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Zámek Kratochvíle 

Prachatický deník - 1.9.2016 

rubrika: Servis - strana: 16 

tvořený divadelními a hudebními vystoupeními, Víťa Marčík 

ml., divadlo Já to jsem s pohádkou PINOCCHIO, hudba v zahradě. Petanque, Člověče nezlob 

se, šachy nebo dáma, od 9 hodin. 

 

 

Střediska nabízejí kroužky horolezectví i sebeobranu 

Tachovský deník - 1.9.2016 

rubrika: Region / Zpravodajství - strana: 04 - autor: ANDREA PÁNKOVÁ 

... vyzkoušet zdarma. Každoročně nabízí zájmové kurzy také Salesiánské 

středisko mládeže v Plzni. V nabídce sportovní je stolní tenis, šachy nebo třeba 

výtvarka. „Nově jsme přidali hru na na piáno a bubínkování,“ prozrazuje Tereza 

Dubská. Největší zájem je podle n... 

 

 

Šachoví mistři z Boru startují na olympiádě v Baku 

Mladá fronta DNES - 1.9.2016 

rubrika: Kraj Liberecký - strana: 

19 - autor: (sed, ČTK) 

... tým tradičně Rusko s 

Vladimirem Kramnikem na první šachovnici a s průměrným ratingem 2760 bodů. Jenže 

Rusům se na prestižní šachové olympiádě v poslední době příliš nedaří. Z triumfu se 

naposledy radovali v roce 2002 a před dvěma lety v Norsku skončili bez... 

 

 

Rychnov hostil šachový festival seniorů 

Rychnovský deník - 1.9.2016 

rubrika: Sport - Rychnovsko - strana: 21 - autor: (jd, dr) 

ŠACHY Rychnov n. K. – Devět dnů patřilo okresní město šachistům. 

Osmnáctý ročník Rychnovského šachového festival seniorů byl i letos 

oficiálním mistrovstvím ČR seniorů v kategoriích nad 50, 60 a 70 let. A 

bojovalo se do „posledního dechu“. V kategorii nad 50 let... 

 

  



Chudá Uganďanka mistryní šachů. Hollywood zfilmoval její osud 

tyden.cz - 2.9.2016 

rubrika: Film - strana: 00 - autor: ČTK 

Hollywood natočil dvouhodinový snímek o ugandské dívce z 

chudinské čtvrti, která se stala mezinárodně uznávanou 

šachistkou a symbolem emancipace afrických žen. 

Informoval o tom zpravodajský portál BBC. 

Nyní osmnáctiletá Phiona Mutesiová vyrůstala v Katwe, jedné z nejchudších čtvrtí ugandské 

metropole Kampaly. Díky svému talentu a píli se vypracovala mezi nejlepší šachisty Ugandy 

a soutěžila na mezinárodních turnajích. 

V roce 2013 vystoupila Mutesiová na newyorském summitu významných žen z celého světa. 

Získala také grant, který jí pomáhá v podpoře vzdělávání a výuky šachů pro chudé ugandské 

dívky. 

Příběh Mutesiové již dříve inspiroval amerického novináře a spisovatele Tima Crotherse, jenž 

o dívce vydal knihu nazvanou Královna z Katwe. Z této knihy také vychází film společnosti 

Walt Disney, který bude v tomto měsíci postupně uváděn na festivalech a do distribuce. 

Šachy byly a do značné míry stále jsou převážně mužským sportem, ve kterém historicky 

dominovali občané bývalého Sovětského svazu. 

 

Chudá Uganďanka se stala mistryní v šachu a symbolem emancipace. 

Hollywood teď o ní natočil film 

magazin.aktualne.cz - 2.9.2016 

rubrika: Film - strana: 00 - autor: Kultura, ČTK 

spisovatele Tima Crotherse o ugandské dívce, která se stala díky úspěchu v šachu symbolem 

emancipace Indická režisérka Mira Nairová adaptovala román novináře a spisovatele Tima 

Crotherse o ugandské dívce, která se stala díky úspěchu v šachu symbolem emancipace 

afrických... 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +4 - 3.9.2016 

rubrika: Sport - strana: 21 

... utkání Spodný–Dambrauskas (110 tahu), nejkratší rozhodnutá hra skoncila po 15 tazích 

(Krejcí–Cudinovskis a Martišek–Spodný). Rekli o šachu: „V šachu se clovek ucí jenom z 

chyb.“ (Tartakower) František Dittrich Národní listy 1906 Mat 3. tahem. Rešení z minulé... 

 

Čechům se na šachové olympiádě daří, nepodlehli ani silným Američanům 

sport.iDNES.cz - 5.9.2016 

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

I po čtvrtém kole šachové olympiády v Baku udrželi čeští reprezentanti neporazitelnost, 

přestože narazili na jednoho z favoritů - tým USA. Po třech výhrách nad relativně slabšími 

soupeři Češi dokázali s Američany, za které nastoupili tři hráči z elitní světové desítky, 

remizovat 2:2 a v průběžném pořadí jsou osmí.  



Všechny jejich partie skončily remízami. David Navara na první šachovnici znovu ukázal, že 

se mu proti Fabianu Caruanovi daří. Se světovou trojkou má aktivní bilanci tří výher a jedné 

porážky a v Baku s ním černými figurami uhrál po 47 tazích nerozhodný výsledek. 

Ani Wesley So proti Zbyňku Hráčkovi výhodu bílých figur v nejdelší partii nevyužil, přestože 

se o to snažil 60 tahů. Smírně skončily také partie Viktora Lázničky s Hikaru Nakamurou a 

nováčka Vojtěcha Pláta se Samuelem Shanklandem.  

Dosud vedoucí Rusko prohrálo v prestižním duelu s Ukrajinou 1,5:2,5.  

České šachistky porazily Mongolsko 2,5:1,5 a po čtyřech kolech jsou s třemi výhrami a 

jednou porážkou na třicátém místě. 

Šachová olympiáda v Baku 

4. kolo: 

Muži  

ČR - USA 2:2 (Caruana - Navara 0,5:0,5, Láznička - Nakamura 0,5:0,5, So - Hráček 0,5:0,5, 

Plát - Shankland 0,5:0,5), Ukrajina - Rusko 2,5:1,5, Indie - Kuba 2,5:1,5, Ázerbájdžán - 

Rumunsko 3:1, Čína - Itálie 3:1, Nizozemsko - Anglie 3,5:0,5, Bělorusko - Lotyšsko 2,5:1,5. 

Pořadí: 1. Čína 8, 2. Ázerbájdžán 8, 3. Nizozemsko 8, 4. Indie 8, 5. Běloursko 8, 6. Ukrajina 

8, 7. USA 7, 8. ČR 7. 

Ženy 

ČR - Mongolsko 2,5:1,5 (Woreková - Nominová 1:0, Batchimegová - Olšarová 0,5:0,5, 

Sikorová - Enchtuulová 0:1, Lchamusrenová - Rodshtein 0:1), Rusko - Maďarsko 2,5:1,5, 

Ukrajina - Francie 3,5:0,5, Indie - Izrael 2:2, Čína - Lotyšsko 2,5:1,5, Srbsko - Švédsko 3:1, 

Kazachstán - Litva 2,5:1,5. 

Pořadí: 1. Ukrajina 8, 2. Srbsko 8, 3. Rusko 8, 4. Kazachstán 8, 5. Rumunsko 7, ...30. ČR 6. 

 

Čeští šachisté uhráli na olympiádě v Baku remízu s USA 

denik.cz - 5.9.2016 

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

Baku (Ázerbajdžán) - Čeští reprezentanti si na šachové olympiádě v Baku udrželi 

neporazitelnost i po čtvrtém kole. Po třech výhrách nad relativně slabšími soupeři uhráli 

remízu 2:2 s jedním z hlavních favoritů - týmem Spojených států, v němž proti nim nastoupili 

tři hráči z elitní světové desítky. V průběžném pořadí Češi postoupili na osmé místo. 

Všechny jejich partie skončily remízami. David Navara na první šachovnici znovu ukázal, že 

se mu proti Fabianu Caruanovi daří. Se světovou trojkou má aktivní bilanci tří výher a jedné 

porážky a v Baku s ním černými figurami uhrál po 47 tazích nerozhodný výsledek. 

Ani Wesley So proti Zbyňku Hráčkovi výhodu bílých figur v nejdelší partii nevyužil, přestože 

se o to snažil 60 tahů. Smírně skončily také partie Viktora Lázničky s Hikaru Nakamurou a 

nováčka Vojtěcha Pláta se Samuelem Shanklandem. Dosud vedoucí Rusko prohrálo 

v prestižním duelu s Ukrajinou 1,5:2,5. 

České šachistky porazily Mongolsko 2,5:1,5 a po čtyřech kolech jsou s třemi výhrami a 

jednou porážkou na třicátém místě. 

 

 



Výsledkový servis 

Brněnský deník - 5.9.2016 

rubrika: sport výsledkový servis - strana: 25 

... Celkove: 1. Šimko 42, 2. Jaulin 40, 3. Krc 39. Prubežné poradíMCR(po 

5 z 6 závodu): 1. Jaulin 214, 2. Szvoboda (Mad./KTM) 189, 3. Krc 181. 

ŠACHY Šachová olympiáda v Baku: 3. kolo: Muži: CR – Uzbekistán 3:1 

(Navara – Kasimdžanov 1:0, Vachidov – Láznicka 0:1, Hrácek –... 

 

šachy 

sport.cz - 6.9.2016 

rubrika: Ostatní - strana: 00 

Čeští reprezentanti porazili v pátém kole šachové olympiády v Baku Slovinsko 3:1 a se čtyřmi 

výhrami a jednou remízou jim patří čtvrté místo. Před nimi je s plným počtem bodů trojice 

Nizozemsko, Ukrajina, Indie. Čeští reprezentanti porazili v pátém kole šachové... 

 

Češi jsou po výhře nad Slovinskem na šachové olympiádě čtvrtí 

sport.iDNES.cz - 6.9.2016 

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

Česká jízda na šachové olympiádě v Baku pokračuje. Výběr mužů v pátém kole porazil 

Slovinsko 3:1 a se čtyřmi výhrami a jednou remízou mu patří už čtvrté místo. Lepší je s 

plným počtem bodů jen trojice Nizozemsko, Ukrajina, Indie. Česká výhra se tentokrát 

zrodila... 

 

 

Neuvěřitelná věrnost řemeslu 

Lidové noviny - 6.9.2016 

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

Český olympijský nováček Plát rozhodl obětí dámy ŠACHY Víte, co 

to je vytrvalost, dlouhověkost a loajalita v kontextu šachových rubrik? Leonard Barden! 

Dlouho jsem ho znal jen jako autora šachové rubriky ve Financial Times a až teprve nedávno 

jsem se o něm dozvěděl něc... 

 

 

Nové schody a šachové stolky zatím nebudou 

Týdeník Sokolovska - 7.9.2016 

strana: 03 - autor: (roc) 

Sokolov – Slibovaná oprava schodů v Husových 

sadech v centru Sokolova se letos odkládá. Přihlásila 

se totiž pouze jediná firma, která navíc odstoupila, a výběrové řízení se tak bude muset 

opakovat. „Přihlásila se nám pouze jediná firma, která poté od smlouvy odstoupila. Velmi nás 

to mrzí,… 



Rozvíjejte myšlení v šachovém klubu 

Klatovský deník - 7.9.2016 

rubrika: klatovsko tip liga sport - strana: 19 - autor: (tk) 

Klatovy – Pro zájemce o šachy ve věku od 5 do 16 let nabízí Šachklub Sokol 

Klatovy kroužky od úrovně začátečníků až po pokročilé. Nábory začínají příští 

týden a potrvají do začátku října. Kroužky se konají v klatovské sokolovně 

„Šachy jsou vynikající... 

 

 

Kvalita a síla hráčů předčila minulé ročníky turnaje 

Berounský deník - 7.9.2016 

rubrika: Berounsko / Zpravodajství - strana: 02 - autor: RADKA KOČOVÁ 

Posvícenský turnaj v bleskové šachové hře se v Hostomicích konal už po 

sedmnácté. Hostomice pod Brdy – Šestasedmdesát hráčů z osmatřiceti oddílů z 

celé republiky. To je účast letošního Posvícenského turnaje v bleskové hře, 

který se konal v Hostomicích... 

 

Stále neporažení šachisté! 

Haló noviny - 7.9.2016 

rubrika: Ze sportu - strana: 16 

Čeští reprezentanti si na šachové olympiádě v Baku udrželi 

neporazitelnost i po čtvrtém kole. Po třech výhrách nad relativně slabšími soupeři uhráli 

remízu 2:2 s jedním z hlavních favoritů - týmem USA. Proti našim nastoupili tři hráči ze 

světové desítky. V... 

 

BUDOUCNOST PATŘÍ TĚM, KTEŘÍ MAJÍ CHYTRÉ OTÁZKY 

Hospodářské noviny - 7.9.2016 

rubrika: Sociální sítě Miloše Čermáka - strana: 22 - autor: Miloš Čermák 

musíme zvolit sami Kelly jako příklad uvádí Garryho Kasparova a jeho slavnou 

porážku v šachové partii s počítačem IBM Deep Blue. Neznamenalo to konec 

šachu jako hry, což tehdy někteří předpovídali. Naopak, šachy se pak staly 

dokonce populárnějšími. A nejlepší... 

 

šachy 

sport.cz - 8.9.2016 

rubrika: Ostatní - strana: 00 

Čeští šachisté na olympiádě v Baku remízovali v šestém kole s Gruzií 2:2 a zůstávají na 

čtvrtém místě. Stejně bodů má ale deset družstev, pořadí se může hodně měnit a Češi budou 

hrát v příštím kole s Ruskem, které má v Baku vůbec nejsilnější sestavu. V čele je bez ztráty 

bodu Indie, přestože se… 

  



Klatovy hostí MČR mládeže v rapid šachu 

Klatovský deník - 8.9.2016 

rubrika: Sport/Klatovsko - strana: 17 - autor: DAVID 

KOJAN 

Šachy Klatovy – Mladí šachisté z celé republiky se tento víkend sejdou v Klatovech, kde 

tamní šachklub pořádá mistrovství České republiky v rapid šachu. Soutěž se bude konat v 

klatovském kulturním domě 10. a 11. září. Slavnostní zahájení bude v sobotu v 9 hodin, od... 

 

Stráž hostila turnaj o přeborníka Libereckého kraje v bleskovém šachu 

ceskolipsky.denik.cz - 8.9.2016 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Radek Valenta 

Stráž hostila turnaj o přeborníka Libereckého kraje v bleskovém šachu 

Stráž pod Ralskem - Pětadvacet šachistů nejen z Libereckého kraje se zúčastnilo 22. ročníku 

turnaje v bleskovém šachu, který se konal ve Stráži pod Ralskem jako krajský přebor. 

Pětadvacet šachistů nejen z Libereckého kraje se zúčastnilo 22. 

ročníku turnaje v bleskovém šachu, který se konal ve Stráži pod 

Ralskem jako krajský přebor. Foto: archiv 

„No, popravdě říkám, že o titul krajských přeborníků v bleskovém 

šachu usilovalo z našeho regionu tak maximálně sedm hráčů. Ti 

ostatní, stejně jako hosté z Povrlů, Děčína, Prahy a jiných klubů si 

přijeli především zahrát náš oblíbený turnaj a zasoutěžit si 

o zajímavé ceny, věnované od sponzorů," informoval Jan Malec, ředitel tradičního šachového 

klání, kde se letos nečekaně bojovalo pouze o celkové druhé místo. 

Junior Jiří Liška z Nového Boru doslova „vypálil rybník" všem. „Jirka bez jediné ztráty 

opanoval celkové pořadí, čímž samozřejmě získal i první příčku," potvrdil Malec. 

O další místa se ovšem sváděly dramatičtější a vyrovnanější boje. Nakonec se štěstí přiklonilo 

k Marku Gombalovi, který bral stříbro. 

Naopak závěr turnaje se nevydařil Jiřímu Jarešovi. 

„Celý turnaj se pohyboval na medailových pozicích, ale poslední dvě kola zaknihoval malou 

rošádu (dvě 0 za 2 prohry, pozn. red.), a proto krajský bronz musel přepustit Ščerbovi," pravil 

Jan Malec. 

Umístění do 10. místa: 

1. Jiří Liška (1. Novoborský ŠK) 

2. Marek Gombala (TJ Slavia Liberec) 

3. Jindřich Melich (Praha-Pankrác) 

4. Roman Boreš (SK Děčín) 

5. Jiří Ščerba (TJ UD Hamr) 

6. Ondřej Pražák (TJ Jiskra Tanvald) 

7. Miloslav Partl (Praha-Kbely) 

8. Jiří Jareš (TJ Slavia Liberec) 

9. Michal Bürgermeister (Šachy Povrly) 

10. Miroslav Honců (ŠK Česká Lípa) 

 

http://ceskolipsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=sachy-turnaj-prebornik-kraje-bleskovy-straz-sport-16


Češi drží na šachové olympiádě po remíze s Gruzií čtvrté místo 

sport.iDNES.cz - 8.9.2016 

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

Čeští šachisté na olympiádě v Baku remizovali v šestém kole s Gruzií 2:2 a zůstávají na 

čtvrtém místě. Stejně bodů má ale deset družstev, pořadí se může hodně měnit a Češi budou 

hrát v příštím kole s Ruskem, které má v Baku vůbec nejsilnější sestavu.  

V čele je bez ztráty bodu Indie, přestože se musí obejít bez exmistra světa Višvánáthána 

Ánanda. 

Po dni volna se jedenáctikolový turnaj přehoupl do druhé poloviny. Češi byli v souboji s 

Gruzínci podle průměrného koeficientu mírným favoritem, ale ani na jedné šachovnici to 

nepotvrdili.  

Všechny čtyři partie, v nichž Navara a Hráček hráli bílými a Láznička s Plátem černými 

figurami, skončily remízami. 

Ženy hrály s béčkem hostitelské země 2:2 a jsou na 47. místě. 

Šachová olympiáda v Baku 

6. kolo: 

Muži: ČR - Gruzie 2:2 (Navara - Džobava 0,5:0,5, Mčedlišvili - Láznička 0,5:0,5, Hráček - 

Panculaja 0,5:0,5, Gelašvili - Plát 0,5:0,5), Indie - Nizozemsko 2,5:1,5, USA - Ukrajina 

2,5:1,5, Rusko - Německo 3:1, Čína - Argentina 2,5:1,5, Ázerbájdžán - Řecko 2:2. 

Pořadí: 1. Indie 12, 2. USA 11, 3. Nizozemsko 10, 4. ČR 10, 5. Gruzie 10, 6. Čína 10. 

Ženy: ČR - Ázerbájdžán B 2:2 (Mamedjarová - Woreková 0,5:0,5, Havlíková - Abdullaová 

1:0, Chalafová - Sikorová 0,5:0,5, Rodshtein - Fataljevová 0:1), Ukrajina - Rusko 2:2, 

Rumunsko - Čína 2:2, Polsko - Vietnam 3:1, Gruzie - Ázerbájdžán 2:2. 

Pořadí: 1. Rusko 11, 2. Ukrajina 11, 3. Polsko 10, 4. Rumunsko 10, 5. Indie 10, 6. 

Ázerbájdžán 10...47. ČR 7. 

 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +4 - 8.9.2016 

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

Tomek, 33. Zdeněk Fabian (oba MKS Vyškov) – všichni 4,5 bodu atd. V 

ŠACHU. Pravidelné šachové okénko na ČT sport přináší v aktuálním 

vydání jako hosta ve studiu Tadeáše Kriebela, se kterým se moderátor Martin Petr věnuje 

šachové olympiádě v Baku, ME mládeže a... 

 

V Chebu se utká na otevřeném turnaji družstev přes sto šachistů 

Chebský deník +2 - 8.9.2016 

rubrika: Sport/regionální události - strana: 17 - autor: (pil) 

... do 10. 9. 2016, později přihlášení až do 17. 9. do 9.30 hod. platí 300 korun). 

ŠK Valdštejn Cheb tímto srdečně zve všechny příznivce šachu včetně 

veřejnosti, vždyť kdy se naskytne možnost v Chebu vidět více jak sto šachistů 

v akci a zároveň i jistě zajímavé... 



Prohra s Ruskem odsunula šachisty na olympiádě na 18. místo 

denik.cz - 9.9.2016 

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

Baku (Ázerbajdžán) - V sedmém kole šachové olympiády v Baku utrpěli čeští reprezentanti 

první porážku. Rusové nechali odpočívat exmistra světa Vladimira Kramnika, přesto vyhráli 

tři ze čtyř partií. Jedinou remízu uhrál Vlastimil Babula bílými s Alexandrem Griščukem na 

čtvrté šachovnici. Zopakovat senzační výhru z minulé olympiády se nepovedlo, naopak 

hladká prohra 0,5:3,5 odsunula český tým ze čtvrtého až na 18. místo. 

Sergej Karjakin, vyzývatel Magnuse Carlsena v boji o šachový trůn, porazil na první 

šachovnici bílými Davida Navaru za pouhých 24 tahů a jen o málo déle čelil Zbyněk Hráček 

na trojce. Tam hraje Jan Něpomňaščij v excelentní formě a dosud jako jediný vyhrál všech 

sedm partií. Naprázdno vyšel i Viktor Láznička bílými v partii s Jevgenijem Tomaševským. 

Ženy porazily Chorvatsko 2,5:1,5 a posunuly se na 38. příčku. Poprvé na turnaji však prohrála 

česká jednička Joanna Woreková na první šachovnici. 

 

 

Kdy a kam v regionu za sportem 

klatovsky.denik.cz - 9.9.2016 

rubrika: Ostatní sporty - strana: 00 - autor: Tomáš Kanta 

12 km; předpokládaný konec závodu: 15.00; trénovat na trati lze už od soboty od 11 hodin; 

více na www.enduroserie.cz. ŠACHY Kulturní dům Klatovy Mistrovství ČR mládeže v rapid 

šachu: SO 10. září od 9 do 16.20 hodin a NE 11. září od 8.30 do 11.20 hodin; slavnostní... 

 

Prohra s Ruskem odsunula šachisty na olympiádě na 18. místo 

sport.cz - 9.9.2016 

rubrika: Ostatní - strana: 00 

V sedmém kole šachové olympiády v Baku utrpěli čeští reprezentanti první porážku. Rusové 

nechali odpočívat exmistra světa Vladimira Kramnika, přesto vyhráli tři ze čtyř partií. Jedinou 

remízu uhrál Vlastimil Babula bílými s Alexandrem Griščukem na čtvrté šachovnici.... 

 

Šachisté na olympiádě porazili klubové spoluhráče z Polska 

denik.cz - 10.9.2016 

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

Baku (Ázerbajdžán) - Čeští reprezentanti v osmém kole šachové olympiády v Baku porazili 

Polsko 2,5:1,5 a vylepšili si náladu po páteční hladké prohře s Ruskem. O jejich vítězství 

rozhodl Viktor Láznička, který na druhé šachovnici porazil černými figurami Jana-Krzysztofa 

Dudu. Český tým se v průběžném pořadí posunul na 12. místo a v neděli ho čeká 

Nizozemsko. 

Duel osmého kola měl pro řadu hráčů pikantní příchuť, neboť David Navara, Láznička, 

Vlastimil Babula a Poláci Radoslaw Wojtaszek a Mateusz Bartel jsou spoluhráči 

z Novoborského šachového klubu, s nímž letos vyhráli extraligu. Poláci byli přitom podle 

průměrného koeficientu favority, ale k výhře jim to nepomohlo. 



Ženy remizovaly s Estonskem 2:2, a po osmém kole jim patří 37. místo. Body za vítězství 

Češkám získaly Kristýna Havlíková s černými a Tereza Rodshtein s bílými figurami. Jejich 

dalšími soupeřkami budou reprezentantky Uzbekistánu. 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Břeclavský deník +4 - 10.9.2016 

rubrika: Sport/Na Břeclavsku - strana: 17 

1–0 Víte, že: Jednou z nejvetších senzací 4. kola šachové olympiády žen bylo vítezství 

lotyšské ministryne financí Dany Reizniece (2243) nad mistryní sveta Hou Yifan z Cíny 

(2658)? Rekli o šachu: „Kdo se bojí hrát s izolovaným pešcem, mel by šachu zanechat.“... 

 

Šachisté porazili Nizozemsko a jsou na olympiádě pátí 

isport.cz - 11.9.2016 

rubrika: Sport - strana: 00 

Český šachista David Navara | foto: Michal Klíma, MAFRA  

Čeští reprezentanti zdolali na šachové olympiádě v Baku v 

devátém kole favorizované Nizozemsko 2,5:1,5 a 

postoupili na páté místo.  

Při třech remízách se o vítězný výsledek postaral stejně 

jako v sobotu proti Polsku Viktor Láznička, který na druhé 

šachovnici bílými figurami porazil Erwina L ́Amiho. 

Cennou remízu uhrál na první šachovnici černými David Navara proti dvanáctému hráči 

světového žebříčku Anishi Girimu. Půl bodu připsali také Zbyněk Hráček a Vojtěch Plát proti 

šachistům, kteří jsou v žebříčku vysoko nad nimi. V předposledním kole se Češi utkají s 

Ukrajinou, která bojuje se Spojenými státy o celkové vítězství. 

Ženy prohrály s Uzbekistánem 1:3, když ani jedna partie neskončila remízou, a klesly na 48. 

místo. Jedinou výhru zaznamenala Kristýna Havlíková, která si vede z celého družstva 

nejlépe a z osmi odehraných partií má čtyři výhry a 5,5 bodu. 

Šachová olympiáda v Baku 

9. kolo 

Muži 

Česko - Nizozemsko 2,5:1,5 (Giri - Navara 0,5:0,5, Láznička - L ́Ami 1:0, Van Wely - 

Hráček 0,5:0,5, Plát - Van Kampen 0,5:0:5), Ukrajina - Indie 2,5:1,5, USA - Norsko 3:1, Írán 

- Anglie 2:2, Rusko - Ázerbájdžán 3:1, Gruzie - Maďarsko 2,5:1,5. 

Pořadí: 1. USA 16, 2. Ukrajina 16, 3. Rusko 15, 4. Gruzie 14, 5. ČR 14, 6. Indie 14. 

Ženy 

Uzbekistán - Česko 3:1 (Woreková - Numinová 0:1, Točirjonovová - Havlíková 0:1, 

Sikorová - Gevorkjanová 0:1, Kurbonbojevová - Rodshtein 1:0), Čína - USA 2,5:1,5, Polsko - 

Izrael 3,5:0,5, Rusko - Vietnam 2,5:1,5, Ukrajina - Ázerbájdžán 3,5:0,5. 

Pořadí: 1. Čína 16, 2. Polsko 15, 3. Ukrajina 14, 4. Rusko 14, 5. Indie 14, 6. USA 14, ...48. 

ČR 10. 



Šachisté na olympiádě postoupili na páté místo 

sport.cz - 11.9.2016 

rubrika: Ostatní - strana: 00 

Čeští reprezentanti na šachové olympiádě v Baku porazili v devátém kole favorizované 

Nizozemsko 2,5:1,5 a postoupili na páté místo. Při třech remízách se o vítězný výsledek 

postaral stejně jako v sobotu proti Polsku Viktor Láznička, který na druhé šachovnici bílými 

figurami porazil Erwina L´Amiho. 

Cennou remízu uhrál na první šachovnici černými David Navara proti dvanáctému hráči 

světového žebříčku Anishi Girimu. Půl bodu připsali také Zbyněk Hráček a Vojtěch Plát proti 

šachistům, kteří jsou v žebříčku vysoko nad nimi. V předposledním kole se Češi utkají s 

Ukrajinou, která bojuje se Spojenými státy o celkové vítězství. 

Ženy prohrály s Uzbekistánem 1:3, když ani jedna partie neskončila remízou, a klesly na 48. 

místo. Jedinou výhru zaznamenala Kristýna Havlíková, která si vede z celého družstva 

nejlépe a z osmi odehraných partií má čtyři výhry a 5,5 bodu. 

Šachová olympiáda v Baku 

9. kolo: 

Muži: 

ČR - Nizozemsko 2,5:1,5 (Giri - Navara 0,5:0,5, Láznička - L´Ami 1:0, Van Wely - Hráček 

0,5:0,5, Plát - Van Kampen 0,5:0:5) 

Ukrajina - Indie 2,5:1,5 

USA - Norsko 3:1 

Írán - Anglie 2:2 

Rusko - Ázerbájdžán 3:1 

Gruzie - Maďarsko 2,5:1,5 

Pořadí: 

1. USA 16 

2. Ukrajina 16 

3. Rusko 15 

4. Gruzie 14 

5. ČR 14 

6. Indie 14 

Ženy: 

Uzbekistán - ČR 3:1 (Woreková - Numinová 0:1, Točirjonovová - Havlíková 0:1, Sikorová - 

Gevorkjanová 0:1, Kurbonbojevová - Rodshtein 1:0) 

Čína - USA 2,5:1,5 



Polsko - Izrael 3,5:0,5 

Rusko - Vietnam 2,5:1,5 

Ukrajina - Ázerbájdžán 3,5:0,5 

Pořadí: 

1. Čína 16 

2. Polsko 15 

3. Ukrajina 14 

4. Rusko 14 

5. Indie 14 

6. USA 14 

... 

48. ČR 10 

 

 

Rozvíjejte myšlení v šachovém kroužku 

Klatovský deník - 12.9.2016 

rubrika: Sport - Klatovsko - strana: 21 - autor: (tk) 

Šachy Klatovy – Pro zájemce o šachy ve věku od 5 do 16 

let nabízí Šachklub Sokol Klatovy kroužky od úrovně začátečníků až po pokročilé. Nábory 

začínají tento týden a potrvají do začátku října. Kroužky se konají v klatovské sokolovně 

„Šachy jsou... 

 

Turnaj 

Pražský deník - 12.9.2016 

rubrika: Servis - strana: 08 

Šachové klání Karlín se dnes promění v šachovnici. Koná se tu totiž den 

šachových turnajů. První partie se odehrají už odpoledne. Účastníky bude 

provázet šachista a spisovatel Rudolf Soukal. Nenechte si ujít jedinečnou 

možnost pozorovat hru profesionálů a nebo si... 

 

Šachisté porazili Nizozemsko a jsou na olympiádě pátí 

denik.cz - 12.9.2016 

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

Baku (Ázerbajdžán) - Čeští reprezentanti na šachové olympiádě v Baku porazili v devátém 

kole favorizované Nizozemsko 2,5:1,5 a postoupili na páté místo. Při třech remízách se 

o vítězný výsledek postaral stejně jako v sobotu proti Polsku Viktor Láznička, který na druhé 

šachovnici bílými figurami porazil Erwina L´Amiho. 



Cennou remízu uhrál na první šachovnici černými David Navara proti dvanáctému hráči 

světového žebříčku Anishi Girimu. Půl bodu připsali také Zbyněk Hráček a Vojtěch Plát proti 

šachistům, kteří jsou v žebříčku vysoko nad nimi. V předposledním kole se Češi utkají 

s Ukrajinou, která bojuje se Spojenými státy o celkové vítězství. 

Ženy prohrály s Uzbekistánem 1:3, když ani jedna partie neskončila remízou, a klesly na 

48. místo. Jedinou výhru zaznamenala Kristýna Havlíková, která si vede z celého družstva 

nejlépe a z osmi odehraných partií má čtyři výhry a 5,5 bodu. 

 

 

Opavský šachista bojoval na šampionátu 

REGION OPAVSKO - 13.9.2016 

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

ŠACHY Za účasti více než 1300 mladých šachistek a šachistů starého 

kontinentu se v Praze uskutečnilo Mistrovství Evropy mládeže. Talentovaní 

sportovci bojovali v kategoriích B (Boys - chlapci) nebo G (Girls - dívky) 8, 10, 

12, 14, 16, 18. Slezan Opava v kategorii Boys 16... 

 

Zaujalo nás 

Českolipský deník - 13.9.2016 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 

Šachisté Nového Boru bojují na olympiádě Páté místo drží na 42. šachové 

olympiádě v Baku český mužský výběr, ve kterém nechybí ani hráči 1. 

Novoborského šachového klubu. V devátém kole porazila česká výprava 

favorizované Nizozemí. Při třech remízách se o... 

 

 

Ministryně vyškolila mistryni 

Lidové noviny - 13.9.2016 

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

ŠACHY Drama na olympiádě vrcholí. Američané společně s 

Ukrajinou vedou po devíti kolech o bod před třetím Ruskem a o dva body před trojicí Gruzie, 

Česká republika a Indie. Výsledky českých reprezentantů jsou prozatím fantastickým 

úspěchem (průběžně 5. místo, když... 

 

Dny evropského dědictví v Žatci: Obří šachy, kuželky, hudba nebo výstava hub 

zatecky.denik.cz - 14.9.2016 

rubrika: Kultura - strana: 00 - autor: Redakce 

... radnice se uskuteční v době od 9 do 15 šachový turnaj ŠK Magic Žatec a dva 

nejúspěšnější účastníci sehrají v 16 hodin „živé šachy" pro veřejnost přímo na 

šachovnici na náměstí Svobody před morovým sloupem. Ve vestibulu radnice 

připravují svoje taneční... 



Tipy Deníku v okolí Prahy 

Pražský deník - 14.9.2016 

rubrika: Praha/Praha-východ, Praha-západ - strana: 07 

17:30 hodin Vzhledem k tomu, že rok 2016 je pojímán jako rok Věry 

Menčíkové, tedy první mistryně světa v šachu, připravil Šachový oddíl sérii 

přednášek. Zájemci se dozví zajímavosti ze světa šachů. Místo konání: Městské 

muzeum Na Hrádku 464 Čelákovice Módní... 

 

 

Horní Jelení zažilo historicky první návštěvu české hlavy státu 

pardubicky.denik.cz - 14.9.2016 

rubrika: Moje Pardubicko - strana: 00 - autor: Tomáš Dvořák 

dosud nepoužívaný," sdělil Miloš Zeman. Šachy? Sport bez faulů V Horním Jelení se 

prezident vyznal i ze svého vztahu ke sportu. „Je veskrze pozitivní. Kromě veslování na 

rybníku a občasných procházkách na rychlokole mám jeden sport obzvláště rád. Tím jsou 

šachy. Při... 

 

Miloš Zeman: Když bylo ticho, tak jsem zařval, Tcheco, Tcheco, Tcheco! 

prvnizpravy.cz - 14.9.2016 

rubrika: zprávy - strana: 00 

"Chtěl bych vám sdělit, že v okamžiku, kdy se šachy stanou olympijským sportem, vstoupím 

mezi vás a budu se rovněž ucházet o účast na budoucí olympiádě," prohlásil prezident ČR 

Miloš Zeman při setkání s olympioniky na Pražském hradě po LOH v Riu. "Oblékl jsem si... 

 

POD VIADUKTEM SE HRÁLY ŠACHY 

Pražský deník - 15.9.2016 

rubrika: Praha - Z pražských čtvrtí - strana: 05 

Foto popis| viaduktem v Karlíně ve znamení šachů. Akci uspořádala 

iniciativa Viadukt kreativní ve spolupráci se Svazem šachistů ČR. Šanci vyzkoušet si 

královskou hru měla široká veřejnost. Hrou provázel spisovatel a předseda šachového oddílu 

TJ Dukla Praha Rudolf Soukal.... 

 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 15.9.2016 

rubrika: Sport/Na jižní Moravě - strana: 17 - autor: (kal) 

kategoriích 10-14 let bojovali o republikové tituly v rapid šachu. Jihomoravanům patří tři 

zlaté medaile! Uvádíme medailisty a další úspěšné Jihomoravany v jednotlivých kategoriích: 

D 10: 1. Lucie Fizerová 7,5(9), 2. Kateřina Fárková (obě Beskydská šach. škola) 7, 3.... 

 

 



Horní Jelení zažilo historicky první návštěvu české hlavy státu 

denik.cz - 15.9.2016 

rubrika: Pardubický kraj - strana: 00 - autor: Tomáš Dvořák 

dosud nepoužívaný," sdělil Miloš Zeman. Šachy? Sport bez faulů V Horním Jelení se 

prezident vyznal i ze svého vztahu ke sportu. „Je veskrze pozitivní. Kromě veslování na 

rybníku a občasných procházkách na rychlokole mám jeden sport obzvláště rád. Tím jsou 

šachy. Př... 

 

Zájem o zařazení školáků do DDM roste, volný čas tam nyní tráví už přes tisíc 

dětí 

Benešovský deník - 15.9.2016 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: ZDENĚK KELLNER 

... pro ně otevřelo i kroužky zcela nové. ...3 Zájem o zařazení školáků do DDM... Dokončení 

ze strany 1 Zájemci se tam mohou naučit hrát šachy, dostanou základy francouzštiny, 

žurnalistiky v dětské redakci nebo se z nich hrou mohou stát malí přírodovědci. Zájem o... 

 

Rozhovor s Janem Chlumským 

ČRo Radiožurnál - 15.9.2016 

pořad: Dvacítka Radiožurnálu - vysíláno: 17:06 - pořadí zprávy: 01 

chodí velice málo. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka -------------------- Počkejte, kontrolujete i 

šachy? Jan CHLUMSKÝ, vedoucí úseku dopingových kontrol, Český antidopingový výbor --

------------------ Ano, i šachy kontrolujeme, ale výjimečně. Helena ŠULCOVÁ,... 

 

Šachy 

Kutnohorský deník - 16.9.2016 

rubrika: Servis - strana: 06 

Kouzlo šachového diagramu Po prázdninové přestávce publikujeme zajímavou dvojtažku pro 

„zahřátí“, s nečekaným úvodníkem a dvěma svůdnostmi. Originál pro vás připravil Stan. 

Juříček ze Vsetína. Úkol č. 868 Bílý táhne a dá mat 2. tahem Řešení soutěžního úkolu č. 867 

(M. Hacaperka) 1. Sg6+Kd7… 

 

Poirot v akci, mistryně v šachu a zranitelné oběti 

tyden.cz - 16.9.2016 

rubrika: Literatura - strana: 00 - autor: Vladěna Ptáčková 

hráč a sběratel šachových rekvizit a dokonce i majitel největší soukromé knihovny a archivu 

týkajících se šachů. Má za sebou na stovky článků o šachových turnajích a mistrovstvích. 

Osobnostmi šachu se také zabývá už dlouhou dobu, napsal například knihu Richard Réti... 

 

 

 



O POHÁR HALÓ NOVIN 

Haló noviny - 16.9.2016 

rubrika: Ze sportu - strana: 15 - autor: (za) 

... převzal první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek. Právo startu má 

každý, kdo královskou hru miluje, bez ohledu na věk, registraci, šachové tituly 

či výkonnost. Startovné se neplatí, dobrovolnosti se však meze nekladou. 

Přihlášky můžete podávat telefonicky nebo... 

 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +4 - 17.9.2016 

rubrika: Sport na Vyškovsku - strana: 21 

... samy. Takže zde přinášíme aspoň dvě ukázky hry našich nadějí: Stalmach, Richard – 

Kureš, Michael [D15] MČR mládeže v rapid šachu (6.5), 10.9.2016 1.d4 d5 2. Jf3 Jf6 3.c4 c6 

4. Jc3 a6 5.b3 b5 6.e3 Sg4 7. Sd3 e6 8.0–0 Sd6 (Ve slovanské obraně teoretici často... 

 

 

Letní šachový tábor měl úspěšnou premiéru 

Hradecký deník - 17.9.2016 

rubrika: Hradecko/U nás doma - strana: 17 - autor: Svatava Ptáčková 

Hradec Králové - V srpnu se sjelo do velmi příjemného Penzionu Lovrana v Janských 

Lázních 38 mladých šachistů převážně z Královéhradeckého kraje, ale také z Pardubického 

kraje a z Prahy. 

Letní šachový tábor ŠŠPM Lipky Hradec Králové v Janských Lázních.Foto: 

archiv oddílu 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník tábora pořádaného 

klubem ŠŠPM Lipky HK, byl počet hráčů pro pořadatele pěkným 

překvapením. Včetně trenérů a vedoucích tak byla kapacita 

penzionu prakticky vyčerpána. 

Mladé šachisty čekal týden jak intenzivního šachového tréninku 

pod vedením silných a věkově blízkých trenérů (IM Tomáš Kraus, WFM Nataša Richterová, 

FM Luboš Roško, KM Tomáš Ptáček a KMž Kateřina Vlčková,), tak i další atraktivní 

sportovní a zájmové aktivity, které k takové akci náleží (sport, hry, anglický jazyk, keramická 

dílna atd.). 

Celým pobytem účastníky provázela celotáborová hra na aktuální téma Pokémoni na základě 

mobilní aplikace Pokémon GO, kterou pro podmínky tábora detailně zpracoval Vadim 

Kablukov. Vše probíhalo pod taktovkou hlavní vedoucí a zdravotnice tábora Svatavy 

Ptáčkové, která má s organizováním obdobných pobytů mnohaleté zkušenosti ve spolupráci 

s majitelem penzionu Davidem Lorencem, který se svým týmem vytvořil pro tábor velmi 

dobré podmínky včetně vynikající stravy. 

Po příjezdu a ubytování byli účastníci rozděleni do čtyř vyrovnaných sportovních skupin 

(přijeli již zkušení hráči od ročníku 2001 až po benjamínky ročníku 2009) pro celotáborovou 

hru a večer po zahajovacím šestikolovém turnaji do čtyř šachových skupin dle své 

http://hradecky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=sachy-sachiste-letni-sachovy-tabor-sspm-lipkyhk-hradec-deti-penzion-lovrana-janske-lazne170916-hk2


výkonnosti. Dalších pět dnů probíhal táborový program podle plánovaného scénáře, a protože 

i počasí bylo perfektní, veškeré aktivity se podařilo naplnit a i šachová výuka mohla probíhat 

v příjemném venkovním prostředí. 

Protože týden utekl jako voda, v následujícím dopoledni již 

nezbývalo nic jiného, než tábor zakončit a rozloučit se s hráči, 

trenéry a vedoucími i s provozovateli penzionu. 

Všem děkuji za perfektní průběh akce, stejně tak jako 

rodičům, kteří své děti na akci přihlásili a zajistili jejich 

příjezd i odjezd. 

Na příští léto bude klub připravovat další táborovou akci, jejíž 

termín bude teprve doladěn. 

 

 

Král, královna, pěšáci, věže, střelci. Před radnicí v Žatci se hrály obří šachy 

Žatecký a lounský deník - 19.9.2016 

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

Žatec /FOTOGALERIE/ - Figurky představovali převlečení 

lidé. Pohybovali se přesně podle toho, co se dělo na soutěžní 

šachovnici. 

Zajímavou atrakci viděla více než stovka diváků v sobotu 

17. září odpoledne před žateckou radnicí. Hrály se tam obří 

šachy. Po velké šachovnici se pohybovaly figurky, 

převlečení lidé, přesně podle toho, jak se vedle hrála 

u stolku „normální" partie. Vše v doprovodu hudby, hra 

navodila iluzi historické bitvy. 

V rámci sobotního Evropského dne památek se ve městě mimo jiného představovaly žatecké 

spolky. A Šachový klub Magic Žatec připravil v obřadní síni radnice turnaj, jehož dva 

nejlepší hráči se utkali ve finále při zmíněné netradiční šachové partii na náměstí. Taková 

atrakce byla v Žatci vůbec poprvé. 

První vítězství v turnaji 

Hrálo se přes půl hodinku a vítězem se stal Michal Volf z Líčkova, hrající za žatecký šachový 

spolek Magic. Porazil svého oddílového kolegu Jana Begyho ze Žatce. „Šachy hraji od svých 

čtyř let, od devíti závodně. Tohle je pro mě zatím největší úspěch, první vítězství v turnaji," 

řekl 17letý Michal Volf, student žatecké obchodní akademie. „Bylo to pro mě stresující, když 

se na nás dívalo tolik lidí. Nechtěl jsem prohrát, hodně jsem se soustředil. Partie byla 

vyrovnaná, naštěstí pro mě soupeř udělal chybu," dodal. 

Jeho máma Martina Volfová neskrývala dojetí. „Jsem šťastná, kluk něco dokázal," řekla. „Je 

to hodně náročný koníček. Jak časově, tak i finančně. Jezdí se skoro pořád po 

turnajích," dodala. 

 

 

 

 

http://zatecky.denik.cz/galerie/obri-sachy-zatec-20150919.html?mm=7235369


Po pianech a šachových stolcích se v ulicích českých měst objevily houpačky 

life.ihned.cz - 19.9.2016 

strana: 00 - autor: bbp 

září třicet houpaček po celé republice. Navazuje tím na úspěšná piana v ulicích, šachové 

stolky a jukeboxy na poezii. Projekt je tentokrát zaměřený na menší regiony. Poté, co se v 

městských ulicích objevila piana, šachové stolky a jukeboxy na poezii, přicházejí... 

 

 

Selhání v posledních kolech 

Lidové noviny - 20.9.2016 

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

Američané a Číňanky vyhráli olympiádu, českému týmu došel ve 

finiši dech ŠACHY Olympijská trilogie dnes končí. Zlaté medaile si z turnaje národů po 

čtyřiceti letech odvážejí Američané, mezi ženami vládly Číňanky a našim zbyly oči pro pláč. 

České... 

 

O POHÁR HALÓ NOVIN 

Haló noviny - 21.9.2016 

rubrika: Ze sportu - strana: 15 - autor: (za) 

... převzal první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek. Právo startu má 

každý, kdo královskou hru miluje, bez ohledu na věk, registraci, šachové tituly 

či výkonnost. Startovné se neplatí, dobrovolnosti se však meze nekladou. 

Přihlášky můžete podávat telefonicky nebo... 

 

 

 

Asijské ozvěny 

Doma DNES - 21.9.2016 

rubrika: Návštěva - strana: 10 - autor: Eva Vacková 

... vzali stárnoucí rodiče, o které dnes pečují. Přesto největším impulzem k 

výraznější změně byly nevšední ručně vyřezávané šachy. „Manžel je dostal k 

narozeninám a zavzpomínal si tak na doby, kdy v mládí s bratrem společně 

sehráli nejednu partii. Kam ale s... 

 

KLATOVSKO 

Klatovský deník - 22.9.2016 

rubrika: Titulní strana - strana: 01 

studenou vodu. ...3 Lukáš Dolanský se stal mistrem ČR Klatovy – Šachista 

Sokola Klatovy získal 8,5 bodu z devíti partií a je mistrem ČR v rapid šachu. 

...22 



Lukáš Dolanský se stal mistrem ČR 

Klatovský deník - 22.9.2016 

rubrika: Sport - strana: 22 

Klatovy – Skvěle si na klatovském mistrovství republiky mládeže v rapid šachu počínal 

v kategorii chlapců do 14 let hráč domácího Šachklubu Sokol Klatovy Lukáš Dolanský, který 

bezezbytku potvrdil roli favorita a ziskem 8,5 bodu z 9 partií zcela suverénně ovládl tuto 

věkovou kategorii. 

Rozhodující krok k zisku mistrovského titulu udělal Lukáš ve 

4. kole, když porazil druhého nasazeného, bývalého hráče 

Sokola Klatovy, Matouše Ereta, který nyní hájí barvy plzeňské 

Košutky. Lukáš tak navázal na loňské stříbro a ukázal, že je 

dobře připraven na náročné boje v extralize dorostu, kde bude 

chtít svými výkony pomoci klatovskému klubu v bojích 

o nejvyšší příčky. 

V ostatních kategoriích se od domácích borců výrazný úspěch nečekal, přesto všichni 

potvrdili papírové předpoklady a nikdo nezklamal. V kategorii chlapců do 10 let Jan 

Velkoborský ziskem 3,5 bodu o půl bodu překonal svého bratra Tadeáše, čímž si pořadí oba 

bratři oproti květnovému šampionátu do 8 let vyměnili. V kategorii do 12 let pak 2,5 bodu 

docílil Vojtěch Matějíček, který se po rozpačitém začátku rozehrál ke slušnému výkonu. 

ZÚČASTNILO SE SKORO 250 MLADÝCH ŠACHISTŮ 

„Mistrovství se konalo v klatovském kulturním domě za spolupráce a podpory města Klatovy, 

městského kulturního střediska a partnerů MČR. Celé akce se zúčastnilo v sedmi turnajích 

247 hráčů a dalších 200 členů doprovodů. Účastníci si pochvalovali kromě bezproblémové 

organizace a krásného hracího sálu i zajímavý doprovodný program," řekl k turnaji Karel 

Nováček z pořadatelského klubu. 

Celá řada zúčastněných nebyla v Klatovech poprvé, neboť Šachklub Sokol Klatovy uspořádal 

za posledních sedm let už šestou vrcholnou republikovou soutěž mládeže, krom toho se 

začátkem prázdnin koná tradiční šachový festival O pohár města Klatov. 

Na závěr víkendového šampionátu byli korunováni tito mistři republiky: 

D10: Fizerová Lucie (Beskydská šachová škola), H10: Kureš Michael (Lokomotiva Brno), 

D12: Dvořáková Olga (Spartak Adamov), H12: Skýpala Ondřej (AERO Odolena Voda), 

D14: Richterová Julie (SK Baník Ratíškovice), H14: Dolanský Lukáš (Sokol Klatovy). 

V open turnaji zvítězil Petr Janoušek (Šakal Kozolupy), skvělé 3. místo vybojoval domácí 

Miroslav Kubát následovaný Janou Eretovou (oba Sokol Klatovy). 

 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 22.9.2016 

rubrika: Sport/Na jižní Moravě - strana: 21 - autor: (kal) 

Slavia) 3,5 bodu. DOLNÍ BENEŠOV. Hrál se zde již 30. ročník 

Memoriálu K. Osmančíka v šachu, který je zařazen do Grand Prix ČR v 

rapid šachu. Výsledek: 1. Vojtěch Zwardoň 7,5(9), 2.-3. Sergej 

Veselovský (oba Beskydská šach. škola), Radomír Caletka (Slavoj 

Poruba) 7... 

http://klatovsky.denik.cz/galerie/mcr-mladeze-v-rapid-sachu-2016-v-klatovech.html?mm=7240830


Městská knihovna odstraňuje bariéry 

Mostecký deník - 22.9.2016 

rubrika: Mostecko - strana: 03 - autor: ALENA HERZÁNOVÁ 

... maminka Ondry Jana Krejčová. Kromě pomůcek do školy s sebou Ondra 

přinesl i společenské hry pro slepce. S tatínkem Miloslavem rád hraje šachy, ty mají speciálně 

upravenou hrací desku i figurky. Zahrát si může také hru Člověče, nezlob se nebo klasické 

karty na prší.... 

 

 

Žák z hradišťské školy UNESCO na zkušené v Chile 

Slovácký deník - 22.9.2016 

rubrika: U nás doma na Slovácku - strana: 17 

Když se později ukázalo, že hraje také závodně šachy, stal se miláčkem třídy a 

později i vítězem třídního šachového turnaje. Simultánka se třemi váženými 

profesory střední školy Colegia, uspořádaná na Mikulášovu počest, byla 

důstojnou reprezentací české... 

 

Odpočinkové zóny podporují spokojenost zaměstnanců 

iHNed.cz - 22.9.2016 

strana: 00 - autor: David Zajíc 

... je zde například stolní tenis, „fotbálek“, šipky nebo PlayStation. V klidnější části pak 

mohou zaměstnanci využít stolek se šachy, houpačku, sedací polštáře, křesla na čtení, 

knihovničku nebo širokou škálu deskových her. Zkrátka každý ze zaměstnanců by... 

 

Putinova zoufalá snaha osídlit Rusy Dálný východ 

idnes.cz - blog - 22.9.2016 

strana: 00 - autor: Andrea Kostlánová 

... off-shore kontech. Putinův spolupracovník Kirsan Iljumžinov, ex prezident Kalmycké 

republiky v letech 93-010, od roku 95 předseda Mezinárodní šachové federace, během 

rozsáhlého Putinova zatýkání před parlamentními volbami raději požádal US prezidenta o US 

občanství / ??????... 

 

6 jednoduchých tipů a triků pro Facebook Messenger 

svetandroida.cz - 23.9.2016 

rubrika: Návody - strana: 00 - autor: David Trlica 

... hry O tom, že Messenger měl nějakou hru pravděpodobně víte. Znáte ale všechny? V době 

psání články jsou dostupné celkem tři, a to šachy, hod na koš a “fotbal”. První jmenovanou 

spustíte tak, že do chatu napíšete “@fbchess play”, ovládání hry pak najdete pod... 

 



Šachy 

Kutnohorský deník - 24.9.2016 

rubrika: Servis - strana: 06 

Kouzlo šachového diagramu Druhý zářijový originál nám zaslal Ing. Mir. 

Svítek z Mělníka. Jeho trojtahová kombinace je založena na svůdnosti a 

pěkného nečekaného úvodníku! Přejeme šťastnou orientaci mezi čtyřiadvaceti 

kameny. Bílý táhne a dá mat 3. tahem Řešení úkolu č. 868 (S. Juříček) 1. 

Da8?… 

 

Chvilka nad šachovnicí 

Vyškovský deník +4 - 24.9.2016 

rubrika: Sport - strana: 17 

Matyáš Marek a Van Nguyen, titul WIM získaly Magda Miturová a Nataša Richterová. Rekli 

o šachu: „V šachu se vždy ukáže, má-li clovek fantazii a iniciativu, nebo ne.“ (Christian 

Morgenstern) František Hladík Šachové umení 1970 Mat 3. tahem. Rešení z4minulé hlídky... 

 

Partie okresních šachových jedniček 

Náchodský deník - 24.9.2016 

rubrika: Sport - strana: 21 

Na 64 polích Náchodsko – Podle letošních statistik jsou v náchodském okrese dvě šachové 

jedničky. Zatímco podle národního ela vede Petr Čechura s rozdílem dvou bodů před Janem 

Mojžíšem, podle mezinárodního ela je tomu naopak, v čele je Jan Mojžíš o jeden bod před... 

 

Deset věcí, které jste chtěli vědět o sportu (ale báli jste se zeptat) 

penize.cz - 25.9.2016 

rubrika: Publicistika - strana: 00 - autor: Ema Novotná 

... hokejbal, nebo dokonce potterovský famfrpál, asi jen tak někoho nepřekvapí. Znáte ale 

třeba šachbox, v němž hráči v11 kolech střídají šachy sboxem a vyhrát můžou buď 

knokautem, šachmatem, nebo rozhodnutím rozhodčích? Sloní pólo zase rádi hrají v Nepálu, 

Mongolsku či... 

 

Šachoví velmistři získají minimálně milion eur 

E15 - 26.9.2016 

rubrika: Sportovní byznys - strana: 09 

způsob rozdělení budou známy až po šampionátu. Podle odhadů hraje ve světě 

šachy 600 milionů lidí. Sledovanost posledního světového šampionátu dosáhla 

1,2 miliardy lidí a také letos se očekává, že hranice jedné miliardy bude 

překonána. Poprvé v historii jakéhokoli... 

 

 



Přebor města Prostějov 2016 začal velkým překvapením 

Prostějovský deník - 26.9.2016 

rubrika: U nás doma na Prostějovsku - strana: 17 - autor: Karel Virgler 

1476, 0, Oddíl šachů SK Prostějov 2. Felix Kubina, 1627, 0, Oddíl šachů SK 

Prostějov 3. David Krejsa, 1584, 1691, SK ROŠÁDA Prostějov 4. Petr 

Matoušek, 2120, 2125, Sokol Přemyslovice 5. Stanislav Strejček, 1521, 1533, Oddíl šachů SK 

Prostějov 6. Karel Meissel, 1785, 1786,... 

 

 

 „Neseďte jenom u počítače či televize,“ vyzývá nový pardubický Klub 

deskových her 

Pardubický deník +8 - 26.9.2016 

rubrika: Východní Čechy - strana: 09 - autor: (pad) 

... klubu Jana Kutinová. Pardubice – Když se řekne desková hra, většina lidí si 

představí Člověče, nezlob se! nebo třeba dámu či šachy. Ti „zasvěcenější“ 

možná přidají Carcassonne, Osadníky z Katanu, Dostihy a sázky či Monopoly, 

tedy moderní deskové hry.... 

 

 

Kulturní servis 

Slovácko - regionální týdeník - 27.9.2016 

rubrika: Publicistika - názory/servis - strana: 08 

... Poslední aristokratka, divadelní představení (KD (15.00 a 20.00), 

28.9. VIII. Svatováclavský přebor historického okresu Kyjov v šachu (KD, 9.00), 29.9. Kurz 

tance pro studenty a učně začátečníky (KD), 1.10. Mistrovství české republiky v papírovém 

modelaření (DDM,... 

 

 

Na 64 polích 

Vyškovský deník +5 - 29.9.2016 

rubrika: Sport/Na jižní Moravě - strana: 21 - autor: (kal) 

POHÁR BVK. 17. ročník turnaje Durasu BVK Brno se hrál současně 

jako přebor Brna v rapid šachu. Výsledek: 1. Jiří Kočiščák (HM 

Ostrava) 8(9), 2. Neklan Vyskočil (Duras BVK Brno) 7, 3.-4. Vojtěch 

Zwardoň (Beskydská šach. škola) David Holemář (Moravská Slavia) 

6,5, 5.-8.... 

 

 

 

 



Šachy 

Kutnohorský deník - 30.9.2016 

rubrika: Servis - strana: 06 

Kouzlo šachového diagramu Dnešní jednovariantovka je věnována spíše praktickým hráčům. 

Po nabízejícím se úvodníku nepomůže černému ani proměna na d1 v černou dámu. Originál 

pro vás připravil Zd. Zach z Bělé nad Radbuzou. Úkol č. 870 Bílý táhne a dá mat 5. tahem 

Řešení úkolu č. 869 (M. Svítek)… 

 

Norský velmistr Hammer má k Navarovi velký respekt 

ceskolipsky.denik.cz - 30.9.2016 

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

Nový Bor - Šachové stoly se obtočily kolem sklářských pecí restaurantu Ajeto v Novém Boru. 

Simultánka novoborských mládežníků s juniorskou nadějí 

českého šachu Nguyenem Thai Dai Vanem byla 

jednoznačnou záležitostí. Foto: Deník/pb  

Losem figurek a odehranými simultánkami byla slavnostně 

zahájena Novoborská šachová Corrida. 

Během nadcházejících šesti dnů vyzve na hlavní šachovnici 

nejlepší český hráč David Navara norského velmistra Jon 

Ludviga Hammera, který je sekundantem současného mistra 

světa Magnuse Carlsena. 

Vrátí mu porážku? 

„Před Davidem mám velký respekt, ale jsem pyšný, že mám lepší vzájemnou bilanci," svěřil 

se 26letý norský reprezentant, který ke kvalitám svého soupeře ještě dodal: „Je to jeden 

z nejlepších hráčů na světě. Naše partie byly vždy zajímavé. David má sebevědomí, nebojí se 

riskovat a hrát s černými figurami na výhru. Jsem si jistý, že mi bude chtít vrátit porážku 1:3 

ze Světového poháru v Tromsø před třemi lety." 

David Navara k tomu poznamenal: „O výsledku našeho zápasu na Světovém poháru rozhodla 

první partie v rapid šachu, kterou jsem prohrál černými figurami. Ve druhé jsem hrál bílými 

násilně na výhru, za což jsem byl po zásluze potrestán. Doufám, že tentokrát se mi bude dařit 

mnohem lépe." 

Ve druhém duelu Novoborské šachové Corridy změří své síly hráč novoborského 

extraligového týmu Tadeáš Kriebel s juniorskou nadějí českého šachu Nguyenem Thai Dai 

Vanem. 

Navara zahájí první zápas bílými figurami, výhodu úvodního tahu si ve druhé souběžně 

probíhající partii vylosoval Van. 

Ale vraťme se ještě ke zmiňovaným simultánkám. 

V té první Ludvig Hammer nastoupil proti novoborskému B-týmu a jeho nekompromisní 

přístup se projevil na výsledku 8:0. 

Motivace do budoucna 

Bezmála dvojnásobný počet hráčů pak krotil Van Nguyen ve druhé simultánce proti domácím 

mládežníkům. „Doufám, že po tomto mači mají naši mladíci o motivaci do budoucna 

http://ceskolipsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=sachy-sachova-corrida-novy-bor-zahajeni-sport-16


postaráno," usmíval se manažer 1. Novoborského ŠK Petr Boleslav. Výsledek utkání skončil 

poměrem 14,5:0,5 pro Vana, když jedinou remízu s ním uhrál desetiletý Michal Papoušek. 

V rámci slavnostního zahájení starosta Jaromír Dvořák řekl: „Jako město se snažíme 

o podporu aktivit šachového klubu v oblasti mládeže, protože dětem přináší to nejlepší co 

může, tedy myšlenkový rozvoj. A kdo by nechtěl mít úspěšné a chytré obyvatele?" 

Ocenění od starosty 

Starosta zároveň ocenil mládežníky z místního klubu, kteří úspěšně reprezentovali na 

nedávném MČR. „Co se týká sportu, tak novoborský šachový klub je momentálně asi to 

nejlepší, co v našem městě máme," dodal Dvořák. 

Připomínáme, že jednotlivé partie letošní Novoborské šachové Corridy probíhají denně od 

16 hodin v místní restauraci Ajeto, a to až do úterý 4. října. 

 

Šachistky se bouří proti mistrovství světa. Nechtějí hrát povinně v hidžábech 

echo24.cz - 30.9.2016 

rubrika: Svět, Krátké zprávy, Homepage, Zprávy dne - strana: 00 - autor: Echo24, pf 

Část ženských profesionálních šachistek se chystá zrušit svou účast na mistrovství světa, 

které se bude konat příští rok v íránském Teheránu. Své zápasy by totiž musely odehrát 

povinně zahalené v hidžábu. Nespokojené hráčky už zaslaly svou stížnost Mezinárodní 

šachové federaci (FIDE), ta je však vyzvala, aby respektovaly zvyky hostitelské země. 

Informaci přinesl britský The Telegraph. 

Skandál vyplul na veřejnost jen několik hodin poté, co bylo jako dějiště příštího mistrovství 

světa oznámeno íránské město Teherán. Organizátoři soutěže totiž prý všech 64 

předpokládaných účastnic instruovali, že musí do svých zápasů nastoupit povinně zahalené do 

hidžábů. 

Velmistryně ihned zaslaly svou stížnost, adresovanou přímo do rukou nejvyšších činovníků 

FIDE. Pokud by se federace nepostavila na jejich ochranu a nepožadovala u íránských 

pořadatelů uvolnění zákazu, hrozí dokonce část z nich bojkotem celé akce. 

„Je zcela nepřijatelné pořádat jeden z nejdůležitějších ženských turnajů na takovémto místě a 

nutit v dnešní době ženy, aby se zahalovaly do hidžábu,“ poznamenala k celé věci americká 

šampionka Nazi Paikidzeová. „Jsem opravdu pyšná a poctěná tím, že jsem se kvalifikovala za 

Spojené státy na mistrovství světa. Pokud ale situace zůstane nezměněna, s nejvyšší 

pravděpodobností se té akce nezúčastním.“ 

Samotní představitelé FIDE však prozatím celou záležitost zřejmě odmítají řešit. Šachistkám 

prý pouze vzkázali, aby svých stížností nechaly a raději se přizpůsobily kultuře pořádající 

země. S tím se však zřejmě hráčky odmítnou smířit, celá věc se tak pravděpodobně potáhne i 

dále. 

Ženy v Íránu musí nosit hidžáby na veřejnosti povinně od takzvané Islámské revoluce z roku 

1979. Toto nařízení je u dámské populace striktně vyžadováno a tvrdě vynucováno hlídkami 

morální policie přímo na ulicích. 

 

 

 

 



Lepší místo pomáhá i v Kolíně 
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Ve městě vznikne venkovní pracovna, v nemocnici venkovní šachy a ve 

Štítarech adrenalinové hřiště 5plus2 DŮVOD K ÚSMĚVU KOLÍN - Tři velcí 

zaměstnavatelé z kolínské průmyslové zóny - automobilka Toyota Peugeot 

Citroën Automobile a logistické společnosti GEFCO a Yusen... 

 

 


