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Olga Sikorová je mistryní České republiky
Jiří Havlíček: „Titul v kategorii žen je určitě ve správných rukou,“ zhodnotil ředitel Šachového festivalu České Budějovice výkony Olgy Sikorové

České Budějovice – Jihočeská metropole byla dějištěm velmi kvalitního šachového turnaje.
Vlastně tří najednou.
„Pořádali jsme mistrovství
České republiky žen v šachu
2018, turnaj byl součástí
Šachového festivalu České
Budějovice,“ upřesňuje Jiří
Havlíček, ředitel akce, která
velmi úspěšně proběhla
ve velkém sále kulturního
domu Vltava.
Mistryní České republiky
v šachu pro rok 2018 se na
jihu Čech naprosto zaslouženě stala mezinárodní velmistryně Olga Sikorová.
„O svém vítězství a celkovém prvním místě rozhodla v průběhu celého
turnaje, titul je ve správných rukou,“ poznamenal
Jiří Havlíček. „Přestože se
ve všech partiích urputně
bojovalo, každé kolo končívalo až po jedenadvacáté
hodině, tak vítězka vyhrála
prakticky systémem start
cíl,“ dodal ředitel festivalu.
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MISTROVSTVÍ SVĚTA. Dvojnásobný mistr světa ve fotbale,
Brazilec Cafu spolupracuje
s pivovarem Samson. Na snímku je velká světová hvězda
v Praze, V průběhu MS Cafu
dokonce dorazil i do Č. Budějovic. „Znám Karla Poborského,
hrávali jsme proti době,“ uvedl
osmačtyřicetiletý Marcos
Evangelista de Moraes, kterého
fanoušci znají po celém světě
právě jako jako Cafu. Ředitel
českobudějovického pivovaru
Samson Daniel Dřevikovský
dodal: „Jen díky vysoké kvalitě,
kterou dnes naše pivo má, se
Samson mohl stát partnerským
pivem mistrovství světa. Za
zlepšením kvality stojí mimo jiné významné investice ze strany AB InBev ve výši zhruba čtyři
sta milionů korun.“
Samson podle legendy využíval
obrovskou sílu v boji s nepřáteli
a vítězil v hrdinských soubojích
podobně jako populární Brazilec Cafu na fotbalovém hřišti.

Pořadí turnaje v KD Vltava:
1. Olga Sikorová
(Třinec)
2. Kristýna Petrová
(Unichess)
3. Natálie Kaňáková
(Beskydská šachová škola)
4. Nela Pýchová
(MS Brno)
5. Nataša Richterová
(Agentura 64 Grygov)
6. Joanna Woreková
(ŠK Joly Lysá nad Labem)
7. Magdaléna Miturová
(Slavoj Český Těšín)
8. Martina Kořenová
(SK Oaza Praha)
9. Jana Zpěváková
(ŠK Staré Město)
10. Karin Němcová
(SK Oaza Praha)

KAMIL JÁŠA

Staňkov – V celém Jihočeském kraji se o víkendu
odehraje celá řada přípravných zápasů a fotbalových
turnajů. Hráči v týmech jsou
v plné přípravě na novou
sezonu. Ve Staňkově se začne v sobotu půl hodiny po
poledni. Které čtyři týmy se
na trávníku objeví?

Výkop prvního zápasu bude
ve 12.30. Hrát budou: Hraničář Staňkov, FK Boršov
nad Vltavou, Lomnice a SK
Dolní Chabry. Program
sportovních akcí najdete
v rubrice Kam za sportem.
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Odpovědnost:

Pro dva z vás máme 2 vstupenky na AsianFest 2018, který se
uskuteční 27. – 29. července 2018 na Branické louce v Praze.

Správné odpovědi zasílejte na číslo 900 12 07 ve tvaru SMS: DEN ASIE
AneboBneboC JMENOaPRIJMENI ADRESA PSC od 4. 7. do 7. 7. 2018.
Vyhrává 100. a 200. odpověď. Cena SMS je 7 Kč. Technicky zajišťuje ATS,
www.platmobilem.cz, (infolinka 296 363 199). Všeobecná pravidla soutěží
naleznete na www.denik.cz/souteze a zásady zpracování
osobních údajů na www.vlmedia.cz

www.asianfest2018.cz

Největší kulturně gastronomický festival ve střední Evropě přinese poslední víkend v červenci dokonalou atmosféru a autentické zážitky ze zemí, jako jsou Čína, Vietnam, Thajsko, Indie,
Korea, Japonsko, Filipíny, Indonésie, Malajsie či Srí Lanka.
Nabídne místní kuchyni, kulturní vystoupení nejslavnějších
asijských umělců a zmenšeniny nejznámějších asijských
památek. AsianFest není jen o jídle, ale překročení jeho
bran vás přenese do Asie a zabaví na celý víkend.
Výtěžek ve výši 5 % z každé vstupenky půjde na dobročinné účely, buď na školu na indonéském Lomboku nebo na
ochranu slonů v Thajsku pod organizací Help Chang.
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Stačí jen správně odpovědět na otázku:
AsianFest2018 se bude konat A) v Praze B) v Brně C) v Ostravě
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Přerov – Vyhlášení ankety
Kuželkář sezony mělo i jihočeskou příchuť. Členka
Loko Č. Velenice Renáta
Babická obsadila absolutní
druhé místo, oceněna byla
hlavně za zisk titulu mistryně světa v mix tandemu,
který ještě pod dívčím příjmením Navrkalová vybojovala s Janem Endrštem
(SKK Rokycany) v Kluži.
Mezi mladými kuželkáři
slavil úspěch David Holý,
jenž se letos v Ivančicích
stal žákovským mistrem ČR
a v kategorii Talent sezony
skončil druhý. V hodnocení
se objevili i Petra Mertlová
a Tomáš Kopáček (Jiskra N.
Bystřice), na národních mistrovstvích vyhráli sprint.

MČR žen 2018

Fotbalisté se pečlivě připravují na novou sezonu

Foto: Deník/ Pavel Orálek

ROMAN PIŠNÝ

Dorazilo devadesát šachistů z mnoha zemí Evropy a Asie. Pořadatelé připravili tři turnaje. Uzavřený
velmistrovský a dva open.

Na turnaj do Staňkova
dorazí i Dolní Chabry

Cafu porážel protivníky jako bájný Samson

Jihočeška se těší
z cenné trofeje

Festival šachu
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