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Mezinárodní šachový turnaj v Táboře už je v plném proudu 

taborsky.denik.cz - 1.8.2017 

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

Tábor – Mezinárodní Velká cena Tábora v šachu včera vstoupila do druhé třetiny svého programu. 

Po třech dějstvích se na čele turnaje usadil kvintet hráčů s plným počtem bodů, ale v patách mu byla 

silná smečka pronásledovatelů s půlbodovou ztrátou včetně táborského Milana Borkovce. 

Do elitních pater se chystá prodrat také ruský velmistr Igor Naumkin, který k Jordánu přicestoval až 

v pondělí ráno, a přišel tak o jedno kolo. K šachovnicím v sále hotelu Palcát zasedl bezprostředně 

po příletu ze Španělska a přesunu vlakem do Tábora, a odnesl si ze dvou pondělních kol dvě výhry. 

Hezké. Už jste se někdy cestou po náměstí zastavili a poslouchali piano? V Novém 

Jičíně je klavír až do října, koupila ho jedna rodačka 

krajskelisty.cz - 1.8.2017 

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

na utváření podoby města, ve kterém žije. Spolek Piána na ulici mimo klavírů rozmíšťuje po České 

republice také šachy a realizuje i tančírny a koncerty na neobvyklých místech. První šachové stolky 

se objevily v pražských ulicích v roce 2014. Dnes mohou lidé veřejn... 

Všechny partie hrát na výhru 

Lidové noviny - 1.8.2017 

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

šachista Bobby Fischer, evidentně funguje. Kdo se chce v šachu zlepšit a 

začít vyhrávat, musí se přestat bát, nesmí přijímat remízy, natož je sám nabízet, a všechny partie 

bílými i černými musí hrát na výhru a bojovat až do konce. *** ŠACHY Podívejte se na... 

Nezvládal jsem kritické momenty, říká Láznička 

pardubicky.denik.cz - 2.8.2017 

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

mi to vzdálilo. S mým současným přístupem to ale bude složitější.Jak to 

myslíte?Šachům momentálně nedávám tolik a velkou rezervu cítím zejména v 

zahájeních, kterým se prakticky nevěnuji, což je vidět na mém repertoáru. Šachy jsou fajn, ale už 

jsem jim v životě... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=962c18a8-3060-4454-951d-37dbcb94125e&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d824f74a-185a-4841-b53d-0d86add79a38&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d824f74a-185a-4841-b53d-0d86add79a38&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e1088aa6-7bfb-4a5a-ae36-db30df9116e4&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=37eb858c-294a-4010-bef3-1f496f9229c6&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Láznička naznačil, že se s šachovnicemi rozloučí 

Mladá fronta DNES - 2.8.2017 

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

PARDUBICE Nebyl to jeho nejpovedenější turnaj, byť figuroval na startu jako nejvýše 

nasazený hráč. Viktor Láznička sice při velmistrovském souboji na Czech Open ztratil 

jen jedinou z devítky odehraných partií, jenže vedle toho v dalších třech remizoval, což 

pardubickému rodákovi stačilo na konečné osmé místo. Po devítidenním klání pak připustil, že 

letošní účast by mohla být jeho poslední.  

„Šachům momentálně nedávám tolik a velkou rezervu cítím zejména v zahájeních, kterým se 

prakticky nevěnuji, což je vidět na mém repertoáru. Šachy jsou fajn, ale už jsem jim v životě 

věnoval hodně času a říkám si, že bych mohl zkoušet taky něco jiného. Beru to tak, že mám jiné 

zájmy, dodělal jsem třetí vysokou školu a právě vzdělání je podle mě velmi dobrá investice do 

budoucna,“ řekl devětadvacetiletý Láznička, jenž v kariéře dosáhl na titul šachového velmistra.  

Vítěz nejsledovanějšího turnaje z roku 2015 ztratil podle svých slov šanci na další triumf kvůli 

tomu, že nezvládl dva kritické momenty.  

„První přišel v pátém kole v partii s indickým velmistrem Guptou, ve které jsem hrál neúspěšně na 

výhru, a druhý v předposledním kole proti Němci Vogelovi, kde jsem zcela jasně vyhranou pozici 

nakonec remizoval. Asi mi chyběla větší trpělivost a také více šachového tréninku, abych ty klíčové 

momenty zvládl lépe,“ mínil Láznička. Právě sedmnáctiletého Rovena Vogela považuje spolu s 

ještě o čtyři roky mladším Indem Sarin Nihalem za šachisty s nadějnou budoucností. Vítězství Jana 

Krejčího nebral vzhledem k jeho výkonům v extralize za nikterak překvapivé.  

„Po úvodních výhrách se dostal do laufu a získané sebevědomí a zkušenosti nakonec zaslouženě 

přetavil v první místo. Zahrál skvělý turnaj, ale přijde mi, že zřejmě nemá takovou chuť do 

trénování. Věřím, že se to teď změní, protože má velký potenciál,“ dodal Láznička.  

Vítězství si vystřílel domácí tým z Vlčnova 

Slovácké noviny - regionální týdeník - 2.8.2017 

rubrika: Slovácko/Zpravodajství - strana: 06 - autor: (bm) 

Poslední disciplínou bude ženská kopaná, která se odehraje na hřišti v Nivnici. Před tím si mohly 

týmy, které se podle disciplín mění, vyzkoušet například šachy, tenis, pétanque nebo florbal. 

Fotogalerie na www.slovackydenik. cz/olympiadavs 

Mezinárodní turnaj šachistů v Táboře je v plném proudu 

Táborský deník - 2.8.2017 

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

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8a06d6e0-1904-40ac-9833-e1792cc98610&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a25bcaa8-88e2-4f37-896d-3d19c07d2a29&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2e127df3-5bd4-48f1-8689-a8b7b0bd8129&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Tábor – Mezinárodní Velká cena Tábora v šachu včera vstoupila do druhé třetiny svého programu. 

Po třech dějstvích se na čele turnaje usadil kvintet hráčů s plným počtem bodů, ale v patách mu byla 

silná smečka pronásledovatelů s půlbodovou ztrátou včetně... 

Vítězný Jan Krejčí jezdí na festival Czech Open již od dětství 

pardubicky.denik.cz - 2.8.2017 

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

Pardubice – Výjimka, co potvrzuje pravidlo. Před velmistrovským turnajem na Czech Open se vždy 

mluví hlavně o první desítce nasazených. Jenže už se tolik nemluví o tom, že kvůli zrádnosti 

švýcarského systému může vyhrát každý z první padesátky. A to se stalo právě letos. JAN KREJČÍ 

vstupoval do hry až jako 23. nasazený a na jeho triumf by před začátkem zřejmě moc lidí 

nevsadilo.  

 

Vítězný Jan Krejčí jezdí na festival Czech Open již od dětství.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček 

Přesto dokázal své soupeře zaskočit a skvělým výkonem, kdy získal osm bodů z devíti, si došel pro 

největší úspěch dosavadní kariéry.  

Na letošním ročníku velmistrovského berete první místo. S vaší výkonem jste zřejmě 

spokojený. Je tomu tak? 

Samozřejmě, je to úžasný pocit. Po druhém kole, kdy jsem měl na svém kontě dvě remízy, to čekal 

asi málokdo. Pak jsem se ale chytil a vyhrál sedm partií v řadě, což je celkem neuvěřitelné. Určitě je 

to pro mě největší úspěch kariéry, protože v Česku žádný lepší turnaj vyhrát nejde.  

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9a0839a0-5114-4c0d-8272-7ebd71320fdc&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://pardubicky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=sachy-pardubice-krejci&back=839953624-2023-45


 

 

 

Čím si vysvětlujete vámi zmíněný pomalejší start? 

V první partii jsem v podstatě neznal zahájení, dostal se do nevýhodné pozice a soupeř byl blízko 

vítězství. Naštěstí ale přijal remízu. Druhé kolo se mi taky moc nepodařilo, ale od třetího jsem se 

rozehrál a partii od partie jsem se zlepšoval. 

 

A především závěr turnaje vám vyšel na výbornou. 

To ano. Vyrovnanější partie jsem hrál ve čtvrtém kole s Němcem Ghengem a poté s Jiřím Štočkem 

v sedmém kole, ale jinak jsem to zvládl celkem s přehledem. Poslední dvě partie proti indickým 

velmistrům Gopalovi a Lalithovi mi trochu pomohli i soupeři. Gopal vypadal celou dobu velmi 

nervózně a Lalith odmítl nabídnutou remízu, na což následně doplatil.  

 

Byl nějaký moment, kdy jste si poprvé uvědomil, že byste mohl celý turnaj vyhrát? 

Asi když jsem v sedmém kole porazil Jiřího Štočka. Věděl jsem, že budu mít v dalším kole bílé 

figury, čehož jsem využil. V posledním kole mi pak už stačila i remíza, takže tam už jsem cítil 

velkou šanci.  

 

Znamená pro vás Czech Open něco speciálního? 

Pochopitelně, do Pardubic jezdím od dětství. Každý rok zde potkám spoustu kamarádů a v Česku 

není moc turnajů, které nabízí konfrontaci se světovými hráči. Po letošku se můj vztah 

k Pardubicím asi ještě upevní.  

Celý rok jste podával výborné výkony, jakým směrem se nyní bude ubírat vaše šachová kariéra? 

V září plánuji dokončit vysokou školu a poté se chci minimálně rok věnovat naplno šachu. Chtěl 

bych překonat hranici ELO 2600. Triumf z Czech Open by mi v tom mohl pomoct a mohl by mě 

nakopnout do další kariéry…  

Zahalené muslimky? Ne, sedačky v autobusu. Norské nácky vyděsila nevinná fotka 

reflex.cz - 2.8.2017 

rubrika: Zprávy - strana: 00 

... který na svém facebooku sdílel fotku s tentokrát skutečnými zahalenými ženami. Podle něj 

pocházela ze zahájení mistrovství světa žen v šachu, v reálu byl snímek čtyři roky starý, pořízený na 

tiskovce k jmenování íránského ministra zahraničí. Autor fotky z norského... 

Můj vztah k Pardubicím se upevní 

Pardubický deník - 2.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 14 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=63fa104c-0418-46f9-8ae3-74cc2e875553&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2c123d3f-b5d7-4556-8fc4-580e062dcbac&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

... se nyní bude ubírat vaše šachová kariéra? V září plánuji dokončit vysokou školu a poté se chci 

minimálně rok věnovat naplno šachu. Chtěl bych překonat hranici ELO 2600. Triumf z Czech Open 

by mi v tom mohl pomoct a mohl by mě nakopnout do další kariéry...... 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 3.8.2017 

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

... se promítá úspěšnost řešení situací i spotřebovaný čas. BANSKÁ ŠTIAVNICA. 

Mezinárodní Open V4 v rámci Mistrovství Slovenska v šachu absolvovalo 136 

šachistů. Turnaj vyhráli Gabor Nagy a Gergely Aczel 7,5 (9) před Oliverem Mihokem (všichni 

Maďarsko), Martinem Zvarikem... 

Kam za letní zábavou? 

Kladenský deník, Rakovnický deník - 3.8.2017 

rubrika: Kladensko / Zpravodajství - strana: 03 

... kdy se začíná v 9.30 hodin. Turnaj končí v sobotu v devět hodin. Přijít podívat se 

mohou samozřejmě i diváci, kteří uvidí zajímavé šachové partie uznávaných hráčů z 

celé republiky. „Hraje se švýcarský systém na devět kol, nasazování bude řízeno 

programem Swiss... 

Začtěte se do Rosettské desky 

Právo Víkend - 4.8.2017 

rubrika: Zajímavosti - strana: 02 

... takže není problém si zahrát na lingvistu. Britské muzeum navíc nasnímalo i 

dalších 214 předmětů, zblízka si lze prohlédnout třeba šachové figurky z ostrova 

Lewis z 12. století nebo sochu moai původem z Velikonočního ostrova. Objekty si může 

prohlédnout každý, bez... 

Petr Lachnit zve na 19. ročník šachového turnaje SENIOR-KA 2017 

prazskenovinky.cz - 5.8.2017 

rubrika: regiony - strana: 00 

části Prahy 5, Štefánkova 13. Hrát se bude od 9.00 hodin podle pravidel FIDE pro „Rapid šach“, na 

7 kol, 2x20 minut. Zúčastnit se mohou ženy narozené do 1.1 1967 a muži narození do 1.1.1957, bez 

ohledu na šachové tituly a registraci. Nejlepší hráči na prvních třech... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e23df7ff-36af-4b26-98ef-9751d865ba5e&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=fdfd2260-a54a-469b-a1ec-f14fe22cdcb8&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2f287d0a-ad00-4bfd-ae57-7d8a453f6191&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=00ab350b-20cf-4458-aed5-5c64e8b0072f&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

10 nejbizarnějších mistrovství světa 

G.cz - 5.8.2017 

strana: 00 

Popis: Adaptace fiktivního sportu z francouzského komiksu rychle získává příznivce. Každé kolo 

sestává ze čtyř minut šachů a dvou minut boxu. Vyhrát se dá buď šach-matem nebo knockautem. 

My bychom asi sázeli spíš na pěsti než mozek. 2. Vrh mobilem ... 

Šachovému festivalu zatím vládne Turnov 

Krkonošský deník - 5.8.2017 

rubrika: Sport/Krkonoše a Český ráj - strana: 14 - autor: (jč) 

– V polovině července byl zahájen známý šachový festival Czech open Pardubice. Jeho úvodní 

soutěž – festivalový turnaj open E – otevřené mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev – 

se těší velké popularitě. Letos se přihlásil... 

Šachoví mistři 

Rakovnický deník - 5.8.2017 

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

této neděle, kdy se začíná už v 9.30 hodin. Turnaj končí v sobotu v devět hodin. Přijít 

podívat se mohou samozřejmě i diváci, kteří uvidí zajímavé šachové partie uznávaných 

hráčů z celé republiky. 

Šachový festival s regionální stopou 

Náchodský deník - 5.8.2017 

rubrika: Sport/Náchodsko - strana: 14 - autor: (jč) 

... 3/7, Krása 2,5/6, Franc 2/7, Vágner 4/7) 5 (11,5). 

Další regionální hráči nastoupili za jiná družstva. David Černý za tým Roškovy šachové akademie a 

ziskem 4,5/7 přispěl k 55. místu. Jiří Vrňata z Náchoda nastoupil za Slavii HK a výkonem 4/7 

přispěl k 25. místu. 

Rocker zaskočil zkušenější soupeřku 

Náchodský deník - 5.8.2017 

rubrika: Sport/Náchodsko - strana: 14 - autor: (jč) 

Šachy Pardubice, Náchod – Na šachovém festivalu Czech open Pardubice se v soutěži 

družstev mj. hrálo okresní derby mezi TJ Hronov B a Jiskra Jaroměř. V něm předvedl 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=fb5bfd9e-00fd-488c-86c8-221181189106&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3cc17f7f-3c6c-4c23-85e9-0d3d935f63e9&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=62250202-861a-410e-8915-e0db6bc80ab3&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=8a35fa3f-a8cb-4362-a604-35cffa9245d8&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=866c9443-f37b-48f2-81b2-1ec45c9ce284&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

dobrou formu známý „rocker“ Patrik Vágner, host z TJ Náchod, jenž pohotově zaskočil svoji 

sympatickou a... 

Králem mezinárodního turnaje šachistů v Táboře je velmistr Igor Naumkin 

taborsky.denik.cz - 6.8.2017 

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

Tábor – Novým vládcem Velké ceny Tábora v šachu se stal ruský velmistr Igor Naumkin. 

Muž, který do turnaje vstoupil až ve druhém kole a tudíž s mankem jedné porážky, nenechal nikoho 

na pochybách, že vysoko ční nad ostatními. Po pěkném vítězném duelu sedmého kola proti krajanu 

Volodinovi se osamostatnil v čele průběžného pořadí a turnajové výsluní už neopustil. Při sedmi 

zastávkách v sále hotelu Palcát nepoznal ani jednou hořkost porážky, v závěrečné partii 

s mezinárodním mistrem Olafem Heinzelem pak přijal remízu, která mu stačila k udržení vedoucí 

příčky. 

 

Druhý turnajový stupínek obsadil další novic na listině Velké ceny Tábora John Arni Nilssen 

z Faerských ostrovů, bronz si vybojoval mladý Jihoafričan Daniel Barrish, jehož matka pochází 

z Bechyně, a který v Čechách žije. Na zmiňovanou ikonu táborského turnaje, sympatického 

mezinárodního mistra Olafa Heinzela z německého Erfurtu, zbyla čtvrtá příčka. 

 

TOP 10 VELKÉ CENY TÁBORA: 1. Igor Naumkin (GM – mezinárodní mistr, Rusko), 2. John 

Arni Nilssen (Faerské ostrovy), 3. Daniel Barrish (Jihoafrická republika), 4. Olaf Heinzel (IM – 

mezinárodní mistr, Německo), 5. Viktor Volodin (IM, Rusko), 6. Václav Pekař (Jiskra Litomyšl), 

7. Rudd Van Zyl (Jihoafrická republika), 8. Marián Kantorik (IM, Slovensko), 9. Jan Englert 

(Německo), 10. Milan Borkovec (Sokol Tábor). 

 

V rámci hlavního turnaje se také letos ve hře zároveň i tituly jihočeských přeborníků. Mezi 

dospělými obhájil loňské krajské prvenství ředitel táborského šachového podniku Milan Borkovec. 

Druhým nejlepším Jihočechem se stal v celkovém pořadí dvanáctý Oldřich Popelka 

z jindřichohradeckého Slovanu a bronz putuje do Bechyně zásluhou Jiřího Broma, který skončil 

celkově sedmnáctý. 
 

Mezi jihočeskými mladíky do 20 let vládl Václav Kota z Hraničáře Horní Stropnice, stříbro náleží 

Janu Žilavému ze Sokola Tábor a bronz Davidu Hákovi z táborského Šachklubu. Dívkám kralovala 

Anna Tůmová, která se v celkovém pořadí mezinárodního turnaje prodrala na výtečné 22. místo. 

Druhou nejlepší hráčkou do 20 let z Jihočeského kraje se stala Lucie Rolinková z Horní Stropnice a 

třetí skončila zástupkyně českobudějovického QCC Daniela Nagyová. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f842c146-8b22-4181-bd74-7421a0dc0254&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Zpravodaj Jiří Hošek se loučí s Velkou Británií. Jak na ni bude vzpomínat? 

ČRo - radiozurnal.cz - 6.8.2017 

rubrika: zzz - strana: 00 - autor: Jiří Hošek 

... věcech jen nenatáčel, ale taky je sám prováděl. Nezapomenu třeba na tréninkovou dávku v 

šachboxu, tedy sportu, kdy se chvilku hrají šachy a chvilku se boxujeLondýn: Šachbox je fascinující 

průnik dvou zavedených sportůPráce britského zpravodaje mě zavedla vysoko do... 

Praha 5: Petr Lachnit zve na 19. ročník šachového turnaje SENIOR-KA 2017 

parlamentnilisty.cz - 7.8.2017 

strana: 00 - autor: PV 

části Prahy 5, Štefánkova 13. Hrát se bude od 9.00 hodin podle pravidel FIDE pro „Rapid šach“, na 

7 kol, 2x20 minut. Zúčastnit se mohou ženy narozené do 1.1 1967 a muži narození do 1.1.1957, bez 

ohledu na šachové tituly a registraci. Nejlepší hráči na prvních třech... 

Výstava a šachy 

Rakovnický deník - 8.8.2017 

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

RAKOVNICKO DNES Rakovnicko – Zejména děti ocení výstavu loutek v Muzeu T. 

G. Masaryka v Novém Strašecí. Výstava je vtáhne do magického světa loutek. Mohou 

si je jen tak prohlédnout, nebo si vyrobit a zahrát divadlo s papírovými loutkami. 

Otevřeno je od osmi do 15.30 hodin. Další zajímavé… 

Na trůn šachové Velké ceny usedl velmistr Igor Naumkin 

Táborský deník - 8.8.2017 

rubrika: Táborsko / Jižní Čechy - strana: 02 - autor: PAVEL ŠÁCHA 

Tábor – Novým králem mezinárodního šachového turnaje se stal ruský velmistr Igor 

Naumkin. Muž, který do turnaje vstoupil až ve druhém kole a tudíž s mankem jedné 

porážky, nenechal nikoho na pochybách, že vysoko ční nad ostatními. Při sedmi zastávkách v sále 

hotelu Palcát nepoznal hořkost… 

Šachy musí být agresivní, jsou to dvě vojska proti sobě 

Týdeník Havířovsko +1 - 8.8.2017 

rubrika: Rozhovor - strana: 08 - autor: HANA HUSOVSKÁ 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4a53bdf6-2b49-473a-b0ed-da32751313c3&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a9846233-672e-4cbd-8799-9c06d805d4e0&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=04f65513-1600-4a96-87c7-9e8ec820b45b&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=fb5ebd17-0d95-4aad-9c46-bd6cf16c8c6e&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e2cdb27b-c161-48ab-833f-d9a0bf7ae0d2&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

i když to uvnitř mě vře! * Četla jsem, že šachy jsou agresivní hra. Souhlasíte s tím? Určitě. Musí to 

být agresivní hra, když chcete vyhrát. Vždyť to jsou dvě vojska proti sobě ve válce. Legenda 

o šachu říká, že jeden učenec vymyslel šachy jako hru pr... 

Když žena mužům vládne 

Lidové noviny - 8.8.2017 

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

Mladá Číňanka Chou I-fan vyhrála uzavřený velmistrovský turnaj v Bielu ŠACHY Před téměř sto 

lety pozvali organizátoři turnaje Karlovy Vary 1929 do proslulých lázní nejen tehdejší světovou 

špičku, včetně bývalého mistra světa Capablanky a budoucího mistra světa...  

Praha 5: Petr Lachnit zve na 19. ročník šachového turnaje SENIOR-KA 2017 

parlamentnilisty.cz - 9.8.2017 

strana: 00 - autor: PV 

části Prahy 5, Štefánkova 13. Hrát se bude od 9.00 hodin podle pravidel FIDE pro „Rapid šach“, na 

7 kol, 2x20 minut. Zúčastnit se mohou ženy narozené do 1.1 1967 a muži narození do 1.1.1957, bez 

ohledu na šachové tituly a registraci. Nejlepší hráči na prvních třech... 

Výsledkový servis 

Týden u nás, okresní noviny - 9.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 24 

64. a 84. Vymazal. Ráječko C – Ostrov u Macochy 5:1 (0:0), 49. Žouželka, 52., 55. a 

83. V. Sehnal, 79. J. Sehnal – 76. Nezval. ŠACHY Open Letní Praha v rapid šachu – výsledky 

Jihomoravanů: 20. Dušan Dobeš (Slavia Boskovice) 4,5 a 32. Luboš Kuchynka (ŠK Hustopeče) 4... 

Spadla opona za érou bratří Kličků 

Lidové noviny - 9.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 18 - autor: ANTONÍN VAVRDA 

... přišli o milovaného otce Vladimira, který podlehl rakovině, jež byla následkem 

jeho práce u armády po nehodě v Černobylu. Milovník šachů – ostatně ty boxerské sám rozehrával 

v ringu –, kouzelnictví a kitesurfingu si s oběma osobními ztrátami dokázal poradit.... 

Už tento pátek odstartuje dvacáté Olomoucké šachové léto 

Právo - 10.8.2017 

rubrika: Region Morava a Slezsko - strana: 13 - autor: (mhr) 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=18004836-4ab1-4447-86e5-63ec14baf76b&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=edf96dae-5310-4d0a-97c1-6c3be53484ea&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4c2c3864-76e5-46a7-8ae8-4cbc83ed3f10&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=10376b00-c039-48aa-ba21-2a69cb01f17b&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=bb021458-1d5a-43e4-a7e5-3d1ccc4d9143&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

bude také turnaj seniorů, v plánu je i klání v bleskovém šachu a v rapid šachu, kdy partie trvá 

maximálně půl hodiny. Největším turnajem bude Open Olomouc. „Ten je přístupný všem 

příznivcům královské hry,“ poznamenal ředitel. Olomoucké šachovéléto bude... 

Pod širým nebem lze v regionu hrát na klavír i zasednout 

k šachové partii 

Bruntálský a krnovský deník, opavsky.denik.cz +1 - 10.8.2017 

rubrika: Zprávy / Z regionu - strana: 03 - autor: ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU 

Piano mají zájemci k dispozici opět po roce v Hlučíně, stejně tak v Opavě či Bruntále. V kurzu jsou 

i venkovní šachovéstolky. Region – Hrajete na piano a chcete se o svůj um podělit s ostatními? Na 

Opavsku a Bruntálsku máte hned několik možností, a to rovnou na... 

Legenda se vrací. Šachista Kasparov bude hrát proti světové špičce 

echo24.cz - 10.8.2017 

rubrika: Svět, Krátké zprávy, Homepage, Seznam cz - strana: 00 - autor: Echo24, tk 

Legendární ruský šachový velmistr Garri Kasparov se po 12 letech vrací ze šachového důchodu. 

Zúčastní se totiž šachového turnaje v St. Louis zařazeného do oficiálního seriálu Grand Chess Tour. 

Na turnaji se utká s několika hráči ze světové špičky. Informuje o tom britský list The Guardian. 

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

ke svému návratu. Mezi jeho soupeře v St. Louis budou patřit například jeho krajané Jan 

Něpomňaščij a Sergej Karjakin z Ruska, dále Hikaru Nakamura a Fabiano Caruana z USA, 

a Armén Levon Aronian. Turnaje se mimo jiné účastní i nejlepší český šachista David Navara. 

Vítěz turnaje získá 150 tisíc dolarů. 

Kasparov byl dlouholetým držitelem titulu mistra světa v šachu, který držel mezi lety 1985 až 1993. 

Získal ho po sérii těžkých zápasů se svým krajanem Anatolijem Karpovem. Titul si udržel 

až do roku 1993 kdy vystoupil z Mezinárodní šachové federace a založil vlastní organizaci – 

Profesionální šachovou asociaci. Následujících 13 let pak měl šachový svět kvůli tomuto rozštěpení 

dva mistry světa. Kariéru ukončil v roce 2005. 

V New Yorku žijící šachista se poté věnoval psaní a také politice. Patří mezi odpůrce ruského 

prezidenta Vladimira Putina, kterého označil za „Hitlera“. Účastnil se různých protestů proti 

ruskému prezidentovi a jeho krokům, například uvěznění zpěvaček z Pussy Riot. Založil dokonce 

vlastní stranu a chtěl proti Putinovi kandidovat na prezidenta, z čehož ovšem sešlo. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7b5dca0d-f488-4318-9af7-192fea460420&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7b5dca0d-f488-4318-9af7-192fea460420&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=eaf737fc-8cca-4782-80eb-b12d06a3c723&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/06/garry-kasparov-returns-to-chess-for-us-tournament


 

 

Počítačové hry na olympiádě? 

Lidové noviny - 10.8.2017 

rubrika: Poslední strana - strana: 22 - autor: DAVID AKO 

... her za sebou – Korejský olympijský výbor jim udělil akreditaci olympijského 

sportu druhé úrovně a dostal se po bok sportů, jako jsou šachy či koňské pólo. Za 

úspěšný druhý krok se dá považovat i potenciální načasování do Tokia. Asiaté jsou 

totiž... 

Zápasy v kleci? Jako šachy 

5plus2 - 11.8.2017 

strana: 21 - autor: TOMÁŠ PLECHÁČ 

... bojových technik. „Je to hodně férový sport. Není zde nebezpečí, že vám zezadu někdo dá 

krosček 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... 

Garri Kasparov se po 12 letech vrací k soutěžnímu šachu a zahraje si s ním i David 

Navara 

sportovnilisty.cz - 12.8.2017 

strana: 00 - autor: Petr Skála 

Velmi sledovaný bude čtvrtý díl Grand Chess Tour v bleskovém a rapid šachu, který startuje 14. 

srpna 2017 v americkém Saint Louis. Pořadatelům série určené pro nejlepší šachisty světa se 

podařilo přilákat na start jednoho z nejlepších šachistů historie Garriho Kasparova, který ukončil 

kariéru před 12 lety. 

Příznivce českého šachu může těšit, že divokou kartu dostal vedle Kasparova také David Navara. 

"Ve startovním poli budu snižovat výkonnostní průměr a zvyšovat věkový průměr, ale těším se," 

říká před startem skromně Garri Kasparov. Nicméně je nepochybné, že se ruský šachista pečlivě 

připravil a bude chtít turnaj vyhrát. 

Startovní listina Saint Louis 2017 pro bleskový a rapid šach 

1. Fabiano Caruana 2807 (3.) 24 USA 

2. Levon Aronian 2799 (5.) 36 Arménie 

3. Hikaru Nakamura 2792 (7.) 29 USA 

4. Viswanathan Anand 2783 (10.) 47 Indie 

5. Sergey Karjakin 2773 (12.) 26 Rusko 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d0c0bee1-fac9-4dd8-99ef-4dfc2e2a7345&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a2d2e77a-3394-4a72-b510-e4fc8b43706a&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=253a99c7-e7b6-4feb-a914-86b1f1ccb051&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=253a99c7-e7b6-4feb-a914-86b1f1ccb051&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

6. Ian Nepomniachtchi 2751 (15.) 26 Rusko 

7. Le Quang Liem 2739 (23.) 26 Vietnam 

8. Lenier Dominguez 2739 (24.) 33 Kuba 

9. David Navara 2737 (26.) 32 Česká republika 

10. Garri Kasparov N/A 54 Rusko 

* k srpnu 2017, v závorce pořadí ve světovém žebříčku 

David Navara si s Kasparovem zahraje celkem třikrát, jednu partii v rapid šachu a dvě partie v 

bleskovém šachu. 

"Jsem rád, že si budu moci zahrát v tak silném turnaji. Nemám velké ambice, ale chci hrát dobré 

šachy. A na partie s Kasparovem se samozřejmě obzvláště těším. Budu to mít těžké, ale věřím, že 

bych s ním ze tří partií mohl uhrát bod nebo bod a půl," řekl David Navara  

Hrát se začíná v pondělí 14. srpna  2017 ve 20 hodin SEČ a turnaj skončí 19. srpna 2017. 

Mezi elitou se neztratili 

Náchodský deník - 12.8.2017 

rubrika: Sport - Náchodsko - strana: 14 - autor: (jč) 

Šachy Pardubice, Náchodsko – Koncem července uzavřel své brány šachový 

festival Czech open Pardubice. Jeho závěrečné soutěže jednotlivců – festivalové turnaje openů A, 

B, C a D se rovněž těší velké popularitě. Letos se těchto mezinárodních turnajích... 

Chvilka nad šachovnicí 

Břeclavský deník, Vyškovský deník - 12.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 

Dxd5+ Kh7 36.a6 Vh5 37. Dd6 e2 38.a7 Va5 39. Kb2 Dh4 40. Dxd7 a cerný se 

vzdal. 1–0 Víte, že šachy pomáhají rozvíjet a procvicovat funkce mozku jako jsou 

pamet, predstavivost, soustredení a propocet? Rekli o šachu: „Volný pešec je tím 

silnejší, cím více figur je vymeneno.“...  

Černý v partii s hradeckou legendou Nunem 

Náchodský deník - 12.8.2017 

rubrika: Sport - Náchodsko - strana: 14 - autor: (jč) 

... z 335 hráčů. Do osobního elového hodnocení si připsal dalších 56 bodů. Přinášíme 

jeho zajímavou remízu s legendou hradeckého šachu. Jiří Nun (Slávia Hradec Králové, 

2303) – David Černý (Hronov, 2035), Sicilská: 1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. c3 Jf6 4. Se2 Jc6 5. d4 cd... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=1dcbd71d-bdae-4996-824a-64f176e20c8f&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=447d5584-82a3-4e2f-908b-ddfc471a4f5f&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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4 legendárne vojenské jednotky do 18. storočia 

securitymagazin.cz - 13.8.2017 

rubrika: Historie - strana: 00 - autor: Samuel Poništ 

... janičiarov boli šable a luky, prípadne kyjaky. FOTO: Janičiar v typickej uniforme, obrázok zo 

začiatku 18. storočia Z histórie : V šachové figurce se našel poklad: Staré mince z 16. století 

Archeologové našli u Hadriánova valu dopisy na tabulkách ze starověkého... 

Kasparov se vrátil na šachovou scénu remízou s Karjakinem 

isport.cz - 14.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 

St. Louis - Dvanáct let po konci kariéry se vrátil na šachovou scénu legendární Garri 

Kasparov a dokazuje, že nic ze svého umění za tu dobu nezapomněl. Čtyřiapadesátiletý 

exmistr světa uhrál na turnaji série Grand Chess Tour v rapid šachu v St. Louis na úvod 

remízu s ruským krajanem Sergejem Karjakinem, který hrál loni o titul mistra světa s Norem 

Magnusem Carlsenem a patem skončily i další dvě Kasparovovy partie. Český velmistr David 

Navara má po první třetině turnaje na kontě dvě porážky a jednu remízu. 

Porazit šachovou legendu se totiž následně nepodařilo ani sedmému hráči světového žebříčku 

Američanu Hikaru Nakamurovi, ani exmistru světa v bleskovém šachu Kubánci Leinieru 

Domínguezovi Pérezovi. 

Mnoho příznivců královské hry si návrat šachového génia dávno přálo, ale Kasparov 

nepředpokládá, že by po turnaji v St. Louis nastartoval novou kapitolu své kariéry. 

"Není to konec mého šachového důchodu, jen pětidenní přestávka. Šance, že se mi vrátí forma, 

jakou jsem měl ve čtyřiceti, je stejná jako šance, že se mi vrátí vlasy, které jsem měl ve dvaceti," 

řekl šachista s notně prošedivělou a prořídlou kšticí. 

Motivací pro jeho start na turnaji nebyly peníze. Kasparov slíbil, že prémii věnuje na rozvoj šachu v 

Africe. 
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Navara, který stejně jako Kasparov obdržel od pořadatelů divokou kartu, prohrál s Levonem 

Aronjanem z Arménie i s Američanem Fabianem Caruanou, což jsou šachisté z první světové pětky. 

V třetím kole si připsal remízu s Janem Něpomňaščijem z Ruska, který v této variantě šachu před 

dvěma lety získal stříbro na MS hned za Carlsenem. Utkání s Kasparovem čeká Navaru ve středu. 

V rapid šachu má každý ze soupeřů na své tahy 25 minut. V pátek a v sobotu se účastníci turnaje 

utkají v bleskovém šachu s pětiminutovým limitem. 

Rodák z Baku Kasparov ukončil šachovou kariéru v roce 2005, poslední partii až do dneška sehrál 

před 12 lety 11. března. 

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. 

Návrat po 12 letech. Kasparov se na scénu vrátil cennou remízou s vicemistrem světa 

lidovky.cz - 14.8.2017 

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

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. Navara si s ním v St. Louis zahraje celkem třikrát: jednu partii v... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a50a213f-d9d9-49b8-a190-bba331b4bb15&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
javascript:void(q='eyJ0cGwiOiJhcnRpY2xlIiwidmlkZW9JRCI6IkNUMjQtNzEyNzEyIiwibXVsdGltZWRpYUlEIjoiNzEyNzEyIn0=')


 

 

Slavný Kasparov se vrací, utká se s ním i český šachista Navara 

Prostějovský deník +3 - 14.8.2017 

rubrika: Titulní strana - strana: 15 - autor: (spo) 

St. Louis – Nebývale sledovaný bude čtvrtý díl Grand Chess Tour v 

bleskovém a rapid šachu, který právě dnes startuje v americkém St. Louis. Pořadatelům série určené 

pro nejlepší šachisty světa se podařilo přilákat na start jednoho z nejlepších šachistů historie 

Garrih... 

Slavný Kasparov se vrací, utká se s ním i český šachista Navara 

Českolipský deník +20 - 14.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 16 - autor: (spo) 

St. Louis – Nebývale sledovaný bude čtvrtý díl Grand Chess Tour v bleskovém a rapid šachu, který 

právě dnes startuje v americkém St. Louis. Pořadatelům série určené pro nejlepší šachisty světa se 

podařilo přilákat na start jednoho z nejlepších šachistů historie Garrih... 

Slavný Kasparov se vrací, utká se s ním i Navara 

Chebský deník +2 - 14.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 16 - autor: (spo) 

St. Louis – Nebývale sledovaný bude čtvrtý díl Grand Chess Tour v bleskovém a rapid šachu, který 

právě dnes startuje v americkém St. Louis. Pořadatelům série určené pro nejlepší šachisty světa se 

podařilo přilákat na start jednoho z nejlepších šachistů historie Garrih... 

FIDE Open: Favorité tvrdí muziku 

Dobrý den s kurýrem - 14.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 24 - autor: (CEH) 

prozradil Stuchlý. Australan David Liu má zatím na kontě bod za skalp 

ostravského Šafaříka. Fanoušci šachudostanou od pořadatelů speciální dárek v podobě středečního 

exhibičního turnaje v rapid šachu, ve kterém se proti sobě postaví velmistři Zbyněk Hráček,... 

DIÁŘ HN 

Hospodářské noviny - 14.8.2017 

rubrika: Extra - strana: 02 

PONDĚLÍ KASPAROV SE VRACÍ K ŠACHU Bývalý mistr světa v šachu Garri 

Kasparov se po více než deseti letech vrací k šachovnici. Dostal divokou kartu na 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=0def6b23-e8f4-4031-a325-5374ef319888&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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turnaj Rapide and Blitz v Saint Louis. V rámci něho sehraje proti devíti soupeřům osmnáct zápasů v 

blitzu a devět v rapid... 

Piana na ulici lidi baví, na jejich opravy ale chybějí 

peníze 

Právo - 14.8.2017 

rubrika: Praha - Střední Čechy - strana: 15 - autor: Kateřina 

Severová 

... ve městě je veliká, jejich osud je podle Kobzy nejistý. Vedle pian umístil pražský kavárník do 

centra města v posledních letech také šachové stolky anebo tzv. poesiomaty, u kterých se mohou 

kolemjdoucí zaposlouchat do básní čtených samotnými autory. Do budoucna by Ondřej... 

Elon Musk: Umělá inteligence? Nebezpečnější než KLDR! 

roklen24.cz - 14.8.2017 

rubrika: Investice High Life, Homepage, Zprávy Top - strana: 00 - autor: Kristýna Rose 

... hráče na světě v populární videohře „Dota 2“. Podle Muska je tato hra „daleko komplexnější než 

tradiční deskové hry typu šachy,“ v nichž umělá inteligence již nad lidmi zvítězila dříve. OpenAI 

first ever to defeat world's best players in competitive... 

Změní se Palmovka i její obyvatelé 

Mladá fronta DNES - 14.8.2017 

rubrika: Praha - strana: 13 - autor: Benedikt Lederer 

... rok na Palmovce. Vedle volejbalového hřiště, které by mohlo vzniknout u autobusového nádraží, 

se v místě mohou objevit pingpongové a šachové stoly, kuželková dráha nebo kiosek s 

občerstvením. Přesná podoba bude záviset na kreativitě architektů a veřejnosti.... 

Arménie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 

businessinfo.cz - 14.8.2017 

rubrika: Arménie - strana: 00 

... a písmu (Maštoc, Saroyan, Abovyan, Nalbandian, Tumanyan, Charents, Sevak atd.), hudbě 

(Komitas, Chačaturjan, Aznavour, Cher atd.) či sportu (šachy, těžká atletika), bude to vždy přičteno 

k dobru. Kvůli velkým rozdílům v jazyce a ne vždy kvalitnímu zvládnutí AJ či RJ na... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2a0564d6-8f87-4df1-9f53-3f8a8a6602af&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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Kasparov znovu hraje šachy, ale už není neporazitelný 

isport.cz - 15.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 

Ruský šachista Garri Kasparov dokazuje, že ani dvanáct let po ukončení kariéry šachy hrát 

nezapomněl. Čtyřiapadesátiletý exmistr světa přijal pozvání na turnaj v St. Louis a v čtyřech 

úvodních partiích v rapidu šachu se špičkovými současnými hráči remizoval. Až v té páté ho dnes 

porazil jeho krajan Jan Něpomjaščij, který v této zrychlené variantě šachu před dvěma lety získal 

stříbro hned za Norem Magnusem Carlsenem.   

Český velmistr David Navara je po pěti kolech z deseti hráčů poslední. Na kontě má tři porážky, 

jednu remízu a cennou výhru nad Rusem Sergejem Karjakinem, který se v rapid šachu v roce 2012 

stal mistrem světa. 

Porazit Kasparova se v St. Louis marně pokoušeli dva hráči z elitní světové desítky Američan 

Hikaru Nakamura a Armén Levon Aronjan, stejně jako Karjakin, nebo exmistr světa v bleskovém 

šachu Kubánec Domínguez Pérez. Až Něpomjaščij to dokázal dokonce černými figurami. 

Mnoho příznivců královské hry si návrat šachového génia dávno přálo, ale Kasparov 

nepředpokládá, že by po turnaji v St. Louis nastartoval novou kapitolu své kariéry. "Není to konec 

mého šachového důchodu, jen pětidenní přestávka. Šance, že se mi vrátí forma, jakou jsem měl ve 

čtyřiceti, je stejná jako šance, že se mi vrátí vlasy, které jsem měl ve dvaceti," řekl šachista s notně 

prošedivělou a prořídlou kšticí. Motivací pro jeho start na turnaji nebyly peníze. Kasparov slíbil, že 

prémii věnuje na rozvoj šachu v Africe. 

Navara, který stejně jako Kasparov obdržel od pořadatelů divokou kartu, prohrál s Aronjanem, s 

Američanem Fabianem Caruanou i s indickým exmistrem světa Višvánáthánem Ánandem. Remízu 

uhrál s Něpomňaščijem a Karjakina dokonce porazil. Utkání s Kasparovem čeká Navaru ve středu. 

V rapid šachu má každý ze soupeřů na své tahy 25 minut. V pátek a v sobotu se účastníci turnaje 

utkají v bleskovém šachu s pětiminutovým limitem 

Kasparov po 12 letech znovu hraje šachy. A neprohrává 

tyden.cz - 15.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 - autor: ČTK 

Ruský šachista Garri Kasparov dokazuje, že ani dvanáct let po ukončení kariéry šachy hrát 

nezapomněl. Čtyřiapadesátiletý exmistr světa přijal pozvání na turnaj v St. Louis a v prvních třech 

partiích v rapidu šachu se špičkovými současnými hráči třikrát remizoval.... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2c34aec2-e1ef-4d98-9046-df2095bcf26f&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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Kasparov při návratu trápí šachové hvězdy, v prvních třech partiích remizoval 

zpravy.rozhlas.cz - 15.8.2017 

strana: 00 - autor: Šachista Garri Kasparov Zdroj 

Něpomňaščijem z Ruska, který v této variantě šachu před dvěma lety získal stříbro na MS hned za 

Carlsenem. Utkání s Kasparovem čeká Navaru ve středu. V rapid šachu má každý ze soupeřů na své 

tahy 25 minut. V pátek a v sobotu se účastníci turnaje utkají v bleskovém... 

Návrat po 12 letech. Kasparov se na scénu vrátil třemi cennými remízami 

lidovky.cz - 15.8.2017 

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

Něpomňaščijem z Ruska, který v této variantě šachu před dvěma lety získal stříbro na MS hned za 

Carlsenem. Utkání s Kasparovem čeká Navaru ve středu. V rapid šachu má každý ze soupeřů na své 

tahy 25 minut. V pátek a v sobotu se účastníci turnaje utkají v... 

Konec mého šachového důchodu? Jen pětidenní přestávka, říká Kasparov 

sport.iDNES.cz - 15.8.2017 

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

Ruský šachista Garri Kasparov dokazuje, že ani dvanáct let po ukončení kariéry šachy hrát 

nezapomněl. Čtyřiapadesátiletý exmistr světa přijal pozvání na turnaj v St. Louis a v prvních třech 

partiích v rapidu šachu se špičkovými současnými hráči třikrát remizoval.... 

Legendární Kasparov proti současné generaci šachistů 

ČT 1 - 15.8.2017 

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

tam hraje v rychlém, takzvaném rapid tempu a dalších 18 v ještě rychlejším, bleskovém. moderátor 

-------------------- Garri Kasparov udělal pomyslný šach mat dnešním Brankám. Tak, hezký, nejlépe 

fotbalový večer a na viděnou zítra. 

Šachový turnaj 

Rádio City - 15.8.2017 

pořad: Zprávy - vysíláno: 07:55 - pořadí zprávy: 04 

konci kariéry se vrátil na šachovou scénu legendární Garri Kasparov. 54letý exmistr světa uhrál na 

turnaji série Grand Chess Tour /nesrozumitelné/ šachu v St. Louis remízu s ruským krajanem 

Sergejem Karjakinem. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3a742a07-7a2f-47f9-938d-44d366cc901c&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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Šachový Rychvald Open 

Týdeník Havířovsko +1 - 15.8.2017 

rubrika: Karvinsko - strana: 05 - autor: (red) 

Rychvald – Registrovaní i neregistrovaní šachisté, junioři i žáci mohou v neděli 20. 

srpna vyrazit na otevřený přebor Rychvaldu v rapid šachu s názvem Rychvald Open. 

Šachový turnaj proběhne v areálu tamní Sokolovny od 9 hodin dopoledne a jednotliví hráči se utkají 

v sedm... 

Kasparov se vrací, utká se s ním i Navara 

Frýdecko-místecký a třinecký deník +6 - 15.8.2017 

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

St. Louis – Nebývale sledovaný je čtvrtý díl Grand Chess Tour v bleskovém a rapid šachu, který 

včera začal v americkém St. Louis. Pořadatelům série určené pro nejlepší šachisty světa se podařilo 

přilákat na start jednoho z nejlepších hráčů historie, Garriho Kasparova... 

FIDE Open: Favorité tvrdí muziku 

idobryden.cz - 15.8.2017 

rubrika: Šachy - strana: 00 - autor: ceh 

prozradil Stuchlý. Australan David Liu má zatím na kontě bod za skalp ostravského Šafaříka. 

Fanoušci šachu dostanou od pořadatelů speciální dárek v podobě středečního exhibičního turnaje v 

rapid šachu, ve kterém se proti sobě postaví velmistři Zbyněk Hráček,... 

Mušketýr po třech stoletích 

Lidové noviny - 15.8.2017 

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

52. Dxe6+ a černý se vzdal, protože bílý nyní bude střídat šachy se sbíráním černých pěšců. 1–0 

Turnaj ve vážných šachách v americkém St. Louis skončil, ale ještě atraktivnější podívaná je před 

námi. Nyní probíhá turnaj v rapid šachu, na který ve... 

Z Palmovky se má stát další centrum města, lidi s nižším příjmem to vytlačí 

praha.iDNES.cz - 15.8.2017 

rubrika: Praha / Praha - zprávy - strana: 00 - autor: MF DNES, Benedikt Lederer 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=aa4b53da-04bd-48d8-8a3f-59a793758d23&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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... příští rok na Palmovce. Vedle volejbalového hřiště, které by mohlo vzniknout u autobusového 

nádraží, se v místě mohou objevit pingpongové a šachové stoly, kuželková dráha nebo kiosek s 

občerstvením. Přesná podoba bude záviset na kreativitě architektů a veřejnosti. 

výsledky a tabulky 

Týdeník Havířovsko +1 - 15.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 30 

ŠACHY I. liga dorostu, skupina D: Vsetín – FrýdekMístek B 3:3, Zlín – Frýdek-Místek C 4,5:1,5, 

Staré Město B – Interchess Frýdek-Místek 1,5:4,5, Prostějov – Frýdek-Místek D 5:1, Duras Brno – 

Orlová B 4,5:1,5, Lokomotiva Brno B – Ostrava 2,5:3,5, Frýdek-Místek C –... 

Český šachista Navara porazil v rapid šachu legendárního Kasparova 

info.cz - 16.8.2017 

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

zvyklý na to hrát ve složitých pozicích. V rapid šachu i ti nejlepší hráči dělají chyby," poznamenal 

Navara ke svému dnešnímu vítězství. Na turnaji pro něj bylo druhé po překvapivé výhře nad 

Karjakinem, mistrem světa v rapid šachu z roku 2012. V rapid šachu má... 

Kasparov si ověřil, že šachy se nedají zapomenout 

Právo - 16.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 18 - autor: Martin Kézr 

rapid šachu, kde každý ze soupeřů má na své tahy 25 minut, úvodní tři 

duely remizoval. O skalp šachové legendy se marně snažili specialista na bleskové partie Kubánec 

Pérez i hráči elitní světové desítky Američan Nakamura a Rus Karjakin. „Ověřil jsem si, že ješt... 

Navara slaví úspěch v rapid šachu. Porazil slavného Kasparova 

sport.iDNES.cz - 16.8.2017 

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

Český velmistr David Navara si na turnaji v rapid šachu v St. Louis připsal cennou výhru nad 

bývalým mistrem světa Garrim Kasparovem. Nejlepší český šachista se díky tomu po sedmém 

kole dělí právě s Kasparovem a dalším Rusem Sergejem Karjakinem o osmé místo. 

Čtyřiapadesátiletý exmistr světa Kasparov při svém návratu po dvanáctileté přestávce zaznamenal s 

Navarou na turnaji pro deset účastníků druhou porážku. Předtím ho porazil jeho krajan Jan 

Něpomňaščij, který v této zrychlené variantě královské hry získal dvě stříbrné medaile na 

mistrovství světa. Na turnaji Kasparov jako jediný dosud nevyhrál. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=74fbfe23-5157-4dad-84cb-70400edb2cd9&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b4406194-2c98-4f7c-bda6-95d54557907d&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=936e7d61-e05f-4f2f-bf7f-39429a51e244&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4c8b7b1f-4d62-4722-9858-9e4d326c6482&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Duel proti Navarovi měl přitom slavný šachista dobře rozehraný, ale české jedničce se podařilo 

vývoj zvrátit. 

„Od dětství mám špatná zahájení, takže jsem zvyklý na to hrát ve složitých pozicích. V rapid šachu 

i ti nejlepší hráči dělají chyby,“ poznamenal Navara ke svému vítězství. Na turnaji pro něj bylo 

druhé po překvapivé výhře nad Karjakinem, mistrem světa v rapid šachu z roku 2012. 

V rapid šachu má každý ze soupeřů na své tahy omezený čas, v tomto případě měl každý hráč 

dvacet pět minut. V pátek a v sobotu se účastníci turnaje utkají v bleskovém šachu s pětiminutovým 

limitem.  

VELKÝ HRÁČ 

Haló noviny - 16.8.2017 

rubrika: Ze sportu - strana: 15 

Kasparov dokazuje, že ani dvanáct let po ukončení kariéry šachy hrát nezapomněl. 

Čtyřiapadesátiletý exmistr světa přijal pozvání na turnaj v St. Louis a v prvních třech partiích v 

rapid šachu se špičkovými současnými hráči třikrát remizoval. V rapid šachu má... 

Kasparov znovu po letech hraje 

Mladá fronta DNES - 16.8.2017 

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

Šachy Ruský šachista Garri Kasparov dokazuje, že ani dvanáct let po konci 

kariéry šachy nezapomněl. 54letý exmistr světa přijal pozvání na turnaj v St. Louis a 

v úvodních partiích rapid šachu čtyřikrát remizoval. Porazit legendu se marně 

pokoušeli hráči z elitní... 

Kasparov znovu hraje a neprohrává 

Mladá fronta DNES - 16.8.2017 

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

Šachy Ruský šachista Garri Kasparov dokazuje, že ani dvanáct let po konci 

kariéry šachy nezapomněl. 54letý exmistr světa přijal pozvání na turnaj v St. Louis a v úvodních 

partiích rapid šachu třikrát remizoval. Porazit šachovou legendu se během prvního dne marně... 

Číslo dne 

Blesk - 16.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3ed6b000-151d-4a99-877a-82a1bb2c9af8&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=00a41575-a2ef-433a-a3fe-c8999bcfb063&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=23dce0c4-dad0-48c2-8a7c-256b9ed106e6&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b14f06b1-2ebf-4c48-9017-6f20ecc87302&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

12 Před tolika lety ukončila šachová legenda Garri Kasparov (54) kariéru. Na turnaji v 

rapidu šachu v St. Louis přesto v prvních třech partiích se špičkovými hráči třikrát remizoval! 

Navara si zahraje s hvězdným Kasparovem 

Mladá fronta DNES - 16.8.2017 

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

Janem Něpomňaščijem z Ruska, který v této variantě šachu před dvěma lety získal stříbro na MS. 

Utkání s Kasparovem čeká Navaru dnes. V rapid šachu má každý ze soupeřů na své tahy 25 minut. 

V pátek a v sobotu se účastníci turnaje utkají v bleskovém šachu s... 

To je skalp! Šachista Navara porazil legendárního Kasparova 

isport.cz - 16.8.2017 

rubrika: Ostatní - strana: 00 

zvyklý na to hrát ve složitých pozicích. V rapid šachu i ti nejlepší hráči dělají chyby," poznamenal 

Navara ke svému dnešnímu vítězství. Na turnaji pro něj bylo druhé po překvapivé výhře nad 

Karjakinem, mistrem světa v rapid šachu z roku 2012. V rapid šachu má... 

Cenný skalp. Navara porazil legendárního Kasparova 

lidovky.cz - 16.8.2017 

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

zvyklý na to hrát ve složitých pozicích. V rapid šachu i ti nejlepší hráči dělají chyby,“ poznamenal 

Navara ke svému dnešnímu vítězství. Na turnaji pro něj bylo druhé po překvapivé výhře nad 

Karjakinem, mistrem světa v rapid šachu z roku 2012. V rapid šachu má... 

Cenná výhra. Šachista David Navara porazil bývalého mistra Garriho Kasparova 

zpravy.rozhlas.cz - 16.8.2017 

strana: 00 - autor: Radek Kalhous 

zvyklý na to hrát ve složitých pozicích. V rapid šachu i ti nejlepší hráči dělají chyby," poznamenal 

Navara ke svému dnešnímu vítězství. Na turnaji pro něj bylo druhé po překvapivé výhře nad 

Karjakinem, mistrem světa v rapid šachu z roku 2012. V rapid šachu má... 

Skvělý zvrat. Šachista Navara vyhrál nad Kasparovem 

tyden.cz - 16.8.2017 

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

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=31d05f34-6b4e-4a94-843e-ed067c477076&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=1075dac0-e898-4052-9ad9-f5372a4b344e&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7d07094f-177e-4919-9d71-8ae6fab52501&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=322541ff-62c8-4ca0-a81d-7de8f36f056b&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a5113bab-8493-4a95-8081-eef527006481&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

zvyklý na to hrát ve složitých pozicích. V rapid šachu i ti nejlepší hráči dělají chyby," poznamenal 

Navara ke svému dnešnímu vítězství. Na turnaji pro něj bylo druhé po překvapivé výhře nad 

Karjakinem, mistrem světa v rapid šachu z roku 2012. V rapid šachu má... 

Šachová legenda opět baví 

Lidové noviny - 16.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 18 - autor: VOJTĚCH LHOTA 

... že se mi vrátí vlasy, které jsem měl ve dvaceti,“ pronesl Garri Kasparov při 

nedělním zahájení prestižního turnaje v bleskovém a rapid šachu v St. Louis. Jeho kštice oproti 

osmdesátým létům skutečně notně prořídla a zešedivěla, avšak tahy, které... 

Děti mohou na trampolíny, dospělí zase na přednášku 

prachaticky.denik.cz - 16.8.2017 

rubrika: Kultura - strana: 00 - autor: Jana Vandlíčková 

... najdete v našem přehledu. "Prachatice DDM: Trampolíny, pro předškolní a školní děti, 9 až 12 a 

13 až 16 hodin. DDM: Turnaj ve venkovním šachu od 9 hodin, Turnaj ve stolním tenise pro děti 12 

a 18 let od 13 hodin. Sklepy Staré radnice: Tomáš Mach & Hiroko Matsumoto, Summer... 

Kam dnes 

Prachatický deník - 16.8.2017 

rubrika: Prachaticko/Jižní Čechy - strana: 03 

... 70 Kč. ČTVRTEK 17. SRPNA Prachatice DDM: Trampolíny, pro předškolní a školní děti, 9 až 

12 a 13 až 16 hodin. DDM: Turnaj ve venkovním šachu od 9 hodin, Turnaj ve stolním tenise pro 

děti 12 až 18 let od 13 hodin. Sklepy Staré radnice: Tomáš Mach & Hiroko Matsumoto, Summer... 

V Rychvaldě budou hrát šachy 

Havířovský deník +1 - 17.8.2017 

rubrika: Zprávy / Z regionu - strana: 03 - autor: (red) 

Rychvald – Registrovaní i neregistrovaní šachisté, junioři i žáci 

mohou v neděli 20. srpna vyrazit na otevřený přebor Rychvaldu v rapid šachu s názvem Rychvald 

Open. Šachový turnaj proběhne v areálu tamní Sokolovny od 9 hodin dopoledne a jednotliví hráči 

se utkají v sedmi... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7032a055-e0b0-4b0f-b391-966e28e74e2c&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=86d9bb62-4d05-49d6-9285-d10cc476c561&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2237d4ef-e39a-4d14-a924-7c3d333d3af1&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=eeb996bb-7007-423e-9459-582d058cd987&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Navara na závěr rapid šachu v St. Louis vyhrál, ale je až osmý 

isport.cz - 17.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 

Český velmistr David Navara si na turnaji v rapid šachu v St. Louis připsal na závěr první 

části třetí výhru a po devíti kolech se se sedmi body dělí o osmé místo s bývalými mistry světa 

Rusem Garrim Kasparovem a Indem Višvanáthanem Ánandem. Před partiemi v bleskovém 

šachu s pětiminutovým limitem vede turnaj pro deset šachistů Armén Levon Aronjan. 

Navara po výhře nad Kasparovem nestačil na Kubánce Leiniera Domíngueze, ale následně se proti 

Vietnamci Le Quang Liemovi dokázal dostat z obtížné situace a po soupeřově chybě slavil třetí 

výhru z devíti zápasů. Kromě toho má na kontě i jednu remízu. 

Čtyřiapadesátiletý exmistr světa Kasparov při svém návratu po dvanáctileté přestávce čekal na 

premiérové vítězství až do osmého kola, kdy mu vzdal Le Quang Liem. Poté ale Kasparov, jenž na 

turnaji stejně jako Navara startuje na divokou kartu, prohrál s Američanem Fabianem Caruanou. 

Ten se v průběžném pořadí dělí o druhé místo s krajanem Hikarim Nakamurou. 

Na vedoucího Aronjana ztrácejí oba Američané po zrychlené variantě královské hry, v níž má 

každý ze soupeřů na své tahy 25 minut, jeden bod. O další bod zpět je Rus Jan Něpomjaščij. 

Navara na závěr rapid šachu v St. Louis vyhrál, leč je až osmý 

sport.iDNES.cz - 17.8.2017 

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

velmistr David Navara si na turnaji v rapid šachu v St. Louis připsal na závěr první části třetí výhru 

a po devíti kolech se se sedmi body dělí o osmé místo s bývalými mistry světa Rusem Garrim 

Kasparovem a Indem Višvanáthanem Ánandem. Před partiemi v bleskovém šachu s... 

Navara v St. Louis potřetí vyhrál. Po rapid šachu se dělí o pozici s Kasparovem 

zpravy.rozhlas.cz - 17.8.2017 

strana: 00 - autor: Radek Kalhous 

velmistr David Navara si na turnaji v rapid šachu v St. Louis připsal na závěr první části třetí výhru 

a po devíti kolech se se sedmi body dělí o osmé místo s bývalými mistry světa Rusem Garrim 

Kasparovem a Indem Višvanáthanem Ánandem. Před partiemi v bleskovém šachu s... 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=cecbac0f-5fbb-4bf6-98ea-b76f42c4a9dc&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=a96a0a2f-df2c-49bf-97a0-cd476eb3d8fc&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c1116f28-b643-4b40-be9a-432b5a9fa599&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Borec dne David Navara 

Blesk - 17.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 15 

Český velmistr si na turnaji v rapid šachu v St. Louis připsal cennou výhru nad bývalým mistrem 

světa Garrim Kasparovem. 

Navara porazil Kasparova 

Lidové noviny - 17.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 18 - autor: spo 

ŠACHY ST. LOUIS David Navara porazil na turnaji Grand Chess Tour v rapid šachu v St. Louis 

legendárního exmistra světaGarriho Kasparova, s nímž se utkal poprvé v kariéře. Česká jednička 

má na turnaji zatím bilanci dvou vítězství, jedné remízy a čtyř proher. 

Mladá Boleslav: Komunitní centrum Klementinka se těší zájmu veřejnosti 

parlamentnilisty.cz - 17.8.2017 

strana: 00 - autor: PV 

... Daniel Marek. Zahrada je nyní k dispozici už i o víkendech, lidé si sem mohou přijít nejen 

zacvičit, ale třeba jen posedět, číst, zahrát šachy nebo využít zdejší zahradní gril. "Teď už za 

provozu ladíme detaily, například do jezírka máme ještě objednané ryby. Jinak už... 

Kam dnes 

Prachatický deník - 17.8.2017 

rubrika: Prachaticko - Jižní Čechy - strana: 02 

Prachatice DDM: Trampolíny, pro předškolní a školní děti, 9 až 12 a 13 až 16 hodin. DDM: Turnaj 

ve venkovním šachuod 9 hodin, Turnaj ve stolním tenise pro děti 12 a 18 let od 13 hodin. Sklepy 

Staré radnice: Tomáš Mach & Hiroko Matsumoto, Summer Rendez – Vous – letní progra... 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 17.8.2017 

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

... KASPAROVOVI. V americkém Saint Louis se koná ve dnech 14.–17. srpna čtvrtá 

etapa Grand Chess Tour. Deset velmistrů odehraje turnaj v rapid šachu a dvoukolový 

bleskový turnaj. Senzací je start exmistra světa Garriho Kasparova a nastoupí i český velmistr 

David Navara. Dále hrají... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=336008db-025d-4488-b147-d8118b5cd7dc&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f8d3eeb0-f069-4647-be94-e2f6ed8880e0&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f6294534-d1f7-443e-a828-d589b411d81f&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=73b875b2-c523-4bb7-a653-ac8da229cb4d&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=9b394fe5-3a92-4b45-b53c-ef836ddbd67d&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 17.8.2017 

rubrika: Sport/Z regionu - strana: 11 

Dxd5+ Kh7 36.a6 Vh5 37. Dd6 e2 38.a7 Va5 39. Kb2 Dh4 40. Dxd7 a černý se 

vzdal. 1–0 Víte, že šachy pomáhají rozvíjet a procvičovat funkce mozku jako jsou 

paměť, představivost, soustředění a propočet? Řekli o šachu: „Volný pěšec je tím 

silnější, čím více figur je... 

KRÁTCE 

Pardubický deník +8 - 17.8.2017 

rubrika: Sport/publicistika a servis - strana: 15 

... Barboru Strýcovou zase vyřadila po setech 6:4, 6:1 Jekatěrina Makarovová z 

Ruska. Rus Garri Kasparov má po dvou třetinách turnaje v rapid šachu v St. Louis na kontě pět 

remíz a jednu porážku a průběžně je na děleném sedmém místě. Čech David Navara je se čtyřmi 

prohrami... 

Rychnov bude hostit šachový festival seniorů 

Rychnovský deník - 17.8.2017 

rubrika: Sport/Rychnovsko - strana: 14 - autor: (dr, jd) 

Šachy Rychnov n. K. – Do okresního města míří na tradiční 

Rychnovský šachový festival seniorů přibližně 150 účastníků a spousta jejich doprovodů. Festival 

bude zahájen v Pelclově divadle v sobotu 19. srpna v 15.30 hodin a potrvá až do neděle 27. srpna. 

„Účastníci... 

Ve výsledcích a telegraficky 

Mladá fronta DNES - 17.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 18 

volejbal ME v Jurmale, ženy, skupina E: HOIDAROVÁ KOLOCOVÁ, 

KVAPILOVÁ (5) - Caicaová, Liepinlauská (28-Lot.) 2:0 (15, 14). Šachy VELMISTR David 

Navara porazil na turnaji v rapid šachu v St. Louis bývalého mistra světa Garriho Kasparova a po 7. 

kole se s ním dělí o 8.... 

 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7704a445-d866-429e-a33d-4a802de69787&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=d16849b6-ad5a-4a47-8368-7679024e37d4&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Ve zkratce 

Právo - 17.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 23 

... zranění předčasně ukončil sezónu. Devátý hráč světa má poraněné zápěstí. Různé Český velmistr 

Navara si na turnaji v rapid šachu v St. Louis připsal cennou výhru nad bývalým mistrem světa 

Kasparovem. Nejlepší český šachista se díky tomu po 7. kole dělí... 

výsledky, fakta 

Sport - 17.8.2017 

rubrika: Judo - strana: 12 

Manche, kalifornské Cataliny, Gibraltarské úžiny, Cugarského průlivu mezi japonskými ostrovy a 

kanál Kaiwi na Havaji.ŠACHY ČESKÝ VELMISTR David Navara si na turnaji v rapid šachu v St. 

Louis připsal cennou výhru nad bývalým mistrem světa Garrim Kasparovem. Nejlepší... 

Bleskový šach Navarovi nesedl, v St. Louis je zatím poslední 

tyden.cz - 18.8.2017 

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

propadl na poslední místo, když z devíti partií v bleskovém šachu zvítězil jen jednou. Vedení před 

závěrečnou sérií zvýšil Armén Levon Aronjan, před druhým Američanem Hikarim Nakamurou má 

náskok dvou bodů. Navara se po třech sériích v rapid šachu, v němž má... 

Navara spadl po prvním dnu bleskového šachu na poslední místo 

isport.cz - 18.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 

propadl na poslední místo, když z devíti partií v bleskovém šachu zvítězil jen jednou. Vedení před 

závěrečnou sérií zvýšil Armén Levon Aronjan, před druhým Američanem Hikarim Nakamurou má 

náskok dvou bodů. Navara se po třech sériích v rapid šachu, v němž má... 

Navara spadl po čtvrtém dnu bleskového šachu na poslední místo 

sport.iDNES.cz - 18.8.2017 

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

propadl na poslední místo, když z devíti partií v bleskovém šachu zvítězil jen jednou. Vedení před 

závěrečnou sérií zvýšil Armén Levon Aronjan, před druhým Američanem Hikarim Nakamurou má 

náskok dvou bodů. Navara se po třech sériích v rapid šachu, v němž má... 
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Navara porazil legendárního Kasparova 

Mladá fronta DNES - 18.8.2017 

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

rapid šach a v něm i ti nejlepší hráči dělají chyby.“ Na turnaji v St. Louis šlo pro Navaru o druhý 

triumf po překvapivé výhře nad Karjakinem, mistrem světa v rapid šachu z roku 2012. V 

rapid šachu má každý ze soupeřů na své tahy 25 minut. Dnes a zítra se... 

Zprávy krátce 

Metro - 18.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 27 - autor: ČTK, iDNES.cz 

Český velmistr David Navara si na turnaji v rapid šachu v St. Louis připsal na závěr 

první části třetí výhru a po devíti kolech se se sedmi body dělí o osmé místo s bývalými mistry 

světa Rusem Kasparovem a Indem Ánandem. Před partiemi v bleskovém šachu s pětiminutovým... 

Čestice a Lukavice hostí tradiční volejbalová klání 

Rychnovský deník - 18.8.2017 

rubrika: Sport - Rychnovsko - strana: 13 - autor: (dr) 

– hra na rány ve dvojicích. Zápis od 9.00 hodin na recepci penzionu Orlicko, registrace: 

www.cgf.cz. ŠACHYRychnovský šachový festival seniorů – zahájení v Pelclově divadle v 15.30 

hodin. Šachové klání potrvá až do neděle 27. srpna. Účastníci budou hrát prvních... 

Šachy 

Náchodský deník - 19.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 11 

Pardubické partie kosteleckého Jaroslava Vacka Pardubice – Ve festivalovém turnaji 

pardubického turnaje – openu C – si dobře vedl šachista Jaroslav Vacek z Červeného 

Kostelce (aktuální elo 1678). Z devíti kol získal celkem pět bodů a skončil na velmi 

slušném 69. místě z 251 účastníků. Podle… 

ME v šachu mládeže 

TV Jéčko - 19.8.2017 

pořad: Zprávy - vysíláno: 17:00 - pořadí zprávy: 02 
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redaktorka -------------------- 12letá Martina Šťastná ze Šachové akademie Vysoké školy technické a 

ekonomické v Českých Budějovicích bude jako jediná Jihočeška reprezentovat na mistrovství 

Evropy mládeže, které se uskuteční od 3. do 16. září v rumunském městě Mamaia.... 

Navara skončil na šachovém turnaji v St. Louis poslední desátý 

isport.cz - 19.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 00 

Chess Tour v St. Louis poslední desáté místo. Pětidenní soutěž zakončil remízou v partii 

bleskového šachu s bývalým mistrem světa Rusem Garrim Kasparovem, kterého předtím dokázal 

porazit v rapid šachu. Vítězství v turnaji spojené s prémií 37.500 dolarů vybojoval Armé... 

David Navara skončil na turnaji v St. Louis poslední. Soutěž zakončil remízou s 

Garrim Kasparovem 

zpravy.rozhlas.cz - 19.8.2017 

strana: 00 - autor: Šachista David Navara, Martin Melichar 

skončil na turnaji v americkém St. Louis na posledním desátém místě. Pětidenní soutěž zakončil 

remízou v bleskovém šachu s Garrim Kasparovem. Toho předtím dokázal porazit v rapid šachu. 

Vítězství v turnaji spojené s prémií 37.500 dolarů vybojoval Armén Levon Aronjan....  

VIDEO: Monstrum! Navara sice byl v St. Louis poslední, zničil ale oba lídry i 

Kasparova 

lidovky.cz - 19.8.2017 

rubrika: Lidovky / Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Lidovky.cz, Antonín Vavrda, ČTK 

Chess Tour v St. Louis poslední desáté místo. Pětidenní soutěž zakončil remízou v partii 

bleskového šachu s bývalým mistrem světa Rusem Garrim Kasparovem, kterého předtím dokázal 

porazit v rapid šachu. Vítězství v turnaji spojené s prémií 37 500 dolarů vybojoval Armé... 

Volejbalové turnaje a závody na kolečkových lyžích 

Rychnovský deník - 19.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 11 - autor: (dr) 

– hra na rány ve dvojicích. Zápis od 9.00 hodin na recepci penzionu Orlicko, registrace: 

www.cgf.cz. ŠACHYRychnovský šachový festival seniorů – zahájení v Pelclově divadle v 15.30 

hodin. Šachové klání potrvá až do neděle 27. srpna. Účastníci budou hrát prvních... 
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Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +4 - 19.8.2017 

rubrika: Sport/Na Vyškovsku/Aktuálně - strana: 15 

sportu v adolescenci“ na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně? V podstatě jde o srovnání obtížnosti šachu s jinými sporty. Řekli 

o šachu: „Šachová partie sestává ze tří fází. První, v níž doufáš, že získáváš výhodu, druhé,... 

Co budou dělat lidé, až je nahradí inteligentní stroje... 

ceskapozice.cz - 19.8.2017 

rubrika: Česká pozice / Téma - strana: 00 - autor: Česká pozice, Pavel Kohout 

Počítače se „naučily“ hrát obstojně šachy, ovšem jen díky poměrně jednoduchým algoritmům 

prohledávání stromu možností a použití relativně nekomplikovaných heuristických funkcí (je lepší 

mít figury v centru šachovnice než v koutě, král má být krytý, atd.).... 

Ve zkratce 

Právo - 19.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 23 

... velmistr Navara se po čtvrtém dnu turnaje série Grand Chess Tour v St. 

Louis propadl na poslední místo, když z devíti partií v bleskovém šachu zvítězil jen jednou. 

Novozélanďan Bond, dvojnásobný olympijský vítěz ve veslování, si vybojoval nominaci na MS v 

silniční... 

fakta 

Nedělní Sport - 20.8.2017 

rubrika: Aktuálně - strana: 16 

prohrály s Belgií vysoko 0:6. ŠACHY DAVID NAVARA obsadil na turnaji série 

Grand Chess Tour v St. Louis poslední desáté místo. Pětidenní soutěž zakončil remízou v partii 

bleskového šachu s bývalým mistrem světa Rusem Garrim Kasparovem, kterého předtím dokázal 

porazit v... 

Poražený dne David Navara 

Blesk - 21.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 19 
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Šachista skončil na turnaji v St. Louis poslední, desátý. Pětidenní soutěž zakončil remízou v partii 

bleskového šachuse slavným Kasparovem. 

Martina Šťastná na ME mládeže 

Českobudějovický deník - 21.8.2017 

rubrika: Sport / Českobudějovicko - strana: 13 - autor: (zdz) 

České Budějovice – Dvanáctiletá Martina Šťastná ze Šachové akademie VŠTE (na 

snímku) se zúčastní ve dnech 3. až 16. září jako jediná Jihočeška v rumunském městě 

Mamaia mistrovství Evropy mládeže, kde bude startovat v kategorii dívek do 12 let. 

Nominaci si vybojovala... 

Exhibiční rapid pro Babulu 

Dobrý den s kurýrem - 21.8.2017 

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

Exhibiční turnaj v rapid šachu, které byl premiérově součástí 

mezinárodního turnaje FIDE Open ve Starém Městě, se stal kořistí Vlastimila Babuly. 

Třiačtyřicetiletý velmistr ztratil jediného půl bodu za remízu s velmistrem Zbyňkem Hráčkem, který 

skončil druhý.... 

Exhibiční rapid pro Babulu 

idobryden.cz - 21.8.2017 

rubrika: Šachy - strana: 00 - autor: ceh 

Exhibiční turnaj v rapid šachu, které byl premiérově součástí mezinárodního turnaje FIDE Open ve 

Starém Městě, se stal kořistí Vlastimila Babuly. Třiačtyřicetiletý velmistr ztratil jediného půl bodu 

za remízu s velmistrem Zbyňkem Hráčkem, který skončil... 

Obliba šachového tábora stále roste 

benesovsky.denik.cz - 21.8.2017 

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

... Petr Pravda z Říčan (béčko), Jakub Mlýnek z Brodců (céčko) a Jiří Matoušek ze Sázavy (déčko). 

Večer probíhaly pod vedením trenérů šachové přednášky. Čas mezi obědem a večeří byl věnován 

celotáborové hře, která letos nesla název Tajuplný ostrov. Sedm oddílů... 
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POLITIČTÍ CIMRMANI 

Týden - 21.8.2017 

rubrika: Názory a komentáře - strana: 33 - autor: Petr Kolář 

velmistra Capablancu, jemuž Cimrman „při simultánce v Madridu hrozil 

dvojitým šachem, což velmistra znervóznilo natolik, že ohlásil tah na g 12, čímž se 

ocitl zcela mimo šachovnici, a zaznamenal tak vlastně první aut v dějinách šachu“. 

První místopředsedkyně ODS... 

Bobby Fischer mistrem světa 1. září 1972 

Týdeník Rozhlas - 21.8.2017 

rubrika: Toulky českou minulostí - strana: 23 - autor: Karel Polanský 

... století" v Reykjavíku byl rozhodnut ráno 1. září 1972. Rus Boris Spasskij přerušenou 

21. partii bez dohrávky vzdal a titul mistra světa v šachu převzal Američan Bobby Fischer 

celkovým skóre 12,5 : 8,5. Po necelých dvou měsících souboje s prvky paranoie, absurdního 

divadla,... 

Naučte se správně obléknout na golf! Vyhrajte lístky na českou golfovou událost 

roku od Emirates! 

muzivcesku.cz - 21.8.2017 

rubrika: Muži v Česku - strana: 00 - autor: Václav Mensa 

Golf můžeme v dnešní době považovat za to, co byly šachy před pěti staletími. Hra novodobých 

králů. Což může být důvod, proč jej mnoho mužů ani nezkusí, protože si myslí, že není pro ně. 

Nicméně, byla by chyba golf nikdy nevyzkoušet… Nebudeme se pouštět do... 

Ve zkratce 

Právo - 21.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 19 

Grand Chess Tour v St. Louis poslední 10. místo. Pětidenní soutěž zakončil remízou v partii 

bleskového šachu s bývalým mistrem světa Rusem Kasparovem, kterého předtím dokázal porazit v 

rapid šachu. Vítězství v turnaji spojené s prémií 37 500 dolarů vybojoval Armén... 
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Proč budou videohry na olympiádě 

Týden - 21.8.2017 

rubrika: život - strana: 95 - autor: Jakub Kvasnička 

... sportovními výkony nic společného, a upozorňují, že z důvodů přílišné fyzické „pasivity“ nebyly 

na olympijské hry přijaty třeba šachy nebo bridž. Samozřejmě rovněž zmiňují i tolik populární 

dogma, že kdyby se soutěžilo třeba ve hře Call of Duty, kde pořád... 

ROK A PŮL ŽIVOTA s krosnou na zádech 

Ona DNES - 21.8.2017 

rubrika: Rozhovor - strana: 08 - autor: LUCIE ŠILHOVÁ 

... • V roce 2014 vyrazila na cestu kolem světa. Poté o svých zážitcích napsala knihu 

Pozpátku kolem zeměkoule. • Jedenáct let jezdí na šachové tábory, nejdřív jako lektorka, nyní jako 

hlavní vedoucí. • V severoindickém Ladaku učila v rámci charitativního projektu... 

Vráž u Písku je známá teplotními rekordy a lázněmi. Můžete tu také hrát obří šachy 

ČRo - cb.cz - 22.8.2017 

rubrika: neprehlednete - strana: 00 - autor: Andrea Zahradníková,Pavel Kudrna,Filip Černý 

rozlehlý park, v němž zaujmou obří šachy. Hrají je většinou hosté, ale konají se tu také soustředění 

a zápasy. Rád si sem zajde i šachista Ivan Hausner, který je šéfredaktorem časopisu 

Československý šach, v současné době nejstaršího sportovního časopisu v... 

Jak porazit Kasparova 

Lidové noviny - 22.8.2017 

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

Obojí současně se povedlo Davidu Navarovi na turnaji v americkém Saint 

Louis v rapid šachu. Pak ještě následoval turnaj v bleskovém šachu, po kterém se bohužel česká 

šachová jednička na posledním místě osamostatnila. ŠACHY Velmistru Navarovi se dvouturnaj v 

Saint Louis...  

Parčík u hvězdárny už našli vandalové 

Horizont - 22.8.2017 

strana: 05 - autor: (SED) 
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... pro odpočinek už ale stačili navštívit vandalové. Vyvrátili šachový stolek a poškodili i místa k 

sezení. Venkovní herní stolek na šachové partie přitom městu věnoval personální ředitel Třineckých 

železáren Ivo Žižka. Třinecké železárny také přispěly na... 

Karjakinův skalp je víc než Kasparovův 

Lidové noviny - 23.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 17 - autor: ANTONÍN VAVRDA 

... žebříčků, takže se to těžko hodnotí celkově, ale s ohledem na postavení mých soupeřů v 

jednotlivých hodnoceních – klasickém šachu, rapid šachu i bleskovém šachu – se dá říct, že jsem 

byl na papíře nejslabším hráčem. Já jsem na tento turnaj dostal... 

Navara: Soupeři byli lepší. Více než skalpu Kasparova si cením toho Karjakinova 

lidovky.cz - 23.8.2017 

rubrika: Lidovky / Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Lidovky.cz, Antonín Vavrda 

 

DAVID NAVARA NA TURNAJI V ST. LOUIS. | FOTO: FLICKR GRANDCHESSTOUR 

PRAHA V pondělí se český šachový velmistr David Navara (32) vrátil ze špičkově obsazeného 

turnaje v rapid a bleskovém šachu v americkém St. Louis. A byť v konkurenci deseti špičkových 

hráčů obsadil aktuálně 26. hráč světového žebříčku poslední desátou pozici, zanechal v největším 

městě státu Missouri pozitivní dojem. 

LN S jakými pocity jste se vy osobně ze zámoří vrátil? Na turnaji v St. Louis jste obsadil 

poslední příčku, na druhou stranu jste porazil Levona Aronjana a dvakrát Sergeje 

Karjakina. 

Jsem opravdu hodně rád, že jsem se mohl podobného turnaje zúčasnit, všechno bylo výborně 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=2acb78bf-696e-4e7e-9bfd-05141aeb3021&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=12f8a077-588c-462d-9137-9d4ff4a78dc6&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://sport.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln-sport-ostatni&c=A170822_200345_ln-sport-ostatni_atv


 

 

zorganizované, ze své hry ale nemám tak dobrý pocit, protože jsem udělal spoustu chyb a skončil 

zaslouženě poslední. Sehrál jsem i několik velmi zdařilých partií, ale z mého pohledu těch špatných 

momentů bylo více, takže pocity jsou hodně rozporuplné. 

LN Z čeho zmíněné chyby pramenily? 

Z několika ohledů. V šachu chybují všichni, zvláště když mají na tahy málo času, soupeři pak byli 

kvalitnější než já, i když rozdíl mezi námi nebyl takový, jak se může z konečných výsledků zdát, 

mohl jsem uhrát více bodů. Svoji roli ale sehrálo i cestování, zrušili mi let, takže jsem dorazil o den 

později a nedokázal se dostatečně srovnat se sedmihodinovým časovým posunem. Navíc se hrálo 

trochu jiným tempem, než na které jsem zvyklý. Je moje chyba, že jsem si to nevyzkoušel v 

tréninkových partiích. Určitě se ale nechci na nic vymlouvat. Jak jsem řekl, soupeři byli o něco 

silnější než já. 

 

David Navara na turnaji v St. Louis. 

LN V čem byly partie na turnaji v St. Louis jiné? 

Po celém světě se hrají partie v bleskovém šachu tak, že na začátku máte pár minut a za každý 

provedený tah dostanete dvě vteřiny navíc. Když spotřebujete všechen čas, prohrajete, ale když 

hrajete rychle, můžete si našetřit sekundy do zásoby. Tady jsme měli na každý tah první tři sekundy 

k dobru, ale čas nebylo možné kumulovat a při delším přemýšlení nenávratně ubýval. V závěru 

partií to představovalo velký problém. 

LN Kvalita soupeřů byla dána i žebříčkem? Byl jste papírově nejslabším hráčem turnaje? 

Šachisté mají několik žebříčků, takže se to těžko hodnotí celkově, bohužel. Ale s ohledem na 

http://sport.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln-sport-ostatni&c=A170822_200345_ln-sport-ostatni_atv&foto=ATV6d6a90_35824168274_af5c3c97af_o.jpg


 

 

postavení mých soupeřů v jednotlivých hodnoceních – klasickém šachu, rapid-šachu i bleskovém 

šachu – se dá říct, že jsem byl na papíře nejslabším hráčem. Já jsem na tento turnaj dostal divokou 

kartu, což bylo velké překvapení nejen pro mě, ale i pro hodně lidí kolem mě. Šest hráčů se do St. 

Louis kvalifikovalo pořadím na světovém žebříčku, zbývající byli pozváni kvůli jiným svým 

úspěchům. 

LN Byl to jeden z nejprestižnějších turnajů, které jste absolvoval? 

Rozhodně ano. A klidně bych řekl, že i ten nejprestižnější, kdybych nebyl ovlivněný vnímáním 

toho, že z mého pohledu jsou významnější klasické, vícehodinové partie. Ale z hlediska obsazení 

turnaje šlo nepochybně o nejkvalitnější turnaj, který jsem kdy hrál. Bylo zde pět hráčů z nejlepší 

desítky žebříčku. 

LN Jak jste vnímal pozitivní ohlasy mezi fanoušky, kteří vaši hru hodnotili hodně pozitivně, 

někde jsem četl i názor, že hrajete „jako monstrum“? 

Vnímám ohlasy od lidí ze svého nejbližšího okolí, od těch na sociálních sítích jsem se v poslední 

době raději odřízl, protože je to někdy tak lepší kvůli psychické pohodě. Je ale pravda, že zde moje 

výkony vnímali fanoušci pozitivně, což mě osobně poněkud překvapuje, protože si myslím, že jsem 

měl v St. Louis špatných momentů více než lepších. Byť už se internetové diskuze už se snažím 

ignorovat, pozitivní pohled na mé výkony v St. Louis mě ale samozřejmě těší a jsem za to rád. Jsem 

rád, že se některé moje partie lidem líbily. 

LN A jak vás těší i pozitivní ohlasy z řad novinářů, kteří vás hodnotili jako velmi milého, 

komunikativního a vstřícného? 

Hodně mě těší. Jsem rád, že jsem v St. Louis zanechal pozitivní dojem.  

LN Existují vlastně ve sportu jako jsou šachy hvězdné manýry? Že by se někteří elitní hráči 

vyhýbali fanouškům, stranili i soupeřům? 

Určitě ano, ale neřekl bych, že se podle tohoto chování poznají skutečné hvězdy. Spíše podobné 

chování často souvisí i s povahou toho daného hráče. Na obranu těch opravdových hvězd je třeba 

říct, že jde u nich často o způsob sebeobrany. Když mě někdo požádá o autogram, tak pro jde o 

příjemnou, netradiční záležitost, ale mistra světa žádají lidé o autogramy mnohokrát častěji než mě. 

Většina šachistů světové špičky je úplně v pohodě. Levon Aronian je mimořádně milý člověk a ani 

další hráči jako Sergej Karjakin hvězdnými manýry rozhodně netrpí. V tomto ohledu je mi Sergej 

velmi sympatický, přestože rozhodně nesdílím jeho politické názory. 

LN Rozdal jste hodně autogramů? 

Bylo jich dost, ale ostatní jich rozdali ještě více. Já jsem tam nebyl hlavní hvězdou, lidé tam přijeli 

sledovat jiné, ale věřím, že i já jsem přispěl k celkové vysoké kvalitě turnaje. 



 

 

 

David Navara na turnaji v St. Louis proti Sergeji Karjakinovi. 

LN Mluvil jste o svých povedených momentech. Je tím největším vítězství nad Karjakinem v 

bleskovém šachu, kde jste mu ve vzájemném souboji nedal žádnou šanci? 

Pokud bych měl vyzdvihnout ty nejlepší momenty, tak tato partie je až na třetím místě. Více si 

cením svého vítězství nad Karjakinem v rapid-šachu, kdy mi s přípravou hodně pomohl slovenský 

velmistr Igor Štohl, za což mu patří velké díky, a poté výhry nad Levonem Aronjanem v bleskovém 

šachu. Po šachové stránce to byly z mé strany nejkvalitnější partie, i když je mi jasné, že média a 

lidé nejvíce vnímají moji výhru nad Garrim Kasparovem, který je jedním z největších hráčů 

historie. Dlužno ale dodat, že nebyl příliš rozehraný, což se projevilo i na jeho výkonu na celém 

turnaji. 

LN Co vám chybí k tomu, abyste se těm nejlepším hráčům, se kterými jste se na tomto turnaji 

utkal, vyrovnal, abyste byl na stejné úrovni? 

Na jednu stranu ten rozdíl není velký, na druhou je toho ještě hodně. Čím výše jste na žebříčku, tím 

těžší je udělat další krok dopředu nebo se tam jen udržet. Je to podobné, jako při slézání velehor, 

tedy s tím rozdílem, že z nich chtějí lidé také slézt dolů. Ti nejlepší jsou talentovanější, psychicky 

stabilnější, mají lepší postřeh, lepší podporu, větší tým kolem sebe. Co se týče konkrétně turnaje v 

St. Louis, tak rozdíl byl i v přípravě, kterou jsem trochu zanedbal tím, že jsem se věnoval autorské 

činnosti pro šachové časopisy místo vlastnímu tréninku. Myslím, že kdybych se věnoval přípravě 

seriózněji, tak bych mohl být nejen v St. Louis na tom lépe, je ale otázka, zda by vynaložené 

finance, čas a další záležitosti za posun o pár míst v žebříčku nahoru stálo. 

LN Z toho co říkáte, jsou elitní šachisté plně profesionálními sportovci? 

V podstatě šachy nevypadají jako sport, ale pokud chcete podávat dlouhodobě kvalitní výkon, 

http://sport.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln-sport-ostatni&c=A170822_200345_ln-sport-ostatni_atv&foto=ATV6d6a90_36520474951_faa2a0efb8_o.jpg


 

 

potřebujete být v kondici, potřebujete mít okolo sebe tým lidí, kteří vám pomáhají. Lze se bez 

tohoto obejít, ale je to na úrok výkonu. 

LN Vy se vlastně věnujete šachům na plný úvazek? 

Ano, jsem šachový profesionál, mám šachy rád, ale zase jim nechci obětovat všechno, nevěnuji se 

jim určitě tak systematicky jako ti nejlepší. Raději jsem vystudoval vysokou školu, mluvím 

několika světovými jazyky, prostě nejsem ochoten šachům podřídit všechno ostatní. 

LN A jaké jsou vaše další plány pro tento rok? 

Nejbližší akcí je Světový pohár v gruzínském Tbilisi, kterého se zúčastní 128 hráčů včetně téměř 

kompletní světové špičky v čele s mistrem světa Magnusem Carlsenem. Bude se hrát vyřazovacím 

systémem, což není pro náš sport úplně tradiční. Doufám, že se dokážu dostat minimálně do třetího 

kola, kde to ale už bude hodně těžké, protože dostanu někoho z elitní desítky žebříčku. 

LN Připravíte se na tento turnaj poctivěji než na ten v St. Louis? 

Určitě ano, ale také nevím, kolik času zvládnu přípravě dát, protože mám ještě nějaké další plány. 

Každopádně za chvíli začíná pro reprezentační hráče soustředění, kde se mi snad podaří kvalitně se 

připravit a vyladit směrem k Tbilisi svoji formu. A věřím, že zúročím i zkušenosti z turnajů, které 

jsem nyní absolvoval. 

VIDEO Prezident Zeman vyrazil se sportovními hvězdami mezi děti. Po historce se 

zlomeninou jim doporučil jediný sport, kde se nefauluje 

parlamentnilisty.cz - 23.8.2017 

strana: 00 - autor: Radim Panenka 

fotbálek a zlomil jsem si nohu. Od té doby fotbálek nehraji, ale hraji šachy, a mohu vás ujistit, 

že šachy jsou jediný sport, kde se nefauluje, a nad tím je třeba se zamyslet,“ sdělil prezident 

pobaveným hostům a dětem. Šachy jsou podle jeho slov také jediný sport, kde... 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 24.8.2017 

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

... 1. Vojtěch Plát (JOLY Lysá nad Labem) 9, 2. Claudiu Zetocha (SVK) 8,5, 3.–4. 

Sebastian Plischki (Německo), Stanislav Jasný (Beskydská šach. škola) 7,5, 5.–8. Vladimír Talla 

HM Ostrava), David Kaňovský (Slavoj Poruba), Lumír Mrázek (Slavia Orlová), Milan Babula 

(TŽ... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=1f700d13-3370-4366-98d4-aa620aa20de6&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
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http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=56ef2911-b8c9-4646-8f37-aab2cf3461a2&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Kasparova jsem ubránil 

Právo - 24.8.2017 

rubrika: Příloha - Salon - strana: 04 - autor: Tereza Šimůnková 

Davida Navaru hrát šachy proti počítači neláká „Tím, že hraji šachy, také vytvářím 

hodnoty, i když srozumitelné jen užšímu okruhu lidí,“ říká David Navara (1985), 

nejlepší český šachista, který už porazil i Kasparova. * )S( „Trápí mě představa, že 

jako... 

Musel jet výtahem pro invalidy! 

Aha! - 24.8.2017 

rubrika: Politika - strana: 02 - autor: (vr, jko) 

... sportovní antitalent. Jen jednou jsem se pokusil v Klánovicích hrát fotbálek a zlomil jsem si 

nohu. Od té doby fotbálek nehraju, ale hraju šachy – jediný sport, v němž se nefauluje,“ řekl. Za 

dětmi přišel také olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek (26) nebo... 

Podívejte, jsem odpočatý! 

Blesk - 24.8.2017 

strana: 02 - autor: Vera Renovica 

... sportovní antitalent. Jen jednou jsem se pokusil v Klánovicích hrát fotbálek a zlomil jsem si 

nohu. Od té doby fotbálek nehraju, ale hraju šachy – jediný sport, v němž se nefauluje,“ řekl Zeman 

v projevu určeném dětem, které v klubu trénují. Pěšky by to nešlo Ani... 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 24.8.2017 

rubrika: Sport/Z regionu - strana: 11 

sportu v adolescenci“ na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity v Brne? V podstate jde o srovnání obtížnosti šachu s jinými sporty. Rekli 

o šachu: „Šachová partie sestává ze trí fází. První, v níž doufáš, že získáváš výhodu, druhé, kdy... 

Školáci se rodičům prodraží 

Lidové noviny - 24.8.2017 

rubrika: Ekonomika - strana: 14 - autor: KAROLÍNA KRUPKOVÁ 

... 5800 Kytara 5800 Zpěv 5000 Přírodověda 2200 Šachy 1800 Stolní tenis 4200 

Teraristika 3000 Trubka 5800 ... 
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Hustopeče jsou stále městem vína a mandlí 

Veřejná správa - 24.8.2017 

rubrika: Dobrá praxe - strana: 08 - autor: Lucie Sýkorová 

... bazén, kde probíhá plavání miminek. Loni jsme do areálu doplnili workoutové hřiště 

a v současné době se tam nachází například i Šachy na ulici,“ doplňuje. Více než dvacet let už 

funguje v Hustopečích také penzion s pečovatelskou službou. Jeho kapacita je však... 

Rychnov hostí šachové seniory 

Rychnovský deník - 25.8.2017 

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

nad Kněžnou pokračuje v těchto dnech devítidenní Mezinárodní mistrovství ČR 

seniorů v šachu, kterého se účastní 150 hráčů z České, Slovenské, Ruské a Polské 

republiky. První ukončenou soutěží je turnaj v rapid šachu, který vyhrál Petr Malinovský z Krnova 

před... 

Miloš Zeman: Hraji šachy a mohu vás ujistit, že šachy jsou jediný sport, kde se 

nefauluje 

sportovnilisty.cz - 25.8.2017 

strana: 00 - autor: Petr Skála 

"Milí přátelé sportu, dovolte mi, abych se představil. Jsem naprostý sportovní antitalent. Jenom 

jednou jsem se pokoušel v Klánovicích hrát fotbálek a zlomil jsem si nohu. Od té doby fotbálek 

nehraji, ale hraji šachy, a mohu vás ujistit, že šachy jsou jediný sport, kde se nefauluje, a nad tím je 

třeba se zamyslet. 

A nejenom to, šachy jsou také jediný sport, kde nemůže dojít k úrazu, pokud si nevypíchnete oko 

pěšcem. Takže já vím, že je tak trochu drzost na půdě tenisového klubu provádět propagaci šachů, 

ale já rád provokuji, a proč bych to nedělal i tady.... 

* HVĚZDA * 

Slovácké noviny - regionální týdeník - 25.8.2017 

rubrika: Sport - strana: 24 - autor: (ms) 

staroměstského šachu Vojtěch Plát potvrdil své kvality a stal se vítězem 15. ročníku 

FIDE Open. Přerušil tak kralování Vladimíra Tally, který na mezinárodním turnaji ve 

Starém Městě triumfoval dvakrát za sebou. Třiadvacetiletý Plát vyhrál i všechny zápasy 

při... 
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Kasparova jsem ubránil, říká nejlepší český šachista David Navara 

novinky.cz - 25.8.2017 

rubrika: Kultura - SALON - strana: 00 - autor: Tereza Šimůnková, SALON 

„Tím, že hraji šachy, také vytvářím hodnoty, i když srozumitelné jen užšímu okruhu lidí,“ 

říká David Navara (1985), český šachový velmistr, který už porazil i Kasparova. 

„Trápí mě představa, že jako šachista nebudu užitečný, že nebudu společnosti k prospěchu“ 

– obával jste na začátku své kariéry. Naplnily se vaše obavy? 

Nenaplnily. Rozumím tomu, že jsou užitečnější povolání, naše společnost se neobejde bez učitelů, 

učitelek, lékařů, lékařek, ale bez šachistů a šachistek by se obejít mohla. Ale mé povolání má své 

místo ve světě. Tím, že hraji šachy, také vytvářím hodnoty, i když srozumitelné jen užšímu okruhu 

lidí; i dnes si šachisté a šachistky přehrávají sto let staré partie, které jim přinášejí například 

estetické potěšení. 

V současnosti je spíš problém, jak smysluplně trávit volný čas, a šachy z toho ve srovnání s jinými 

aktivitami vycházejí celkem dobře. Mohou člověka naučit, že má přemýšlet nad tím, co dělá, že má 

uvažovat dopředu, také o úmyslech druhých, že je dobré učit se z vlastních chyb a pracovat na sobě. 

Mnozí lidé si dokázali vzít z šachů něco dobrého do života a pak se prosadili v jiné oblasti. A mnozí 

to také nedokázali… Já jsem to dokázal jen v určité míře. 

Ještě přece není čas na rekapitulaci. Nedávno jste znovu vyhrál mistrovství republiky, před 

pár dny jste v Americe v rapid partii porazil Garriho Kasparova a ve světovém žebříčku se 

coby nejúspěšnější Čech držíte na dohled nejlepším. 

Není. Dříve byli šachisté na vrcholu mezi jednadvaceti a čtyřiceti pěti roky, dnes se hranice možná 

snížila, takže nejlepší období trvá zhruba do čtyřiceti let. Zároveň se ve světové špičce drží silná 

generace čtyřicátníků, která v dětství porozuměla šachům bez počítače, což je jejich výhoda. 

Proč? 

Od lidí se lépe naučíte, jak přemýšlet. Je to jako počítání s kalkulačkou, pomůže vám s řadou 

výpočtů, ale bez ní pak máte problémy. Informace zprostředkované počítači jsou sice přesnější, ale 

počítače také dělají chyby, nejsou dokonalé. Nemají geniální algoritmus, „jenom“ silné procesory. 

Velmistři jsou dobří, protože když vidí nějakou partii, dokážou velmi rychle pochopit, co se na 

šachovnici děje. Zároveň ale ohromně roste objem dat, která si člověk musí zapamatovat, a z toho 

memorování nejsem úplně nadšen. Šachová databáze se každý týden naplní čtyřmi tisíci partiemi. 

Což neznamená nastudovat to všechno, ale třeba dvacet z nich je něčím zajímavých, a když soupeř 

bude některou znát a já ne, překvapí mě a získá výhodu. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=bb040590-0585-4459-bd7b-876d85086ded&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Počítač je dnes nezastupitelný, ale je potřeba ho umět používat dobře a rozumně. Já se naučil šachy 

z knížek, s počítačem jsem začal pracovat až ve dvanácti letech, ale protože jsem byl malé dítě 

z nešachové rodiny, pracoval jsem s ním hloupě a také jsem neměl žádnou disciplínu, takže jsem 

mnoho času promarnil. 

Od počítačů se můžeme naučit, jaký je v dané pozici nejsilnější tah, co jsem mohl v předchozí partii 

udělat lépe. Ale nemůžeme se od nich naučit, jak propočítat milión pozic za vteřinu. 

Fixlují šachisté s počítači? 

Ano, ale těch případů nebylo odhaleno mnoho a věřím, že jich ani mnoho není. Někdo si snad strčil 

do boty zařízení, které mu během partie vyťukávalo morseovkou nápovědu od kamaráda, co 

sledoval partii doma u počítače, jiný měl něco v uchu… Drtivá většina šachistů by se ale k podvodu 

nikdy nesnížila, je to považováno za špinavější věc než brát doping ve fyzickém sportu. Ten sice 

zvyšuje pravděpodobnost úspěchu, ale ne takhle: s autem prostě jako běžec závodit nemůžete… 

Proto mě také neláká hrát proti počítači, protože zatímco dřív byly slabší než velmistři, dnes hrají 

mnohem lépe. Aby se ten hendikep srovnal, dostane někdy člověk třeba pěšce navíc, ale to je trochu 

ponižující. I proto se už tyhle spektakulární zápasy skoro nepořádají. 

Proč jste nejlepší český šachista zrovna vy? 

Těžko říct. Myslím, že nemám žádné velké slabiny. Řekl bych, že mám rychlý taktický postřeh, 

celkem dobře znám koncovky, což je také memorování, ale pro mě čímsi přístupnější, a když vidím 

nějakou šachovou pozici, umím si o ní udělat rychle úsudek. V posledních letech se dlouhodobě 

pohybuji mezi 20. a 30. místem světového žebříčku. Neúspěchy mě docela motivují, protože když 

se mi delší dobu nedaří, má to výhodu, že nemusím dávat tolik rozhovorů a mám více času na šachy 

– to si neberte osobně. Ale když mám pocit, že mě třeba poškodil rozhodčí, což se v šachu stává 

minimálně, ale stalo se mi to, dost mi to znechutí i další partie. Také se špatně vyrovnávám s tím, 

když sehraji nějakou hodně hloupou partii. 

Jak jste si vlastně užil vítězství na Kasparovem, který se teď v St. Louis k šachům vrátil 

dvanáct let od konce kariéry? 

Ještě před pár měsíci jsem vůbec nečekal, že bych si s ním někdy mohl zahrát. Jsem velmi rád, že 

jsem dostal podobnou možnost. Partie byla náročná, stál jsem v ní špatně. Ale díky soupeřově 

nepozornosti a vlastní úporné obraně se mi se štěstím podařilo vyhrát. 

Projeví se šachistova osobnost ve způsobu, jakým hraje? 



 

 

Šachy sice nejsou kopií života, ale hry nějak odrážejí lidský charakter, a kdybychom se podívali na 

nějakou velkou statistiku, asi bychom jisté tendence vysledovali. Já mám například sklon 

k netrpělivosti a někdy se to promítne i do mých partií – ale ne vždy a ne extrémně. Na druhou 

stranu Bobby Fischer byl geniální šachista, v šachu dokázal objektivně vyhodnotit pozici, najít 

harmonii figur, což se mu v životě silně nedařilo. 

Říkáte, že jste impulzivní, a proto třeba neřídíte auto. Nemáte ani řidičák? 

Řidičský průkaz nemám. Mě od toho odradili i rodiče. Někdy ve stresu totiž reaguji zvláštně, 

zejména pod časovým tlakem, když je potřeba se rychle rozhodnout. V šachu může chyba znamenat 

prohru partie, ale na silnici oběti na životech, a toho se bojím. Také nemám dobrý odhad 

vzdáleností a často zmatkuji. Ale jistě, neřídit auto je omezující a začínám to pociťovat, takže je 

možné, že se o ty zkoušky ještě pokusím – mnoho lidí řídí určitě nebezpečněji, než bych řídil já, ale 

vůbec si to nepřipouštějí. 

Jste opatrnější než většina lidí? 

Asi ano, ale je také pravda, že se mi nehod stává více než jiným, třikrát častěji něco upustím, něco 

mi upadne a podobně. Ale jsem i neurotičtější, i když už jsem na některých turnajích slyšel, jak lidi 

obdivují, jak jsem klidný. Říkal jsem jim: No vy to vidíte zvenku… Nedávno jsem se třeba přiotrávil 

oxidem uhelnatým z karmy, a taky příspěvky z jedné internetové diskuse. 

Čeho se týkala? 

Šachu, a jak se ukázalo, částečně i mě. Někdo tam napsal něco nenávistného o lidech s autistickými 

sklony, ohradil jsem se, že to není hezký příspěvek. Je lepší to nečíst. 

Klasickým šachovým stereotypem je, že šachista je starší bílý muž. Platí to ještě? 

Na této představě něco je, i když čím dál tím méně, protože šachy dnes výrazně získávají na 

popularitě mezi mladými v Číně, Indii, Arménii, Ázerbájdžánu, takže etnikum i věk z toho můžeme 

vynechat. Ale muži-šachisté stále dost převládají, což může rodiče kruhem vést k tomu, že své 

dcery na šachy nedají. A dívky se v tom prostředí také nemusí cítit úplně dobře: je přece jenom 

soutěživé, klade důraz na abstraktní schopnosti určitého typu a komunikaci a empatii moc 

nepodporuje. 

Bavilo by vás být trenér? 

Nemohl bych trénovat jen tak někoho, a to neříkám, protože bych se chtěl povyšovat. Herní síla 

není zdaleka jedinou kvalifikací trenéra, musí mít také pedagogický talent a umět vykládat 

srozumitelně a systematicky, s čímž mám někdy problémy. Když na přednáškách ukazuji své partie, 



 

 

často mi vytýkají, že postupuji příliš rychle. Asi bych mohl trénovat talentovanou mládež, která by 

se mnou byla schopna udržet krok. 

Zajímá vás politika? 

Spíš pasivně. Sleduji dění ve světě a snažím se mu porozumět, i když je to někdy těžké. Sympatizuji 

s protikorupčními nebo ekologickými hnutími, a to hlavně v případech, kdy se občané angažují 

místně, a třeba i lituji, že se sám více neangažuji. Rád bych častěji chodil k volbám – povede se mi 

to ve čtyřiceti až padesáti procentech případů, protože často bývám o víkendech pryč, takže když se 

volby konají, jsem v cizině a hraji. Kdybych se měl politicky zařadit, asi bych řekl mírně napravo 

od středu, ale nevnímám všechny otázky ideologicky, spíš se snažím porozumět problému a někdy 

dám za pravdu pravici, jindy levici. 

MÁM NOVÉ MUŽE SVÉHO ŽIVOTA! 

Blesk magazín - 25.8.2017 

rubrika: O kom se mluví - strana: 22 - autor: Dušan Spáčil 

posedlá šachem, žít v jiném světě, pohybovat se mezi dětmi s náběhem na genialitu. 

Rozárka naštěstí brzy objevila i jiné věci. Ale šachové myšlení jí zůstalo, využívá ho 

při natáčení svých dokumentárních filmů. * Jak se taková holčička stane šachistkou?...  

Kam za sportem 

Vyškovský deník +5 - 25.8.2017 

rubrika: Sport / Na jižní Moravě - strana: 15 

Řečkovicích. ATLETIKA: 9.30 II. liga družstev mužů a žen v Břeclavi. ŠACHY: 9.45 a 16.00 

Veletržní turnaj v Brně, herna v areálu Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v 

Čichnově ul. v Komíně. PONDĚLÍ ŠACHY: 16.00 Veletržní turnaj v Brně,... 

Kam zajít v příštích dnech za sportem 

chomutovsky.denik.cz - 25.8.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Milan Kubík 

... Polerady, 17 h Cyklistika Vejprty Tour (Pohár Peruna) Start hlavního závodu ve 13 hodin na 

náměstí Tomáše Garrigua Masaryka ve Vejprtech. Šachy Libědická šachovnice 6. ročník šachového 

turnaje pro registrované i neregistrované jednotlivce. Obec Libědice, sál nad místním... 
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Šachy 

Náchodský deník - 26.8.2017 

rubrika: Sport / Náchodsko - strana: 11 - autor: Jaroslav Čáp 

... je pro změnu starostlivou babičkou, která své dlouholeté zkušenosti předává svým 

vnukům. Našim čtenářům přinášíme ukázku z její šachové tvorby. Eduard Dvořák – 

Dagmar Horniaková, mistrovství ČR seniorů, Rychnov n. Kn. 2012, Caro-Kann: 1. 

e4 c6 2. Jc3 d5 3. Jf3 d... 

Na nábřeží v brněnských Černovicích přibudou šachy a lavičky ze dřeva a kamene 

denik.cz - 26.8.2017 

rubrika: Regiony - strana: 00 - autor: Redakce 

... vyrobená ze dřeva a kamene,“ řekla černovická místostarostka Šárka Korkešová. Nová místa na 

sezení doplní tři odpadkové koše a šachové stolky. „Nábřeží Svitavy si zaslouží pozornost. Jeho 

úprava je prioritou radnice. Brňané se zabydlují u řek, rádi se kolem... 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +4 - 26.8.2017 

rubrika: Sport - Na Vyškovsku - strana: 14 

... Porazil ovšem oba vítěze OE Sergeje Karjakina i Levona Aroniana. A s Kasparovem 

obě bleskovky remízoval, takže legendu světového šachu přemohl 2:1. Konečný výsledek v součtu 

obou soutěží: 1. Levon Aronian (Arménie) 24,5, 2. OE3. Sergej Karjakin (Rusko), Hikaru... 

Šachisté různého věku se sešli na mezinárodním turnaji Jeseník Open. O vítězi se 

rozhodne v neděli 

ČRo - olomouc.cz - 26.8.2017 

rubrika: zpravy - strana: 00 - autor: Andrea Švubová 

... Koryťák. Více než polovina šachistů jezdí do Jeseníku na turnaj i se svou rodinou: „Většina sem 

přijíždí i za rekreací, nejen za šachem. Spousta hráčů jezdí do Jeseníku už mnoho let, takže je to pro 

ně taková každoroční dovolená.“Vůbec poprvé přijel na... 

Ligové soutěže za dveřmi. Výběr je pestrý 

Svitavský deník - 26.8.2017 

rubrika: Sport / Svitavsko - strana: 11 - autor: (rh) 
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http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=c7ac03a9-15e1-418c-8c99-9eeb8f3bff63&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=b398c8c0-1455-4a20-aa08-c75721fa4c05&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=92ed24cd-90fd-4ad4-b7c0-2ec3d1ccfde8&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=92ed24cd-90fd-4ad4-b7c0-2ec3d1ccfde8&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=54309696-3b3f-4f5a-932b-a45268abce7e&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

... snížení úrovně soutěží. Prvoligoví zůstávají hokejbalisté i florbalisté, na ligové úrovni bude k 

vidění volejbal, stolní tenis i šachy, nezměnilo se dvojité zastoupení mezi elitou sálového fotbalu. 

Každý si zkrátka najde to svoje. Florbal Další náročná sezona... 

Ligové soutěže za dveřmi. Výběr je pestrý 

svitavsky.denik.cz - 26.8.2017 

rubrika: Fotbal - strana: 00 - autor: Radek Halva 

... snížení úrovně soutěží. Prvoligoví zůstávají hokejbalisté i florbalisté, na ligové úrovni bude k 

vidění volejbal, stolní tenis i šachy, nezměnilo se dvojité zastoupení mezi elitou sálového fotbalu. 

Každý si zkrátka najde to svoje. FLORBAL Další náročná sezona... 

Kraj chce hostit olympiádu pro děti 

Mladá fronta DNES - 26.8.2017 

rubrika: Kraj Karlovarský - strana: 18 

Klínovec lední hokej - Karlovy Vary, Cheb biatlon - Jáchymov, 

Eduard krasobruslení - Ostrov rychlobruslení - Ostrov lyžařský orientační běh - Boží Dar šachy - 

Karlovy Vary umělecká soutěž -hra na elektronické klávesové nástroje - Karlovy Vary 

Ostravské dny podruhé: Ohlušující šachová partie i fenomenální duo String Noise 

ostravan.cz - 26.8.2017 

rubrika: Hudba - strana: 00 - autor: Milan Bátor 

... Cage Chess Show. (Foto: Martin Popelář) Výsledný konglomerát zvuků byl opatřen také vizuální 

projekcí, která měla představovat záznam šachové partie mezi Bobbym Fischerem a Vasilijem 

Smyslovem z roku 1970. I do projekce byl zakomponován prvek nahodilosti, ačkoli nebyla cílen... 

Martina Šťastná ze Šachové akademie VŠTE vyrazí v září do Rumunska na 

Mistrovství Evropy mládeže 

budejckadrbna.cz - 29.8.2017 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 

Dvanáctiletá šachistka Martina Šťastná ze Šachové akademie VŠTE se jako jediná Jihočeška 

probojovala na Mistrovství Evropy mládeže, které se koná od 3. do 16. září v rumunském městě 

Mamaia. Startovat bude v kategorii dívek do 12 let, do níž se nominovala ze 2. místa na Mistrovství 

České republiky. „Ráda bych skončila co nejlépe, na nějakém hezkém místě, ale extra cíl nemám. 

Hlavně abych neskončila poslední,” říká s úsměvem svěřenkyně trenéra Zdeňka Richtra, na jejíž 

přípravě se přednáškami podílí i Marek Vokáč. Na rumunský šampionát se přes léto připravovala 
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studiem diagramů, tedy pozic tahů, a hraním online partií. „Soupeřky neznám. Budou z celé Evropy 

a bude to trochu loterie,” dodává. Martina Šťastná, která studuje českobudějovické Gymnázium 

Jírovcova, se šachy začínala v šesti a od roku 2013 se jim věnuje závodně. Nejprve v klubu Šachová 

škola QCC České Budějovice a od roku 2015 svůj nesporný talent rozvíjí v Šachové akademii 

VŠTE, která existuje od července 2015 jako účelové zařízení českobudějovické Vysoké školy 

technické a ekonomické. Dnes v ní šachy hraje 38 hráčů různých věkových kategorií, především 

dětí a mládeže. Samotnou Martinu Šťastnou ke královské hře přivedli rodiče. „Máme to v rodině. 

Přišlo to tak nějak samo a moc jsem nad tím ani nepřemýšlela a začala jsem šachy hrát. Možná i 

proto, abych nezůstávala za bratry pozadu,“ povídá o svých začátcích mladá sportovkyně. Nejvíc ji 

přitom baví logika samotné hry, nabízející netušené možnosti. I když se na trénincích věnuje hlavně 

rozboru partií a přednáškám zhruba čtyři hodiny týdně, šachy stále bere jen jako svůj koníček a 

bezvadnou zábavu. 

Ochočení soupeři 

Lidové noviny - 29.8.2017 
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světový šach. Hikaru Nakamura zase dostává strašně na frak od Magnuse 

Carlsena, ve vážných partiích s ním vyhrál jenom jednou a prohrál již dvanáctkrát. Přitom David 

Navara má s mistrem světa Magnusem Carlsenem skóre vyrovnané. Ochočení soupeři ale nejsou 

samozřejmě... 

Klub nabízí plavání, turistiku i jógu 

Domažlický deník +7 - 29.8.2017 
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... si mohou vybrat z pestré nabídky přednášek, kulturních akcí, výletů a zájmových 

kroužků. Mezi oblíbené patří např. sborový zpěv, šachy, základy práce s počítačem, 

hovorová němčina, taneční kroužek, plavání, turistika nebo jóga. Aktuálně je na 

programu ve... 

FEJETON: Šachy podle Cimrmana 

neviditelnypes.cz - 30.8.2017 
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simultánce v Madridu hrozil dvojitým šachem, což velmistra znervóznilo natolik, že ohlásil tah na 

G 12, čímž se ocitl zcela mimo šachovnici, a zaznamenal tak vlastně první aut v dějinách šachu.“ 

Můj tatínek vyučuje své vnuky už léta hře v šachy a pravidelně s nimi... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=7a20f3ac-8423-40c1-8e3e-7befde03de87&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=030ddcba-c199-41a1-b1e6-0e35017c1fb0&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=bc7d6d8d-056b-4c96-bc29-ca2573a82db2&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=


 

 

Šachový klub při Obvodním výboru KSČM Praha 5 
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miluje, bez ohledu na věk, státní příslušnost, registraci, šachové tituly či výkonnost Hrací systém: 

bude stanoven podle počtu účastníků turnaje – předběžně plánujeme Švýcarský systém, 7 kol, 2x20 

minut na partii; podle pravidel FIDE pro Rapid šach; Hrací... 

HURÁ NA ŠACHY 

Táborský deník - 31.8.2017 
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Foto autor| Foto: Deník/Jiří Dintar Foto popis| KRÁLOVSKÁ HRA POD ŠIRÝM 

NEBEM. Jedním z prvků, který má oživit táborské náměstí TGM u zemědělské 

školy, se stal šachový stolek. Město dále vyjednává o zapůjčení CITY modulu, který využije k 

reklamním účelům. V době adventního trhu poslouží i jako… 

Chvilka nad šachovnicí 

Nový život - zpravodajský týdeník - 31.8.2017 
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... predposlední. Porazil ovšem oba víteze - Sergeje Karjakina i Levona Aroniana. A s 

Kasparovem obe bleskovky remízoval, takže legendu svetového šachu premohl 2:1. 

Konecný výsledek v souctu obou souteží: 1. Levon Aronian (Arménie) 24,5, 2.-3. 

Sergej Karjakin (Rusko), Hikaru Nakamura... 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 31.8.2017 
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Naši poslední. V Polsku se konalo Mistrovství Evropy juniorských mužstev 

v šachu do 18 let. V konkurenci chlapeckých týmů zvítězilo Německo 11 před 

Srbskem 11 a Chorvatskem 10 bodů. Češi ve složení Jan Vykouk (4,57), Josef 

Havelka (2,5-7), Daniel Kožušek (2-7) a Matyáš Zeman... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=41e28437-2443-4254-bf0c-d9b3b8c5e3b1&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=484178a8-3939-45a5-96f0-19bbe676e250&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=389aed65-8f0e-4a9c-b759-a48cd448e5d4&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=555da57d-4df8-45c8-b23a-c11807e2b253&index=articles_cze_2017q3_v2&qt=&qsmpl=%C5%A1ach&qsr=&qsc=&qa=

