOTA FOTBAL: 

17.00... 

Slavnosti pětilisté růže zdražily vstupenky 

5plus2 - 9.6.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: PETR KUBÁT 

00 * Svatební veselí s Vilémem 17.30 * Ohňový průvod 21.50 * Koncert Klíč 22.30 * Vory 

na Vltavě 23.30 * Ohňostroj 24.00 Neděle 18. června * Živé šachy 14.00 * Historický 

průvod 15.30 

 Výsledkový servis 

Vyškovské noviny - 9.6.2017 
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strana: 29 - autor: (ula) 

... 17 81:186 11 TENIS Krajská soutěž – mladší žáci: TC Bajda Kroměříž B – TK Vyškov 2:7, 

starší žáci: TK Vyškov – Bosonohy 6:3. ŠACHY Vyškov: Mládežnický bleskový turnaj měl 15 

účastníků. Výsledek: 1.–2. Ondřej Mikulášek (Svornost Rousínovec), Marek Hruška... 

Sezona letních festivalů plná hvězd začíná 

Pardubický deník +8 - 9.6.2017 

rubrika: Téma - strana: 04 

... Letiště Hradec Králové 5. 7.–9. 7. Obscene festival Extreme 

www.obsceneextreme.cz Trutnov 13. 7. - 30. 7. / Czech Open, mezinár. 

festival šachu a her www.czechopen.net Tipsport aréna Pardubice 14. 7. / Rap-Air 

https://www.facebook.com/ events/626871527472712/ Týniště nad Orlicí... 

Orientační běh je jako běžet maraton a u toho hrát šachy 

zpravy.iDNES.cz - 10.6.2017 

rubrika: Zprávy iDNES.cz / Běhání - strana: 00 - autor: Rungo.cz, Šárka Spáčilová 

... dravosti a fyzické kondici, důležitá je také motivace. Člověk si pořád musí dávat pozor. Je to jako 

by běžel maraton a přitom hrál šachy. Dlouhé elitní tratě se běhají i dvě hodiny a je na nich nutná 

absolutní koncentrace. Každá chybička může stát vítězství, ti... 

Nejman nakonec skončil uprostřed výsledkové listiny 

Náchodský deník - 10.6.2017 

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

Kostelec nad Orlicí – Na turnaji šachové mládeže v Kostelci nad Orlicí se dařilo sedmiletému 

Davidu Vejmanovi ze Sokola Náchod, který v konkurenci starších žáků uhrál v sedmi kolech čtyři 

body a mezi sedmnácti účastníky skončil na velmi pěkném osmém místě. 

Cibulka vyhrál turnaj v Polsku 

Náchodský deník - 10.6.2017 

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

Náchodsko – Turnaj v rapid šachu mládeže v polském letovisku Szczawno Zdrój 

vyhrál teprve dvanáctiletý Josef Cibulka, člen šachového oddílu TJ Hronov, když v devíti kolech 

uhrál 7,5 bodu a zvítězil s jednobodovým náskokem. 

Drašnar přispěl Ortexu ke dvaadvacáté pozici 

Náchodský deník - 10.6.2017 

rubrika: Sport / Náchodsko - strana: 12 - autor: (jč) 
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Náchodsko – Populárních Zaječic, Mistrovství České republiky družstev starších žáků v šachu, se z 

náchodského regionu zúčastnil pouze Lukáš Drašnar z Nového Města nad Metují. Drašnar hostoval 

za družstvo Ortex Hradec Králové na třetí šachovnici, kde uhrál... 

Letní bazény zahájily další sezonu 

strakonicky.denik.cz - 10.6.2017 

rubrika: Moje Strakonicko - strana: 00 - autor: Petr Škotko 

... a badmintonový kurt. V areálu je také osmnáctijamkové hřiště na minigolf a hřiště na 

beachvolejbal. Zpestřením jsou velké zahradní šachy. Ceny vstupného pro tuto sezonu zůstávají 

stejné jako v minulých letech. Blatná Na den dětí otevřeli relaxační areál také v... 

Sporťáček najde dětem zábavu na míru 

Mladá fronta DNES - 10.6.2017 

rubrika: Kraj Karlovarský - strana: 19 - autor: (pmk) 

parkour & freerunning, fotbal, krav maga, kickbox, americký fotbal, judo, karate, capoeira, squash, 

ricochet, krasobruslení, volejbal, pole dance či šachy. 

Přebornicí je opět Růžičková 

Náchodský deník - 10.6.2017 

rubrika: Sport / Náchodsko - strana: 12 

Šachy Náchodsko – V otevřeném šachovém krajském přeboru jednotlivců v Janských 

Lázních obhájila Radka Růžičková z Jaroměře své prvenství mezi ženami a stala se po třetí 

za sebou krajskou přebornicí. Radka Růžičková (Jaroměř, 1833) – Kristýna Otrubová... 

Chvilka nad šachovnicí 

Brněnský deník, Vyškovský deník +1 - 10.6.2017 

rubrika: Sport / Brno a okolí - strana: 13 

Brnan v Minsku. Krome mistrovství Evropy jednotlivcu se konalo v beloruském 

hlavním meste Minsku první Mistrovství sveta kadetu v rapid šachu i 

bleskovéhrevkategoriích 8,10a12let-zvlášt pro chlapce a dívky. Michael Kureš z 

brnenské Lokomotivy si vyzkoušel obe souteže. V rapidu... 

Šest důvodů, proč číst knížky 

novinky.cz - 11.6.2017 

rubrika: Žena - Styl - strana: 00 - autor: Ivana 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,... 
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Šachy pro prezidenta 

Písecký deník +6 - 12.6.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 

Dnes začíná třídenní cesta Miloše Zemana po kraji. Zamíří i do firmy Engel Strojírenská v Kaplici. 

Tady mu darují šachy, které na snímku ukazuje Monika Řezníčková, a láhev padesátiprocentní 

hruškovice. Pro oba dary vyrobili zaměstnanci Engelu originální obaly s logem... 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

Lidové noviny - 12.6.2017 

rubrika: Sport - strana: 16 

164. HIRT CCC) -54. 2. etapa: 1. Gilbert (Belg./Quick-Step) 4:22:36, ...52. HIRT, 57. 

ŠTYBAR všichni stejný čas, 58. BÁRTA -24, 62. CINK -3:30. Šachy ME: 1. Matlakov 

(Rus.) 8,5, ...8. NAVARA 8,0, 48. HRÁČEK 7,0, 87. PLÁT 6,5. 
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Mistr světa přijíždí do Prahy 

Lidové noviny - 13.6.2017 

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

Šachový festival ČEZ Chess Trophy bude hostit zápas velmistrů Navary a Ivančuka. 

David Navara se s Vasilem Ivančukem utkal v Praze již v roce 2009 FOTO ČTK 

Vrchol šachové sezony – minimálně pro diváky v Praze – je tady. Pozítří v Michnově paláci v Praze 

na Kampě začne zápas na dvanáct partií v rapid šachu mezi nejlepším českým šachistou Davidem 

Navarou a rapidovým mistrem světa Vasilem Ivančukem. 

Přijďte se na Kampu podívat, jak tento atraktivní duel bude probíhat. Všechny partie pro diváky v 

Michnově paláci bude komentovat zkušený český velmistr Robert Cvek, a navíc se můžete těšit na 

bohatý doprovodný program celého festivalu ČEZ Chess Trophy 2017. 

Každý den od čtvrtka 15. června do neděle 18. června se začíná v 15 hodin a kromě zápasu 

velmistrů si budete moci prohlédnout dvě šachové výstavy a poslechnout šachové přednášky. 

Jedním z hostů festivalu bude i legendární český velmistr Vlastimil Hort. 

Favoritem zápasu je mistr světa Vasil Ivančuk, který má nejen více zkušeností a vyhrál vzájemný 

zápas před osmi lety, ale má také o více než sto bodů vyšší rapidový rating – 2827 vs. 2716. 

Nicméně nejvíce bude záležet na aktuální formě, jakou si oba hráči k zápasu do Prahy přivezou. 

Český reprezentant hrál minulé dva týdny na mistrovství Evropy v Minsku, kde začal dost vlažně, 

ale velmi dobrým finišem se dostal na osmé místo, pouhý půlbod za vítěze. Ukrajinský velmistr hrál 

Capablankův memoriál na Kubě a naopak ho měl rozehraný velmi dobře, ale dvěma prohrami v 

závěrečné třetině přišel o vítězství na svém oblíbeném turnaji. 

Tradiční Capablankův memoriál tak nakonec přesvědčivě vyhrál indický velmistr Krišnan 

Sasikiran, který hraje v české šachové extralize za Nový Bor, když získal 6,5 bodu z deseti partií ao 

celý bod předčil druhého Vasila Ivančuka a třetího Samuela Shanklanda. 

Mistrovství Evropy v Minsku se hrálo na 11 kol a ve 400členném startovním poli bylo 200 

velmistrů! Český reprezentant David Navara byl nasazenou jedničkou, protože absolutní světová 

špička se ME obvykle neúčastní, a spolu s ním nás v Bělorusku reprezentovalo ještě několik 

šachistů (mezi nimi i velmistři Zbyněk Hráček a Peter Michalík a mistr Vojtěch Plát). 

Na stupně vítězů se na Mistrovství Evropy probojovali dva ruští velmistři a jeden gruzínský, kteří 

shodně získali 8,5 bodu. O vítězství Maxima Matlakova před Baadurem Džobavou a Vladimirem 

Fedosjevem rozhodlo pomocné hodnocení. Za nimi byla jedenáctičlenná skupina osmibodových, v 

níž byl právě David Navara. Další z našich Zbyněk Hráček skončil na 48. a Vojtěch Plát na 87. 

místě. 

PAVEL MATOCHA 
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ČEZ Chess Trophy 2017 

Michnův palác na Kampě (vstup Všehrdovou ulicí) 

■ čtvrtek 15. června 

15.00 – vernisáže výstav uměleckých šachových souprav a šachových fotografií 

16.00 – zápas Navara vs. Ivančuk 

■ pátek 16. června 

15.00 – kvíz velmistra Horta o legendárním Bobbym Fischerovi 

16.00 – zápas Navara vs. Ivančuk 

■ sobota 17. června 

15.00 – přednáška velmistra Cveka o šachových zahájeních 

16.00 – zápas Navara vs. Ivančuk 

■ neděle 18. června 

15.00 – simultánka velmistra Ivančuka proti 25 soupeřům 

FAKTA A VÝSLEDKY 

Horizont - 13.6.2017 

rubrika: Horizont - strana: 12 - autor: (BA) 

... Mendrok, Vranka), Lískovec – Vendryně „B“ 6:3 (Wawreczka, Duda, Neuman), Milíkov – 

Frýdlant „B“ 4:1 (Samiec 2, Franiok, Polák). ŠACHY Dva šachové turnaje v Mostech u Jablunkova 

uspořádal o víkendu místní oddíl. Pro žáky základních škol byl připraven...  

Na pražské Kampě začíná šachový festival: Vystaví vítězné fotografie z Blesku 

blesk.cz - 14.6.2017 

rubrika: Praha - Servis - strana: 00 

Čtyřdenní souboj nejlepšího českého šachisty Davida Navary (32) s mistrem světa Vasilijem 

Ivančukem (48) v rapid šachu na 12 partií bude ozdobou festivalu ČEZ Chess Trophy 2017 v 

pražském Michnově paláci na Kampě. Festival začíná ve čtvrtek 15. června od 15 hodin... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=db687868-b72d-4dc7-914a-6c5e4353c5e6&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b90d89bf-47c1-4f5f-8003-7e32c49341d6&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Do Prahy přijede šachový velmistr Vasil Ivančuk. Utká se s Davidem Navarou 

prazsky.denik.cz - 14.6.2017 

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

Praha - Tento týden přijede do hlavního města mistr světa v rapid šachu Vasil Ivančuk. Utká se tu 

v zápase na 12 partijí s nejlepším českým šachistou Davidem Navarou. Zápas obou velmistrů bude 

hlavním bodem programu šachového festivalu ČEZ CHESS TROPHY.  

Festival bude zahájen už ve čtvrtek 15. června v 15 hodin vernisáží dvou výstav. Na první mohou 

návštěvníci obdivovat umělecké šachové figury od studentů VŠUP, na druhé zase šachové 

fotografie z kaváren a hospod. Od 16 hodin pak začne první rapid partie mezi velmistry Navarou a 

Ivančukem. Velmistři odehrají každý den 4 partie.  

Festival pak skončí v neděli v 18 hodin a to simultánkou velmistra Ivančuka proti 25 soupeřům. 

Festival podporuje hlavní město Praha a městská část Praha 1. Kompletní program je k dispozici na 

webu Pražské šachové společnosti. 

Šachový festival 

Blesk - 14.6.2017 

rubrika: Praha - strana: 05 - autor: (ae) 

PRAHA - Čtyřdenní souboj nejlepšího českého šachisty Davida Navary (32) s mistrem 

světa Vasilijem Ivančukem (48) v rapid šachu na 12 partií! To bude k vidění na festivalu 

Chess Trophy 2017 v pražském Michnově paláci na Kampě. Akce začíná zítra v 15 hodin 

vernisáží výsta...  

Šachová špička je v Teplicích 

Teplický deník - 14.6.2017 

rubrika: Sport - Teplicko - strana: 11 - autor: (red) 

Teplice jsou v těchto dnech hlavním městem na šachové mapě České republiky. Teplice – Až do 

neděle se v estrádním sále Domu kultury koná mezinárodní šachový turnaj Teplice Open 2017. Do 

lázeňského města přijelo celkem 166 hráčů, z toho čtrnáct velmistrů a... 

Kam dnes za kulturou 

Strakonický deník - 14.6.2017 

rubrika: Strakonicko / Sport a servis - strana: 04 

STRAKONICE RC Beruška ŠACHY PRO DĚTI – pro začátečníky a mírně 

pokročilé, od 17 hodin. Zámecký sálek ZUŠ ABSOLVENTSKÝ KONCERT – od 

17.15 hodin. Kino ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL – milostné drama ČR, promítání pro 

seniory a handicapované, od 9.30 hodin.... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=cbae5808-f77f-41d1-87b7-420bd6e4fa99&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://www.praguechess.cz/
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f6676593-a6a2-483d-bda4-237fe9c6d1bb&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3af62a9d-c6bb-4135-b4fa-773b13893a4d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=db592928-f099-4965-8c6a-f247d078b3a0&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Na slavnostech v Krumlově se bude hodovat 

ceskokrumlovsky.denik.cz - 14.6.2017 

rubrika: Kultura - strana: 00 - autor: Kamila Dufková 

... německého Burghausenu. Historická hudba bude znít ulicemi. Z 200 programů a 80 souborů 

čekejte např. divadelní představení živých šachů či ohňostroj. Došlo ke zvýšení vstupného z 200 na 

300 Kč. Krumlovští občané budou jako loni platit 100 Kč. „Náklady nám... 

Tipy, kam vyrazit ve středu na Strakonicku za kulturou 

strakonicky.denik.cz - 14.6.2017 

rubrika: Moje Strakonicko - strana: 00 - autor: Jana Štroblová 

... oblastí z nichž každou uspořádal a servíruje veřejnosti kurátor z řad nejbližších přátel autora, 

potrvá do 28. června. RC Beruška ŠACHY PRO DĚTI – pro začátečníky a mírně pokročilé, od 17 

hodin. Zámecký sálek ZUŠ ABSOLVENTSKÝ KONCERT – od 17.15 hodin. Kino... 

Program 31. ročníku Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově 

Českokrumlovský deník - 14.6.2017 

rubrika: Českokrumlovsko - strana: 04 

... Wolgemut, 13.30 – 14.00 Paolo Garbanzo, 14.00 – 14.30 Krless, 14.30 – 15.00 Kejklíř Pupa. 

Klášterní zahrada: 14.00 – 15.00 Živé šachy – šachová partie s živými figurami na šachovnici 8 x 8 

metrů. Klášterní kostel: 17.00 Varhanní koncert. Hotel Růže: 11.00... 

Krnov přivítá mladé šachové talenty z celé republiky 

bruntalsky.denik.cz - 15.6.2017 

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

Mistrovství České republiky v šachu se mohlo konat v Brně, Ústí nad Labem nebo Pardubicích. 

Proč nakonec padlo rozhodnutí, že mladí šachoví mistři rozehrají své partie v Krnově? 

Šestičlenné týmy družstev mladších žáků se o tomto víkendu utkají v Krnově. „Do konkurzního 

řízení na pořádání mistrovství se přihlásily tradiční silné šachové oddíly. Jsme rádi, že šachový svaz 

právě naši přihlášku vyhodnotil jako nejlepší. Svým způsobem tak ocenil i práci s šachovou mládeží 

v našem bruntálském okrese," pochvaloval si ředitel turnaje 

Karel Handlíř starší. 

Šachy na Krnovsku jsou v poslední době na vzestupu. TJ Tatran Město Albrechtice získala v roce 

2015 statut krajského tréninkového centra mládeže (KCTM) v šachu a soustřeďuje mladé šachisty 

z Města Albrechtic a mládežnický šachový oddíl Lokomotivy Krnov. 

„Naše KCTM se může pochlubit řadou úspěchů, z nichž nejvíce si ceníme postupu na mistrovství 

České republiky družstev i jednotlivců a postupu do první ligy mladšího dorostu," uvedl Pavel 

Čech, předseda mládežnického oddílu Lokomotivy Krnov. 

ŠACHY HRAJÍ VE ŠKOLCE, JSOU I ŠKOLNÍ PŘEDMĚT 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=59081ba2-97ed-4964-9c7a-025e80ebee59&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e18af9ad-04ed-4c70-bee6-2e0cb5b045c7&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2038d0b4-a97c-4389-9852-f42ddfe74699&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=cbd6f7e7-433e-41ad-ad0f-e2d93dc8100e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachy jako nepovinný předmět zavedli na Základní škole Janáčkovo náměstí v Krnově, výuka 

šachu probíhá i v některých mateřských školách. „Vše nasvědčuje tomu, že krnovský mládežnický 

šach má zaděláno na skvělou budoucnost," doplnil Pavel Čech. 

Mistrovství ČR družstev mladších žáků bude zahájeno v pátek v 19.45 hodin v krnovském divadle. 

Slavnostního večera se zúčastní představitelé kraje, Krnova, Města Albrechtic i Mikroregionu 

Krnovsko. 

„Jsme rádi, že mezi 28 nejlepšími týmy České republiky si vybojovalo účast i naše družstvo. 

Dynamický rozvoj mládežnického šachu by nebyl možný bez podpory města Krnova, Města 

Albrechtic a Mikroregionu Krnovsko," dodal Handlíř st. 

Mistr světa v rapid šachu Ivančuk vede nad Navarou 

isport.cz - 15.6.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 

Česká šachová jednička David Navara po úvodním dnu exhibičního utkání v rapid šachu v Praze 

prohrává s Vasilem Ivančukem 1,5:2,5 bodu. Ve zrychlené hře, v níž mají oba šachisté na své tahy 

jen dvacet minut, host z Ukrajiny dokazuje, že ne náhodou v této variantě...  

Krnovsko se stalo šachovou velmocí, brzy přivítá mladé 

talenty z celé republiky 

Bruntálský a krnovský deník - 15.6.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: GABRIELA MATHIASOVÁ 

mládežnického oddílu Lokomotivy Krnov. ŠACHY HRAJÍ VE ŠKOLCE, JSOU I ŠKOLNÍ 

PŘEDMĚT Šachy jako nepovinný předmět zavedli na Základní škole Janáčkovo náměstí v Krnově, 

výuka šachu probíhá i v některých mateřských školách. „Vše nasvědčuje tomu, že... 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 15.6.2017 

rubrika: Sport - Na jižní Moravě - strana: 13 - autor: (kal) 

rapid šachu 2016-2017 pokračoval turnajem v Mostech u Jablunkova za účasti 137 

šachistů. Výsledek: 1. Ladislav Langner (TŽ Třinec) 8(9), 2.–3. Petr Velička (HM 

Ostrava), Jan Sosna (Slavoj Poruba) 7,5, 4.–5. Piotr Piesik (Polsko), Milan Walek (TŽ Třinec) 7, 

6.–8. Vojtěch... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e291a30d-4990-4fcd-905e-c7e5c4f03871&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f3b9b20e-cce2-4717-9b48-4ea60c18a1cc&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f3b9b20e-cce2-4717-9b48-4ea60c18a1cc&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d1bd6847-637b-4ad4-8664-b991a36a65f2&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Pochodeň sportovních her zapálila Kateřina Neumannová 

denik.cz - 15.6.2017 

rubrika: Regiony - strana: 00 - autor: Veronika Hošková 

... - gram prevence je lepší než kilogram intervence“. Soutěže v disciplínách atletika, florbal, 

minikopaná, silový víceboj, stolní tenis, šachy nebo střelba ze vzduchové pušky, proběhnou v pátek 

16. června. Děti z mateřských školek budou soutěžit v dětském...  

SERVIS 

Pražský deník - 15.6.2017 

rubrika: Servis - strana: 14 

... tvorbou Divadla Bratří Formanů. Smíchovská náplavka Praha 5 do 18. 6. Šachový 

festival ČEZ Chess Trophy 2017 Mistr světa v rapid šachu Vasil Ivančuk přijíždí tento týden do 

Prahy, aby se utkal v zápase na 12 partií s nejlepším českým šachistou Davidem Navarou.... 

Na slavnostech v Krumlově se bude hodovat 

Českobudějovický deník - 15.6.2017 

rubrika: Českobudějovicko - strana: 02 - autor: (kam) 

... Historická hudba bude znít ulicemi. NAVÝŠENÍ CENY Z 200 programů a 80 souborů čekejte 

např. divadelní představení živých šachů či ohňostroj. Došlo ke zvýšení vstupného z 200 na 300 Kč. 

Krumlovští občané budou jako loni platit 100 Kč. „Náklady nám...  

Začínají Slavnosti růže. Dopravu omezují uzavírky 

Mladá fronta DNES - 15.6.2017 

rubrika: Jižní Čechy - strana: 16 - autor: Petr Kubát 

průvod 15.00 Svatební veselí s Vilémem 17.30 Ohňový průvod 21.50 Koncert Klíč 22.30 Vory na 

Vltavě 23.30 Ohňostroj 24.00 Neděle 18. června Živé šachy 14.00 Historický průvod 15.30 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 15.6.2017 

rubrika: Sport/Z regionu - strana: 14 

... v Minsku Kromě mistrovství Evropy jednotlivců v běloruském hlavním městě Minsku 

se konalo první mistrovství světa kadetů v rapid šachu i bleskové hře v kategoriích 8, 10 a 

12 let. Zvlášť pro chlapce a dívky. Michael Kureš z brněnské Lokomotivy si vyzkoušel obě... 

Hradec Králové letos přidá majitelům na opravy památkově chráněných budov téměř 

deset milionů 

parlamentnilisty.cz - 15.6.2017 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d8fbe446-139e-481c-9045-916b09a72ff0&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f8eafb3a-c73c-4939-b76a-15e8ff4e109e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7edf8fe6-d70d-4248-8fac-397e6eb2a57f&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b64d0dde-0e68-411f-8e02-03c8e302f8ce&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0466c1eb-ada4-450e-92d3-57db3d0b5278&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a5175057-5e72-43b6-902d-d72d5ad7df45&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a5175057-5e72-43b6-902d-d72d5ad7df45&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

strana: 00 - autor: PV 

... „Velkou část těchto dotací tvoří příspěvky na nejrůznější turnaje, soutěže a závody, od 

teakwonda přes orientační běh až po šachy,“ vysvětlil Milan Jaroš, náměstek primátora pro školství 

a sport. Město podpoří například letošní ročník šachového... 

Navara prohrává v šachové exhibici s Ivančukem už o dva body 

isport.cz, sport.cz - 16.6.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 

Český šachista David Navara ve druhém dnu exhibičního utkání v rapid šachu v Praze dokázal 

jednou porazit mistra světa v této variantě královské hry Vasila Ivančuka, celkově už ale prohrává o 

dva body. Ukrajinský soupeř z osmi dosavadních partií vyhrál tři a před zbývajícími čtyřmi, které se 

odehrají v sobotu opět v Michnově paláci, vede 5:3. 
  

 

Český šachista David Navara (vlevo) a Ukrajinec Vasil Ivančuk. Roman Vondrouš, ČTK 

Navara ukončil Ivančukovu neporazitelnost v exhibici až v sedmé partii, prvnímu úspěchu 

domácího hráče ale předcházela druhá výhra ukrajinského favorita a hrací den skončil dalším 

Ivančukovým triumfem. 

Ve zrychlené hře mají šachisté na své tahy jen dvacet minut. Ivančuk se stal v prosinci mistrem 

světa, poté co v Dauhá sesadil z rapidového trůnu fenomenálního Nora Magnuse Carlsena. 

Na šachovém festivalu zápasil mistr světa 

prahatv.eu - 16.6.2017 

rubrika: PRAHA 1 - strana: 00 - autor: Jana Schillerová 

Již 15 let se pravidelně každý rok utkávají ti nejlepší šachoví mistři v Praze 1. Letos se Čez Chess 

Trophy účastnil rapidový mistr světa, který se utkal s naší největší hvězdou Davidem Navarou. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=028bc276-7edd-45e5-81f3-d368b1c699f0&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://www.ctk.cz/
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6edfd96a-dfac-4d8b-b90f-769f7348aebf&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Michnův palác na pražské Kampě hostil další ročník šachového festivalu. Letos se na něm utkal 

nejlepší český šachista David Navara s rapidovým mistrem světa Vasilem Ivančukem. 

"Velmistři zde sehrají zápas na 12 partií v rapid šachu. Od čtvrtka do soboty hrají každý den 4 

partie a v neděli poté velmistr Ivančuk bude hrát simultánku zhruba proti 25 amatérům," řekl Pavel 

Matocha, předseda Pražské šachové společnosti. 

"Věřím, že to bude velmi zajímavé, protože velmistr Ivančuk rozumí šachům, hraje nejrůznější 

zahájení, do světové špičky patří už od roku 89, kdy mě byly 4 roky, takže se na to utkání těším," 

řekl český šachista, David Navara. 

Šachový festival Čez Chess Trophy 2017 se pravidelně koná pod záštitou starosty Městské části 

Praha 1 Oldřicha Lomeckého. Ten letošní ročník slavnostně zahájil prvním tahem. 

"Zahájil jsem jim za bílé figurky za Davida Navaru tahem d2-d4, což je dámský gambit, který 

postupně přešel do slovanské hry," řekl Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. 

"Pořadatelé se snaží, aby každý ten ročník byl něčím zvláštní, ať už osobnostmi, výstavou nebo 

doprovodným programem," řekl Filip Kračman, radní MČ Praha 1. 

Kromě duelů velmistrů mohli návštěvníci vidět i výstavu šachových figur a šachových fotografií.  

Nové kluby v ostravské vědecké knihovně již od září 

novinky.cz - 16.6.2017 

rubrika: Vaše zprávy - strana: 00 - autor: Marcela Stehlíková 

Zajímají vás informace o nových knihách či zdravém životním stylu, starší populární hudba, ruční 

práce, šachy nebo scrabble? Potom neuděláte chybu, pokud navštívíte vědeckou knihovnu v 

Ostravě. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě nově nabízí zájemcům ve... 

Český Krumlov chystá velkolepou hostinu 

Právo - 16.6.2017 

rubrika: Jihozápadní Čechy - strana: 09 - autor: Pavel 

Orholz 

... hned na třech místech: na I. zámeckém nádvoří, Klášterním dvoře a v Široké ulici. Na oblíbené 

divadelní představení Živých šachů s živými figurami se letos vydejte nikoliv na otáčivé hlediště, 

nýbrž do Klášterní zahrady. Návštěvníci Krumlova však... 

TIP NA VÍKEND 

Vyškovský deník +5 - 16.6.2017 

rubrika: Tip na víkend - strana: 02 

... jídlo,“ řekla jedna z organizátorek Andrea Šromová. Na místě také budou zdarma k 

zapůjčení koloběžky, výbava na badminton nebo obří šachy. Kde: park Lužánky, Brno Za 

kolik: zdarma Hrušecký hospodářský den sobota od 10.30 Od orby přes zasetí a sklizeň po 

dožínky... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=08dc3ae7-0f9e-4046-bf5b-8a8f06fc5bac&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c2a67345-f3b9-45ce-8ba2-5ca52e5e35d6&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=453e21bb-e314-4769-838f-b23b3fbbcede&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

SPORTOVNÍ VÍKEND NA KRÁLOVÉHRADECKU 

Hradecký deník - 16.6.2017 

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

... koná od 8h ve Vysoké za úcasti 6 týmu: Vysoká, Predmerice, H. Jelení, Metice, 

Býšt, Velichovky. RUGBY: Liga: Slavia HK – Chrudim (11.30). ŠACHY: Valná 

hromada ŠK Lípa se koná od 14h v Hostinci u Pol. myslivcu na Chlumu. NEDELE 18. CERVNA 

AMERICKÝFOTBAL:III. liga: DragonsHK –... 

Město přidá majitelům na opravy památkově chráněných budov 

kralovehradeckenovinky.cz - 16.6.2017 

rubrika: regiony - strana: 00 

... „Velkou část těchto dotací tvoří příspěvky na nejrůznější turnaje, soutěže a závody, od 

teakwonda přes orientační běh až po šachy,“ vysvětlil Milan Jaroš, náměstek primátora pro školství 

a sport. Město podpoří například letošní ročník šachového... 

Býčí skála se otevře turistům. V Lužánkách si lidé zastřílí z luku 

blanensky.denik.cz +4 - 16.6.2017 

rubrika: Z regionu - strana: 00 - autor: Leona Paroulková, Redakce 

... jídlo," řekla jedna z organizátorek Andrea Šromová. Na místě také budou zdarma k zapůjčení 

koloběžky, výbava na badminton nebo obří šachy. Kde: park Lužánky, Brno Za kolik: zdarma 

Hrušecký hospodářský den sobota od 10.30 Od orby přes zasetí a sklizeň po 

dožínky tak... 

V KOTLINĚ ZAHÁJILI SPORTOVNÍ HRY 

Pelhřimovský deník +1 - 16.6.2017 

rubrika: Vysočina/Pelhřimovsko - strana: 03 

Foto popis| drogou je sport – gram prevence je lepší než kilogram intervence. Soutěže v 

disciplínách atletika, florbal, minikopaná, silový víceboj, stolní tenis, šachy nebo střelba ze 

vzduchové pušky se konají dnes. 

Šachy 

Náchodský deník - 17.6.2017 

rubrika: Sport/Náchodsko - strana: 13 

Broumov – Devátý ročník bleskového turnaje jednotlivců „Broumovský gambit“ se hrál 

poprvé v kreslírně broumovského kláštera Hrající rozhodčí Petr Čechura (Náchod) vyhlásil 

celkové pořadí po osmi kolech: 1. Štěpán (Hradec Králové) 7; 2. Kačírek st. (Rychnov) 6,5; 3. – 4. 

Průdek (Krásná Lípa) a… 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=28cbe825-6a4a-497e-93b3-79bf61459b7a&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3343a654-8906-4756-855e-020f00c3d20e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ef73fd4b-48fc-4c8e-90bb-03cb254d5c73&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=88be1f05-22c5-4c3a-ab1e-7b101aea6623&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4852da9b-3e6c-4ce4-a08d-bfb77bb9a62f&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Ivančuk v exhibici v rapid šachu porazil Navaru o tři body 

isport.cz,sport.cz,sport.IDNES.cz - 17.6.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 

David Navara prohrál v exhibičním utkání v rapid šachu v Praze s mistrem světa v této disciplíně 

Vasilem Ivančukem o tři body. V Michnově paláci se každý den hrály čtyři partie, ukrajinský 

velmistr byl pokaždé o bod lepší a celkově zvítězil 7,5:4,5. 

Navara dokázal...  

V Rychnově opět roste nová šachová generace pro 

„Zaječice“ 

Rychnovský deník - 17.6.2017 

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

ŠACHY Rychnov n K. – Šachové „Zaječice“ patří již 55 let k české šachové kultuře. Nejstarším 

žákovským turnajem v rámci celého ska prošli všichni současní slovenští i čeští velmistři. 

Obrovskou ctí rychnovského šachu je to, že celkem třikrát 

v... 

Vítězkou STAMAT ligy se stala Steinová 

benesovsky.denik.cz - 17.6.2017 

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

Chocerady – Šachová škola STAMAT uspořádala čtrnáctý turnaj pro děti. Do školní jídelny ZŠ 

Chocerady dorazilo 35 mladých nadějí. Šlo o čtvrtý a poslední turnaj končícího školního roku 

2016/2017, a proto bylo rovněž vyhlášeno konečné pořadí letošní STAMAT ligy. V ní triumfovala 

Kamila Steinová, která tak převzala putovní pohár od Kryštofa Křížka, vítěze předchozích dvou 

ročníků. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=598ca5f2-29c9-41e7-8d29-9bbd110da919&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=98c839a2-d5dd-431a-8092-a4abdc51895e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=98c839a2-d5dd-431a-8092-a4abdc51895e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=83c42775-bcc7-40c3-bd3c-36cac953eacc&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Va STAMAT lize 2016/2017 triumfovala Kamila Steinová před Janem Svobodou (vlevo) a Daliborem Křivánkem. Foto: Karel Jukl 

Choceradský turnaj byl velmi vyrovnaný. Po devíti kolech se na stupních vítězů seřadili tři hráči se 

sedmi body. Nejlepší pomocné hodnocení přisoudilo vítězství Jáchymu Němcovi z Říčan, za ním 

následovali Daniel Juhaňák z Unichess a Tobias Pressler z Říčan. 

Velkou konkurenci tentokrát neměla mezi dívkami Kamila Steinová z kroužku šachové školy 

STAMAT, která s 6,5 body obsadila celkově páté místo a jasně zvítězila. Další dvě dívky skončily 

daleko za ní. Stříbrná Gabriela Vodičková z Říčan vybojovala 3,5 bodu a celkově dosáhla na 

29. místo, bronz připadl Natálii Skolkové ze Stříbrné Skalice, která uhrála o půl bodu méně a 

obsadila 33. pozici. 

V kategorii určené pro začínající hráče bez výkonnostních tříd byl bezkonkurenčně nejlepší Daniel 

Juhaňák z Unichess. Následovali jeho oddílový kolega Jakub Tesař, který s 5,5 body celkově dosáhl 

na osmé místo, a Mikuláš Němec z Říčan, jenž se se stejným bodovým ziskem umístil o dvě příčky 

dále. 

V letošní STAMAT lize, která je určena pro děti z kroužků šachové školy STAMAT, byl ještě po 

třetím turnaji ve vedení Jan Svoboda. V Choceradech se mu však nepodařilo jednobodový náskok 

udržet a díky dobrému závěrečnému výkonu ho nakonec předstihla Kamila Steinová. Bronzovou 

medaili si na krk pověsil Dalibor Křivánek. Kryštof Křížek, hlavní favorit a vítěz předchozích dvou 

ročníků, se letos zúčastnil pouze dvou ze čtyř konaných turnajů, a proto v celkovém součtu nemohl 

získat dostatek bodů, aby získal hattrick. 

Děkujeme dětem, rodičům a trenérům za jejich účast a těšíme se na shledanou na další z našich 

šachových akcí. S mnohými se jistě uvidíme na našem šachovém táboře, který proběhne v srpnu 

v Růžené. 

http://benesovsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=achywevw&back=3350955852-62-2


 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Brněnský deník +1 - 17.6.2017 

rubrika: Sport / Brno a okolí - strana: 13 

řídí Jan Kalendovský Síla autority. V běloruském Minsku skončilo 10.června 2017 

mistrovství Evropy jednotlivců v šachu. Z desítky českých reprezentantů uspěl v 

396členném startovním poli pouze první nasazený velmistr David Navara, který díky skvělému 

finiši (3,5-4)... 

Sportovní víkend aneb Kam v okrese vyrazit při sobotě 

hradecky.denik.cz - 17.6.2017 

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

Jelení, Mětice, Býšť, Velichovky. Rugby Liga: Slavia HK – Chrudim (11.30). Skatepark Hradec 

Králové: Šimkovy sady – veřejnost (11 – 21, neděle 12 – 20). Šachy Chlum: Valná hromada ŠK 

Lípa se koná od 14 hodin v Hostinci u Polních myslivců na Chlumu. Lubomír Douděra" 

Město přidá majitelům na opravy památkově chráněných budov 

kralovehradeckenovinky.cz - 17.6.2017 

rubrika: regiony - strana: 00 

... „Velkou část těchto dotací tvoří příspěvky na nejrůznější turnaje, soutěže a závody, od 

teakwonda přes orientační běh až po šachy,“ vysvětlil Milan Jaroš, náměstek primátora pro školství 

a sport. Město podpoří například letošní ročník šachového... 

V Rychnově opět roste nová šachová generace pro „Zaječice“ 

rychnovsky.denik.cz - 18.6.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Leoš Dragúň, Redakce 

Rychnov nad Kněžnou - Šachové „Zaječice" patří již 55 let k české šachové kultuře. Nejstarším 

žákovským turnajem v rámci celého Československa prošli všichni současní slovenští i čeští 

velmistři. Obrovskou ctí rychnovského šachu je to, že celkem třikrát v historii těchto ročníků byl 

nejlepší v Čechách. 

Poprvé v roce 1988, kdy v sestavě Petr Kačírek, Miroslav Hoffmann, Tomáš Zábrodský, Martina 

Holoubková, Martina Pallová a Slavomír Flégl pod vedením trenérů Jiřího Daniela a Rostislava 

Pally byla Panda druhá za Doprastavem Bratislava. Podruhé o deset let později v roce 1998, kdy 

sestava Petr Mach, Michal Červinka, Hana Pirklová, Milan Všetička, Adéla Urbanová a Míša 

Pirklová dobyla titul mistrů ČR a v turnaji zvítězila pod vedením Jiřího Daniela. Potřetí v roce 

1999 v sestavě Petr Mach, Michal Červinka, Václav Zatloukal, Martin Podzimek (100%!) a Karina 

Štolbová. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b7a8c41f-de11-47bd-9852-c4a1258fcadb&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a47ff691-1a37-42a8-a1b7-e775a4431556&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=bae96acc-335d-4d03-937d-58dd335a9812&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5ac1b562-170a-4082-a088-9c7d229f38e1&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

  

Družstvo Pandy na turnaji v Zaječicích (zleva): Marek Nosál, Pavel Kačírek, Václav Till, Patrik Dostálek, Pavel Kumpošt, Jaroslav 

Bílek a Elen Hetfleischová.Foto: Pavel Kumpošt 

Ke čtvrtému titulu směřovala další generace v roce 2009, kdy byl mladý tým Radek Ševčík, Adam 

Ježek, Jan Macháň, Jana Maříková, Pavel Horníček a Jakub Nosek (náhradník Daniel Kožúšek) 

čtvrtý v turnaji a třetí v ČR. V té době poškodil Pandu odchod Daniela Kožúška a později i Jana 

Macháně, kteří se sice mistry ČR šestičlenných družstev stali v roce 2011, ale již jako největší 

opory týmu Polabiny Pardubice. V tom roce Panda dobyla pěkné 9. místo v ČR pod vedením Jiřího 

Daniela a Jana Horníčka. 

Další generace mohla slavit úspěch letos, jenže před dvěma lety opustil tým lídr Martin Buločkin, 

což odradilo od snah opět všechny jeho vrstevníky. Tým se rozpadl a Buločkin v roli lídra letos 

oslavil titul mistra ČR, ale v dresu Polabin. 

„Region Panda začal stavět ještě před rozpadem celé generace od roku 2013 nový tým. Kroužek 

letos ale navštěvovalo sedmnáct dětí. Mladičký tým skončil letos nejhůř v historii na 51. místě mezi 

63 týmy, ale s velkou věkovou rezervou. Letošním lídrem Rychnova byl Marek Nosál 4 body z 9 

partií (může hrát Zaječice až do roku 2020), tým tvořili Pavel Kačírek 4 (2019), Václav Till 5 

(2018), Jaroslav Felix Bílek 1,5/5 (2021), Patrik Dostálek 1/5 (2021), Elen Hetfleischová 2 (2023), 

Pavel Kumpošt 7/8 (2022). Tým dobyl tři vítězství a 9 bodů během šesti kol, potom mu příliš nepřál 

los ve švýcarském systému nasazování,“ uvedl trenér Jiří Daniel. 

Výsledky: Rychnov – Karlovy Vary 2:4, Banewitz (Něm.) – Rychnov 1:5, Loko Brno B – Rychnov 

4,5:1,5, Rychnov – Chrudim 6:0, Světlá n. S. – Rychnov 4:2, Rychnov – Ústí n. L. B 3,5:2,5, 

Rychnov – Č. Budějovice 2,5:3,5, Ortex Hradec – Rychnov 6:0, Rychnov – Svitavy 2:4. Pořadí: 

1. Polabiny, 2. Vlašim, 3. Frýdek-Místek (startovalo 63 týmů).   (dr, jd) 

 

Program 31. Slavností pětilisté růže v neděli 

ceskokrumlovsky.denik.cz - 18.6.2017 

rubrika: Moje Českokrumlovsko - strana: 00 - autor: Zuzana Kyselová 

... 14:00 - 14:30 Krless - středověká světská hudba 13. - 15. století 14:30 - 15:00 Kejlíř Pupa 

KLÁŠTERNÍ ZAHRADA 14:00 - 15:00 ŽIVÉ ŠACHY – „ROZUMNÁ SVATBA, VÁŠNIVÁ 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c4a2298a-98e5-4b2d-867c-db9d83c7654d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://rychnovsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=sachy-pandark-turnaj-druztev-mnosal-pkacirek-vtill-pdostalek-pkumpost-jbilek-ehetfleischova170617-rk&back=2697045918-1708-38


 

 

NOC! (L.P. 1587)“ - svatební šachová partie s živými figurami na šachovnici 8 x 8 metrů. ... 

OBRAZEM: Třeboňáci si užili město jinak 

jindrichohradecky.denik.cz - 18.6.2017 

rubrika: Moje Jindřichohradecko - strana: 00 - autor: Petra Lejtnarová 

... Jelonková. Zapojila se tak například i TJ Jiskra Třeboň a jak doplnil Stanislav Koranda, do 

Březanovy ulice přivezli na vyzkoušení chůdy, šachy a veslařský trenažer. "Vítám hlavně to, že 

vůbec lidi vylezou ven," smál se. U jeho stanoviště s chůdami bylo celý den také... 

Město přidá majitelům na opravy památkově chráněných budov 

kralovehradeckenovinky.cz - 18.6.2017 

rubrika: regiony - strana: 00 

... „Velkou část těchto dotací tvoří příspěvky na nejrůznější turnaje, soutěže a závody, od 

teakwonda přes orientační běh až po šachy,“ vysvětlil Milan Jaroš, náměstek primátora pro školství 

a sport. Město podpoří například letošní ročník šachového... 

KRNOV O VÍKENDU 

Bruntálský a krnovský deník - 19.6.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 

mladších žáků – šachistů – se o víkendu utkaly v Krnově na mistrovství ČR. Vysoká 

soutěž se zde konala díky krajskému tréninkovému centru mládeže (KCTM) v šachu. 

NAVARA VZDOROVAL 

Haló noviny - 19.6.2017 

rubrika: Ze sportu - strana: 14 

David Navara prohrál v exhibičním utkání v rapid šachu v Praze s mistrem světa v této disciplíně 

Vasilem Ivančukem o tři body. V Michnově paláci se každý den hrály čtyři partie, ukrajinský 

velmistr byl pokaždé o bod lepší a celkově zvítězil 7,5:4,5. 

Fenomenální úspěch 14letého Čecha: vyhrál v USA šachový šampionát 

echo24.cz - 19.6.2017 

rubrika: Domov, Krátké zprávy, Homepage, Seznam cz - strana: 00 - autor: Echo24, tb 

Český šachista Pavel Haase se stal absolutním, čtyřnásobným vítězem mezinárodního šampionátu 

mládeže, který se konal v americkém Las Vegas. V konkurenci 238 hráčů se tak stal prvním českým 

vítězem této soutěže a také vůbec prvním hráčem v historii šampionátu, jemuž se povedlo vyhrát 

všechny tyto mládežnické kategorie najednou. Pavel navštěvuje pražské gymnázium Nový Porg a 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2cc1b7c0-3f76-4b88-a3da-c4ab04a70221&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=959cca0f-f95a-4050-bcc1-9ed96318dcac&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=fe8dab5d-4cc9-415c-9a85-46ce3e885fb8&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=cbfb73ae-c0e3-46a0-8761-8b26d5b6a7a6&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ddcd144e-3757-426e-9044-8fe310eced6c&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

hraje za místní šachový klub. 

Mezinárodní šampionát mládeže se koná v rámci tradičního amerického šachového festivalu Las 

Vegas Chess Festival, který je americkou šachovou událostí roku. 

Vítěz soutěže, 14letý Pavel Haase, obhájil post šampiona a s převahou vyhrál turnaj rapid šachu 

(Trophy-Open), bleskového šachu (14-Under-Blitz), hlavní šampionát (14-Under) a uspěl i v řešení 

šachovým diagramů (Puzzle). Během 26 let historie festivalu se ještě nikomu takový úspěch 

nepovedl. 

Ze sehraných 21 šachových partií jich Haase 20 vyhrál a jednu remizoval. Mladík je hráčem 

šachového klubu ŠK PORG Praha, několikanásobným mistrem republiky, šachovým vicemistrem 

Evropské unie a finalistou mezinárodního turnaje na Gibraltaru. 

Úspěch na šachovém festivalu v Las Vegas zaznamenal i chlapcův trenér Josef Přibyl, který se v 

turnaji Under 2300 dělil o 1.-5. místo. 

Slavnosti růže navštívilo téměř 27 tisíc lidí 

Mladá fronta DNES - 19.6.2017 

rubrika: Jižní Čechy - strana: 16 - autor: (pk) 

... let, patřila i velká část slavností. V pivovarské zahradě poprvé například 

nebyl rytířský turnaj, ale velká svatební hostina. Živé šachy se zase v neděli 

přesunuly z otáčivého hlediště do klášterní zahrady. „Podle prvních odhadů 

dorazilo na letošní slavnosti... 

Třeboňáci se bavili jinak 

Písecký deník +5 - 19.6.2017 

rubrika: Písecko/Jižní Čechy - strana: 03 - autor: (jop) 

... spolu začali komunikovat. „Doufám, že spolupráce bude pokračovat. To je to, o co 

nám šlo,“ podotkla. Chůdy, veslařský trenažér a šachy přivezla TJ Jiskra Třeboň. 

„Vítám hlavně to, že vůbec lidi vylezou ven,“ smál se Stanislav Koranda. U jeho 

stanoviště s... 

volný čas 

Vaše 4 - 19.6.2017 

rubrika: Volný čas - strana: 04 

... zakončí sousedská slavnost. Pro děti budou připraveny různé aktivity, bude se hrát na harmoniku, 

moštovat třešně, hrát pétanque i šachy. Jako vstupné poslouží třešňový či jiný lahodný pokrm. 

Advík 2017 27. července * Dvanáctý ročník oblíbeného letního... 
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Šach mat v Las Vegas. Jak 14letý Čech ovládl americký turnaj mistrů figurek 

forbes.cz - 20.6.2017 

strana: 00 - autor: Jan Strouhal 

Venkovní teplota ve stínu stoupá ke 46 stupňům Celsia, v rozlehlé konferenční hale je ale díky 

klimatizaci až mrazivý chlad. I přesto je zde však mnohým ze stovek účastníků horko. Sedí u 

stolečků naproti sobě, jejich pohledy jsou přikované na čtvercovou šachovnici, aby soustředěné 

hrobové ticho přerušili dalším rychlým tahem figurky směřujícím k šach matu. 

Čtrnáctiletý student pražského gymnázia PORG Pavel Haase ale nervózní nakonec vůbec být 

nemusel. V pondělí se totiž stal absolutním vítězem 27. ročníku mezinárodního festivalu Las Vegas 

Chess Festival 2017, když vyhrál všechny čtyři soutěže v kategorii mládeže. 

„Vyhrál jsem největší turnaj, na kterém jsem kdy byl, takže jde o opravdu skvělý pocit,“ říká Pavel 

vůbec v prvním rozhovoru pro česká média po svém vítězném tažení už v hotelovém pokoji, kde 

ukazuje na celkem čtyři poháry, které si z amerického festivalu odnesl. 

Výčet je to opravdu dlouhý. Pavel mezi 238 hráči mladšími 15 let exceloval v bleskovém šachu, v 

rapid šachu, hlavním šampionátu a nezaváhal ani v soutěži řešení šachových diagramů, tedy v 

úlohách, kde se v co nejkratším čase snažíte najít mat například během čtyř tahů. Mladý talentovaný 

Čech tak z 21 partií vyhrál celkem dvacet, v jedné remizoval a absolutní vítězství si tím bezpochyby 

zasloužil. 

 

„Nejsilnější jsem se cítil v bleskovém šachu, i když největší náskok bez ztráty bodu jsem měl v 

rapid šachu,“ přitakává. 

I když do turnaje nastupoval jako nasazená jednička, jeho sebevědomí na začátku festivalu nebylo 

příliš velké. 

„Ještě před začátkem mládežnické série totiž Pavel strategicky sehrál Memoriál Walter Blitz 

dospělých, kde dostal pěkně za vyučenou, přistál nohama na zem a vstupoval do rozhodujícího 

mládežnického klání s náležitou pokorou a mottem nepodcenit soupeře,“ popisuje jeho otec Tomáš 

Haase, který syna v šachu podporuje nejen psychicky, ale také finančně. 

Když se ale Pavel Haase narodil, nic nenasvědčovalo tomu, že by se jednou měl stát profesionálním 
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šachistou s velkým talentem. „V rodině hraju šachy jenom já,“ říká s úsměvem. 

Ke kárované desce jej poprvé přivedla jeho starší sestra, když mu bylo šest let. Tu ale šachový 

kroužek brzy přestal bavit, Pavel si v něm naopak našel zalíbení. Talent v něm objevila vedoucí 

kroužku na gymnáziu PORG Růžena Přibylová, jejíž muž Josef už osmým rokem Pavla připravuje. 

„Trénujeme každé úterý a středu po škole,“ vypočítává Pavel, k jehož vzorům patří současný 

velmistr šachu Nor Magnus Carlsen. 

Pavla nyní čeká po mnohadenním turnaji pár dní klidu na odpočinek, i když v Mohavské poušti 

nyní rozpálené do teplot vysoko přesahujících 40 stupňů Celsia je úmorné i jen ležet. 

Až se v sobotu vrátí do Prahy, čeká jej mediální kolečko, které ale bude přerušeno turnajem v 

německém Ergoldingu, kam míří hned v neděli. Poté už se ale těší na prázdniny. I během nich mu 

ale šachové figurky budou nepostradatelnými parťáky. 

 „Čekají mě šachové tábory a třeba šachový turnaj v Pardubicích nebo v Praze, na to se opravdu 

těším,“ říká na závěr a odebírá se lehnout si. V jednu v noci se už totiž dá v Las Vegas spát, teplota 

klesla na „pouhých“ 33 stupňů Celsia. 

Ani extrémní teploty ale Pavla neodradí, aby se šachového festivalu zúčastnil i příští rok. „Letos to 

byla výzva vyhrát mládež, příští rok mistrovský turnaj,“ uzavírá s úsměvem jeho otec Tomáš. 

Startovní pozici mají propříště usnadněnou – díky současnému úspěchu je Pavel automaticky 

pozván na další ročník a pořadatel mu také zaplatí veškeré vložné do turnajů. 

Zahrajte si na piano na ulici. Možnost bude ve Varnsdorfu 

decinsky.denik.cz - 20.6.2017 

rubrika: Moje Děčínsko - strana: 00 - autor: Jitka Vepřovská 

Ústí nad Labem má piano v průchodu obchodního centra Forum, šachy přímo na ulici 

si pak nadšenci mohou zahrát v centru Ústí i na střekovské straně. Piana a šachy lidé najdou i na 

Litoměřicku. Piano mají Litoměřice na Mírovém náměstí, šachy pak na Střeleckém... 

Síla rozhodujícího okamžiku 

Lidové noviny - 20.6.2017 

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

mistrovi světa vůbec nedařilo, v Praze ve stejné chvíli vyhrál Dva vrcholné šachové podniky, které 

souběžně probíhaly v minulých dnech v Praze a v Norsku, přinesly řadu pozoruhodných partií. V 

Praze v zápase na 12 partií v rapid šachu porazil mistr světa Vasil Ivančuk... 

Šachoví šampioni bojovali v Mostech o medaile 

Týdeník Frýdecko-Místecko - 20.6.2017 

rubrika: Zajímavosti - strana: 23 - autor: (kan) 
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... veřejnosti, jak amatérům, tak i profesionálům. I v letošním roce byl turnaj zařazen do série deseti 

nejvýznamnějších turnajů v rapid šachu Grand Prix ČR. V rekordním počtu startujících prokázal 

nejlepší formu Ladislav Lagner z TŽ Třinec, druhý skončil Petr Velička z... 

Nespeky psaly historii, v Divišově se začínalo o půlhodiny 

později 

Benešovský deník - 20.6.2017 

rubrika: Benešovsko - strana: 13 - autor: PAVEL ŠIMÁČEK 

... vysokým vítězstvím nad Mníškem pod Brdy nejúspěšnější sezonu v klubu, když skončili na 

třetím místě. V prvním poločase se v šachové partii moc šancí neurodilo, přesto dostal domácí do 

vedení Vojkůvka. To byl zlom v zápase a po přestávce přidali Nespečtí... 

Třinec: Z parčíku u hvězdárny vzniklo odpočinkové místo 

parlamentnilisty.cz - 20.6.2017 

strana: 00 - autor: PV 

... výsadby a park doplnily lavičky a odpadkové koše. Třešničkou na dortu je příjemné zpestření v 

podobě venkovního herního stolku na šachové partie, který městu věnoval personální ředitel 

Třineckých železáren Ivo Žižka. Celkově bylo v parku založeno přes 746 m2... 

Ve Viktorce začínal brankář Srniček 

Týdeník Karvinsko +1 - 20.6.2017 

rubrika: Fotbal u nás - strana: 31 - autor: Na návštěvě MARTIN RUŠČIN 

... vodu, správu hřiště. Jsme součástí tělovýchovné jednoty, která sdružuje i další sporty, nejen 

fotbal. Je tady kulturistika, volejbal, šachy, asociace sportu pro všechny. V dnešní době je 

mimořádně složité sehnat peníze na chod klubu. Nikdo neví, co bude další... 

ŠACH MAT. 

Právo - 21.6.2017 

rubrika: Střední a východní Morava - strana: 10 - autor: (alf) 

Mistrovství České republiky v šachu školních týmů se koná v úterý a ve středu ve Zlíně. Na východ 

země se sjelo 450 mladých šachistů devadesáti družstev. Turnaj se hraje ve třech kategoriích, a to 

žáků prvních až pátých tříd, šestých a devátých tříd a... 

Šachová naděje. Čtrnáctiletý Čech smetl konkurenci na turnaji roku v Las Vegas 

seznam.cz - 21.6.2017 

rubrika: Domácí - strana: 00 - autor: Zuzana Hodková 
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... kategorie, což se zatím nikomu v historii turnaje nepodařilo. Obhájil post šampiona, s 

jednoznačnou převahou vyhrál turnaj v rapid šachu, ovládl bleskový šach i soutěž v řešení 

šachových diagramů - a samozřejmě také hlavní šampionát. Ze sehraných 21... 

Nová šachová naděje. Čtrnáctiletý Pavel Haase opanoval prestižní klání ve Vegas 

lidovky.cz - 21.6.2017 

rubrika: Lidovky / Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Lidovky.cz, Ondřej Kopřiva 

... z Čechů neradoval, v celé historii festivalu je český šachista dokonce prvním, komu se podařilo 

vyhrát jak hlavní šampionát, tak rapid šach, bleskový šach i řešení šachových diagramů. „Byl to 

velký turnaj a je to velký úspěch,“ řekl Haase v rozhovoru pro Seznam ....  

Stovky malých šachistů soupeří ve Zlíně o republikový triumf 

Mladá fronta DNES - 21.6.2017 

rubrika: Kraj Zlínský - strana: 13 - autor: (fuk) 

přijelo včera do Zlína na mistrovství republiky školních týmů v šachu. V Kongresovém 

centru mezi sebou soupeří 90 týmů ve třech věkových kategoriích od nejmenších dětí až 

po středoškoláky. Za sebou už mají okresní a krajská kola. „Přebor škol v šachu se koná... 

Vychází ultimátní šachová simulace Chess Ultra podporující VR 

zpravy.iDNES.cz - 21.6.2017 

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

... jako jsou pokročilá umělá inteligence, multiplayer napříč platformami, možnost naskočit do 

slavných historických zápasů, speciální šachové hádanky a mnoho dalšího. Na Steamu jsou Chess 

Ultra k sehnání za necelých 13 eur (cca 340 korun). Misc.video({ type: "youtube", data:... 

Turnaj Teplice Open 2017 vyhrál Rus Maxim Turov 

Teplický deník - 21.6.2017 

rubrika: Sport / Teplicko - strana: 11 - autor: (red) 

... účastníka, je ročník 1933. Turnaj se hrál zároveň jako Krajský přebor mužů, žen, 

juniorů a juniorek Ústeckého kraje v klasickém šachu. Přeborníkem mezi muži je Jan 

Mikeš z Ústí nad Labem, druhý skončil klášterecký Ondřej Toman a bronz zůstává v Teplicích... 

Čez Chess Trophy ozdobil zápas Navary s Ivančukem 

prazskypatriot.cz - 22.6.2017 

rubrika: Pražský sport - strana: 00 

Celkem dvanáct partií rapid šachu sehráli v rámci letošního ročníku ČEZ CHESS TROPHY 
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v Michnově paláci na Kampě mistr světa Vasil Ivančuk a nejlepší český šachista David Navara. 

Akci tradičně uspořádala Pražská šachová společnost za podpory Městské části Praha 1. 

„Zápas bude určitě těžký, protože Vasil Ivančuk je velmi silný šachista,“ předpověděl český 

velmistr a jeho slova se potvrdila. 

Vasil Ivančuk zvítězil 7,5:4,5 a ukázal se být především výrazně zkušenějším praktikem. Český 

reprezentant se sice častěji dostával do lepších pozic, ale Ivančuk lépe hospodařil s časem a silami a 

dokázal horší pozice udržet a lepší proměnit. Navara vyhrál jednu partii, čtyři prohrál a sedm jich 

skončilo remízou.  

Festival ČEZ CHESS TROPHY slavnostně zahájil tradiční účastník a starosta Prahy 1 Oldřich 

Lomecký, který pro začátek zvolil tah d2-d4. „Mám rád krásné dámy i dámský gambit, a proto 

partii zahajuji pěšcem dámy,“ uvedl na vysvětlenou Oldřich Lomecký, který ocenil ČEZ CHESS 

TROPHY za skvělou propagaci šachu i zájem občanů Prahy 1 a dalších návštěvníků o zápas i další 

doprovodný program. 

Jeho součástí byly například dvě výstavy uměleckých šachových figur a šachových fotografií z 

hospod a kaváren. Na programu byly rovněž přednáška velmistra Roberta Cveka o šachových 

zahájeních a kvíz velmistra Vlastimila Horta o Bobby Fischerovi. Na neděli pak byla 

naplánována simultánka Vasila Ivančuka.  

OBRAZEM: V Klementince můžete sportovat i relaxovat 

boleslavsky.denik.cz - 22.6.2017 

rubrika: Moje Boleslavsko - strana: 00 - autor: Pavla Franzkiová 

8 do 16 hodin, v pátek pak do třetí hodiny odpolední a v budoucnu má nabízet nejrůznější 

programy. Na zahradě naleznou návštěvníci například velké šachy, cvičební stroje, mnoho laviček a 

nechybí ani gril, který mohou občané po domluvě využívat. " 

STOCHOV HOSTIL BRUSLAŘE 

Kladenský deník - 22.6.2017 

rubrika: Kladensko - zpravodajství - strana: 02 - autor: (jab) 

... in-line bruslení. Přebor zahrnoval celkem devět sportovních soutěží, mezi které patří lehká 

atletika, florbal, sálová kopaná, bowling, šachy, stolní tenis, silový čtyřboj, nohejbal a in-line 

bruslení. Právě v bruslení změřili zástupci několika škol síly ve Sportovníc... 

Na 64 polích 

Brněnský deník - 22.6.2017 

rubrika: Sport / Na jižní Moravě - strana: 13 - autor: (kal) 

PRAHA. Mistr světa v rapid šachu Vasilij Ivančuk (Ukrajina) dokázal své kvality v zápase s naším 

Davidem Navarou, kterého porazil v poměru 7,5:4,5. MISTREM BRNA VYSKOČIL. Bleskový 

turnaj o Mistrovství Brna absolvovalo v Novém Lískovci 20 šachistů. Výsledek: 1. Neklan 
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Vyskoči... 

Parčík u hvězdárny v Třinci získal novou podobu 

fm.denik.cz - 22.6.2017 

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

... K nové tváři parku přispěl i personální ředitel Třineckých železáren Ivo Žižka, který městu 

daroval venkovní herní stolek na šachové partie. „Chceme zpříjemnit prostředí pro obyvatele 

Třince. Připojit se k výsadbě zeleně pro tuto část města nedaleko fabriky... 

Parčík u hvězdárny v Třinci získal novou podobu 

Frýdecko-místecký a třinecký deník +3 - 22.6.2017 

rubrika: Zprávy/z regionu - strana: 03 - autor: KLÁRA KUBIESOVÁ 

... K nové tváři parku přispěl i personální ředitel Třineckých železáren Ivo Žižka, který městu 

daroval venkovní herní stolek na šachové partie. „Chceme zpříjemnit prostředí pro obyvatele 

Třince. Připojit se k výsadbě zeleně pro tuto část města nedaleko fabriky...  

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 22.6.2017 

rubrika: Sport/Z regionu - strana: 15 - autor: Síla autority 

... v casové tísni velmi obtížná. Mohlo se stát řídí Jan Kalendovský 35. Db8! Kh7 36. Ve1! Dd3 37. 

Dxc8 Dxd4+ 38. Kh1! a cernému by došly šachy, pozice je beznadejná) 35... Df6 36.h3 Je3 37. Vc6 

De7 38. Db7 De8 (Podle svedectví diváku zde vudce bílých v posledních vterinách pr... 

Ostřílení vyzvou nastupující generaci 

Pardubický deník +8 - 22.6.2017 

rubrika: Na dostihy - strana: 14 

– Memoriál Mjr. Miloše Svobody 16:35 Cena Arnošta z Pardubic podporovaná Dopravním 

podnikem města Pardubic, a.s. 17:10 Cena mezinárodního festivalu šachu a her CZECH OPEN 

17:45 Cena mladých jezdců 

Interiér v šachovém stylu: Inspirujte se královskou hrou 

obydleni.cz - 23.6.2017 

rubrika: Dekorace - strana: 00 - autor: StanislavaV 

Šachy patří bezesporu mezi královskou hru, která bystří mozek i naše strategické uvažování. 

Šachový vzor je však velice elegantní a snadno se dá zakomponovat do našeho bydlení. Nejenom 

však šachový vzor můžeme brát jako inspiraci pro své interiéry. Pojďte se přesvědčit a inspirovat. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=427ed13b-c966-4d98-9aa1-9a08cde77208&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=74edec59-9eca-4f9d-bd8c-cb5b970aa265&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5187faa0-92c4-4e87-9135-d76a165400a1&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c029bb96-75e6-4867-a96f-d9965d309677&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d7aec287-ddad-4632-830a-ccc21079f140&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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Originální šachová teráska 
Myslíte si, že šachy se dájí hrát jen v 
malém provedení na stolku v 
obývacím pokoji? Inspirujte se 
šachovnicí na fotografii a pokud máte 
dostatek prostoru na terásce, jste 
milovníky šachů, zařiďte si nádhernou 
terasu ve velmi originálním podání 

Tapeta v podání kočičí královny šachů 
Oživit stěny se dá mnoha způsoby. 
Jednou z jednoduchých variant je nalepit 
na stěnu samolepicí dekorační tapetu. 
Tu můžete zvolit v jakémkoliv designu. 
Velice pěkný je třeba kočičí královna 
šachů, která je vhodná právě pro 
milovníky této královské hry. 

Taburet nejenom na sezení 
Zajímavým designovým kouskem vašeho 
obývacího pokoje může být taburet s 
motivem šachovnice. Když přijde velká 
návštěva mohou si na ní pohovět nebo si 
můžete rovnou zahrát jedno kolo šachů. 
Volba je na vás. 



 

 

  

Podlaha inspirovaná hrou 
Velice pěkně vypadá podlaha s šachovým 

vzorem. Je to neobyčejná kombinace barev, 

která oživí i tu nejfádnější místnost. Hodí se 



 

 

   

 

 

Inspirací jak se touto hrou inspirovat v našem interiéru je mnoho. V tomto článku jsme vám ukázali 

pár stylových tipů, kterými se můžete inspirovat. Vy si však určitě najdete i další, které se budou 

hodit do té vaší domácnosti.  

Radost mohou dělat také vařená vajíčka 

nebo omelety k snídani prostřené na 

krásných talířích se zajímavým motivem 

inspirovaným touto hrou. 

Milovníci knih zase ocení obal 

na svou rozečtenou knihu v 

úchvatné černobílé kombinaci. 

A dámy zase přehledně uložené 

klobouky v krásných krabičkách.  



 

 

Krajská organizace ČUS volila nové orgány na období 2017-2021 

ceskolipsky.denik.cz, Jablonecký deník - 23.6.2017 

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

... místopředseda, a členové Václav Severýn (fotbal), Roman Málek (atletika), 

Jaromír Dlouhý (lední hokej), Zdeněk Maršálek (šachy), Ing. Zdeněk Kračmar (badminton), Jiří 

Vele (judo), Ing. Jiří Veselka (stolní tenis). Revizní komise bude ve stejném období...  

Na návštěvě: Viktorie Bohumín - fotbal 

karvinsky.denik.cz - 23.6.2017 

rubrika: Fotbal - strana: 00 - autor: Martin Ruščin 

... správu hřiště. Jsme součástí tělovýchovné jednoty, která sdružuje i další sporty, ne jenom fotbal. 

Je tady kulturistika, volejbal, šachy, asociace sportu pro všechny. V dnešní době je mimořádně 

složité sehnat peníze na chod klubu. Nikdo neví, co bude další sezonu,"... 

KLEMENTINKA NABÍZÍ SPORT I RELAX 

Boleslavský deník +2 - 23.6.2017 

rubrika: Boleslavsko - strana: 03 

Foto popis| pondělí až čtvrtek od 8 do 16 hodin, v pátek pak do 15 a v budoucnu má nabízet 

nejrůznější programy. Na zahradě naleznou návštěvníci například velké šachy, cvičební stroje, 

mnoho laviček a nechybí ani gril, který mohou občané po domluvě využívat. 

Jak ošálit mozek, aby si pamatoval víc 

Téma - 23.6.2017 

rubrika: Rozhovor - strana: 06 - autor: Milan Eisenhammer 

... prevence Alzheimerovy choroby? Křížovky jsou dobré, než se ty pojmy neustálým opakováním 

zautomatizují. Vynikající jsou scrabble, sudoku, šachy. Dobré jsou i deskové hry nebo třeba hra 

Duch. Ta je zaměřená na kombinační myšlení a koncentraci. Mluvili jsme o tom, že cizí... 

Šachy 

Náchodský deník - 24.6.2017 

rubrika: Sport - strana: 13 - autor: (jč, mr) 

Teplice – Minulý týden se hrál otevřený šachový mezinárodní turnaj v severočeských Teplicích. 

Podruhé se ho zúčastnil 16letý David Černý ze šachového oddílu TJ Hronov a v silné konkurenci se 

určitě neztratil. S bilancí čtyř výher, dvou remíz a tří proher získal celkem 5 bodů a skončil na… 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=93ea7ac8-b599-44c7-b6ba-b28d3eac7789&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c854d168-d269-43e6-acfe-f78b2946b1a4&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=81a733ec-f14b-4e16-9f4f-2ec71ffd2cd7&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8fbbab74-8b02-48dc-a44b-283ed6bdfb53&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c864f403-9fb6-47a3-9cc6-a30e877f8384&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Blanenský deník, Vyškovský deník - 24.6.2017 

rubrika: Sport - Na Blanensku - strana: 13 

... Kalod (4), Ivo Rýc, František Blatný a Neklan Vyskočil (po 3). Nejvíc titulů získali 

František Blatný (6) a Neklan Vyskočil (5). Řekli o šachu: „Nikdy předtím a nikdy 

potom jsem neviděl – a ani si neumím představit – takovou uchvacující rychlost 

šachového myšlení,... 

Škola z Hané vsadila na inovace 

Právo - 24.6.2017 

rubrika: Studium - strana: 17 - autor: Pavel Karban 

... vtahovat rodiče do procesu spolupráce,“ poukázala Otavová a poznamenala, že škola nedělá jen 

matematické kavárny, ale i čtenářské, šachové, s psycholožkou, s rodilým mluvčím… „Kavárna je 

setkání, na kterém učitel představuje některé z forem, strategií a metod,... 

Šachy 

sport.cz, isport.cz - 26.6.2017 

rubrika: Ostatní - strana: 00 

Čínští šachisté obhájili v ruském Chanty Mansijsku titul týmových mistrů světa. V soutěži žen se 

vůbec poprvé radovaly Rusky, které po čtyřech stříbrných medailích využily domácího prostředí k 

zisku nejcennějšího kovu.  

Číňané v devítikolovém turnaji nasbírali sedm vítězství, jen Turecko a Spojené státy s nimi uhrály 

remízu. Ruské šachistky byly podobně suverénní, rozhodující byla jejich výhra 3:1 hned v prvním 

kole nad trojnásobnými vítězkami z Číny. Většina hráčů ze světové špičky však turnaj v Chanty-

Mansijsku vynechala. 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ff26e44f-6cc5-453d-b81b-f5798e2850de&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ea0de40c-04cb-47b8-a792-9b08e0da6740&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=fa2e5891-9b88-4e00-bdc8-e4cc666df07e&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Hráčka obrala jen žena 

Dobrý den s kurýrem, idobryden.cz - 26.6.2017 

rubrika: Sport - strana: 20 - autor: (CEH) 

Velmistr Zbyněk Hráček z Uherského Hradiště na simultánce v Kunovicích prokázal, proč je v 

aktuálním českém žebříčku číslo 3. Z devíti partií neprohrál ani jedinou, když ztratil pouhého půl 

bodu za remízu s Joannou Worek, původem polskou šachistkou, která v minulosti hrávala za Staré 

Město.  

 

„Simultánka byla letos poprvé jen doplňkem nedělního silně obsazeného turnaje v rapid šachu, ve 

kterém se kromě Hráčka představili i velmistři David Navara a Sergej Movsesjan,“ prozradil Pavel 

Růčka, předseda kunovického oddílu. 

Simultánka přilákala do areálu Jízdy králů devět šachistů, podmínkou bylo maximální ELO 2250. O 

skalp šestačtyřicetiletého Hráčka, mistra republiky z roku 1994, usilovali nejen domácí, ale i hráči z 

České Třebové nebo Hranic. Nejvíce se však zapotil s jedenatřicetiletou velmistryní Joannou 

Worek, která v polském dresu vybojovala několik medailí na juniorských mistrovství Evropy i 

světa. Jejich partie skončila patem.  

Renč míří do chomoutu! 

Aha! - 26.6.2017 

rubrika: Aktuálně - Zdraví - strana: 04 - autor: (ae) 

... Aha! bude u toho. Kružíková je známá z filmů Čertova nevěsta, Vejška, Šťastná a 

Lída Baarová. Její velkou vášní je sport, tanec a šachy. Na šachovém festivalu ČEZ Chess Trophy 

2017 zapózovala u figurek a u jedné z oceněných fotografií tematické soutěže, na které... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e281971b-90a3-49c7-bd74-aeda229d2f10&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=036a491c-4658-4a5a-9f9d-fb1ac5ea8121&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Renč míří ?do chomoutu: Bere si půvabnou šachistku! 

ahaonline.cz - 26.6.2017 

rubrika: Žhavé drby - strana: 00 

... Aha! bude u toho. Kružíková je známá z filmů Čertova nevěsta, Vejška, Šťastná a 

Lída Baarová. Její velkou vášní je sport, tanec a šachy. Na šachovém festivalu ČEZ Chess Trophy 

2017 zapózovala u figurek a u jedné z oceněných fotografií tematické soutěže, na 

které... 

Dobrá zpráva: Pojďte se setkávat v zahradě! 

Boleslavský deník - 26.6.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: PAVLA FRANZKIOVÁ 

... části zahrady byla upravena zeleň, vybudovány nové cestičky a nainstalovány lavičky i cvičební 

stroje. Součástí jsou i velké venkovní šachy nebo gril, který budou moci občané po předchozí 

domluvě využívat. Jedním z iniciátorů úprav zhruba za čtyři miliony byl... 

Goscater je zpět, znovu vyhrál kvalifikaci na Velkou pardubickou 

pardubickenovinky.cz - 26.6.2017 

rubrika: sport - strana: 00 

... se radoval i hned v následujícím dostihu, když s naprostým přehledem zvítězil v sedle Tzigane du 

Berlais v Ceně mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open. Pro trenéra šestiletého hnědáka 

Pavla Tůmu a stáj dr. Charvát to bylo třetí vítězství dne. „Je to velký,... 

Číňané a Rusky vyhráli MS družstev 

Lidové noviny - 27.6.2017 

rubrika: Sport - strana: 18 - autor: čtk 

ŠACHY CHANTY MANSIJSK Čínští šachisté obhájili v ruském Chanty Mansijsku titul týmových 

mistrů světa. V soutěži žen se vůbec poprvé radovaly Rusky, které po čtyřech stříbrných medailích 

využily domácího prostředí k zisku nejcennějšího kovu. Číňané v...  

Virtuos Jobova osudu 

Lidové noviny - 27.6.2017 

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

chodil do kostela ministrovat. Vyučil se strojním zámečníkem a jako dělník pracoval na montážní 

lince. Šachy hrával velmi dobře, získal titul mistra FIDE, ale mnohem více ho to táhlo ke 

skladebnímu šachu. Múzou mu bylo pivo a on skládal mimořádně zajímavé koncovky.... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=da62d94b-2092-4a4b-9d96-a50acc78282d&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=845e3f0f-1497-4a80-9047-1323d2529e2c&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3b3a6868-dee1-4806-8316-30b309acfb6a&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e6a39e85-e9f1-4db8-9935-9fa4d8bf9631&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5d91c168-36ad-4d8f-8fc0-4b4c2aca61a9&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Na 64 polích 

Břeclavský deník - 27.6.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 - autor: (kal) 

Hodonice. Memoriálu Rostislava Obrdlíka v rapid šachu se zúcastnilo 42 šachistu. Výsledek: 1.–5. 

Josef Kratochvíl (Lok. Brno), Ladislav Urbanec (nereg.), Zdenek Kavan, Josef Ružicka (oba TJ 

Znojmo), Jan Tesar (Trebíc) 6,5 (9) atd. Memoriál Karla Hrabce. Rapid mládeže odehrálo v... 

Úspěch osmiletého šachisty 

ČRo Hradec Králové - 27.6.2017 

pořad: Host ve studiu - vysíláno: 08:35 - pořadí zprávy: 01 

-------------------- Ano, kdy jste k těm šachům dostal vy? Protože jak jsem říkal, není to dlouho, co 

takhle hrajete. Jiří KRATOCHVÍL, trenér -------------------- Já jsem šachy hrál jako malej kluk taky, 

pak jsem přestal, 20 let jsem šachy neviděl a k šachům jsem se v...  

Bůh plní dětem nejen prázdninové sny 

Katolický týdeník - 27.6.2017 

rubrika: Doma - Prázdniny - strana: 14 - autor: (per) 

... bylo více vody, tak jsme si v jízdě na neckách hráli na námořníky a piráty. Taky jsem hrál 

kuličky, tenis, „pinec“, badminton, fotbal, šachy a různé stolní hry. Byl jsem tehdy možná až 

náruživě hravý, než jsem objevil kouzlo jiné hry: na klavír a varhany – a to dík... 

Goscater je zpět, znovu vyhrál kvalifikaci na Velkou pardubickou 

pardubickenovinky.cz, sportovnilisty.cz - 27.6.2017 

rubrika: sport - strana: 00 

... se radoval i hned v následujícím dostihu, když s naprostým přehledem zvítězil v sedle Tzigane du 

Berlais v Ceně mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open. Pro trenéra šestiletého hnědáka 

Pavla Tůmu a stáj dr. Charvát to bylo třetí vítězství dne. „Je to velký,... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a2b3e0e4-3a4c-4fb3-846d-4a20b2728eec&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9f9f5105-eaee-4a17-a37e-2eb0a3eb6960&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=045e6925-c329-4bb6-b74b-9d771be68de8&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=84266461-41b0-4611-a79a-947e011854a8&index=articles_cze_2017q2_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Vysvědčení je třeba oslavit, bez ohledu na známky 

novinky.cz - 27.6.2017 

rubrika: Žena - Děti - strana: 00 - autor: Dana Sokolová 

... s dětmi na cestách. V krabičce najdete jak barevné provázky, tak návody na uzly nejrůznějších 

obtížností. Cena: 279 Kč; Magnetické šachy - na cestovní magnetické šachovnici figurky drží, i 

když třeba zrovna jedete vlakem, drncáte se po dálnici autem, nebo jste se... 

výsledky, fakta 

Sport - 27.6.2017 

rubrika: Formule 1 - strana: 14 

... www.isport.cz. SOFTBAL Mistrovství Evropy žen v Bollate (Itálie): skupina C: ČESKO-Polsko 

9:0 (po 5. směně), ČESKO-Rakousko odloženo. ŠACHY Číňané obhájili v ruském Chanty 

Mansijsku titul týmových mistrů světa. V soutěži žen se vůbec poprvé radovaly Rusky, které po... 

Drtivá většina autistů se o autismus vůbec nezajímá, říká jeden z nich. Vydává knihu 

Vítejte v Autistánu 

zpravy.rozhlas.cz - 27.6.2017 

strana: 00 - autor: Josef Schovanec Zdroj 

... některé jsou i výrazně nadané (naučí se samy číst, rozeznávají brzy číslice či písmena, umí 

citovat z encyklopedií, hrají šachy, ovládají počítač, mají vynikající mechanickou paměť). Zdroj: 

Národní ústav pro autismus A co třeba ve školství? Tak... 

Desetiletá mistryně EU v šachu porazila slovenského prezidenta 

tyden.cz - 28.6.2017 

rubrika: Zábava - strana: 00 - autor: ČTK 

Desetiletá mistryně EU v šachu své věkové kategorie Lucia Kapičáková porazila v šachové 

partii slovenského prezidenta Andreje Kisku. Hlava slovenského státu přijala výzvu šachistky 

z města Lučenec na souboj, který se uskutečnil v prezidentském paláci. 

Kiska se již před začátkem partie netajil tím, že si je jist svou prohrou. S nadsázkou také řekl, že 

padaly sázky, zda prohraje do deseti, 15 či 30 minut. 

Slovenský prezident se ve hře nakonec udržel zhruba půl hodiny. Když mu na šachovnici zůstalo 

pět figurek, položil krále na znamení, že se vzdává. Krátce předtím přišel po úspěšném útoku své 

soupeřky o dámu. 

"Doufám, že jsem alespoň trochu vzdoroval. Je to má (první) ukončená partie po asi 40 letech," řekl 

Kiska a dodal, že ve hře neměl žádnou šanci. 
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Kapičáková se podle dřívějších informací slovenských médií věnuje šachu asi čtyři roky a denně 

trénuje i několik hodin. Kiskovi poděkovala za to, že její výzvu na společnou šachovou partii přijal. 

Školačka „vyklepla“ Kisku: Lucia (10) prezidentovi dala mat za 30 minut 

blesk.cz - 28.6.2017 
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Desetiletá mistryně EU v šachu své věkové kategorie Lucia Kapičáková porazila v šachové partii i 

slovenského prezidenta Andreje Kisku. Hlava slovenského státu přijala výzvu šachistky z města 

Lučenec na souboj, který se ve středu uskutečnil v prezidentském paláci. Kiska... 

Napsali jste nám 

Orlický deník - 28.6.2017 

rubrika: Orlicko - strana: 03 

... Sportování se účastnily všechny věkové kategorie, od předškoláků až po seniorský 

věk. Zápolilo se ve více než 30 disciplínách, od šachu až po adrenalinový boj o pohár 

„O železného kohouta“. V pečlivě připraveném kulturním programu se na novém 

pódiu vystřídalo... 

Nejlepší čeští šachisté 

Týdeník Květy - 29.6.2017 
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(podle počtu bodů v žebříčku Elo ČR) DAVID NAVARA Čtyřnásobný Mistr ČR v šachu hájí 

barvy Šachového klubu z Nového Boru. 2730 VIKTOR LÁZNIČKA Mistr ČR z roku 2006 je 

týmovým kolegou Davida Navary. 2651 ZBYNĚK HRÁČEK Mistr ČR z roku 1994 je stejně jako 

první dva... 

V Klatovech v sobotu začíná šachový týden 

Klatovský deník - 29.6.2017 
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července (14.00) a neděle 9. července (9.00). Doprovodný program: turnaj v rapid šachu (2. 7., 

9.00), turnaj seniorů roč. 1952 a starší (2. 7., 9.00), turnaj mládeže roč. 2003 a mladší (2. 7., 9.00), 

turnaj v bleskovém šachu (7. 7., 20.00). Připraveny jsou i turnaje ve... 

Na 64 polích 

Nový život - zpravodajský týdeník - 29.6.2017 
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Na silně obsazeném turnaje v rapid šachu mládeže v Hodoních se dařilo Janu Perinovi z Mikulova. 

V konkurenci jednatřiceti soupeřů se těsně dělil o konečné osmé až desáté místo. Výsledek: 1. 

Michal Krč (Gambit Jihlava) 9(9), 2.7. Zuzana Jackovičová (Moravská Slavia Brno)... 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 29.6.2017 
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... v čele Jan Vitula, Vladimír Kosina (oba Lok. Brno), Tomáš Dvořák (Duras BVK 

Brno) 2,5 bodu. HODONICE. Memoriálu Rostislava Obrdlíka v rapid šachu se 

zúčastnilo 42 šachistů. Výsledek: 1.5. Josef Kratochvíl (Lok. Brno), Ladislav Urbanec (nereg.), 

Zdeněk Kavan, Josef Růžička (ob... 

Šachisté gymnázia stříbrní na Přeboru škol v šachu 

Slovácké noviny - regionální týdeník - 30.6.2017 
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... gymnázia. Kvarteto Martin Húsek, Martina Fusková, Ondřej Stuchlý a František Mrkus totiž na 

republikovém finále Přeboru škol v šachu vybojovalo stříbrné medaile. Druhá příčka je přesto 

trochu mrzela, neboť na celém turnaji ani jednou neprohráli. „Naše... 

ŠUMPERSKO VČERA 

Šumperský a jesenický deník - 30.6.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 

Spolek shání peníze. Na šachy Zahrát si šachy na ulici si budou moci možná i 

návštěvníci Umístit šachový stolek na veřejné místo, chce místní okrašlovací spolek, 

jehož členové se snaží o oživení historického centra města. Jeden betonový šachový 

stolek se... 

Do boje se pustí 1696 figurek 

Valašský deník - 30.6.2017 
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... Vsetína. Koná se od 1. do 8. července. Po šachovnicích ve velkém sále kulturního domu 

se rozběhne téměř sedmnáct stovek figurek, šachové partie bude hrát více než stovka hráčů. 

„Hrajeme švýcarským systémem na devět kol v turnaji Open A, který je pro silnější... 

Chtějí oživit Šumperk. Hrou králů 

Šumperský a jesenický deník - 30.6.2017 
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Okrašlovací spolek v Šumperku plánuje umístit do centra šachový stolek Šumperk – Zahrát 

si šachy na ulici si budou moci možná obyvatelé i návštěvníci Šumperku. Umístit šachový stolek na 

veřejné místo chce místní okrašlovací spolek. Jeho členové se snaží o... 

Každý příběh má svůj začátek… 

Haló noviny - 30.6.2017 
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... kroužků na škole v Kopidlně a jinde. Ukazuje se, že jejich zapojení kultivovalo děti v širokém 

záběru, nikoliv jen v samotné hře v šachu. Z šachisty, později »jen« vyučence v učebním oboru, se 

nakonec v životě stal významný právník, dokonce předseda okresního... 
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