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Ve Vsetíně začal šachový festival, utká se přes sto hráčů 

valassky.denik.cz - 1.7.2017 

rubrika: Moje Valašsko - strana: 00 - autor: Eva Lukášová 

Dvaačtyřicátý ročník šachového festivalu Přebor města Vsetína začal v sobotu 1. července ve 

vsetínském Domě kultury. " Šachové partie bude hrát více než stovka hráčů. Festival potrvá týden. 

Skončí 8. července." 

Šachový turnaj slaví půlkulaté narozeniny 

Klatovský deník - 1.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 - autor: Milan Fürbacher 

Pořadatelé zajistili kromě hlavní soutěže také množství doprovodných akcí, jako jsou trojice 

půldenních turnajů v rapid šachu (OPEN, mládež, senioři), turnaj v bleskovém šachu, malém 

fotbalu, stolním tenisu a plážovém volejbalu. Mimořádnou akcí bude v sobotu 8. 7.... 

Chvilka nad šachovnicí 

Brněnský deník, Břeclavský deník +1 - 1.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 

... teorie zahájení? Týdny se na Stavanger pripravoval, ale ve svém hlavním 

repertoáru má treba Italskou hru a podobná stará otevrení. Rekli o šachu: „Nemel 

jsem konzultanta. Je potreba nést plnou odpovednost za svoji vlastní prípravu, která 

je pak mnohem serióznejší. Když nemát... 

Stanou se z robotů křesťané? 

Lidové noviny - 1.7.2017 

rubrika: česká pozice - strana: 13 - autor: BLAHOSLAV HRUŠKA 

learning. Svému žákovi předal základní pravidla šachu a umožnil prostudovat pět 

milionů tahů z šachových učebnic. Začátečník se ukázal výtečným učedníkem. Za tři 

dny postoupil počítač od úplných základů k titulu mezinárodního mistra dle pravidel Mezinárodní... 

Porazí Veselovský zázračné šachové dítě? Vidím až deset tahů dopředu, říká 

čtrnáctiletý šampion 

aktualne.cz - 2.7.2017 

rubrika: DVTV - strana: 00 - autor: Martin Veselovský 

Nerad se na soupeře připravuji, když pak soupeř zahraje jinak, celá taktika se zbortí, říká 

čtrnáctiletý šachista Pavel Haase. Nerad se na soupeře připravuji, když pak soupeř zahraje jinak, 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d3915d93-ead0-45d1-a9f6-254d46f848bf&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=da157545-b898-4e89-9a11-8890724c7957&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b588f975-1f0c-46ec-a54c-7741e34fe84e&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4fe33d5f-7f18-45f0-9d10-d4c1d6b6901e&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8ad6d0ed-10ef-4b2f-b6ba-ed1e62861033&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8ad6d0ed-10ef-4b2f-b6ba-ed1e62861033&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

celá taktika se zbortí, říká čtrnáctiletý šachista Pavel Haase. URL| https://video.aktualne.cz/dvtv… 

REPORTÁŽ: Partie s mistrem aneb jak jsem hrál šachy s Ivančukem 

info.cz - 2.7.2017 

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

Může obyčejný člověk usednout za šachovnici proti mistrovi rapid šachu Vasilu Ivančukovi a 

doufat v remízu, nechat si zdát o náhodné, šťastné výhře? Proč by ne! Vždyť i Usian Bolt může na 

startu zaškobrtnout, Gábině Koukalové dokáže nečekaný záchvěv větru srazit poslední střelu před 

sprintem pro zlatou. A v šachách se navíc dá šance na výhru přesně spočítat. Pravda, výsledek po 

porovnání našich ratingů Elo mi mnoho optimismu do nadcházejícího boje nedává. Moje šance na 

remízu je totiž podobná, jako podíl alkoholu v krvi letošních maturantů po absolvování zkoušky – 

přibližně 1.7 promile. 

Do překrásného Michnova paláce, kde se simultánní partie s velmistrem koná, přicházím dříve. 

Předtím jsem bezcílně bloumal po Kampě, po Starém městě; snažil si vyčistit hlavu. „Hlavně nikde 

nenech ‚viset‘ figuru,“ zní mi v uších poslední rady mého šachového mentora. A co dál? Nehrát 

okrajové zahájení v naivní naději, že tím Ivančuka překvapím. Jestli bude „karlovarská losovačka“, 

tak si vytáhnout černé figury. Když jsem procházel ivančukovy partie, zjistil jsem, že jeho oblíbené 

zahájení černými je francouzská obrana. Proti té se mi hraje špatně. Pak už jen neměnit bezúčelně 

figury a netlačit se příliš brzy do koncovky. A hlavně útočit, být agresivní. „Abys vyhrál, musíš vzít 

svého soupeře na cestu do hlubokého lesa, kde 2+2 je 5 a cesta ven je široká jen pro jednoho,“ 

přemílám si v hlavě stále dokola nesmrtelná slova šachového šampiona Michaila Tala. 

V zahájení mě Ivančuk zpočátku školí – transpozicí se dostáváme do moderní variace slovanské 

obrany, Ivančuk s bílými získává mírnou výhodu. Na ní ale nedokáže stavět a postupně se mi tak 

daří situaci vyrovnat. Velmistr hraje klidně, tahy promýšlí. Agresivní přístup nevolí. Ve dvacátém 

tahu je tak partie vyrovnaná, říká mi zpětně počítačový program Stockfish. I samotný Ivančuk v tu 

chvíli před naší šachovnicí tráví více času, zdá se mi. Zvažuje, jakým směrem chce partii vést. 

„Zajímavá pozice, jak jen dál?“ jakoby říkalo jeho zdvižené obočí. 

Uklidňuji se, nervozita opadá. První ivančukovi soupeři tou dobou začínají vzdávat, já ale cítím 

čirou radost nad krásnou hrou, nad otevřenou pozicí proti nejlepšímu hráči světa. Jako když při 

běhu proběhnete kouzelným zrcadlem, za kterým čekají magické endorfiny. „Čert vem, že nejspíš 

stejně prohraju. Bez boje se nevzdám!“ Ivančuk se do útoku netlačí, tohle by mohla být moje šance! 

Urputně propočítávám otevření pozice na pravém křídle. Mám ale málo času, mistr světa zrychlil 

tempo. Přemisťuje své těžké figury vpravo, tak rychle měním strategii. Rozhoduji se pravou stranu 

„zabetonovat“ pěšci a proniknout na levém křídle. Přímo na krále. Tam má Ivančuk narušenou 

strukturu pěšců. Navíc skoro žádné figury k obraně. Nezaútočit teď by znamenalo čekat na pomalou 

smrt. Jenže Ivančuk je rychlejší, jsem proti němu vždy jako na potvoru o tah pozadu. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=63f1646e-d0f4-472c-b9ef-cf7b5898b053&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Dostává mě do taktické nevýhody. Bleskově staví baterii dvou věží a dámy na pravém křídle, nutí 

mě tam otevřít pozici. Mám teď na vybranou. Buď přijmu hru proti mistrovi světa s jeho iniciativou 

a pěšcem navíc, nebo se pokusím o vytvoření asymetrické pozice. Rozhoduji se pro druhé. Obětuji 

svoji věž za mistrova koně s pěšcem. Kůň je přece nejlstivější figura celé šachovnice, v koncovce 

dokáže zavařit i velmistrům. 

Ne však tomuto. 

V poslední snaze o vzdor se snažím o posílení asymetrie - nabízím svou dámu za jeho dvě věže. 

Ivančuk odmítá. Ví, že když teď bude hrát jednoduché šachy, nemůže prohrát. Donutí mě měnit 

figury, po pár tazích musím materiál dokonce obětovat. Na šachovnici je už jen jeden hráč. Ivančuk 

hru pilotuje bezchybně až do situace, kdy ve 42. tahu vzdávám. 

Jakoby ze mě najednou po dvou hodinách spadla všechna tíže světa a zbylo jen naprosté vyčerpání. 

Spolu s ním trocha smutku, že jsem prohrál, trocha radosti, že jsem vydržel tak dlouho. Ale hlavně 

víra, že třeba příště se mi se světovým mistrem remizovat může podařit. 

Vsetín hostí festival šachu 

Valašský deník - 3.7.2017 

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

Dvaačtyřicátý ročník šachového festivalu Přebor města Vsetína začal v sobotu ve vsetínském Domě 

kultury. Šachovépartie bude až do 8. července hrát více než stovka hráčů z Česka i ze zahraničí. Na 

vítěze čeká finanční odměna ve výši až 12 tisíc korun. ... 

V Klatovech hraje i mladá Mongolka 

Mladá fronta DNES - 3.7.2017 

rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 15 - autor: (es, bro) 

Šachy Davaademberel Nomin-Erdene, teprve sedmnáctiletá velmistryně z 

Mongolska, je hlavní ozdobou 25. ročníku turnaje O pohár města Klatov – Unileasing 

open. A zároveň jednou z favoritek hlavního turnaje, do kterého v sobotu vstoupila 

jako nasazená dvojka. Do letošního... 

Kovařík: Partie je pro mě dávkou adrenalinu 

Valašský deník - 3.7.2017 

rubrika: Valašsko - strana: 03 - autor: (ela) 

řeším šachové úlohy. Pracuju i se šachovými databázemi,“ vyjmenoval Matyáš. Téměř každou 

neděli pak tráví na zápasech družstev v krajském přeboru, od příštího roku nastupuje též do II. ligy. 

Matyáš má i přes svůj nízký věk velké zkušenosti. A do budoucna... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6fa9bf30-0268-40cc-a0d6-5f19d1e1db3e&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c5ad90b0-12f7-48f2-8442-3345391af495&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c8fa245c-1810-4c5f-8d0a-6c83546f30f2&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Rapid pro Navaru 

Dobrý den s kurýrem - 3.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 19 - autor: (SAL, RP) 

Silně obsazený třetí ročník kunovického šachového festivalu v Rapid šachu se stal 

kořistí favorizované jedničky turnaje velmistra Davida Navary. Ten za sebou nechal i dvojku, 

arménského velmistra Sergeje Movsesjana, když o pořadí rozhodlo až pomocné skóre. Oba borci 

získali... 

Stříbrní šachisté sahali po zlatu 

Dobrý den s kurýrem - 3.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 19 - autor: (OJ) 

Šachoví gymnazisté z Uh. Hradiště si z republikového přeboru škol v šachu dovezli parádní druhé 

místo. Do republikového finále postoupili jako vítěz krajského kola a jako první nasazené družstvo 

obhajovali mezi 28 týmy loňské bronzové medaile. Po prvním dnu... 

Tahle dáma napsala kontroverzní knihu o Havlovi: S Dagmar měly obě žluté šaty. 

Které slušely víc? 

super.cz - 3.7.2017 

rubrika: Bulvár - strana: 00 - autor: Gabriela Wolfová, Saša Šeflová 

... to pro mě trochu netypická kniha, jmenuje se Dobré duše a je to detektivka. Hlavní hrdinka je 

sedmadvacetiletá šachistka a jednoho dne při šachové simultánce zakopne o mrtvolu a začne pátrat 

po tom, jaký je život. Ona ho totiž nezná, má takový náběh na Aspergera," prozradila... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b572eeb4-b64c-4d5c-9163-afe616411283&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5993f1f0-761a-4a80-a095-ebb44a4ca837&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0a2f0f7f-4aef-41e0-92eb-6454bf74b4e2&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0a2f0f7f-4aef-41e0-92eb-6454bf74b4e2&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Klatovští šachisté se vrátili do ligy 

Klatovský deník - 3.7.2017 

rubrika: sport klatovsko - strana: 15 - autor: TOMÁŠ KANTA 

Dorostenecký tým ŠK Sokol Klatovy vyhrál po deseti letech 

extraligu. Šachy Klatovy – Za velmi vydařenou mohou považovat sezonu 2016/2017 

v Šachklubu Sokol Klatovy. Jejich mládežnické družstvo vyhrálo extraligu mládeže a stalo se 

mistrem České republiky a A tým se po roce... 

Dolnobenešovští šachisté slavili a bilancovali 

REGION OPAVSKO - 4.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 19 - autor: (avi) 

ŠACHY Šachový klub v Dolním Benešově letos oslavil 70. výročí jeho založení. U příležitosti 

tohoto jubilea svolal výroční valnou hromadu, kde bilancoval své úspěchy v minulé sezoně. 

Předseda oddílu a zároveň jeho prezident Tomáš Vavřínek ve svém referátu... 

Nahá dáma na háčku 

Lidové noviny - 4.7.2017 

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

... máte štěstíčko a ještě vám to ten den lepí, jak by řekli přátelé fotbalisti... Carlsen – Vachier-

Lagrave Lovaň 2017, bleskový šach 1.c4 e5 2.e3 Jf6 3. Jc3 Jc6 4.g4!? Když jste zrovna o třídu lepší 

než vaši soupeři, můžete si dovolit i takovéto tahy... 4...... 

Velmistr Neuman byl ve 2. kole nad Hurdzanovy 

síly 

Klatovský deník - 4.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 - autor: Milan Fürbacher 

... 18 šachistů bez bodové ztráty. Mezi nimi byl i Václav Šimáček z ŠK Sokol Klatovy. V neděli se 

hrály také doprovodné turnaje v rapid šachu. Otevřený turnaj Rozhrání Open se stal kořistí Marka 

Pokrupy z TJ Plzeň Košutka, turnaj seniorů Auto Nejdl vyhrál Lubomír Pokora z... 

Stříbrní šachisté sahali po zlatu 

idobryden.cz - 4.7.2017 

rubrika: Šachy - strana: 00 - autor: oj 

Šachoví gymnazisté z Uh. Hradiště si z republikového přeboru škol v šachu dovezli parádní druhé 

místo. Do republikového finále postoupili jako vítěz krajského kola a jako první nasazené družstvo 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e29a2ca1-0958-4792-83f7-8e52bd882ad5&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=bc7d630c-2186-4ff8-ad07-6682784ce3a7&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4ebc5cf2-043b-40ab-b4e4-5320c5412cd4&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e9d45d15-13c2-4023-9377-ba69463a3230&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e9d45d15-13c2-4023-9377-ba69463a3230&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=518e2c0c-a697-4740-a73a-86fa10323599&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

obhajovali mezi 28 týmy loňské bronzové medaile. 

Po prvním dnu uherskohradišťským šachistům patřila průběžná první příčka za výhru 3,5:0,5 nad 

Jičínem, remízu 2:2 s brněnským gymnáziem Kpt. Jaroše a tři výhry nad SPŠ Fr. Místek (2,5:1,5), 

Vsetínem (2,5:1,5) a druhým nasazeným týmem gymnáziem Frýdek-Místek (2,5:1,5). 

V dalších bojích si poradili s plzeňským gymnáziem 2,5:1,5, Třebíč přehráli 3,5:0:5. 

V předposledním kole po malém zaváhání porazili Vlašim 2,5:1,5 a klesli na 2. příčku. Na zisku 

stříbrných medailí nic nezměnila ani výhra v posledním kole nad Lanškrounem 3:1. I tak je konečné 

druhé místo vynikající, v turnaji ani jednou neprohráli, jen jednou remizovali. 

O tento cenný úspěch se zasloužili Martin Húsek, který na 1. šachovnici uhrál 6 bodů, Martina 

Fusková na 2. šachovnici (4,5 bodu), Ondřej Stuchlý na 3. šachovnici (7 bodů) a František Mrkus 

na 4. šachovnici (8 bodů). 

V kategorii 6. - 9. ročník ZŠ reprezentovalo Zlínský kraj družstvo ZŠ Staré Město, které ve 

třicetičlenném startovním poli obsadilo 26. místo. V kategorii 1. - 5. ročník ZŠ reprezentovaly dvě 

školy - ZŠ Mařatice (20. místo) a ZŠ Staré Město (24. místo). 

Brňané mohou použít 20 miliónů z městského rozpočtu na realizaci svých nápadů 

novinky.cz - 4.7.2017 

rubrika: Vaše zprávy - strana: 00 - autor: Jiří Smutný 

... požaduje pořádat polštářovou bitvu o Brno, další zřídit dětské hřiště ve Slatině, cvičiště pro psy v 

Medlánkách nebo instalovat šachové stolky v Denisových sadech. Nyní probíhá posuzování 

proveditelnosti jednotlivých projektů, které potrvá do 30. září.... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 4.7.2017 

rubrika: Plzeňský kraj - strana: 17 - autor: (es, zk) 

... (roč. 2005): 2. Filip, 200 m prsa (roč. 2004): 1. Chocholatý, 200 m pol.záv. (roč. 2004): 

1. Chocholatý, (roč. 2005): 1. Fait, 2. Sladký. Šachy O POHÁR MĚSTA KLATOV - 

Unileasing open, turnaj A po 2. kole: 1. - 3. FM Novotný (ŠK Polabiny), Miesbauer (ŠACHklub 

Písek), Krutský... 

Dejte si pozor na zlozvyky, které zvyšují riziko demence 

ona.iDNES.cz - 4.7.2017 

rubrika: OnaDnes.cz / Zdraví - strana: 00 - autor: pro iDNES.cz, Marcela Svobodová 

... dosáhnout těchto výhod pro mozek. „Dokončete skládačku nebo křížovku, hrajte hry, které 

vyžadují strategické myšlení, jako jsou šachy nebo bridž, nebo se zúčastněte výuky nějakých 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=230d90bf-b2cd-4593-b49d-064e0ed14415&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=511b5eba-bfe8-4f1b-b968-acca59a84628&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=86440f1c-90d2-4b06-9559-3aee6d9d07d2&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

vzdělávacích kurzů online nebo ve škole,“ navrhuje doktorka Snyderová. Kouření... 

Výsledky a tabulky 

Týdeník Havířovsko +1 - 4.7.2017 

rubrika: Výsledky a tabulky - strana: 28 

... 5. Vyškov B 8 1 1 6 132:262 8 Brno B a Havířov postoupily do 

semifnále. ŠACHY I. liga dospělých, skupina Východ: Rychnov n. K. - Kroměříž ... 

Velké ceně Tábora je letos už 57 let 

taborsky.denik.cz - 5.7.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Pavel Šácha 

... svůj otevřený přebor. Ve stejný den – tedy v neděli 30. července – se v sále hotelu Palcát rozhoří 

mezinárodní Velká cena Tábora v šachu. Prestižní turnaj organizuje domácí Sokol Tábor už 

potřinácté a jeho startovní listina znovu vykazuje mimořádnou kvalitu. Na jih... 

Úspěšná mise mladých šachistů z Buštěhradu v krajském finále 

kladensky.denik.cz - 5.7.2017 

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

Mladá Boleslav ve dnech 24. -25. 6. 2017 hostila finále Středočeského krajského přeboru mládeže 

v šachu. Velký úspěch zaznamenal šachista Ondřej Popovský ze Sokola Buštěhrad, zvítězil v 

kategorii H14. "Do letošního krajského finále postoupilo celkem 121 mladých šachistů ze 

středočeských oddílů v kategoriích HD10, HD12, HD14 a HD16. 

Žáci z T.J. Sokol Buštěhrad si dokázali vybojovat postup ve všech kategoriích a pověst regionálního 

mládežnického šachového centra potvrdila i druhá nejpočetnější dvanáctičlenná výprava. 

Nejúspěšnějším hráčem byl Ondřej Popovský, který bez jediné prohry ovládl kategorii 14letých a 

stal se krajským přeborníkem. 

Finále Krajského přeboru bylo současně i kvalifikačním turnajem pro postup na Mistrovství Čech 

mládeže. 

Kromě Kryštofa Švarce, který si postup zajistil už na loňském mistrovství republiky a vítězného 

Ondry Popovského si z buštěhradského oddílu účast na podzimním Mistrovství Čech vybojoval 

i nováček Matěj Kučera v kategorii HD10. 

Vítězové jednotlivých kategorii: 

H10 (hráno 9 kol, 29 finalistů) 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9de6a1c8-18db-4ce7-ba46-bee3abc85d5e&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d5025cda-7311-4cd7-8bf5-0d43359e8641&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d07ca463-de72-491d-95b1-78b089edaa2b&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://sachybus.net/


 

 

1. Pressler Tobiáš - Klub šachistů Říčany / 7 bodů 

2. Langmaier Michal - TJ Kralupy nad Vltavou / 7 bodů 

3. Sedmihradský Tomáš - SK Spartak Čelákovice / 7 bodů 

(o těchto pozicích rozhodlo až pomocné hodnocení!) 

H12 (hráno na 7 kol, 34 finalistů) 

1. Němec Jáchym - Klub šachistů Říčany 1925 / 6,5 bodů 

2. Pecka jan  - Sokol Brandýs nad Labem / 5,5 bodů 

3. Čuvala Tibor - SK Zdice / 5 bodů 

H14 (hráno na 7 kol, 34 finalistů) 

1. Popovský Ondřej - Sokol Buštěhrad / 6,5 bodů 

2. Švejk Martin - Sokol Mladá Boleslav / 6 bodů 

3. Křížek Kryštof - TJ Spartak Vlašim / 5 bodů 

H16 (hráno na 7 kol, 24 finalistů) 

1.Šulc Jakub - Šachový klub Dobrovice / 6 bodů 

2. Kurek Pavel - Klub šachistů Říčany 1925 / 5,5 bodů 

3. Heger jan - - Klub šachistů Říčany 1925 / 5 bodů 

Podrobné a kompletní výsledky naleznete ZDE. 

Dvoudenní výprava do Mladé Boleslavi byla pro některé hráče první opravdu větší akcí, nabrali 

mnoho nových zkušeností a nejen šachových zážitků. 

Volný čas po horké sobotě nad šachovnicemi využili například k návštěvě místního aquaparku a 

mnozí by byli překvapeni s jakou chutí si šachisté zahrají třebas fotbálek. 

Nezbývá než popřát postupujícím hodně úspěchů v listopadu v Harrachově na zmíněním 

Mistrovství Čech. 

Dokážu ještě táhnout figurkami? Legenda Kasparov zase bude hrát šachy 

sport.iDNES.cz - 6.7.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: iDNES.cz, ČTK 

Před dvanácti lety ukončil kariéru, 14. srpna se někdejší světový šampion Garri Kasparov do 

šachového světa vrátí. v americkém St. Louis se představí na turnaji, jenž je zařazen do 

oficiálního seriálu Grand Chess Tour. 

http://www.chess-results.com/tnr285461.aspx?lan=5&art=0&fed=CZE&wi=821
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ac5c47fb-ab99-4dc7-b616-5aaa82eb9663&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

 

Hrát se bude bleskový a rapid šach o prize money ve výši 150 000 dolarů a v desetičlenném poli 

velmistrů bude například i jiný bývalý světový šampion Višvánáthán Ánand z Indie, ale také 

nejlepší český šachista David Navara, který stejně jako Kasparov obdržel od pořadatelů divokou 

kartu. 

„Vypadá to, že zvýším věkový průměr a snížím průměr (koeficientu) ELO,“ napsal Kasparov na 

twitteru. „Jsem připravený si ověřit, jestli ještě dokážu táhnout figurkami. A uvidíme, jestli pak 

budu moci oznámit návrat.“ 

Rodák z Baku Kasparov uzavřel aktivní šachovou kariéru v roce 2005. Osmnáct let byl mistrem 

světa mezinárodní federace FIDE, ale v roce 1993 jeho nespokojenost s fungováním této organizace 

vyústila v založení konkurenční Profesionální šachové asociace. Tím začal rozkol ve světovém 

šachu, třináct let pak měla královská hra dva mistry světa. 

Po odchodu ze šachové scény se Kasparov vrhl na politiku. Začal vystupovat jako nesmlouvavý 

kritik prezidenta Vladimira Putina, založil vlastní stranu a chtěl dokonce kandidovat v 

prezidentských volbách, ale nakonec to vzdal. V roce 2014 se neúspěšně ucházel o post předsedy 

Mezinárodní šachové federace (FIDE). Od roku 2013 žije v New Yorku. 

V St. Louis budou jeho dalšími soupeři stálí účastníci Grand Chess Tour Hikaru Nakamura a 

Fabiano Caruana z USA, Jan Něpomňaščij a Sergej Karjakin z Ruska a Armén Levon Aronian. 

Vedle Navary obdrželi divokou kartu také Kubánec Leinier Domínguez a Le Quang Liem z 

Vietnamu. 

„Jsem rád, že mám šanci vrátit se za šachovnici proti elitní konkurenci. Tak silné pole bude pro mě 

zdaleka nejtěžší test od té doby, co jsem skončil,“ uvedl Kasparov v oficiálním prohlášení. 



 

 

Chtěl být ruským prezidentem, skončil zase u figurek. Kasparov ohlásil návrat na 

šachovou scénu 

info.cz - 6.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 - autor: ČTK,luš 

nespokojenost s fungováním této organizace vyústila v založení konkurenční 

Profesionální šachové asociace. Tím začal rozkol ve světovém šachu, třináct let pak měla královská 

hra dva mistry světa. Po odchodu ze šachové scény se Kasparov vrhl na politiku. Začal... 

Kasparov se vrací na šachovou scénu, bude u toho i Navara 

isport.cz - 6.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 

nespokojenost s fungováním této organizace vyústila v založení konkurenční 

Profesionální šachové asociace. Tím začal rozkol ve světovém šachu, třináct let pak měla královská 

hra dva mistry světa. Po odchodu ze šachové scény se Kasparov vrhl na politiku. Začal... 

Šachová legenda se vrací: Kasparov si po 12 letech zahraje turnaj, kde bude i Navara 

lidovky.cz - 6.7.2017 

rubrika: Lidovky / Ostatní sporty - strana: 00 - autor: ČTK 

nespokojenost s fungováním této organizace vyústila v založení konkurenční 

Profesionální šachové asociace. Tím začal rozkol ve světovém šachu, třináct let pak měla královská 

hra dva mistry světa. Po odchodu ze šachové scény se Kasparov vrhl na politiku. Začal...  

Legendární Kasparov se vrací na scénu, bude u toho i Navara 

sport.cz - 6.7.2017 

rubrika: Ostatní - strana: 00 

nespokojenost s fungováním této organizace vyústila v založení konkurenční 

Profesionální šachové asociace. Tím začal rozkol ve světovém šachu, třináct let pak měla královská 

hra dva mistry světa. Po odchodu ze šachové scény se Kasparov vrhl na politiku. Začal... 

Dokáže ještě táhnout figurkami? Legendární Kasparov je zpět 

tyden.cz - 6.7.2017 

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

nespokojenost s fungováním této organizace vyústila v založení konkurenční 

Profesionální šachové asociace. Tím začal rozkol ve světovém šachu, třináct let pak měla královská 

hra dva mistry světa. Po odchodu ze šachové scény se Kasparov vrhl na politiku. Začal... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d6eae82f-0f7b-4e6e-894f-dcb95757a638&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d6eae82f-0f7b-4e6e-894f-dcb95757a638&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8aacd873-543f-48d9-8182-4fada85b42bd&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b806d20c-9ceb-474b-9c86-17ec91876bfa&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e42e8dfc-efec-47c4-aec4-ee6c8d53c56c&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=11a49c6c-b4ca-4104-9306-e946b52f9b72&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Kasparov se po dvanácti letech znovu zúčastní oficiální akce 

ČT 1 - 6.7.2017 

pořad: Branky, body, vteřiny - vysíláno: 19:45 - pořadí zprávy: 09 

představí v turnajích v rapid šachu a bleskovém šachu v americkém St. Louise. redaktor --------------

------ S pořadateli ze St. Louise má Garri Kasparov dobré vztahy a tak zrovna tam skončí jeho 

dlouhá absence v oficiálních soutěžích. Sehraje se soupeři devět partií v... 

Rapid pro Navaru 

idobryden.cz - 6.7.2017 

rubrika: Šachy - strana: 00 - autor: sal, rp 

Silně obsazený třetí ročník kunovického šachového festivalu v Rapid šachu se stal kořistí 

favorizované jedničky turnaje velmistra Davida Navary. Ten za sebou nechal i dvojku, arménského 

velmistra Sergeje Movsesjana, když o pořadí rozhodlo až pomocné skóre. Oba borci získali stejně 

po osmi bodech. Třetí skončil Vojtěch Plát. Největším překvapením turnaje bylo ovšem parádní 

čtvrté místo Martina Húska ze Starého Města. Osmnáctiletý junior byl nasazen jako číslo 14 a 

nechal tak za sebou mnoho silných hráčů. 

Nejlepší zástupce domácího oddílu Pavel Zpěvák obsadil 7. místo. Čtvrtý nasazený 

uherskohradišťský velmistr Zbyněk Hráček obsadil deváté místo. Nejlepší ženou byla na 8. místě 

Joanna Worek. Z regionu se dobře umístili na 12. místě Jan Horsák ze Starého Města, na 14. místě 

Michal Havránek, na 16. místě Pavel Frýbort (oba Boršice), 17. místo patřilo Janě Zpěvákové (Staré 

Město). 

Turnaje se celkem zúčastnilo 80 hráčů. 

Robot a jeho pán aneb Může mít umělá inteligence vlastní etiku? 

ceskapozice.cz - 6.7.2017 

rubrika: Česká pozice / Téma - strana: 00 - autor: Lidové noviny, Blahoslav Hruška 

Svému žákovi předal základní pravidla šachu a umožnil mu prostudovat pět milionů tahů z 

šachových učebnic. Začátečník se ukázal jako výtečný učedník. Za tři dny od úplných základů 

postoupil počítač k titulu mezinárodního mistra podle pravidel Mezinárodní... 

Rok a půl hraje šachy a už je mistr republiky. Osmiletý Lukáš Zalba si královskou 

hru zamiloval 

ČRo - hradec.cz - 7.7.2017 

rubrika: navstivilinas - strana: 00 - autor: Jakub Schmidt 

reprezentantů po určitou dobu trénovala pod panem Gonsiorem.Kdy jste k šachům dostal vy? 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8e48c00d-b5f8-4368-8170-55f0c4e3a07a&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=84e0aa6f-70e3-42f6-940e-443cbe8b7345&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=cba87f93-6b5c-45be-8a11-ebfa2f7e0cbd&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6fddc105-9c1a-434b-adf6-94a802d46036&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6fddc105-9c1a-434b-adf6-94a802d46036&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Protože jste říkal, že to není dlouho, co hrajete.Já jsem šachy hrál jako malý kluk. Pak jsem přestal, 

20 let jsem šachy neviděl a k šachům jsem se dostal, když moje dcera v první... 

Zprávy krátce 

Metro - 7.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 - autor: ČTK 

Ruský velmistr se zúčastní od 14. srpna v americkém St. Louis turnaje zařazeného do 

oficiálního seriálu Grand Chess Tour. Hrát se bude bleskový a rapid šach o prize money ve 

výši 150 tisíc dolarů. 

Kasparov se vrací, bude u toho i Navara 

Lidové noviny - 7.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 18 - autor: čtk 

nespokojenost s fungováním této organizace vyústila v založení konkurenční 

Profesionální šachové asociace. Tím začal rozkol ve světovém šachu, třináct 

let pak měla královská hra dva mistry světa. Po odchodu ze šachové scény se 

Kasparov vrhl na politiku. Začal... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e7439d28-4e7b-4529-807b-836d6629dc70&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8c7211ef-a71a-4897-80ea-f531d710f4ea&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

výsledky, fakta 

Sport - 7.7.2017 

rubrika: Aktuálně - strana: 15 

HORČIČKOVÁ -5:46, 49. KOSOVÁ -21:31. ŠACHY Legendární Garri Kasparov se dvanáct let po 

skončení kariéry vrací na scénu. Ruský velmistr se zúčastní od 14. srpna v americkém St. Louis 

turnaje zařazeného do ofi-ciálního seriálu Grand Chess Tour. Hrát se bude bleskový a... 

Nejčtenější na Forbes.cz za červen 

Forbes Česko - 7.7.2017 

rubrika: dopisy a redakce názory - strana: 10 

... V TOP 10 NARAZÍTE NA PŘEKVAPENÍ Stovka expertů rozhodla, že nejnadějnějším českým 

startupem je vyhledávač letenek Olivera Dlouhého. ŠACH MAT V LAS VEGAS. JAK 14LETÝ 

ČECH OVLÁDL AMERICKÝ TURNAJ MISTRŮ FIGUREK Talentovaný Pavel Haase ovládl 

všechny čtyři soutěže v... 

Kam v pátek 7. července 2017 za sportem? K televizi na hokej z archívu 

prazskenovinky.cz, sportovnilisty.cz - 7.7.2017 

rubrika: sport - strana: 00 

... nad Nisou a Janov nad Nisou, tak neváhejte a pojeďte s námi 13:00 Hokej na zemi Magazín o 

pozemním hokeji v Česku i zahraničí 13:25 V šachu Magazín pro vyznavače královské hry 

Cyklistika 14:00 Tour de France 2017 Přímý přenos 7. etapy nejslavnějšího cyklistického... 

Deset sportů, díky nimž nejlépe zhubnete 

zpravy.iDNES.cz - 7.7.2017 

rubrika: Zprávy iDNES.cz / Běhání - strana: 00 - autor: Rungo.cz, Barbora Topinková 

... tom, jak energeticky náročný je sport, který jste si pro hubnutí vybrali, ale to jak moc vás baví. I 

když je pravdou, že na to, abyste při šachu zhubli jednu koblihu, byste museli u hrací desky sedět 

asi tak dva dny, vyberte si především to, co vám udělá radost. Ať to bude... 

Další světová výhra! Nezastavitelný Rafigaev: Brazilské jiu jitsu je jako šachy 

isport.cz - 8.7.2017 

rubrika: Ostatní - strana: 00 

boji s kimony existuje miliony různých chvatů. Je tam pořád co se učit. Nespočet technik, nespočet 

chvatů. Je to jako šachy, kde se člověk stále učí nové kombinace.“ A hrajete šachy? „Kdysi hodně. 

Teď už málo. Bohužel.“ Prý nejste nikdy nervózní? „Ne,... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5c716400-6e39-49ae-80b1-0f3869117f2b&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=bf9edc0f-9a3d-4b59-a49e-2f3fb5abb67d&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=88c6a1fc-5c1f-4cf9-9f00-70a00f651210&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=878dc463-2749-4613-8f04-bc32ef63587e&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=cc297c93-6daa-4464-9182-77ca89354754&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Turnaj v Klatovech vede Neuman 

Mladá fronta DNES - 8.7.2017 

rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 19 - autor: (ob) 

Šachy Po šestém kole klatovského turnaje Unileasing open vede nasazená jednička velmistr Petr 

Neuman, který zdolal i nasazenou dvojku, teprve sedmnáctiletou mongolskou velmistryni Nomin 

Davaademberelovou. Za Neumanem je skupina sedmi hráčů, mezi nimiž jsou i členové vítězného...  

Nejblíže k vítězství má favorizovaný Neuman 

Klatovský deník - 8.7.2017 

rubrika: Sport/Klatovsko - strana: 15 - autor: (tk) 

Šachy Klatovy – V plném proudu je klatovský mezinárodní šachový turnaj O pohár města Klatov – 

Unileasing Open, který pokračuje v kulturním domě i dnes (16.00) a končí zítra devátým kolem 

(9.00). V turnaji A Uniqua Open byl po šesti kolech v čele s jednobodovým... 

Chvilka nad šachovnicí 

Břeclavský deník, Vyškovský deník +2 - 8.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 

kde je krome jiných zajímavostí podrobná historie 17 rocníku Open Duras vcetne sehraných partií 

ke stažení. Rekli o šachu: „Hrát bílými na remízu je do znacné míry zlocin proti šachu.“ (Michail 

Tal) Oldrich Duras Ceské slovo 1925 Mat 3. tahem. Rešení z minulé... 

Jak jsem hrál s mistrem světa 

Nedělní Blesk - 9.7.2017 

rubrika: Reportáž - strana: 44 - autor: Vojtěch Kristen 

... o vzdor se snažím o posílení asymetrie - nabízím svou dámu za jeho dvě věže. Ivančuk odmítá. 

Ví, že když teď bude hrát jednoduché šachy, nemůže prohrát. Donutí mě měnit figury, po pár tazích 

musím materiál dokonce obětovat. Na šachovnici je už jen jeden hráč.... 
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Kasparov se vrací. Vyzve ty nejlepší, včetně Čecha Navary 

tyden.cz - 9.7.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Adam Mašek 

Jeden z největších šachových mistrů všech dob, Garri Kasparov, chystá velký návrat. Dvanáct 

let poté, co ukončil profesionální kariéru, se vrací na šachovou scénu. Informoval o tom 

oficiální web Grand Chess Tour. Čtyřiapadesátiletý geniální šachista, který svedl souboj i 

proti takzvanému "superpočítači", dostal divokou kartu na turnaj ve Spojených státech 

amerických. 

Ti nejlepší hráči současnosti i minulosti se utkají v americkém Saint Louis, které je další zastávkou 

světové Grand Chess Tour. Takzvaný Sinquefield Cup je nejprestižnějším turnajem na americké 

půdě a právě na ní se představí bývalý světový šampion Kasparov. Mezi nejlepší hráče se rozdělí 

300 tisíc amerických dolarů. 

Kasparov se stal v minulosti nejmladším šachovým mistrem světa v historii ve věku dvaadvaceti let 

(1985) a to po sérii vzájemných duelů s dalším legendárním šachistou Anatolijem Karpovem. Titul 

mistra světa držel až do roku 1993. V roce 1997 se utkal s počítačem zvaným "DeepBlue", 

vyvinutým společností IBM. Jednalo se o první duel mezi člověkem a počítačem. Toto klání se 

stalo průlomovým, jelikož Kasparov nakonec s tímto strojem prohrál a poprvé v historii se tak stalo, 

že člověk prohrál šachový duel s umělou inteligencí. 

"Je vzrušující, že se vracím zpátky do hry. Rozhodně to není něco, co bych očekával deset let poté, 

co jsem ukončil kariéru. Vracet se na scénu v Saint Louis je skutečně čest. Nechtěl bych si 

připomínat tuto událost na žádném jiném místě na světě," uvedl dnes již čtyřiapadesátiletý rodák 

z ázerbajdžánského Baku. 

Na turnaji se mimo jiné představí i nejlepší český šachista David Navara, pro kterého to bude velká 

čest. Na turnaji se totiž představí skutečně ti nejlepší z nejlepších, včetně norského fenoménu 

Magnuse Carlsena. Norský šachista je v současnosti nejlepším hráčem na světě a úřadujícím 

mistrem světa z roku 2013. Šachovým velmistrem se stal již ve třinácti letech a v jeho patnácti 

letech o něm byl natočen film "The Prince Of Chess", neboli "Princ šachu". 

"Je to čest hostit Sinquefield Cup znovu tento rok, jako jednu ze zastávek Grand Chess Tour ve 

Spojených státech. A to jak z pohledu toho kolik talentovaných účastníků uvidíme, ale také proto, 

že se právě zde uskuteční návrat světového šampióna Garriho Kasparova," uvedl Tony Rich, 

generální ředitel turnaje. 

Velký odpůrce Putinova režimu 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e156b6b5-0e7c-4d08-b2b3-55624cde78be&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Kromě Carlsena uvidí fanoušci logické hry v akci i světovou dvojku Hikara Nakamuru, trojku 

Wesleyho Soa (oba USA) či Maxima Vachiera-Lagravea z Francie, který je dle světového rankingu 

URS na šestém místě. 

Garri Kasparov se v minulosti velice ostře vymezoval vůči politice Vladimíra Putina, kterou 

označoval jako "vládu jednoho muže". Opoziční aliance Jiné Rusko ho v roce 2007 nominovalo do 

prezidentských voleb 2008, v prosinci však Kasparov oznámil, že si nakonec podat přihlášku, 

jelikož mu to neumožnily vládní obstrukce, které mu znemožnily uspořádat nezbytný formální 

nominační kongres. 

V roce 2010 podepsal jako jeden z prvních opoziční kampaň "Putin musí odejít", o tři roky později 

však emigroval do Spojených států a prohlásil, že se zpět do Ruska již nevrátí. 

Turnaj Světové šachové Tour se uskuteční v srpnu v americkém Saint Louis. 

Druhé knihy rébusů se autor nedožil 

Mladá fronta DNES - 10.7.2017 

rubrika: Kraj Karlovarský - strana: 14 - autor: — Jitka Dolanská 

... velmi vzdělaný člověk s velkým srdcem. Psát začal až v důchodu. Od mládí nás však vedl k 

rébusům a hádankám, učil nás také hrát šachy. Tvrdil, že šachy jsou moudrá hra, která podporuje 

logické myšlení a správné rozhodování. A že dobré uvažování vede ke... 

Kovařík: Partie je velkou dávkou adrenalinu 

Naše Valašsko - regionální týdeník - 10.7.2017 

rubrika: U nás doma - strana: 09 - autor: EVA LUKÁŠOVÁ 

řeším šachové úlohy. Pracuju i se šachovými databázemi,“ vyjmenoval Matyáš. Téměř každou 

neděli pak tráví na zápasech družstev v krajském přeboru, od příštího roku nastupuje též do II. ligy. 

Matyáš má i přes nízký věk velké zkušenosti. Do budoucna podle.. 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 10.7.2017 

rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 15 - autor: (es, sou) 

... ČR v Praze, muži - 100 m v. zp.: 1. Šefl (Slavia VŠ Plzeň) 50,79, 50 m prsa: 1. Bishof (Slavia 

VŠ Plzeň) 29,18, 100 m mot.: 1. Šefl 53,56. Šachy O POHÁR města Klatovy - Unileasing open, 

turnaj A (Uniqa cup), konečné pořadí: 1. GM Neuman (Šk Dopravní Podnik Praha) 8,0 b., 2.... 

PŘEHLED: Kandidátky do voleb 2017 pro Pardubický kraj 

pardubice.iDNES.cz - 10.7.2017 
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rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy - strana: 00 - autor: iDNES.cz 

... 12. Martin Kozáček, stavební projektant 13. Ivana Snítilová, živnostnice 14. Alena Stránská, 

učitelka 15. Jan Mazuch, ředitel festivalu šachu a her Czech open 16. Pavel Čížek, místostarosta 

města Svitavy 17. Miloslav Sejkora, starosta města Bystré 18. Stanislava Švarcová... 

Dívka porazila prezidenta v šachu 

Haló noviny - 11.7.2017 

rubrika: mozaika zajímavostí - strana: 12 

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 uskutečnil v prezidentském 

paláci. Kiska se již... 

Kasparov se utká s Navarou 

Lidové noviny - 11.7.2017 

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

soutěžního šachu. V americkém St. Louis se od 14. do 18. srpna zúčastní na divokou kartu třetího z 

turnajů série Grand Chess Tour. Deset super velmistrů, mezi nimiž budou i Hikaru Nakamura, 

Fabiano Caruana, Višvánáthan Ánand či Sergej Karjakin, se utkají v turnaji rapid... 

Do Pardubic míří více šachistů z Ruska, Ukrajiny a Indie 

tyden.cz - 11.7.2017 

rubrika: Zábava - strana: 00 - autor: ČTK 

Letošního 28. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open 2017 se v Pardubicích 

zúčastní více šachistů z Ruska, Ukrajiny a Indie než v předchozích letech. Vliv na to má 

mírnící se hospodářská krize v Rusku a sbližování Ukrajiny s Českou republikou. V Indii 

stoupá zájem o šachy například díky bývalému mistrovi světa Viswanathanovi Anandovi a 

rozšiřující se střední třídě v zemi. 

 

"Z Ruska letos očekáváme, že bude výrazně víc hráčů než v loňském roce, pozitivně by se mělo 

projevit zrušení vízové povinnosti Ukrajinců, takže letos máme přihlášeno skoro 100 hráčů z 

Ukrajiny," uvedl organizátor festivalu Jan Mazuch. Z Indie by mělo přijet minimálně 50 hráčů, jak 

velmistři, tak talentovaní mladí šachisté. 

 

Nejvýše nasazeným v otevřeném velmistrovském turnaji Pardubice Open je český šachista Viktor 

Láznička, na druhém místě je Ind Abhijeet Gupta. V otevřeném Mistrovství ČR v rapid šachu je 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e468cd9f-59ce-4fa0-95f7-4b6d167a76ba&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=cc2c3f03-f001-47df-86b3-f4fb649dd6d3&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5fba6919-2e41-449a-9c1e-832f64c757c0&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

jedničkou Sergej Movsesjan hrající za Arménii.  

Podle Mazucha narůstá zájem o šachové turnaje, které trvají kratší dobu. Rekordní účast se očekává 

na turnaji čtyřčlenných družstev od 13. až 16. července, přihlášeno je jich přes 120. Vysoký počet 

přihlášek zaznamenaly i turnaje v rapid šachu a bleskovém maratonu. Celkem se do šachových 

soutěží přihlásilo na 2000 hráčů z více než 50 zemí včetně Austrálie, Spojených arabských emirátů, 

Singapuru, Malajsie nebo Jižní Koreje. 

 

Festival trvá od 13. do 30. července. V Tipsport areně se vedle šachových soutěží bude hrát i řada 

dalších her. Mimo oblíbeného bridže, dámy, scrabblu, sudoku nebo piškvorků to bude číselné 

scrabble zatre nebo početní hra abaku. Soutěžit se bude i ve skládání Rubikovy kostky a v 

mankalových a abstraktních hrách. Letos bude na špičkové úrovni turnaj v čínské deskové hře go, 

neboť se bude v Pardubicích konat finále kvalifikace Evropské Go Federace o šestého 

profesionálního hráče Evropy. 

 

Program festivalu je zveřejněn na jeho stránkách. Rozpočet akce dosahuje zhruba 5,5 milionu 

korun, přispívají na ni Pardubice, Pardubický kraj a sponzoři. 

Chtějí oživit Šumperk. Hrou králů 

Moravský sever - 11.7.2017 

rubrika: Zprávy ze Šumperska a Jesenicka - strana: 02 - autor: (hak) 

Šumperk – Zahrát si šachy na ulici si budou moci možná obyvatelé i návštěvníci Šumperku. Umístit 

šachový stolek na veřejné místo chce místní okrašlovací spolek, který se snaží o oživení centra. 

Spolek vypsal sbírku, aby se jeho plány mohly uskutečnit... 

Šachový velmistr Kasparov se po dvanácti letech boje proti Putinovi vrací k boji na 

šachovnici 

reflex.cz - 11.7.2017 

rubrika: Zprávy - strana: 00 

Ruský mistr světa v šachu mezi lety 1985 a 1993 se po dvanácti letech, které strávil především 

jako opoziční politik, rozhodl vrátit ke svému původnímu povolání. Poprvé by se měl 

představit na turnaji v srpnu v americkém St. Louis. Mezi šachisty i širší veřejností panují 

dohady o možné příčině Kasparovova návratu. Stýská se mu, přestala ho bavit politika nebo 

potřebuje vydělat peníze? 

Garri Kasparov oznámil konec kariéry v roce 2005. Tehdy říkal, že v šachu dosáhl všeho, čeho 

dosáhnout mohl. Ve stejném roce založil Sjednocenou občanskou platformu, jež byla několik let 

členem aliance Jiné Rusko. V září 2007 se pokusil kandidovat na prezidenta, kvůli byrokratickým 

obstrukcím se však ani nedostal na volební lístky. O šest let později Rusko, podle svých slov ze 
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strachu z pronásledování, opustil a v současné době žije ve Spojených státech. Ruský režim 

považuje za „diktaturu jednoho muže“ a do vlasti už se vrátit nehodlá. 

Šachy však Kasparov nepověsil zcela na hřebík nikdy. Během let politického aktivismu se účastnil 

exhibičních turnajů a trénoval současného lídra světového žebříčku Nora Magnuse Carlsena. Návrat 

Kasparova na šachovou scénu může zkomplikovat jeho dvouletá diskvalifikace, kterou mu v roce 

2015 uložila Mezinárodní šachová federace FIDE. O rok dříve se Kasparov neúspěšně ucházel o 

pozici jejího šéfa. Tu od roku 1995 zaujímá Kirsan Iljumžinov. Kasparov jej během kampaně 

obvinil ze spolupráce s „diktátorským režimem Vladimira Putina“ a z korumpování celé organizace. 

Krátce poté však byla bývalá světová jednička usvědčena z korupce sama. Během volebního klání 

mu organizátor asijských turnajů Ignatius Leong slíbil podporu asijských zástupců federace za pět 

set tisíc dolarů. Po Kasparovově zvolení měla být založena „Kasparovova šachová nadace pro 

Asii“, která měla od federace získávat značné finance. Kasparovův zákaz účasti v profesionálních 

kláních vyprší až v říjnu letošního roku. 

Jaký výkon od Kasparova v případě účasti na šampionátu v St. Louis očekávat, nikdo netuší. 

Iljumžinov vše komentoval slovy: „V šachách neběháte po stadionu, můžete hrát i na internetu. 

Kasparov mohl klidně všechna ta léta hrát pod cizím jménem a trénovat.“ Zda tak má 

čtyřiapadesátiletý politik stále šanci zatřást šachovým světem, zatím nikdo netuší. 

Opaváci se zúčastnili dětského šachového campu 

REGION OPAVSKO - 11.7.2017 

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

šachy Jubilejní 10. ročník mezinárodního šachového turnaje mládeže „Dětský 

šachový camp V4 Liptov 2017“ probíhal od 20. do 25. června v Liptovském 

Mikuláši. Společnými silami Slezanu Opava, TJ Dolní Benešov a několika hostů naši 

šachisté sestavili v turnaji A 2... 

Nezapomínejte na své koníčky 

Metro - 11.7.2017 

rubrika: Zdraví - strana: 17 

... něco nového. Hrajte si * Pro posilování mozku jsou ideální i stolní hry založené na pozornosti, 

jako je pexeso, karty, scrabble nebo dáma a šachy. *** Co si vybrat Plavání * Jedním z nejlepších 

sportů pro seniory je bezpochyby plavání. Voda odlehčuje zátěž, šetří... 

Šachové Klatovy nabídly také exhibici šampionů 

Mladá fronta DNES - 12.7.2017 
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rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 15 - autor: (es, bro) 

... stojí i poslední doprovodná akce, v níž se v exhibici utkali mistři dorostenecké extraligy z Klatov 

roku 2007 a 2017. V turnaji v rapid šachu zvítězila zkušenost poměrně jasně 7,5:4,5. Ovšem v 

následujících bleskových duelech začalo mládí náskok výrazně snižovat a... 

Pardubice pohltí šachy a další hry 

Pardubický deník - 12.7.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 

PARDUBICKO VČERA Pardubice – Už jen hodiny odpočítávají pořadatelé 28. 

ročníku Mezinárodního festivalu šachu a her. Většina lidí mu však neřekne jinak než 

Czech Open. Velká hala Tipsport areny dá na sedmnáct dní přednost vyznavačům 

duševních sportů před... 

Do Pardubic míří tisíce hráčů z celého světa na hry a šachy Czech Open 

pardubice.iDNES.cz - 12.7.2017 

rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy - strana: 00 - autor: MF DNES, Milan Zlinský 

Letošního 28. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open 2017, který začíná ve 

čtvrtek, se v Pardubicích zúčastní více šachistů z Ruska, Ukrajiny a Indie než v předchozích letech. 

Celkem včetně trenérů a doprovodu hráčů do města dorazí přes čtyři tisíce lidí. 

Co do počtu aktivních účastníků začíná ve čtvrtek v Pardubicích největší sportovní akce roku. 

Celkem zhruba tři tisíce hráčů z 52 zemí světa zaplní Tipsport arenu, která až do konce měsíce bude 

hostit mezinárodní festival šachu a her Czech Open 2017. 

„Šachistů celkem dorazí asi dva tisíce. Dalších zhruba 1 200 lidí se účastní dalších mnoha her, které 

jsou v programu. Když k tomu připočteme rodiny, trenéry a další doprovod, tak je jasné, že přijede 

něco mezi čtyřmi až pěti tisíci návštěvníků, kteří musí v Pardubicích někde bydlet, něco jíst a tak 

dále,“ uvedl Petr Laušman, zástupce ředitele turnaje Czech Open s odkazem na ekonomický přínos 

turnaje pro místní podnikatele. 

Po letech určité stagnace počtu návštěvníků z Východu, za který mohla hlavně ekonomická krize, 

přijede letos více lidí ze zemí bývalého Sovětského svazu. 

„Z Ruska letos očekáváme, že bude výrazně víc hráčů než v loňském roce, pozitivně by se mělo 

také projevit zrušení vízové povinnosti Ukrajinců, takže letos máme přihlášeno skoro sto hráčů z 

Ukrajiny,“ uvedl hlavní organizátor festivalu Jan Mazuch. 

Do Pardubic zamíří mnohem víc šachistů z exotických zemí 

Lidé z Pardubic se ovšem musí připravit na to, že budou na ulicích potkávat i lidi z mnohem více 
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exotických zemí. Přijedou Australané, Japonci, Malajci nebo hráči ze Spojených arabských emirátů, 

Singapuru či Jižní Koreje. Nejvíce zástupců pak bude mít ze vzdálených států Indie, kde šachy 

zažívají momentálně velký boom. 

„V Indii stoupá zájem o šachy například díky bývalému mistru světa Viswanathanovi Anandovi a 

rozšiřující se střední třídě v zemi. Z Indie by mělo přijet minimálně 50 hráčů, jak velmistři, tak 

talentovaní mladí šachisté,“ uvedl Jan Mazuch. 

Podle něj narůstá mezi hráči zájem o šachové turnaje, které trvají kratší dobu. Rekordní účast se 

proto očekává na turnaji čtyřčlenných družstev od 13. až 16. července, přihlášeno je jich přes 120. 

Vysoký počet přihlášek zaznamenaly i turnaje v rapid šachu a bleskovém maratonu. 

V Tipsport areně se vedle šachových soutěží bude hrát i řada dalších her. Kromě oblíbeného bridže, 

dámy, scrabblu, sudoku nebo piškvorků to bude číselné scrabble zatre nebo početní hra abaku. 

Soutěžit se bude i ve skládání Rubikovy kostky a v mankalových a abstraktních hrách. 

„Letos bude na špičkové úrovni turnaj v čínské deskové hře go, neboť se bude v Pardubicích konat 

finále kvalifikace Evropské Go Federace o šestého profesionálního hráče Evropy,“ uvedl Laušman s 

tím, že nejlépe obsazené turnaje ve hře go se hrají v Asii o stovky tisíc dolarů. „A právě ti nejlepší z 

Pardubic se budou moci na takové akce dostat,“ dodal pořadatel. 

Rozpočet celé akce dosahuje zhruba 5,5 milionu korun, přispívají na ni Pardubice, Pardubický kraj 

a sponzoři. 

„Bohužel nemáme jednoho hlavního sponzora, takže to lepíme z menších částek. Hodně nám 

přispívají i samotní hráči, kteří platí startovné od sta do tisíce korun,“ uvedl Jan Mazuch. 

Ovšem hráče zdaleka nebude možné potkávat jen v aréně. Pořadatelé pro ně chystají výlety po 

regionu, sportovní turnaje v malé kopané, šipkách či bowlingu nebo návštěvy letního kina. „Lidé z 

celého světa jezdí do Pardubic rádi kvůli tomu, že je zde bezpečno a rozumné ceny,“ dodal Petr 

Laušman. 

V Pardubicích proběhne již 28.ročník šachu a her Czech Open 

pardubickenovinky.cz - 12.7.2017 

rubrika: sport - strana: 00 

12.červenec 2017 - 11:30 

Letošní ročník se svojí strukturou nijak neliší od předcházejících ročníků. Největší pozornost na 

sebe poutá samozřejmě otevřený velmistrovský turnaj Pardubice Open, který v Tipsport areně 

proběhne od 21. do 30. července. Nasazenou jedničkou je český šachista Viktor Láznička, kterého 

ve startovní listině následují Ind Gupta a další Čech Jiří Štoček, uvedl pro Pardubickenovinky.cz 

Jakub Burian, tiskový mluvčí Czech Open 2017 . 
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„Konkurence v hlavním turnaji festivalu je opět veliká, za což jsme nesmírně rádi,“ říká ředitel 

festivalu Jan Mazuch. 

 

Prim hrají na Czech Openu každoročně šachy, což dokazují i letošní počty účastníků. K 

pardubickým šachovnicím by mělo zavítat kolem dvou tisíc hráčů z více než padesáti zemí světa. 

 

„Oproti posledním ročníkům jsme zaznamenali zvýšený počet hráčů z Ruska a čím dál více silných 

hráčů všech generací k nám přijíždí také z Indie. Najdeme zde ale i zástupce z exotičtějších zemí, 

jako je například Austrálie, Spojené arabské emiráty, Singapur či Malajsie,“ doplňuje Jan Mazuch.  

 

Pořadatelé rovněž registrují zvýšený zájem o krátkodobé turnaje, které se v rámci festivalu 

uskuteční. „Očekáváme rekordní počty hráčů v turnajích družstev a v rapid šachu, kterého se 

zúčastní i loňský vítěz velmistrovského turnaje Sergej Movsesjan. Současná česká jednička David 

Navara pak odehraje turnaj ve Fischerových šachách,“ dodává Mazuch. 

 

Czech Open ovšem není pouze o bílých a černých figurkách na šachovnici. Rozmanitý program 

festivalu doplní populární skládání Rubikovy kostky, luštění křížovek a sudoku nebo turnaje v 

dámě, scrabblu, piškvorkách či mankalových hrách. Na ploše Tipsport areny proběhne také turnaj 

ve vůbec nejstarší deskové hře na světě – čínském go. Hned v úvodních dnech festivalu se zde 

uskuteční finále kvalifikace Evropské Go Federace o profesionálního hráče.  

 

„Těch je v Evropě zatím pouze pět, takže jde o poměrně atraktivní záležitost. Tito evropští 

profesionálové se poté mohou měřit s nejlepšími hráči z Asie, kde se konají velmi štědře dotované 

turnaje. Vítězové asijských turnajů v go si mohou přijít až na stovky tisíc dolarů,“ říká Jan Mazuch. 

 

Pro hráče i návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program. „Je pro nás důležité, aby diváci a 

všichni účastníci odjížděli z Pardubic spokojeni. Proto se mohou těšit na společenské večery na 

koupališti Cihelna, na návštěvu Zoo ve Dvoře Králové, turnaje v malé kopané a bowlingu, 

hospodský kvíz či noční prohlídku historického centra Pardubic," doplňuje výčet akcí zástupce 

ředitele turnaje Petr Laušman. V rámci festivalu se dále hraje celá řada otevřených mistrovství 

republiky, mistrovství Evropy a dalších významných soutěží. Vstup na festival je po celou dobu 

turnaje zdarma. 

Město se změní v černobílé pole 

hradecky.denik.cz, orlicky.denik.cz, pardubicky.denik.cz, rychnovsky.denik.cz - 

12.7.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 
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bílou. V Tipsport areně se totiž koná 28. ročník Mezinárodního festivalu šachu a her. Vlajkovou 

lodí Czech Open jsou šachy a jak je známo ty se hrají bílými a černými. A kůň, jakožto jedna z 

figur, může v erbu klidně zůstat… ŠACHY NIC NESESADÍ Psí kusy mohou děla... 

Do Pardubic míří tisíce hráčů z celého světa. Na Czech Open 

Mladá fronta DNES - 12.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 13 - autor: Milan Zlinský 

Spojených arabských emirátů, Singapuru či Jižní Koreje. Nejvíce zástupců pak bude 

mít ze vzdálených států Indie, kde šachy zažívají momentálně velký boom. „V Indii stoupá zájem 

o šachy například díky bývalému mistru světa Viswanathanovi Anandovi a rozšiřujíc... 

Czech Open hostí hráče z celého světa 

Pardubický deník +8 - 12.7.2017 

rubrika: Zábavné léto s Deníkem/Poznáváme Česko - Díl 11/50 - strana: 13 - autor: (las) 

Tipy na volný čas Pardubice – Mezinárodní festival šachu a her Czech Open se v druhé 

polovině července opět vrací do Pardubic. Na desítkách turnajů poměří své síly lidé z 

celého světa v šachách, scrabblu, mariáši, piškvorkách, pokeru, sudoku, ale také třeba 

v... 

Magazín pro vozíčkáře VOZKA č. 2/2017 

vozka.org - 12.7.2017 

rubrika: Aktuality /Zpravodajství - strana: 00 

... míří na KilimandžároPředstavujeme: Colliery CrossFit Ostrava a Colliery SRDCEM. Cvičení pro 

všechny. I pro seniory a lidi s handicapemŠachové okénko: Na šachovém festivalu Ostravský koník 

bojovali i hráči s tělesným postižením. Mistry republiky pro letošní rok se... 

Festival šachu a deskových her 

ČT 1 - 13.7.2017 

pořad: Události v regionech - Praha - vysíláno: 18:00 - pořadí zprávy: 09 

přátel. Tradičně sem proto zejména během víkendu míří celé rodiny. Někoho zajímá, jak 

hrají šachy skuteční mistři. Jiní zase přijdou se spíše třeba něco naučit. O víkendu tu budou 

samozřejmě také hrát hlavní roli šachy, dále se tady ale bude hrát například... 

Největší festival šachu a her začal dnes v Pardubicích 

ČRo - pardubice.cz - 13.7.2017 

rubrika: zpravodajstvi - strana: 00 - autor: Drahomíra Bačkorová 
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šachovnicemi. Czech Open totiž od doby svého vzniku k šachům přibral i další hry. Ať už jde o 

klasickou dámu či piškvorky, nebo o méně známé Go. Ačkoliv letos přijelo skoro 3 tisíce hráčů z 

52 zemí, začátky festivalu byly skromné. V roce 1990 se jednalo jen šachové... 

V Pardubicích začal největší festival šachu a her na světě 

ČT 1 - 13.7.2017 

pořad: Události - vysíláno: 19:00 - pořadí zprávy: 22 

Michal KUBAL, moderátor -------------------- V Pardubicích začal největší festival šachu a her na 

světě. Czech Open. Právě teď se díváme živě na večerní šachový turnaj družstev. Do Pardubic 

přijíždí každý rok na 3 tisíce hráčů z víc než 50 zemí světa. Největš... 

Czech Open začíná, startují šachy, bridž i go 

Mladá fronta DNES - 13.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 19 - autor: (vot) 

Šachy a hry Osmadvacátý ročník populárního mezinárodního festivalu šachu a her 

Czech Open dnes v Pardubicích zahájí svůj soutěžní program. V 17 hodin začne 

sedmikolový Český Lev Kolešovice Open, turnaj čtyřčlenných družstev, jenž je zároveň 

mistrovstvím... 

V Pardubicích proběhne již 28.ročník šachu a her Czech Open 

pardubickenovinky.cz - 13.7.2017 

rubrika: sport - strana: 00 

Ve východočeské metropoli začíná ve čtvrtek již 28.ročník mezinárodního festivalu šachu a her 

Czech Open. Do Pardubic by se podle organizátorů mělo během července sjet na tři tisíce hráčů, 

včetně dvou tisícovek šachistů. Letošní ročník se svojí strukturou nijak... 

Czech Open dnes začíná 

Mladá fronta DNES - 13.7.2017 

rubrika: Kraj Hradecký - strana: 19 - autor: (vot) 

Šachy a hry Osmadvacátý ročník populárního mezinárodního festivalu šachu a her 

Czech Open dnes v Pardubicích zahájí svůj soutěžní program. V 17 hodin začne 

sedmikolový Český lev Kolešovice Open, turnaj čtyřčlenných družstev, jenž je zároveň 

mistrovstvím... 

Chystá se turnaj Czech Open 

Pardubický deník - 13.7.2017 
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Pardubice – Poslední přípravy na 28. ročník Mezinárodního festivalu šachu a her včera vrcholily v 

Pardubicích. Akce odstartuje dnes ve velké hale Tipsport areny. Potrvá sedmnáct dní a nabídne 

velmi bohatý program – kromě tradičního turnaje v šachutaké například... 

Vstup do herního ráje je volný 

Hradecký deník, pardubicky.denik.cz, orlicky.denik.cz +8 - 13.7.2017 

rubrika: Od sousedů - strana: 04 - autor: ZDENĚK ZAMASTIL 

ruchu a především pořadatelé 28. ročníku Mezinárodního festivalu šachu a her. Vždyť jejich 

zásluhou dorazí ve druhé polovině července do krajské metropole tři tisícovky vyznavačů duševních 

sportů ze všech obydlených kontinentů. ŠACHY, RUBIKOVKA, GO Největší... 

Hned první turnaj v královské hře atakuje festivalový rekord 

hradecky.denik.cz, orlicky.denik.cz,rychnovsky.denik.cz, Pardubický deník - 

13.7.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

Východní Čechy, Pardubice - Plnou parou vpřed… A pro 28. ročník Mezinárodního 

festivalu šachu a her to platí tuplovaně. Vždyť hned první turnaj v královské hře slibuje překonání 

rekordní hranice účasti.  

Jedná se o klání čtyřčlenných družstev, které je bráno jako otevřené MČR. Startuje ve čtvrtek v 17 

hodin. V minulosti v něm měly silné zastoupení Východní Čechy a tradice se měnit nebude. 

Mistři královské hry se sjíždí do Pardubic 

Hitrádio MAGIC - 13.7.2017 

pořad: Zprávy - vysíláno: 08:00 - pořadí zprávy: 03 

aréně tady startuje už 28. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open 2017. Podle 

organizátora festivalu Jana Mazocha je tady letos daleko více zahraniční konkurence. Jan 

MAZOCH, organizátor 28. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open... 

Terorista a šachista! Matka českého džihádisty promluvila o pobytu ve vězení 

expres.cz - 13.7.2017 

rubrika: Zprávy - strana: 00 - autor: Expres.cz, Ladislav Hrejzek 

... životem. Našel si práci a navíc i koníček, který mu pomáhá urychlit čekání na konec trestu. 

„Našel si tam někoho, kdo s ním hraje šachy. Tu hru má rád od dětství,“ prozradila matka 

„džihádisty Honzy“ . Deníku Právo žena navíc prozradila, že její syn získal... 
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Šachový turnaj vyhrál Kislinsky 

karvinsky.denik.cz - 13.7.2017 
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Již 21. ročníku turnaje se zúčastnilo 58 hráčů z Polska, Slovenska, Ukrajiny a samozřejmě České 

republiky. Tentokrát se hrálo v sále restaurace U Tesarčíka pod taktovkou rozhodčích Jiřího Nováka 

a Martina Sobka. 

Svou ratingovou převahu nakonec potvrdil Alexej Kislinsky, hrající za Slavii Orlová, který z devíti 

partií ztratil pouze půl bodu remízou s Vojtěchem Zwardoněm, který nakonec obsadil druhou 

příčku. 

Zwardoň sice neokusil hořkost porážky, ale kromě remízy s Kislinskym remizoval ještě s Kolářem 

(Šenov) a Mroziakem (Karviná), což jej stálo prvenství. 

Hned sedm hráčů uhrálo šest bodů a o jejich pořadí na třetí příčce muselo rozhodnout až vedlejší 

hodnocení, které vyznělo nejlépe pro Pavla Zabystrzana ze Slavie Orlová. 

Na čtvrtém místě skončil další zástupce orlovské šachové školy Vojtěch Šrámek, který se dostal do 

této skupiny hlavně díky skvělému finiši. 

Nejlepší ženou turnaje se stala Monika Kordela, nejlepší juniorkou pak Wiktoria Cieslak a nejlepší 

žačkou její sestra Jessika Cieslak, všechny z Polska. 

„Turnaj měl velmi dobrou úroveň a byl vyrovnaný. Jen škoda, že se nedařilo domácím karvinským 

hráčům. Aspoň to pro ně byla dobrá příprava na nadcházející sezónu, ve které by mohli zúročit své 

zkušenosti,“ poznamenal ředitel turnaje Jiří Folwarczný a nezapomněl poděkovat sponzorům a 

obětavým funkcionářům, kteří přispěli k bezproblémovému chodu turnaje. 

Tipy pro vás: Písně Langerové pod širým nebem 

orlicky.denik.cz - 13.7.2017 

rubrika: Kultura - strana: 00 - autor: Redakce 

... na dílnu celostní muzikoterapie s Mgr. Evou Motyčkovou. (dp) Czech Open hostí hráče z celého 

světa Pardubice - Mezinárodní festival šachu a her Czech Open se v druhé polovině července opět 

vrací do Pardubic. Na desítkách turnajů poměří své síly lidé z celého světa... 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 13.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 11 

kde je kromě jiných zajímavostí podrobná historie 17 ročníků Open Duras včetně sehraných partií 
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ke stažení. Řekli o šachu: „Hrát bílými na remízu je do značné míry zločin proti šachu.“ (Michail 

Tal) Oldřich Duras České slovo 1925 Mat 3. tahem. Řešení z... 

Kam na víkend? 

Instinkt - 13.7.2017 

rubrika: Cestování - servis - strana: 70 

... Mandrage, Traktor, Mňága a Žďorp či Hitmakers a vystoupí i zpěvačka Eva 

Pilarová nebo Pavel Callta. Šachmat Desítky turnajů v šachu, bridži, scrabblu, 

mariáši, piškvorkách či sudoku... Na ně se mohou těšit účastníci i návštěvníci mezinárodního 

festivalu... 

Vědomí počítačů 

Reflex - 13.7.2017 

rubrika: Životní styl - strana: 68 

... a o nějaké velké složitosti se dá sotva mluvit. Přesto je nepovažujeme za stroje, 

kdežto fenomenální počítač, co porazil Kasparova v šachu, ano. Cítíte, v čem to 

skřípe? V případě vědomí tedy zřejmě nejde o emergentní jev nad složitostí, jež by byla pouhým... 

Šach mat. V Pardubicích jsou velmistři Movsesian, Navara, Láznička a další 

krajskelisty.cz - 14.7.2017 

rubrika: Pardubický kraj - strana: 00 - autor: Lenka Sloupová 

mistrovství světa školních družstev v šachu. [relatedarticles/Psali jsme/17115] V roce 2014 byl 

program rozvržen celkem do osmnácti dnů. Celkem se v jeho průběhu konalo pět otevřených 

turnajů v klasickém šachu, dále turnaje družstev, v rapid šachu, bleskovém šachu,... 

V Pardubicích proběhne již 28.ročník šachu a her Czech Open 

pardubickenovinky.cz - 14.7.2017 

rubrika: sport - strana: 00 

Ve východočeské metropoli začíná ve čtvrtek již 28.ročník mezinárodního festivalu šachu a her 

Czech Open. Do Pardubic by se podle organizátorů mělo během července sjet na tři tisíce hráčů, 

včetně dvou tisícovek šachistů. Letošní ročník se svojí strukturou nijak... 

Czech Open zahájil stylově šachovými partiemi 

hradecky.denik.cz, orlicky.denik.cz, 

pardubicky.denik.cz,rychnovsky.denik.cz - 14.7.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Redakce 
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Východní Čechy, Pardubice - Lavina spuštěna. Ve čtvrtek zahájil maraton deskových i karetních 

her, skládání hlavolamů a řešení rébusů. Přeloženo do sportovního jazyka - v Pardubicích 

odstartoval Czech Open. 

Tento mezinárodní festival šachu a her rozjel již svůj 28. ročník. A jestliže na začátku historie čítal 

pár turnajů, tak v současné podobě se jedná o celosvětový gigant. V letošním roce se má 

v sedmnácti dnech uskutečnit na šedesát turnajů v sedmnácti odvětvích. Dorazí tři tisícovky 

účastníků ze všech obydlených kontinentů naší planety, kteří si zapíší na pět tisíc startů. 

Jako první zasedli ke stolkům šachisté, kteří roztočili kolotoč soutěže čtyřčlenných družstev. 

Stylově, protože královská hra má na pardubickém festivalu výsadní postavení. Přesto bude první 

víkend patřit ostatním hrám jako bridži, scrabblu, dámě, Rubikově kostce, Go, piškvorkám a 

dalším. Poté už převezmou moc šachy. 

Za šachovnice v aréně usedli první hráči 

Mladá fronta DNES - 14.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 19 - autor: (mšv) 

Po posledních přípravách nic nebránilo tomu, aby mohli včera organizátoři zahájit úvodní partie na 

28. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open. V Tipsport areně odstartoval hned 

první den sedmikolový turnaj čtyřčlenných družstev. Na něho dnes naváže... 

O mistrovský titul v týmech 

hradecky.denik.cz, orlicky.denik.cz, pardubicky.denik.cz, rychnovsky.denik.cz - 

14.7.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

... her. maraton skládání hlavolamů a řešení rébusů. Přeloženo do sportovního jazyka, odstartoval 

Czech Open. Tento mezinárodní festival šachu a her rozjel již svůj 28. ročník. A jestliže na začátku 

historie čítal pár turnajů, tak v současné podobě se jedná o... 

V parku si lze užít klid i příjemnou rošádu 

5plus2 - 14.7.2017 

rubrika: Frýdecko-Místecko - strana: 02 - autor: JAN SMEKAL 

Staré Město získalo novou zónu klidu v parčíku u hvězdárny Mikuláše Koperníka. Jeho 

součástí je i stolek pro šachové partie. TŘINEC / Parčík v blízkosti hvězdárny 

Mikuláše Koperníka získal novou podobu. Pomohlo k tomu přes 746 metrů čtverečních záhonů... 
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Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 14.7.2017 

rubrika: Sport / Na jižní Moravě/Aktuálně - strana: 15 - autor: (kal) 

století k velkým nadějím brněnského šachu. Svých vrcholných úspěchů dosáhl jako 

člen Univerzity Brno, kterou reprezentoval po 4 roky v extralize, odehrál řadu 

krajských přeborů jednotlivců, později bojoval v dresu Lokomotivy, Bystrce a 

nakonec zakotvil v týmu Šachy... 

Víkend na Czech Open: startuje deset turnajů 

Mladá fronta DNES - 15.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 19 - autor: (vot) 

Šachy a hry O víkendu se na pardubickém Mezinárodním festivalu šachu a her Czech Open 

rozjedou další turnaje. Dnes v aréně začíná mistrovství republiky v „holanďanech“ (od 9.30) a také 

řešitelská soutěž v šachu (od 16 hodin). Vedle toho se od 10hodin rozběhnou... 

Unileasing Open ovládl opět velmistr Neuman 

Klatovský deník - 15.7.2017 

rubrika: Sport - Klatovsko - strana: 15 - autor: K. NOVÁČEK, T. KANTA 

turnaje v bleskovém a rapid šachu a turnaje v malé kopané a stolním tenise. Perličkou byl exhibiční 

zápas mezi družstvy, která pro Klatovy vybojovala v roce 2007 a 2017 titul mistrů ČR v extralize 

mládeže. Zápas se hrál na dvě kola v rapid šachu a šest kol v bleskovém... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 15.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 19 

Šachy a hry CZECH OPEN 2017, Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 28. ročník: 

Český lev Kolešovice Open, Mistrovství ČR čtyřlenných družstev, 1. kolo, výsledky nejvýše 

nasazených týmů: 1. Joly Lysá nad Labem A (MČR) - Sokol Kolín (MČR) 3:1, Ústecké... 

Změna rčení: Kdo si hraje, je na Czech Open 

hradecky.denik.cz, orlicky.denik.cz, pardubicky.denik.cz, rychnovsky.denik.cz - 15.7.2017 

rubrika: Pardubicko a okolí - strana: 02 - autor: ZDENĚK ZAMASTIL 

Pardubice - Jistě znáte přísloví: Kdo si hraje, nezlobí. Pro tento víkend ale dochází k jeho „cover 

verzi“. A předělávka by mohla znít: Kdo si hraje, je na Czech Open. 

Na pardubickém festivalu dostanou v sobotu i neděli široký prostor deskové i karetní hry, 

hlavolamy. Příchozí z řad veřejnost si mohou po zaregistrování zasoutěžit a nebo zahrát jen tak pro 
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radost. 

„Po celou dobu naší akce mají diváci vstup do Tipsport areny zdarma. Stejně jako v loňském roce 

jsme pro ně přichystali Festival abstraktních her. Kromě jejich prezentace si budou moci 

i zasoutěžit. Stačí, když se vytvoří nějaká skupinka zájemců o tu konkretní hru a my pro ně 

uspořádáme nějaký miniturnaj,“ zve všechny „hračičky“ dlouholetý ředitel festivalu Jan Mazuch. 

Přibrání nešachových her na šachový podnik na za začátku nového milénia zvedlo zájem o hry 

všeho druhu. A tak například vznikla Herní liga Pardubice. 

„Jedná se o klub deskových her a my jsme s ním navázali spolupráci. Už jsme ho představili na 

dětském dnu na závodišti a překvapilo mě jaký byl o něj zájem. Dá se dokonce říct, že zastínil 

šachy. Své nové hry budou prezentovat v sobotu po celý den. Jak vevnitř arény tak venku na 

parkovišti. Bude záležet na počasí,“ podotýká Jan Mazuch.  

 

Bude k vidění: Rubikova kostka, bridž, go, dáma, scrabble, piškvorky, backgammon, zatre, aba ku, 

mankalové hry a další.. 

Potvrzeno. První turnaj je nejpočetnějším na festivalu   

Pardubice - Nové maximum. Úvod 28. ročníku Czech Open obstaral šachový turnaj čtyřčlenných 

družstev, který se letos hraje pod názvem Český lev Kolešovice Open. Jeho součástí je oficiální 

mistrovství České republiky. Turnaj znovu potvrdil svojí atraktivnost. 

„Je to nejpočetnější turnaj, který se v rámci festivalu hraje. Letos se ho účastní 131 družstev se 

671 hráči, což znamená rekordní účast,“ mne si ruce ředitel turnaje Jan Mazuch. 

Drtivou většinu přihlášených týmů tvoří české celky, které jsou i mezi nejvýše nasazenými. 

Jedničkou je Joly Lysá nad Labem s průměrným ratingem 2447. Český lev Kolešovice Open nese 

podtitul Memoriál Svatoslava Záhorovského, jenž je jednou z nejdůležitějších osobností, které se 

zasloužily o vznik festivalu.  

Hned na úvod turnaje však došlo k mírně překvapivým výsledkům, kdy první dvě nasazená 

družstva ztratila. V čele turnaje se usadila turnajová trojka Zikuda Turnov. V první dvacítce figuruje 

hned čtrnáct českých zástupců, včetně šestnácté Slavie Hradec Králové. 

Šachový víkend 

Český lev Kolešovice Open – turnaj družstev (so od 10.00, ne od 8.00), RSM Infinity Open – 

ratingový turnaj (so od 16.00, ne od 9.00), Aquacentrum Pardubice Open – řešitelská soutěž (so 

16.00, ne 9.30), Pilsner Urquell Open – MČR v holanďanech (so 9.30). 

Potvrzeno. První turnaj je nejpočetnějším na festivalu 

Pardubický deník +8 - 15.7.2017 
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rubrika: Sport / Publicistika a servis - strana: 15 - autor: (zz) 

... Zikuda Turnov. V první dvacítce figuruje hned čtrnáct českých zástupců, včetně šestnácté Slavie 

Hradec Králové. *** Víkendové šachy Český lev Kolešovice Open – turnaj družstev (so od 10.00, 

ne od 8.00), RSM Infinity Open – ratingový turnaj (so od 16.00, ne od... 

Mohl by dostatečně výkonný počítač být schopen vygenerovat lidské vědomí? 

reflex.cz - 15.7.2017 

rubrika: Věda - strana: 00 

... a o nějaké velké složitosti se dá sotva mluvit. Přesto je nepovažujeme za stroje, kdežto 

fenomenální počítač, co porazil Kasparova v šachu, ano. Cítíte, v čem to skřípe? V případě vědomí 

tedy zřejmě nejde o emergentní jev nad složitostí, jež by byla pouhým... 

Chvilka nad šachovnicí 

Břeclavský deník +2 - 15.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 

Kirill Burdalev (Lok. Brno) 2343, 8. Jan Docekal (GPOA Znojmo) 2337, 9. Roman 

Chytilek 2335, 10. Neklan Vyskocil (oba Duras BVK Brno) 2329. Rekli o šachu: 

„Každý tah je malou partií.“ (Christian Leupold) František Dedrle Zlatá Praha 1918 

Mat 3. tahem Rešenízminuléhlídky: 1.... 

Šachisty čeká další trojice turnajů 

Mladá fronta DNES - 17.7.2017 

rubrika: Pardubický kraj - strana: 15 - autor: (mšv) 

Šachy a hry Mistrovství světa v Polgár Superstar Chess a sedmikolové klání dvojic v 

rapid šachu. To jsou turnaje, které se pouze během dneška uskuteční na 

mezinárodním festivalu šachu a her Czech Open 2017 v Pardubicích. První z nich startuje v 

Tipsport areně v 9 hodin,... 

Czech Open: Turnov v obležení cizích vojsk 

hradecky.denik.cz, orlicky.denik.cz, ryhcnovsky.denik.cz - 17.7.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

Východní Čechy, Pardubice - Ze 118 na 131. To je posun účastníků v soutěži čtyřčlenných družstev 

za jeden rok na mezinárodním festivalu Czech Open. A když už se vloni jednalo o rekord, tak letos 

musel být zákonitě znovu překonán. 

Klání dospělo do své závěrečné fáze. Až poslední kolo rozhodne jak o celkovém vítězi, tak 
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o republikovém mistrovi. K českému titulu má nejlépe našlápnuto Zikuda Turnov. Tým 

z Libereckého kraje je celkové druhý, když se ocitl v obležení cizích vojsk. 

Český lev Kolešovice Open: 1. Tulachess (Rus.), 2. Turnov A, 3. Wizsnia Mala (Pol.), 3. Imenitni 

(Slovin.), 5. With No Mercy (Ukr.). 

Pilsner Urquell Open – MČR v holanďanech: 1. Šlesinger – Jezbera, 2. Tajovský – Menčík, 

3. Škaloud (simultánně). 

Pondělní šachy - Polgár Super Chess – mistrovství světa (9.00), Eurokomplex Autoskla Open – 

turnaj dvojic v rapid šachu (10.00), RSM Infinity Open – ratingový turnaj (16.00), Bulinský, Vávra 

& Partners Open – MČR v bleskovém 24 hodinovém maratonu (od 19.00). 

Turnov v obležení cizích vojsk 

Pardubický deník +8 - 17.7.2017 

rubrika: Sport/Z domova a ze světa - strana: 14 - autor: (zz) 

holanďanech: 1. Šlesinger – Jezbera, 2. Tajovský – Menčík, 3. Škaloud (simultánně). *** 

Dnešní šachy Polgár Super Chess – mistrovství světa (9.00), Eurokomplex Autoskla Open – turnaj 

dvojic v rapid šachu (10.00), RSM Infinity Open – ratingový turnaj (16.00),... 

Hlavolam je lék. Zklidní psychiku, procvičí prsty i trpělivost 

ČRo - pardubice.cz - 17.7.2017 

rubrika: radioporadna - strana: 00 - autor: Jitka Slezáková 

... na Czech open kategorii ve skládání hlavolamů od šedesáti let. Zájem těchto lidí je velký,“ říká 

jeden z organizátorů festivalu šachu a her, který se právě koná v pardubické areně, Jaroslav 

Flejberk. Naučte děti znovu se soustředitNeexistuje nikdo, kdo vezme hlavolam... 

Přešťastné šachové léto 

Lidové noviny - 18.7.2017 

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

Ve čtvrtek 20. července, na Mezinárodní den šachu, se pokusíme o rekord, plánuje 

svaz ŠACHY Takový způsob léta zdá se mi přešťastný, řekne každý šachista na světě při pohledu 

na mapu a termínový kalendář letních openů v České republice. Sotva byste našli zemi... 

Ve fischerkách se předvede i Navara 

Mladá fronta DNES - 18.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 - autor: (vot) 

Šachy a hry Pardubický Mezinárodní festival šachu a her Czech Open běží naplno a 
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přidávají se další a další soutěže. Ve své oblíbené disciplíně, Fischerových šachách, se v dnešním 

Sten.cz Open v aréně ukáže také česká šachová jednička David Navara.... 

V krajském městě roste indická vesnice 

hradecky.denik.cz, orlicky.denik.cz, pardubicky.denik.cz, rychnovsky.denik.cz - 

18.7.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

Pardubice – Londýn, New York. Kromě toho, že se jedná o světové metropole, jsou také asi nejvíce 

multinárodnostními městy na naší planetě. V době konání festivalu Czech Open se k nim mohou 

směle přiřadit Pardubice. 

Stačí se zastavit na tepně města, kterou je třída Míru. Při pohledu na „nové“ pardubické obyvatele 

se v myšlenkách ocitnete v Asii či v Africe. 

Letošní, již 28. ročník této ve světě ojedinělé akce přilákal milovníky duševních sportů ze všech 

obydlených kontinentů. Největší exotickou výpravou by měli být šachisté z Indie.  

 „Už v loňském roce došlo k obrovskému nárůstu hráčů z Indie. Tehdy k nám dorazila asi 

padesátičlenná výprava. A letos jich bude ještě víc. Znovu se dá jejich skupina rozdělit na dvě části. 

Na výborné hráče, kteří budou favority velmistrovského turnaje, tak na talentované šachisty. 

Vypadají jako dětičky, ovšem šachy hrají na velmi vysoké úrovni,“ podotýká ředitel festivalu Jan 

Mazuch. 

Na východ Čech přijeli také zástupci z Dálného východu. Řeč je o jihokorejských 

sportovcích. „Ještě před pěti lety u nás nikdo z Jižní Koree nehrál. A vlastně ani tam se pořádně 

šachy neprovozovaly. Teď je tam však velký boom této hry,“ vysvětluje Mazuch. 

V šachové části Czech Open se představí více než padesát států.  

Krutský překvapil. Vybojoval stříbrný klatovský pohár 

Týdeník Směr - 18.7.2017 

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

... o trofeje, ale i o ELO body pro své osobní ratingy. Na startovní listině nechyběli 

dva reprezentanti ŠK Teplice. Zatím nejlepší turnaj své šachové kariéry odehrál dorostenec Martin 

Krutský. Rozhodně nepatřil k papírovým favoritům, byl nasazený až jako třicátý devátý... 

Tisíce šachistů soupeří v Pardubicích 

Právo - 18.7.2017 

rubrika: Region Čechy - strana: 11 - autor: Zdeněk Seiner 

Nevětší český turnaj v šachu a deskových hrách Czech Open v těchto dnech ovládá Pardubice. 
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Profesionálů i amatérů, velmistrů i začátečníků se do města perníku sjelo na tři tisíce. Šachisté 

samozřejmě dominují, tvoří dvě třetiny soutěžících letošního 28.... 

Šachový turnaj vyhrál Alexej Kislinsky 

Týdeník Havířovsko +1 - 18.7.2017 

rubrika: Sport/Listárna - strana: 26 - autor: OLDŘICH HORÁK 

... které vyznělo nejlépe pro Pavla Zabystrzana, dalšího hráče ze Slavie Orlová. Na čtvrtém místě 

skončil pak jiný zástupce orlovské šachové školy Vojtěch Šrámek, který se dostal do této skupiny 

hlavně díky svému skvělému finiši. Nejlepší ženou turnaje se stala... 

Czech Open: Turnov slaví absolutní prvenství 

hradecky.denik.cz. orlicky.denik.cz, pardubicky.denik.cz, rychnovsky.denik.cz - 18.7.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

... se konají štědře dotované turnaje. Vítězové si mohou přijít na stovky tisíc dolarů,“ říká ředitel 

festivalu Jan Mazuch. Úterní šachy - Sten.CZ Open – MČR ve Fischerových šachách (9.30), 

NSS.CZ Open – bleskový turnaj dvojic (10.00), RSM Infinity Open – ratingový... 

Turnov slaví absolutní prvenství 

Pardubický deník +8 - 18.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 16 - autor: ZDENĚK ZAMASTIL 

... se konají štědře dotované turnaje. Vítězové si mohou přijít na stovky tisíc dolarů,“ říká ředitel 

festivalu Jan Mazuch. Dnešní šachy Sten. CZ Open – MČR ve Fischerových šachách (9.30), NSS. 

CZ Open – bleskový turnaj dvojic (10.00), RSM Infinity Open – ratingový... 

moje AUTA 

AUTO DNES - 18.7.2017 

rubrika: Osobnost - strana: 20 

... které mají za cíl oživit ulice, náměstí i další veřejně přístupné prostory obyvatelům měst. 

Příkladem jsou piána na ulici, šachové stolky nebo Poesiomat. K autům se tedy staví rezervovaně, 

ale připouští, že bez vozu se neobejde ani on. Především proto, že... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 18.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 

Kučera (náhradníci Vodrážka, Tlapák, Stránský, Zavřel, Holeček, Motl). Trenér Pavel 

Jirousek. Hráno v Medlově u Uničova. Šachy a hry CZECH OPEN 2017, Mezinárodní 
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festival šachu v Pardubicích, 28. ročník: Český lev Kolešovice Open, Mistrovství ČR čtyřlenných... 

Ve středu vypuknou boje v rapid šachu 

hradecky.denik.cz, orlicky.denik.cz, rychnovsky.denik.cz - 19.7.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

Východní Čechy, Pardubice - První vrchol je tady. Ve středu v 18 hodin začne v pardubické 

Tipsport areně dvoudenní turnaj v rapid šachu. 

Otevřeného mistrovství republiky se zúčastní řada špičkových hráčů, v čele s jedničkou 

Sergeiem Movsesianem. Hned sedmnáct borců má více než 2500 ELO (hodnocení na 

světovém žebříčku). Pořadatelé očekávají rekordní účast. 

Další středeční program: RSM Infinity Open – ratingový turnaj (9.00), Flamy Open – 

superbleskový turnaj (10.00), Služby města Pardubic Open– rapid turnaj, hráči s ELO do 

2100, Kontax Open – rapid turnaj, ELO do 1700 (oba 18.00) 

Dnes vypuknou boje v rapid šachu 

Pardubický deník +8 - 19.7.2017 

rubrika: Sport/Publicistika - strana: 14 - autor: (zz) 

Pardubice – První vrchol je tady. Dnes v 18 hodin začne v pardubické Tipsport areně 

dvoudenní turnaj v rapid šachu. Otevřeného mistrovství republiky se zúčastní řada 

špičkových hráčů, v čele s jedničkou Sergeiem Movsesianem. Hned sedmnáct borců 

má více než 2500 ELO... 

Nový trend Czech Open. Čím dál víc šachistů stojí o kratší turnaje 

Mladá fronta DNES - 19.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 13 - autor: Jaroslav Hubený 

nebudu hrát hlavní turnaj, ale určitě si zahraju turnaj v rapid šachu. Většinou hrávám 

i turnaj ve Fisherově šachu, což je zajímavá disciplína, ale tentokrát jsme se rozhodli 

s manželkou vytvořit dvojici a zahrát si turnaj v bleskovém šachu, který jsme ještě nikdy... 

Na Czech Open vypukne boj o titul v rapidu 

Mladá fronta DNES - 19.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 - autor: (vot) 

PARDUBICE Měla by to být jedna z nejzajímavějších soutěží na letošním pardubickém 

festivalu šachu a her. V 18 hodin startuje dvoudenní devítikolový Pardubický kraj Open, 
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jenž je otevřeným mistrovstvím ČR v rapid šachu (každý hráč má na partii 15 minut plus 10 

sekund... 

Petr Neuman získal dvanáctý pohár 

Týdeník Klatovska - 19.7.2017 

strana: 12 - autor: KAREL NOVÁČEK, TOMÁŠ KANTA 

turnaje v bleskovém a rapid šachu a turnaje v malé kopané a stolním tenise. Perličkou 

byl exhibiční zápas mezi družstvy, která pro Klatovy vybojovala v roce 2007 a 2017 

titul mistrů ČR v extralize mládeže. Zápas se hrál na dvě kola v rapid šachu a šest kol 

v bleskovém...  

Vynikající úspěch turnovských šachistů 

krkonossky.denik.cz - 19.7.2017 

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

Turnov - Ve dnech 13. – 16.7. se konalo v Pardubicích otevřené mistrovství ČR 

v šachu čtyřčlenných družstev. "Turnaje se zúčastnilo celkem 131 týmů nejen z ČR, ale i z Polska, 

Ukrajiny, Slovenska, Ruska, Německa, Slovinska atd. Po velice dramatických bojích se stalo 

celkovým vítězem družstvo ŠK ZIKUDA Turnov „A“ v sestavě Šimáček, Vokáč, Čech, Vlasák, 

Sodoma a Studnička. Družstvo ziskem titulu MČR  obhájilo loňské prvenství. Turnov zde 

reprezentovaly celkem 4 kolektivy a výsledky všech družstev jsou rozhodně nad očekáváním. 
 

Zvolte jiné město. Ubytovací zařízení jsou plná až po víko! 

pardubicky.denik.cz, orlicky.denik.cz - 19.7.2017 

rubrika: Moje Pardubicko - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

Pardubice – Pomyslný ubytovací kotel pořádně vře… Po dobu trvání Czech Open, tedy zhruba tři 

týdny, jsou pardubická ubytovací zařízení naplněná až po víko. Proto ani nemá cenu otevírat 

internetové stránky a hledat pobyt v krajské metropoli. 

Pardubice jsou úplně narvané. Je to i tím, že dorazilo více lidí než v minulém roce. Ty exponované 

hotely a penziony byly dřív obsazené. Nabízí se, to co by mě před pěti, deseti lety ani nenapadlo, že 

by se sem hodil ještě jeden čtyřhvězdičkový hotel," přemítá zástupce ředitele festivalu Petr 

Laušman.  

 

Nabízí se, „vyšoupnout“ zájemce mimo krajské město. Třeba do okolních měst či obcí.  „Zatím se 

to drží jen v Pardubicích. Vedeme ale v patrnosti skupiny, které nás obeznámily s tím, že se 

ubytovaly v Hradci Králové a na Czech Open budou dojíždět. Vnímáme i nabídky dalších 
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ubytovacích subjektů. Do toho ale účastníkům festivalu nevstupujeme. Mohou si libovolně vybrat. 

Nicméně, pokud jsou ubytováni u nás, dostanou nějakou slevu na startovném,“ říká Petr Laušman.  

 

KOLEJE JIM NEVONĚLY 

V elektronické době není nic snazšího než si sehnat ubytování prostřednictvím internetu. 

Ale… „Když jsem se díval na webové stránky, tak nabídka pro Pardubice je prakticky nulová,“ 

podotýká Laušman.  

 

Pořadatelé si musí mnout ruce ještě v jedné věci. S Mezinárodním festivalem šachu a her přišli dřív 

než organizátoři akce České hrady.CZ a tak mají nepsanou přednost. 

 

„Vzpomínám si na jednu historku z minulých let. Pořadatelé této hudební akce potřebovali sehnat 

v Pardubicích ubytování pro jednu ze známých kapel. Lepší hotely už byly zabrané, tak jsem jim 

nabídl vysokoškolské koleje. To se jim však nelíbilo,“ přidává perličku Petr Laušman. 

Deskové hry jsou stále populární 

polar.cz - 19.7.2017 

rubrika: Opava - strana: 00 - autor: Katka Geryková 

... společně strávený čas hrou chválí: rozvíjí totiž nejen fantazii, logické myšlení či postřeh, ale také 

schopnost spolu komunikovat.Šachy, Scrable, Aktivity, Dobble nebo Terra mystica…. To jsou 

fenomény, které se drží na žebříčku populárních deskových her už mnoho... 

Senzory Martina Malého: Dítě má běhat venku. Tak jaké programování? 

lupa.cz - 19.7.2017 

strana: 00 - autor: Martin Malý 

experimentální výuku programování v městečku Gargar.  Mimochodem, víte, že se děti v Arménii 

učí na základní škole hrát šachy? Jeden z rodičů to komentuje slovy „I když z něj nebude velmistr, 

tak se díky šachům naučí logicky myslet a improvizovat, což jsou nepostradatelné hodnoty pro 

život!“... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 19.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 

3. Černý 163, 21. Suchánek 24, 28. Runkas Martin (Orion Racing Team Litomyšl) 12, 

31. Doležal Radim (SMS Pardubice) 9. Šachy a hry CZECH OPEN 2017, Mezinárodní 

festival šachu a her v Pardubicích, 28. ročník: RSM Infinity Open, ratingový turnaj, 

výsledky na prvních deseti... 
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Navara vs. Kasparov. Nebude hrát jako kdysi, ale bude silný soupeř, odhaduje česká 

jednička 

zpravy.rozhlas.cz - 20.7.2017 

strana: 00 - autor: Radek Kalhous 

Nejlepší český šachista David Navara změří v srpnu síly s legendou Garrim Kasparovem, který se 

po letech vrací z šachového důchodu. Když se v roce 1985 Navara narodil, Kasparov získal první 

titul mistra světa. Má vůbec šachový virtuos šanci proti mladším soupeřům? Skončí zhruba v 

polovině, odhaduje česká jednička. Ještě před turnajem si Navara na Mezinárodní den šachu zahrál 

se sportovním redaktorem Radiožurnálu Martinem Charvátem. 

V polovině srpna vás čeká šachový turnaj v americkém St. Louis, na kterém se utkáte mimo 

jiné s legendou Garrim Kasparovem. Už se připravujete? 

Ne, ještě se nepřipravuji. Zítra odlétám na turnaj do Švýcarska, který budu hrát ještě předtím. 

Pobudu tam včetně cesty asi dva týdny, takže se tím budu zabývat, až bude čas.  

Kasparovovi je 54 let a bude nejstarším hráčem na turnaji. Myslíte, že má proti světové 

špičce ještě šanci? 

Šanci rozhodně má. Předpokládám, že skončí zhruba v polovině. Uvidíme. 

Kasparov se vrací po 12 letech. Figuruje vůbec ve světovém žebříčku Mezinárodní šachová 

federace (FIDE)? 

Je veden jako neaktivní hráč. Jakmile zase začne hrát, tak se objeví v  žebříčku tam, kde přestal. 

Existuje nějaký ideální, nebo naopak limitní věk pro nejlepší hráče? 

Řekl bych, že je to někdy mezi 20 a 45 lety. Je to ale individuální, každý člověk je jiný. 

Kasparov sám na sociální síti Twitter vtipkoval, že je zvědav, zda si ještě pamatuje, jak 

táhnout s figurkami. 

Říká to asi spíš, aby zaujal. Samozřejmě si to pamatuje, šachy určitě hodně sleduje. Nepochybuji 

o tom, že i teď umí hrát velmi silně, i když přece jen to asi nebude to, co jsme od něj znali dříve. 

Šachy se za ta léta vyvíjejí. Existují v posledních letech nové trendy nebo třeba způsoby 

zahájení šachových partií? 

Teorie zahájení se skutečně vyvíjí, jinak se ale šachy až tolik nezměnily. Věřím, že má tu sílu, 

jenom se potřebuje rozehrát. Nebude hrát tak dobře jako ve svých nejlepších letech, ale může 

podat dobrý výkon a určitě zahraje kvalitní partie. 

Do turnaje jste se dostal stejně jako Kasparov na divokou kartu. Proč nebo podle čeho 

myslíte, že pořadatelé vybrali právě vás? 

Jsem zhruba v první polovině třetí desítky na světě a dlouhodobě, poslední rok nebo dva, mám 

stabilní výsledky. Byl jsem určitě jeden z mnoha, kteří přicházeli v úvahu, proč ale vybrali právě 
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mě, nevím. Můžu mluvit o štěstí, že jsem byl vybrán na tento turnaj. Když ale vidím, kolik 

superturnajů hrají někteří jiní hráči, kteří jsou na žebříčku třeba i za mnou, a kolik jich hraji já, 

tak myslím, že jednou za čas si takové pozvání zasloužím. 

Bylo to pro vás překvapení, že jste dostal pozvánku do takovéhoto turnaje? 

Bylo to pro mě velké překvapení, nečekal jsem to. Zjistil jsem to během zápasu, který jsem hrál 

na Kampě s velmistrem Vasilem Ivančukem, současným mistrem svět v rapid šachu. Prohrál jsem 

ho 4,5:7,5. Mohl jsem uhrát více bodů, ale některé partie jsem zbytečně pokazil. 

Turnaj v americkém St. Louis je celkem prestižní. Zúčastní se ho deset špičkových hráčů, 

včetně Američana Hikaru Nakamury nebo teprve 27letého ruského velmistra Sergeje 

Karjakina. Těšíte se, že si s nimi zahrajete? 

Těším se. V dnešním šachu není 27 let zas tak nízký věk, protože mnoho hráčů světové špičky je i 

mladších než Sergej Karjakin. Pamatuji ještě dobu, kdy byl zázračné dítě. Je samozřejmě velmi 

silný hráč, dnešní šach se ale dost omladil. Ve světové špičce jsou hráči, kterým je třeba 18 nebo 

19 let. V tomhle se doba trochu změnila. 

Na Kasparova jste zřejmě ještě nikdy nenarazil, s Karjakinem už jste ale určitě hrál. 

S velmistrem Kasparovem jsem se dosud neutkal. Na vrcholu své kariéry hrál jenom špičkové 

soutěže, kam nebylo snadné se dostat. Když jsem se i já dostal do světové špičky, tak už soutěžně 

nehrál. Se Sergejem Karjakinem jsem hrál mnohokrát a většinu partií jsem prohrál, řadu 

zremizoval a vyhrál jsem jenom asi dvě. Jednu bleskovou partii a jednu hranou klasickým 

tempem. 

Jak vidíte své šance na turnaji v americkém St. Louis? 

Budou to v podstatě dva turnaje. Počítají se jednak každý zvlášť a jednak i dohromady. Je to 

velmi silná a velmi náročná soutěž, nekladu si z hlediska pořadí žádné zvláštní cíle, chci hrát 

dobré šachy. Myslím, že kdybych byl celkově osmý, tak budu spokojený.  

V celém poli deseti hráčů není na turnaji ani jedna žena. Šachy jsou prý do určité míry 

doménou mužů. Kolik je třeba žen v první dvacítce? 

V první dvacítce není žádná, v první stovce jedna. Nedá se zobecňovat, jestli hrají lépe šachy 

muži, nebo ženy. Je ale pravda, že světové špičce dominují muži. 

Čím to? 

Slyšel jsem, že průměrné IQ mužů a žen je stejné, ale mužů je více na obou koncích stupnice. 

Nevím, nakolik je to pravda, ale šachy jsou hra, kterou vymysleli a dlouho vedli muži. Je to 

primárně mužský svět, ale samozřejmě každý člověk je jiný.  

Mnohým ženám nemusí třeba vyhovovat to prostředí, které je hodně soutěživé. Empatie a 

komunikace nehrají až tak významnou roli, může to mít nějaký vliv. Je tady také tradice, že 

rodiče nejsou zvyklí připravovat dívky na to, že z nich budou profesionální šachistky. Je to i 



 

 

povolání, při kterém člověk hodně cestuje, a stráví tak málo času doma. Ne všem se chce  do 

takovéto profese. 

Na turnaji v St. Louis se hraje o 150 tisíc dolarů, tedy zhruba 3,5 milionu korun. Uvažoval 

jste, co byste udělal s výhrou? 

Je to stejné, jako bych vážně uvažoval, co bych dělal, kdybych vyhrál ve sportce. Tento turnaj je 

ale sponzorovaný, takže nějaký příjem budu mít jistý. Není ale v podstatě reálné, že bych tu 

soutěž vyhrál. I když skončím od sedmého do desátého místa, tak to stále jsou dost slušné peníze, 

protože je to elitní akce, jakých se běžně neúčastním. Normálně hraji na turnajích, kde jsou ty 

honoráře podstatně nižší.  

Když už jsme u té finanční odměny, hraním šachů se dá skutečně uživit, vy sám jste toho 

prý příkladem. Kolik může být českých hráčů, kteří se šachy živí? 

Není jich až tak málo. Je ale těžké rozlišit, kdo se živí jen hraním šachů a kdo i trénováním a tak 

dále. Lidí, kterých se nějak živí šachy, je celkem dost, ale těch, kteří se živí jen hraním, není až 

tak mnoho. Bude to třeba do deseti lidí. Když je někdo v absolutní špičce, tak se tím uživí velmi 

slušně. Když je o něco níž jako já, tak se tím stále uživí dost slušně. 

Mohl byste turnaj v St. Louise stručně představit. Bude se hrát rapid šach a bleskový šach, 

jaký je mezi tím rozdíl? 

Rapid šach jsou zjednodušeně řečeno partie, které obvykle trvají do hodiny. Bleskový šach jsou 

partie, které trvají zhruba do deseti minut. Mohou trvat i přes deset minut, ale ne příliš.  

Máte osobně radši rapid šach, nebo bleskový šach? 

Mám rád bleskový šach, když jsem ve formě, ale to není zdaleka pokaždé. Záleží tedy na tom, jak 

se cítím, protože v bleskovém šachu se nejvíce projeví aktuální kondice. Záleží tam dost na 

rychlosti uvažování. Zatímco v takzvaném klasickém šachu, kde máme na partii několik hodin, 

když člověk není ve formě, tak se to tolik neprojeví. Přemýšlí sice o něco pomaleji, ale času má 

stále celkem dost. 

Vždycky mě hrozně zajímalo, jestli mají šachy blízko třeba k pokeru nebo jinými hrám? 

V něčem určitě podobné jsou, mnoho šachistů skutečně hraje poker závodně. V  posledních letech 

od něj trochu ustupují. Šachy mají leccos společného s jinými hrami, ale každá hra se i něčím od 

ostatních liší. Aby člověk dosáhl mistrovství v nějaké hře, musí jí věnovat dost času, a že vyniká 

v nějaké jiné hře, mu to třeba může usnadnit. Ale lidí, kteří by dokázali na špičkové úrovni hrát 

více her, je celkem málo. 

Vy osobně jste někdy zkoušel nějakou jinou hru? 

S matkou si doma zahraji českou verzi scrabble. Je to ale na takové úrovni, ryze amatérské, že to 

nestojí za zmínku. Poker jsem nezkoušel. Považuji to za hru, která není úplně hazardní, ale hraje 

v ní větší roli náhoda. Šachy jsou přece jen v tomhle ohledu méně hazardní. Asi bych ani nebyl 



 

 

dobrý hráč pokeru, mám talent na šachy. 

Předpokládám, že šachy hrajete téměř každý den. Kolik času s nimi trávíte?  

Různí se to. Někdy to může být půl hodiny denně, někdy deset hodin na turnaji. Těžko se z toho 

dělá průměr, může to být třeba pět hodin. Podstatnější je, že se šachům věnuji rád a že mě to baví. 

Člověk se v takovém případě i rychleji učí. 

Je to tedy zároveň práce i zábava. 

Ano. Je ale pravda, že když je to i práce, tak je to potom v trochu menší míře zábava. Přesto mě 

šachy i po těch mnoha letech stále velmi baví. Je to velmi složitá hra a stále je tam co objevovat.  

Máte nějakého trenéra? 

Ano, je jím velmistr Vlastimil Jansa, legenda českého a v podstatě i československého šachu. Je 

to hráč, který několikrát vyhrál mistrovství republiky, reprezentoval Československo a asi i 

Českou republiku na šachových olympiádách. Příležitostně spolupracuji i s  dalšími lidmi, ale není 

to nějak zvlášť pravidelně. 

Jak často trénujete? 

Až tak často ne, ale jsou to zajímavé tréninky. On velmi rozumí oblasti zahájení a strategie, což 

jsou oblasti, ve kterých já mám určité nedostatky. 

Hrajete šachové partie i na internetu? 

Jen sporadicky a většinou s lidmi, které znám a jsou v jiné zemi, takže si s nimi mohu nejsnáze 

zahrát právě takhle. Konkrétně s jedním indickým kamarádem hraji na internetu. 

A co korespondenční šach? Pomocí korespondenčních lístků hrával kdysi můj děda. 

Kdysi jsem hrál korespondenčně, ale v době počítačů je to jiná disciplína než dříve. Nehraji proto 

korespondenčně už dlouho. 

Máte nějaký šachový vzor nebo inspirujete se více od nějakého konkrétního hráče?  

Nemám nějaké vzory, které bych se snažil napodobovat. Rád se snažím od druhých přijmou t to 

dobré, což se snadno řekne, ale hůř udělá. 

Kdo je teď vůbec v Česku vaším největším konkurentem? Je to pořád Viktor Láznička?  

Viktor Láznička je dlouhodobě česká dvojka, zhruba tři měsíce byl i českou jedničkou. Může se 

mnou hrát v podstatě vyrovnaně. Hraji s ním rád a máme dobré vztahy. Neutkáváme se moc ve 

stejných soutěžích, protože často vynechává přebory republiky a v extralize hrajeme za stejné 

družstvo. 

A vidíte třeba mezi mladšími hráči, řekněme pod 20 let, nějakého velmi kvalitního hráče? 

Nastupujícího šachového velmistra? 

Máme samozřejmě kvalitní hráče a je jich více. Jednoho bych chtěl ale jmenovat, asi 

nejnadějnějším českým hráčem je Thai Dai Van Nguyen. Pak jsou ještě další talenti, třeba Jan 



 

 

Vykouk, Jakub Půlpán nebo Jiří Rýdl a mnoho dalších. Není to tak jednoznačné, určitě máme i 

další nadějné hráče. 

Navara třetí. Fischerky mu nesedly 

hradecky.denik.cz, orlicky.denik.cz, pardubicky.denik.cz, rychnovsky.denik.cz - 

20.7.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

Východní Čechy, Pardubice - Česká jednička až třetí a bez domácího titulu. Nejlepší šachista naší 

republiky David Navara se již stal ikonou festivalu Czech Open. Nechybí na žádném ročníku a 

pokaždé ze zúčastní alespoň jednoho turnaje. V posledních letech dává přednost 

Fischerovým šachům. 

„Fischerky jsou inovovanou verzí klasických šachů podle bývalého hráče Bobbyho Fischera. 

Největší rozdíl je v tom, že se postavení figur před zahájením losuje. Hra má oproti klasickým 

šachům tu výhodu, že hráči nepotřebují studovat jakákoliv zahájení, samotná hra se pak stává tvůrčí 

a opravdovou,“ zatahuje nás ředitel festivalu Jan Mazuch do tajů této šachové odrůdy. 

V Pardubicích se turnaj hraje jako otevřené MČR pod názvem Memoriál Vladimíra Nováka. První 

tři místa obsadili nejvýše nasazení šachisté, ovšem v přeházeném pořadí. Turnaj vyhrál ruský 

velmistr a druhý nasazený Michail Krylov. Druhé místo a republikový titul získal mezinárodní mistr 

Pavel Šimáček, třetí místo si pak z Pardubic odváží první nasazený český velmistr David Navara, 

který prohrál pátou a šestou partii. Česká jednička tak neobhájila loňské prvenství ze stejného 

turnaje z loňského ročníku. 

Ať už se jedná o jakoukoliv oblast, maraton je vždy zkouškou vůle a výdrže. Nejinak tomu bylo 

v Tipsport areně, kde se odehrálo 24 hodinové otevřené MČR v bleskovém šachu. Vítězem 

letošního maratonu je český mezinárodní mistr Vojtěch Plát, který tak obhájil první místo. 

Vzruch panoval také při bleskovém šachu dvojic. Z prvenství se radovala dvojice ruských velmistrů 

Vorobiov - Chernyshov. O bod za nimi skončila, manželská dvojice Sergei Movsesian - Julia 

Movsesian. 

Čtvrteční šachy - Pardubický kraj Open – mistrovství České republiky v rapid šachu, Služby města 

Pardubic Open – rapid turnaj, hráči s ELO do 2100 bodů, Kontax Open – rapid turnaj, hráči s ELO 

do 1700 bodů (vše 4. – 6. kolo od 9.00, 7. – 9. kolo od 13.30). 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 20.7.2017 

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

Christopher Repka (SKM Stará Lubovňa) 6,5(9), 2.–3. Stefan Mazur 
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(Liptovská šach. škola), Mikuláš Maník (SK Prakovce) 6, 4. Marian Jurčík (Mladost Žilina) 5,5. 

NEJLEPŠÍ V KRAJI. Uvádíme přehled vítězů Krajského přeboru mládeže v rapid šachu v kategorii 

chlapců. Stav... 

Známí šachisté tráví prázdniny v Pardubicích. Na festivalu Czech Open 

ČRo - pardubice.cz - 20.7.2017 

rubrika: mamehosty - strana: 00 - autor: Jakub Malý 

Veškeré informace dostávají v angličtině, němčině a ruštině, což obvykle vystačí. Šachy jsou v 

některých zemích mnohem populárnější než v České republice. Tam je taky náš festival velice 

známý.“Největší festival šachu a her začal dnes v PardubicíchMazuch se...  

Čeští neslyšící šachisté uspěli na evropském šampionátu, berou stříbro a bronz 

sport.aktualne.centrum.cz - 20.7.2017 

rubrika: Parasport - strana: 00 - autor: David Nebor 

Ve Švédsku uskutečnil evropský šampionát v šachu neslyšících. Své partie odehráli jednotlivci i 

kluby. Čeští účastníci byli ve Švédsku pouze dva, oba však dosáhli skvělých výsledků. Jaroslav 

Schmid obsadil v kategorii senior druhou příčku. Třetí místo v mužské kategorii poté patřílo Milanu 

Orságovi. Ženské kategorii dominovaly Ukrajinky. 

Lund - Evropský šampionát jednotlivců v šachu neslyšících je novinkou. Ve Švédsku se uskutečnil 

jeho první ročník. Byl s ním spojen i klubový evropský šampionát, který však má již dlouholetou 

tradici. Koná se každé dva roky, letos tomu tak bylo po třiadvacáté. 

"Bohužel v Česku je problém postavit klubové družstvo, zejména proto, že si hráči platí účast sami. 

Naposledy se účastnil klub 1. PSKN Praha v roce 2011 v Liverpoolu," objasňuje absenci českého 

družstva na šampionátu neslyšící šachista Milan Orság. Přesto dva cenné kovy do České republiky 

doputovaly. 

Právě Milan Orság byl jedním z pouhých dvou českých hráčů na šampionátu. Jeho krajan Jaroslav 

Schmid hýbal figurkami v kategorii Senior. Kromě mužské a seniorské kategorie soutěžili i junioři 

a ženy. Vítěz vzešel ze sedmi kol, ve kterých mohl každý nasbírat nejvíce sedm bodů (jeden bod za 

výhru jedné partie), s výjimkou juniorů, kteří hráli pětikolově. 

Od Orsága se dal očekávat skvělý výsledek. V roce 2012 se v kazašském Almaty umístil na MS 

v bleskovém šachu na třetím místě. Loni na MS jednotlivců v Jerevanu skončil dokonce druhý. 

Celkově mu patří šestá příčka mezi neslyšícími z celého světa a je navíc držitelem titulu IM - 

mezinárodní mistr. Český šachista v sedmi partiích remizoval třikrát a vysloužil si tak 5,5 bodu. To 

mu v konečné tabulce stačilo k bronzové medaili. 

"Všech sedm partií je důležitých, každé zaváhání je znát a těžko se dohání. Cenná vítězství jsou 
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samozřejmě ta s šachisty s vyšším ratingem (FIDE rating je hodnocení na základě dosud sehraných 

partií a udává pozici ve zmiňovaném světovém žebříčku - pozn. red.)," popisuje Orság šampionát. 

Před ním se umístila se šesti body světová jednička a mezinárodní velmistr Gruenfeld Yehuda 

z Izraele, evropským šampionem se poté stal Srb Vladimir Klasan. 

I druhému Čechovi se v Lundu dařilo. Jaroslav Schmid byl členem vítězného družstva na MS v roce 

1966 ve Švédsku. V roce 1972 získal bronzovou medaili na MS jednotlivců v Lipsku, stejně jako o 

osm let později v Amsterdamu. Nyní si ze Švédska odvezl stříbro. V sedmi kolech se mu podařilo 

po třech remízách uhrát 5,5 bodu. Jen o půl bodu více získal držitel zlata Jerzy Strzelecki z Polska. 

Třetí skončil Rus Yuri Sobolev. 

Úspěšné byly Ukrajinky, mladý Rus i družstvo ze Záhřebu 

Ženská kategorie se odehrála v režii ukrajinských šachistek. Umístit se na medailových pozicích 

žádné jiné hráčce nedovolily. Bronz brala Svitlana Gonchar, stříbrná skončila světová dvojka 

Tatiana Baklanova. Prvenství na svou stranu získala Natalya Myronenko s 5,5 body. Mezi juniory 

disponoval nejlepšími tahy Rus Mikhail Petrenko, z celkových pěti kol ztratil pouhý půlbod. 

V šampionátu družstev své soupeře přehrál chorvatský tým Silent Záhřeb. 

Orság se Schmidem jsou momentálně jediní tuzemští neslyšící šachisté, kteří dokáží na vrcholných 

mezinárodních turnajích usilovat o nejvyšší příčky. V Česku jsou šachy neslyšících dlouhodobě 

organizovány právě díky veteránovi Jaroslavu Schmidovi a spadají pod Český svaz neslyšících 

sportovců. "Účast na letošním šampionátu v Lundu nám zajistil právě ČSNS," děkuje svazu 

mezinárodní mistr Orság.  

FOTO 

Právo - 20.7.2017 

rubrika: Severovýchodní Čechy - strana: 12 - autor: (ner) 

Foto popis| ŠACHY MAJÍ MNOHO TVÁŘÍ. Na šachovém festivalu Czech 

Open v Pardubicích celou druhou polovinu července současně probíhá přes 

dvacet různých šachových turnajů a na své si přijdou i vyznavači neobvyklých 

odnoží královské hry. Soutěží se i v holanďanech,... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 20.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 21 

Šachy a hry CZECH OPEN 2017, Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 28. ročník: 

Bulinský, Vávra & partners Open - Mistrovství ČR v bleskovém maratonu: 1. Plát Vojtěch, 2. Nagy 

Gábor (Maď), 3. Tiličejev Vjačeslav (Rus.), 4. Neuman Petr, 5. Půlpan Jakub, 6. Jagupov... 
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Už v antickém Řecku a Římě se hrály piškvorky 

ČRo Plus - 20.7.2017 

pořad: Den podle… - vysíláno: 17:10 - pořadí zprávy: 05 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor -------------------- Dnes je Mezinárodní den šachů, deskové hry, která 

je v soutěžní podobě vnímána jako odvětví sportu. Šachy se v Evropě hrají přibližně od 6 století. Už 

v antickém Řecku a Římě se ale hrály piškvorky. A právě v... 

Peron i Montand. Kdo další byl exhumován kvůli údajnému otcovství? 

tyden.cz - 20.7.2017 

rubrika: Zahraničí - strana: 00 - autor: ČTK 

... argentinský prezident neměl se žádnou ze svých tří manželek potomky. Bobby Fischer (1943-

2008) Ostatky jednoho z nejlepších hráčů šachové historie a bývalého mistra světa Američan 

Roberta "Bobbyho" Fischera byly exhumovány v polovině roku 2010 na Islandu, kde 

žil od... 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 20.7.2017 

rubrika: Sport/Z regionu - strana: 11 

Kirill Burdalev (Lok. Brno) 2343, 8. Jan Docekal (GPOA Znojmo) 2337, 9. Roman 

Chytilek 2335, 10. Neklan Vyskocil (oba Duras BVK Brno) 2329. Rekli o šachu: 

„Každý tah je malou partií.“ (Christian Leupold) František Dedrle Zlatá Praha 1918 

Mat 3. tahem Rešenízminuléhlídky: 1. Vb2!... 

Kam za sportem 

Vyškovský deník +5 - 21.7.2017 

rubrika: Sport/Na jižní Moravě/Aktuálně - strana: 15 

Hroši Brno – Kotlárka Praha, extraliga, hrište ve Veslarské ul. v Jundrove. ŠACHY: 

9.15 Podluží 2017, turnaj v rapid šachu v Prušánkách, hostinec U Shottlu. NEDELE 

FOTBAL: 17.00 Tasovice – Hodonín, 1. kolo MOL Cupu. ŠACHY: 9.15 Podluží 2017, 

turnaj v bleskové hre v... 

Postoupky na Kroměřížsku jsou v Česku šachovou mocností 

ČRo - brno.cz - 21.7.2017 

rubrika: zpravodajstvi - strana: 00 - autor: Pavel Sedláček 

klenotů je osmiletý Tomáš Daniel Kubín, který má už za sebou úspěch i na celorepublikovém 

šampionátu. „Mamka mě přihlásila do šachu, protože taťka, když byl malý, taky hrál šachy. Trochu 
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mě to učil. Poprvé v kroužku mě to moc nebavilo, ale pak mě to začalo bavit... 

Krále šachového festivalu určí devítikolová bitva 

Mladá fronta DNES - 21.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 - autor: Luděk Votava 

... turnaj, jehož vítěz získá odměnu 75 tisíc korun. PARDUBICE Skvěle 

obsazené bylo už otevřené mistrovství České republiky v rapid šachu, 

které poznalo vítěze včera vpodvečer. Jenže koncentrace šachových hvězd v hlavním 

velmistrovském turnaji, který nese název... 

Partie proti Navarovi? Snad jen dvakrát se zamyslel 

zpravy.rozhlas.cz - 21.7.2017 

strana: 00 - autor: Radiožurnálu Martina Charváta, Davidem Navarou, Alexej Maximov Zdroj 

Jsou šachy podobné pokeru? David Navara se nad otázkou od vedle mě sedící kolegyně zamyslel: 

„No, určitě v něčem podobné jsou, mnoho šachistů hraje poker...“ Mezitím táhl pěšcem na poslední 

osmou řadu, proměnil ho ve věž a jak tak přemítal nad podobností, otočil se... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 21.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 

Skalický, Matúš, Šťastný - Sloboda, Hecl, Liška - Buchtele, Michal Hlinka II, Hrnka - 

Sádecký. Hráno v malé hale Tipsport areny. Šachy a hry CZECH OPEN 2017, 

Mezinárodní festival šachu a her, 28. ročník: Pardubický kraj Open - Mistrovství ČR v 

rapidu: 1. Vogel Roven... 

Šachy musí děti především bavit, říká šéf úspěšného vesnického oddílu 

zpravy.rozhlas.cz - 22.7.2017 

strana: 00 - autor: Postoupky Kroměřížsko, Fotobanka Pixabay 

Postoupky leží asi tři kilometry od Kroměříže a žije v nich jen 550 obyvatel. Už dlouhou dobu ale 

tamní minioddíl dokáže vychovávat úspěšné šachisty žákovských kategorií. Děti pak plnohodnotně 

konkurují soupeřům velkých pražských či brněnských oddílů a vozí trofeje z tuzemských i 

zahraničních soutěží. 

Vladimír Opluštil vede postoupské šachistu už dvacet šest let. On a jeho kamarádi stojí za tím, že 

celá šachová republika obdivuje mládežnické úspěchy vesnického oddílu z  Kroměřížska. „Jeden 

z největších talentů, které jsme vychovali, je Karel Malinovský. Má medailová umístění 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b8d4defe-31df-4929-a427-2111b60965c0&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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z mistrovství republiky a Česko reprezentoval i ve světě,“ řekl pro Radiožurnál Opluštil.  

Postoupský oddíl by těžko mohl mít takovou kvalitu, pokud by se jeho mládežníci rekrutovali 

pouze z této vesnice. Úspěšná metodika ale časem přilákala malé šachisty z  míst i desítky 

kilometrů vzdálených. Jedním ze současných obrušovaných klenotů je osmiletý Tomáš Daniel 

Kubín, který má už za sebou úspěch i na celorepublikovém šampionátu. 

„Máma mě přihlásila do šachu, protože ho dřív hrával táta a trochu mě učil. Ze začátku mě to moc 

nebavilo, ale pak jsem se začal učit a vyhrávat,“ prozradil. V Postoupkách ale vychovávají i 

šachistky. Třeba čtrnáctiletou Lucii Vaňhartovou. „Začala jsem v první třídě v kroužku. Poté jsem 

přešla k panu Opluštilovi, který mě trénoval,“ vzpomínala. 

V kvalitě žákovských šachistů se postoupští mohou bez falešné skromnosti srovnávat s  největšími 

tuzemskými městy. Šéf místního oddílu Vladimír Opluštil tak jen lituje zlomu, který s sebou 

přináší ukončení střední školy. „Děti jdou na vysokou a utíkají nám pryč z  regionu, nejčastěji do 

Brna a Prahy,“ vysvětloval. 

Klíčem k výchově je podle něj fakt, že malé děti musí šachy bavit. „Pak je na trenérovi, aby je ke 

hře ještě víc přivedl. Aby je naučil, jak správně trénovat,“ dodal Opluštil. V dozrálého šachistu se 

děti promění zhruba v patnácti letech. Od té doby prý jen záleží na individuálním tréninku. Do 

šachu vstupuje také moderní technologie. Každý si může zahrát po internetu.  

Těchto vymožeností moderní doby samozřejmě využívají i v Postoupkách. „Děti všeobecně málo 

čtou. Je spousta krásných knih o šachu, ale málokdo je otevře. Využíváme online tréninkové 

metody, ale hraní po internetu až tolik nedoporučujeme. Souboj přímo na šachovnici totiž nic 

nenahradí,“ tvrdil předseda oddílu v Postoupkách Vladimír Opluštil. 

Na řadě je skládání Rubikovy kostky 

Mladá fronta DNES - 22.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 19 - autor: (vot) 

Šachy a hry V pardubické Tipsport areně se dnes v 10 hodin rozjede další oblíbená soutěž festivalu 

Czech Open -skládání Rubikovy kostky. Klání, které má řadu disciplín, bude pokračovat i v neděli. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=67793bee-0dae-484c-8d46-ab265d0c1801&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Blanenský deník, Vyškovský deník - 22.7.2017 

rubrika: Sport / Na Blanensku/Aktuálně - strana: 15 

sestavoval především šachové úlohy a pro jejich kvalitu a vtipnost i obtížnost řešení získal 

přezdívku „český Loyd”? S jeho jménem je spjata teorie kritických polí v koncovce krále a pěšce 

proti králi, a proto ho dnes pokládáme za prvního českého skladatele studií... 

Ač nemá rád násilí, začal bojovat kvůli sebeobraně. Teď zápasí v kleci 

hradec.iDNES.cz - 23.7.2017 

rubrika: Hradec / Hradec - zprávy - strana: 00 - autor: 5plus2.cz, Tomáš Plecháč 

... bojových technik. „Je to hodně férový sport. Není nebezpečí, že vám někdo dá krosček zezadu 

jako v hokeji. MMA bych přirovnal k šachům. Velkou roli hraje strategie, musíte u toho hodně 

přemýšlet. Důležité je si přečíst soupeře a využít schopností, které... 

TURNOVSKO O VÍKENDU 

Jablonecký deník - 24.7.2017 

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

Šachisté oslavují Turnov – Šachisté slaví vynikající úspěch. V Pardubicích se konalo 

otevřené mistrovství ČR v šachučtyřčlenných družstev v rámci CZECH OPEN Pardubice 2017. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 131 týmů nejen z České republiky, ale i z Polska, Ukrajiny,... 

Stříbrný Movsesian: V rapidu se mi podařilo celkem slušně 

finišovat 

Pardubický deník - 24.7.2017 

rubrika: Sport/Pardubicko - strana: 14 - autor: (smích). 

... žijící v naší republice SERGEI MOVSESIAN bral stříbro v bleskovém turnaji dvojic i v 

prestižním rapidu. Letos jste na turnaji v rapid šachu obsadil druhé místo. Jak turnaj hodnotíte? S 

turnajem můžu být relativně spokojený. Po prohře s Němcem Schlosserem, se kterým... 

Přibližují lidem, jak se žilo v době císaře Karla IV. 

Mladá fronta DNES - 24.7.2017 

rubrika: Severní Čechy - strana: 14 - autor: Miroslava Strnadová 

Hra může začít. Zbrojnoš Obenda si krátí čas před rytířským turnajem partií šachu se svou dámou, 

která ho na oblíbenou kratochvíli nejen urozených pánů, bojechtivých rytířů i panošů do Vysočan u 
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Chomutova doprovodila. „Šachy byly oblíbená hra, zpestřovaly... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 24.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 17 

Pardubice (FNL) přerušeno za stavu 0:0 v 9. minutě z důvodu nepřízně počasí. Bude se dohrávat v 

úterý 25. července v 17 hodin. Šachy a hry CZECH OPEN 2017, Mezinárodní festival šachu a her v 

Pardubicích, 28. ročník: Pardubice Open - velmistrovský turnaj, 1. kolo, 

výsledk... 

Matové obrazce 

Lidové noviny - 25.7.2017 

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

Kromě hráčů ze současné (David Navara a Pentala Harikrišna) či nedávné (Alexandr 

Morozevič) šachové špičky, nejlepšího Švýcara (Yannick Pelletier) a nejlepší šachistky světa (Chou 

I-fan) se ho zúčastnily i šachové legendy (Anatolij Karpova Vlastimil 

Hort). A zatímco... 

Vyznamenali nejlepší sportovce 

Horizont - 25.7.2017 

strana: 13 - autor: (RED) 

... Sebastian Filipek (orientační běh), Jakub Gorný (vzpírání), Petr Szmek (karate), Ondřej Janeczko 

(sportovní gymnastika), Olga Sikorová (šachy), David Tomiczek a Martin Herman 

(řeckořímský zápas a volný styl), Marek Chrascina, Tomáš Lichý, René Sasyn a 

Stanislav Sajdok... 

Můžete ochutnat velmistrovskou třešničku na šachovém dortu 

Pardubický deník - 25.7.2017 

rubrika: Sport / Pardubicko - strana: 14 - autor: ZDENĚK ZAMASTIL 

... celkové prvenství ale také mladí hráči. Jsou to ještě děti, ale tak talentované, že mohou 

porazit prakticky kohokoliv. Jinak v Indii jsou šachy na vzestupu. Mohou za to úspěchy 

tamní modly, bývalého mistra světa Viswanathana Ananda,“ vysvětluje indický boom 

dlouholetý...  

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 25.7.2017 

rubrika: Pardubický kraj - strana: 17 
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30. Bartoš - 1 kolo. Celkově: 33. Bartoš 0. Jezdec litomyšlského Orion Racing Teamu reprezentoval 

ČR na divokou kartu. Šachy a hry CZECH OPEN 2017, Mezinárodní festival šachu a her v 

Pardubicích, 28. ročník: Pardubice Open - velmistrovský turnaj, 4. kolo, výsledky na 

prvních... 

Osm hráčů „fárá“ na sto procent 

hradecky.denik.cz, orlicky.denik.cz, pardibicky.denik.cz, rychnovsky.denik.cz - 

25.7.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Zdeněk Zamastil 

Východní Čechy, Pardubice - Dostává svému jménu. Minulý týden odstartoval v Tipsport areně 

velmistrovský turnaj s názvem Pardubice Open. Letos se ho účastní 46 velmistrů a tři mezinárodní 

velmistryně. 

Tento turnaj je zlatým hřebem celého 28. ročníku festivalu. Přihlásilo se do něj celkem 335 hráčů ze 

38 států. Spektrum vyslanců jednotlivých zemí je široké. Své zástupce hlásí i takové země jako jsou 

Jižní Korea, Indie, Mongolsko, Indonésie, či Spojené státy americké. Turnajovou jedničkou je 

pardubický odchovanec a předloňský vítěz Viktor Láznička. Nejvýše nasazenou ženou je na 

96. místě polská mezinárodní velmistryně Klaudia Kulonová. 

Češi v úniku nejsou 

Po prvních třech kolech se na pohybuje na špici osmičlenná skupina šachistů, která má na svém 

kontě plný počet bodů. Ve skupině však nenajdeme ani jednoho českého zástupce. Zato nadále tři 

hráče z Indie.  „Velmistrovského turnaje se účastní 27 šachistů z Indie, což je skvělé číslo. 

V jejich případě navíc nejde pouze o kvantitu, ale rovněž o kvalitu. V jejich řadách najdeme velmi 

dobré hráče. Namátkou to jsou Gupta, Gopal či Sarin Nihal, který je jedním z největších světových 

talentů,“ vypočítává festivalový expert Petr Pisk. 

Na základě pomocných hodnocení figuruje na první příčce ruský mezinárodní mistr David 

Paravyan, následovaný Indem Gopalem a Slovincem Jernejem Špalirem. Ve vedoucí skupině se 

utábořila také maďarská naděje Ádám Kozák, který byl před turnajem až 72. nasazený. 

„Na vedoucí osmičku pak dotírá velmi početná skupina hráčů s 2,5 body. V ní se nachází mimo jiné 

velmistr a nasazená jednička Viktor Láznička, mezinárodní mistr Vojtěch Plát, reprezentant Jiří 

Štoček, největší český talent Thai Dai Van Nguyen či další velmistr Petr Hába,“ doplňuje Petr Pisk. 

Pardubice Open – pořadí po třetím kole: 1. Paravyan (Rus.), 2. Gopal (Ind.), 3. Spalir (Slo.), 

4. Gupta (Ind.), 5. Geller (Rus.), 6. Noe (Něm.), 7. Kozák (Maď.), 8. Lalith (Ind.) vš. 8 bodů. 

Východočeská stopa 
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Společně s velmistrovským turnajem se rozjela i trojice vedlejších ratingových turnajů. 

„V turnaji B jsem zvědavý na výkony Jiřího Malivánka z TJ ŠO Chrudim a Milana Kotvy z ŠK 

Svitavy. V turnaji C je nasazenou jedničkou Dominik Řezníček z 2222 ŠK Polabiny a v turnaji D 

pak Martin Joukl z ŠK Rapid Pardubice. Takže se návštěvníci mohou těšit i na zajímavé partie 

šachistů přímo z regionu,“ láká na festival Petr Pisk. 

Úterní šachy 

Auto in Open – seriál bleskových turnajů (10.00). 

Pardubice Open – velmistrovský turnaj (15.00). 

Evropa Restaurant Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 2300 (15.00). 

Gasco Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 2100 (15.00). 

Dostihový spolek Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 1700 (15.00). 

Napětí jako v šachu. Nejlepší světoví piškvorkáři hrají v Praze o titul mistra světa 

ct24.cz - 26.7.2017 

rubrika: Regiony - strana: 00 - autor: kozisekj 

... bude probíhat šest dnů, utká se v něm dvanáct nejlepších. „Partie v takovém turnaji trvají i 5 až 6 

hodin a nezaostávají v napětí za šachy,“ popsal atmosféru Tesařík. Přítomni jsou všichni tři hráči, 

kteří se umístili na stupních vítězů při posledním... 

Na festivalu se poměří luštitelé 

Mladá fronta DNES - 26.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 - autor: (mšv) 

Šachy a hry Žádné odpočinkové tempo, při dnešní soutěži v luštění křížovek na festivalu Czech 

Open v Pardubicích bude kromě správně vyplněné tajenky záležet i na čase. Vedle toho se mohou 

zájemci zúčastnit i turnaje ve vyškrtávání osmisměrky. Obě klání se v... 

Můžete ochutnat velmistrovskou třešničku na šachovém dortu 

Chrudimský deník - 26.7.2017 

rubrika: Sport - strana: 14 - autor: ZDENĚK ZAMASTIL 

... poli nechybí dvojnásobný premiant Vlastimil Babula či Andrei Kovalev z Běloruska, Láznička, 

Štoček a... enfant terrible českého šachu Vojtěch Plát, turnajová devatenáctka. Ve výčtu českých 

šachistů neleze opomenout ještě dvě jména: Jan Krejčí (24.) a Robert... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 26.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 15 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0154c991-0cea-4432-b42d-83c0ebef9653&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=88f1930b-5457-4562-ac55-c2bfb0bcc9f4&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ff1e0f45-8ae1-4267-96e9-48de1384dd4f&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Sokol – Mužík (83. Nikodem), Jeřábek (C), Řezníček, Fousek (69. Látal) - Černý (55. Kovář), 

Petráň. Trenér Jiří Krejčí.Šachy a hry CZECH OPEN 2017, Mezinárodní festival šachu a her v 

Pardubicích, 28. ročník: Pardubice Open - velmistrovský turnaj, 5. kolo,... 

Ďáblova mise napříč republikou 

Mladá fronta DNES - 26.7.2017 

rubrika: Kraj Plzeňský - strana: 14 - autor: Barbora Němcová 

... se mu honilo při cestách hlavou? „Přemýšlel jsem třeba o šachách. Nebo o cestě, kam ten den 

dojdu,“ líčí Martin Kopřiva. Mimochodem šachy „stanovily“ i termín jeho cesty. Startoval v 

pondělí 10. července, protože prvních devět dní v červenci měl šachový turnaj.... 

PŘEHLED: Kandidátky do voleb 2017 pro Pardubický kraj 

pardubice.iDNES.cz - 26.7.2017 

rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy - strana: 00 - autor: iDNES.cz 

... 12. Martin Kozáček, stavební projektant 13. Ivana Snítilová, živnostnice 14. Alena Stránská, 

učitelka 15. Jan Mazuch, ředitel festivalu šachu a her Czech open 16. Pavel Čížek, místostarosta 

města Svitavy 17. Miloslav Sejkora, starosta města Bystré 18. Stanislava Švarcová... 

Guptu nepřevezl ani Láznička. Držel ho ale v šachu 

Pardubický deník - 27.7.2017 

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

... čela turnaje B se dostal Rus Boris Smirnov. Turnaji C vévodí Sumiya Chinguun z Mongolska. 

Turnaj D vede Ukrajinka Daryna Grygaová. Dnešní šachy Auto in Open – seriál bleskových turnajů 

(10.00), Pardubice Open (A) – velmistrovský turnaj (15.00), Evropa Restaurant Open (B) –... 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 27.7.2017 

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

... Jiří Jireš (MKS Vyškov) 4 body atd. V turnaji se zápočtem na FIDE do 13 let bojovalo 

60 šachistů. Zvítězil Tobiáš Krejčok (Beskydská šach. škola) 7(9) před Viktorem Šimkem (ŠK Zlín) 

a Dominikem Večeřou (Sokol Postoupky) 6,5 bodu. Nejlepším zástupcem jihu Moravy se stala... 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 27.7.2017 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=85a74f5c-3475-413f-adaf-426f9ab5c9ae&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9168047a-c6f6-4e44-b819-06b3ebc1a8d5&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=810c9236-1f9c-4ed6-a300-2c6bbcd8b0f3&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e787010b-1ad3-4c5a-ad0b-d564f2a1cc46&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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rubrika: Sport/Z regionu - strana: 11 

sestavoval predevším šachové úlohy a pro jejich kvalitu a vtipnost i obtížnost rešení získal 

prezdívku „ceský Loyd”? S jeho jménem je spjata teorie kritických polí v koncovce krále a pešce 

proti králi, a proto ho dnes pokládáme za prvního ceského skladatele studií.... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 27.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 17 

Šachy a hry CZECH OPEN 2017, Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 

28. ročník: Pardubice Open - velmistrovský turnaj, 6. kolo, výsledky na prvních 

deseti šachovnicích: Gupta (Ind.) - Štoček 0,5:0,5, Tiličev (Rus.) - Gopal (Ind.) 

0,5:0,5, Pavlov (Ukr.) - Lalith (Ind.)... 

Po 15 letech vzplane v Pardubickém kraji olympijský oheň 

Bulvár - 28.7.2017 

rubrika: Prezentace - strana: 20 

... lyžování, lední hokej, skicross, snowboarding, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský 

orientační běh, taneční soutěž a šachy. „Slavnostní zahájení se uskuteční 28. ledna v pardubické 

Tipsport areně, Hry budou ukončeny 1. února na zimním stadionu v 

České... 

Mezinárodní šachový turnaj startuje v Palcátu už pozítří! 

Táborský deník - 28.7.2017 

rubrika: Táborsko - strana: 03 - autor: (paš) PAVEL ŠÁCHA 

Tábor – Už za dva dny se v sále táborského hotelu Palcát rozevře opona 13. ročníku 

mezinárodní Velké ceny Tábora v šachu. Letošní ročník tohoto významného 

sportovního podniku okoření skvělé obsazení. Startovní listina čítá v současnosti 93 

jmen a do Tábora se... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 28.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 19 

Novotná Dagmar (Turbo Chotěboř) 17,51, 4. Lorenčíková Jana (Atletika Chrudim) 

18,41, 5. Ficková Ludmila (SK Chotěboř) 18,47. Šachy a hry CZECH OPEN 2017, 

Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 28. ročník: Evropa Restaurant Open - 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=1dec80c0-31c5-4f2a-8ebe-fe45bc48ffed&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=df45b0c5-e8a8-493a-b0b5-aef1460eebbb&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=55f1327c-3ebb-4f48-ba02-d0723438c886&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=652970c5-245d-45dd-8da4-65cddccdf768&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

ratingový turnaj, 6. kolo, výsledk... 

Štoček nenechal pláchnout vedoucího Guptu 

Pardubický deník - 28.7.2017 

rubrika: Sport / Pardubicko - strana: 14 - autor: (zz) 

... C vévodí Chinguun (ročník 2005) z Mongolska a D turnaj zatím nejlépe vychází Ukrajince 

Daryně Grygaové (ročník 2008). *** Dnešní šachy Barth Open – bleskový turnaj čtyřčlenných 

družstev (9.30), Evropa Restaurant Open (B) – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 

2300... 

Ďáblova mise napříč republikou 

Mladá fronta DNES - 28.7.2017 

rubrika: Kraj Karlovarský - strana: 18 - autor: — Barbora Němcová 

... mu honilo při cestách hlavou? „Přemýšlel jsem třeba o šachách. Nebo o cestě, kam ten den 

dojdu,“ líčí Martin Kopřiva. Mimochodem šachy „stanovily“ i termín jeho cesty. Startoval v 

pondělí 10. července, protože prvních devět dní v červenci měl šachový turnaj.... 

„Když je frmol, o loutkách se mi kolikrát i zdá“ 

5plus2 - 28.7.2017 

rubrika: Pardubicko a Chrudimsko - strana: 02 - autor: RADEK LATISLAV 

... hrajeme osmým rokem,“ říká Libor Štumpf na pódiu s přístřeškem, které mimo divadlo slouží 

jako velká šachovnice na zahradní šachy. Na Seč minulý týden přijel s maňáskovým koňským 

divadlem, jindy z kufrů vybalí čerty nebo krvelačné draky. Pochopitelně... 

NA WEBU VYUČUJÍ KAPACITY Z HARVARDU I GORDON 

RAMSAY 

Hospodářské noviny, ihned.cz - 28.7.2017 

rubrika: Technologie - strana: 16 - autor: Zdeněk Král 

... ale s doprovodnou učebnicí. Za 90 dolarů lze Ramsaymu položit i otázku, odpověď však není 

zaručena. Na zmíněné adrese jsou i lekce šachu od Garryho Kasparova nebo tenisové tipy Sereny 

Williamsové. Základem je angličtina, trénujte na YouTube Naprostá většina kurzů... 

Velmistrovský turnaj vrcholí 

Mladá fronta DNES - 29.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 19 - autor: (mšv) 

Šachy a hry Definitivní podobu dozná pořadí hlavního šachového turnaje na 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=126ec1dd-c90c-4ccc-8cc8-5f66015edccb&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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mezinárodním festivalu Czech Open. Ve velké hale Tipsport areny budou první tahy závěrečného 

devátého kola k vidění dnes od 15 hodin. Zítra od 10 hodin do 11.30 pak proběhne slavnostní 

vyhlášení... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 29.7.2017 

rubrika: Kraj Pardubický - strana: 19 

Šachy a hry CZECH OPEN 2017, Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích, 

28. ročník: Pardubice Open - velmistrovský turnaj, 7. kolo, výsledky na prvních 

deseti šachovnicích: Gopal (Ind.) - Gupta (Ind.) 1:0, Štoček -Krejčí 0:1, Lalith (Ind.) - 

Tiličev (Rus.) 0,5:0,5, Demido... 

Chvilka nad šachovnicí 

Blanenský deník - 29.7.2017 

rubrika: Sport / Na Blanensku / Aktuálně - strana: 15 

... úspech lze pokládat také 65. místo Brnana Adama Dvoráka v mnoha mistry a velmistry 

vyšperkovaném Otevreném mistrovství CR v rapid šachu. Dvorák, Adam (2196) – Tokranovs, 

Dmitrijs (2339) [D31]. Czech Open G1 (5.41), 20. 7. 2017 1.d4 d5 2. Jf3 c6 3.c4 e6 4. Jc3 dxc4 

5.e4... 

Cigareta uvnitř u piva? V klubech 

Břeclavský deník, Vyškovský deník +2 - 29.7.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: ILONA PERGROVÁ 

založila před jedenácti lety Dagmar Krylová. · Pod svá křídla bere spolek další nadšence. · 

Klubovny jsou zaměřené na šipky, chovatelství nebo třeba šachy. · Zájem o členství se rozrostl po 

zavedení EET a zákazu kouření. 

Nové indické koření mění recept 

Pardubický deník, orlicky.denik.cz, hradecky.denik.cz +8 - 29.7.2017 

rubrika: sport publicistika a servis - strana: 15 - autor: (zz) 

Východní Čechy, Pardubice - Šachový Czech Open: Bratrovražedný souboj a Gopal 

střídá Guptu v čele. 

Žádná úcta ke svému krajanovi… Velmistrovskému turnaji dominoval Abhijeet Gupta z Indie, 

který měl po pěti kolech čistý štít. Jenže pak obral o půl bodu Jiří Štoček a v sedmém dějství ho 

porazil další indický hráč G.N. Gopal. Do hry o celkové prvenství se tak vrátilo dalších několik 

šachistů. Včetně turnajové jedničky Viktora Lázničky. Vrchol 28. ročníku Czech Open vyvrcholí 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ce636233-a8e1-4f3d-b7bc-b16efe42116a&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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v sobotu. 

V hlavním šachovém turnaji celého festivalu došlo v sedmém kole k mnoha zvratům. Na první 

šachovnici se odehrálo indické derby mezi doposud vedoucím velmistrem Guptou a jeho krajanem 

Gopalem. Možná trochu nečekaně se z vítězství radoval Gopal, který odehrál výtečnou partii. 

„Touto výhrou udělal závěr turnaje ještě o něco zajímavější, protože svého soupeře vystřídal ve 

vedení celého turnaje. Stejně bodů jako on má po sedmém kole ještě český velmistr Jan Krejčí, 

jehož forma graduje a který porazil černými figurami taktéž výtečně hrajícího Jiřího Štočka. A také 

německý talent a vítěz turnaje v rapidu Roven Vogel, který si poradil se silným Rusem 

Demidovem,“ říká šachový expert festivalu Petr Pisk. 

Na trojici se šesti body momentálně dotírá jedenáctičlenná skupina s půlbodovou ztrátou. 

„Čeští fanoušci mohou mít velkou radost, protože se do boje o vítězství opět vrátila nasazená 

jednička Viktor Láznička. Ten si totiž připsal efektní výhru ve velmi zajímavé partii s Ukrajincem 

Pavlovem. Naopak se nezadařilo českému reprezentantovi Vojtěchu Plátovi, který podlehl 

Maďarovi Kaczurovi a přišel tak o šance na celkový triumf,“ doplňuje Petr Pisk. 

Pardubice Open – pořadí po sedmém kole: 1. Gopal (Ind.), 2. Krejčí, 3. Vogel (Něm.) všichni 6 b, 

4. Gupta (Ind.), 5. Geller (Rus.), 6. Nihal (Ind.), 7. Láznička, 8. Lalith (Ind.), 9. Tilicheev (Rus.), 

10. Noe (Něm.) všichni 5,5 bodu. 

Sobotní šachy 

Paramo Cup – bleskový turnaj V.I.P. osobností a novinářů (9.00) 

Perník Jánoš Open – tematický turnaj – Two Knights Tango (9.30) 

Pardubice Open (A) – velmistrovský turnaj 

Evropa Restaurant Open (B) – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 2300 (15.00) 

Gasco Open (C) – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 2100 (15.00) 

Dostihový spolek Open (D) – ratingový turnaj, ELO do 1700 (15.00). 

Chvilka nad šachovnicí 

Brněnský deník, Vyškovský deník +1 - 29.7.2017 

rubrika: Sport / Brno a okolí / Aktuálně - strana: 15 

... individuální úspech lze pokládat také 65. místo Adama Dvoráka v mnoha mistry a 

velmistry vyšperkovaném Otevreném mistrovství CR v rapid šachu. Dve ukázky jeho 

hry a zajímavé skalpy: Dvorák, Adam (2196) – Glek, Igor (2479) [A92]. Czech Open 

G1 (3.27), 19. 7. 2017 1.d4 e6... 

Mezinárodní turnaj v Táboře se pyšní skvělým obsazením 

taborsky.denik.cz - 29.7.2017 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b1f555b9-52ab-494a-a916-307966abb531&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Pavel Šácha 

Mezinárodní turnaj v Táboře se pyšní skvělým obsazením 

Tábor - V neděli se v sále táborského hotelu Palcát rozevře opona 13. ročníku mezinárodní Velké 

ceny Tábora v šachu. 

Letošní ročník tohoto významného sportovního podniku okoření skvělé obsazení. Startovní listina 

čítá v současnosti 93 jmen a do Tábora se chystají hráči 9 zemí. Vůbec poprvé budou mít své 

zastoupení na táborském turnaji Faerské ostrovy (John Nilssen) a Skotsko (Andrew Burnett). Vedle 

těchto států vyrukují do boje reprezentanti Jihoafrické republiky, Ruska, Německa, Lotyšska, 

Nizozemí, Polska, a pochopitelně i České republiky v čele s jihočeskými šachisty. 

Organizátoři ze Sokola Tábor obdrželi i jednu velmistrovskou přihlášku od ruského hráče Igora 

Naumkina. Jedničkou turnaje ale nebude – role nejvýše nasazeného se chopí Jihoafričan Daniel 

Crawdery, který se může pyšnit právem účasti ve Světovém poháru a k Jordánu se přesune z 

„áčkového“ turnaje v Pardubicích. Při pohledu na startovní listinu jistě zaujme i jméno Olafa 

Heinzela. Tento stratég z německého Erfurtu se stal ikonou táborských klání, která v roce 

2008 ovládl. Tentokrát půjde do turnaje jako třetí nasazený. Za šachovnice v Palcátu naopak 

tentokrát nezasedne obhájce prvenství, chorvatský velmistr Bogdan Lalič.  

Do elitní desítky se letos vešli jen dva Češi, a to z domácí líhně. Sedmičkou Velké ceny je Zdeněk 

Vybíral hájící barvy QCC České Budějovice, devítkou pak Milan Borkovec z pořádajícího oddílu, 

který skončil v loňském ročníku o jedinou pozici za medailovými příčkami. Právě tito dva Jihočeši 

budou největším aspiranty na titul krajského přeborníka, který je v rámci mezinárodních klání již 

tradičně ve hře. 

Týdenní boje startují v neděli v 15.45 hodin a mají na programu devět kol. Vítěz Velké ceny Tábora 

bude znám na konci příštího týdne. 

V Pardubicích končí jeden z největších festivalů šachů a her na světě 

ČT 1 - 30.7.2017 

pořad: Branky, body, vteřiny - vysíláno: 19:45 - pořadí zprávy: 14 

Vojtěch BERNATSKÝ, moderátor -------------------- V Pardubicích dnes končí jeden z největších 

festivalů šachů a her na světě. Na tradiční Czech Open letos dorazilo 13 stovek hráčů z celého 

světa. A mezi nimi se blýskl Čech, Jan... 

Milovníci historie lidem předvedli, jak se žilo v době císaře Karla IV. 

usti.iDNES.cz - 30.7.2017 

rubrika: Ústí / Ústí - zprávy - strana: 00 - autor: 5plus2.cz, Miroslava Strnadová 

Hra může začít. Zbrojnoš Obenda si krátí čas před rytířským turnajem partií šachu se svou dámou, 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4d2ea1d1-18bd-4bbc-bdb5-4fadde47c43e&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ec33f9ee-baf1-4b40-8957-da3ff0264977&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

která ho na oblíbenou kratochvíli nejen urozených pánů, bojechtivých rytířů i panošů do Vysočan u 

Chomutova doprovodila. „Šachy byly oblíbená hra, zpestřovaly... 

O šachovou senzaci se postaral Krejčí 

Pardubický deník - 31.7.2017 
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PARDUBICKO SPORT Pardubice – Nikam se nestěhuje. Trofej pro vítěze 

velmistrovského turnaje na 28. ročníku Mezinárodního festivalu šachu a her zůstává v 

České republice. Stalo se tak zásluhou Jana Krejčího. Ten sice nepatřil do úzkého 

okruhu adeptů na celkové prvenství,... 
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