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 WILLIAM LOMBARDY

ODEŠEL DRUHÝ
BOBBY FISCHER

GM William Lombardy

V pátek 13. 10. zemřel ve městě
Martinez v Kalifornii ve věku
79 let velmistr William Lombardy. Tento bývalý juniorský
světový šampion byl pro svou
bouřlivou a trochu podivínskou
povahu někdy označován jako
druhý Bobby Fischer. Narodil se
4. prosince 1937 v New Yorku.
Za svého života se stal šachovým velmistrem, spisovatelem
a také katolickým knězem. Juniorským mistrem světa se stal
v roce 1957, kdy vyhrál turnaj
v Torontu s dokonalým skóre
11 bodů z 11 partií, na základě
tohoto úspěchu získal titul mezinárodního mistra. Titul velmistra získal v roce 1960, tedy
ve 23 letech.
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DOST BYLO ILJUMŽINOVA?
Kirsan Iljumžinov
postupně ztrácí
podporu. Výkonná
rada FIDE schválila nezávaznou
žádost, aby Kirsan
I lj u m ž i n ov n e Kirsan Iljumžinov kandidoval v roce
2018 na funkci prezidenta FIDE.
Pro návrh v anonymním hlasování
bylo 37 zúčastněných, proti bylo
20 hlasujících a 2 se hlasování zdrželi. Pro současného prezidenta
to však oficiálně nic neznamená
a nemůže mu to v kandidatuře
zabránit, je to však jasný signál,
že ztrácí podporu a jeho příznivci
jsou v menšině. Výkonná rada se
sešla v rámci kongresu FIDE, který
se konal v Antalyi při konání Evropského klubového poháru. Rada
dále potvrdila přenesení pravomocí na viceprezidenta. Iljumžinov
je tedy nadále prezidentem, ale

kontrolu nad úřadem má viceprezident Georgios Makropoulos.

KRAŤÁSKÁM ODZVONILO
Kauza Antona Kovalyova, který byl
na Světovém poháru ve znění pravidla
Dress Code požádán pořadatelem,
aby se převlékl,
Anton Kovalyov
protože v krátkých
kalhotách vypadá „jako cikán“, zdá
se končí. GM Kovalyov ze SP odcestoval, poté podala jeho federace
oficiální protest. K tomu se nyní vyjádřila Etická komise FIDE. Komise
nemohla přijmout stížnost Kanadské federace z důvodu nedostatku
důkazů. Sám Kovalyov údajně nadále nespolupracuje a federace nemůže jednat jeho jménem. Kovalyov
se vyjádřil, že není tak hloupý, aby
svědčil proti zájmům FIDE u soudu
vedeném touto federací.

ŠACHOVÝ VLAK 2017

ŠIROKOROZCHODNÝ VÍTĚZ

Sedmý ročník Šachového
vlaku provázala přízeň
shůry – každý den nádherné počasí zn. nic než
sluníčko, žádný konflikt
na palubě s výjimkou
šachovnic, krásná města
a příjemné bary a hlavně
báječní lidé na palubě.
pokračování na straně 21
GM Roman Chajeckij
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DO CHORVATSKA

Nedávno hrané
chorvatské ligy,
která se hraje na
rozdíl od té naší
jednorázově, se
účastnili také dva
čeští velmistř i.
Eva Repková
Zbyněk Hráček
nastupoval v nejvyšší chorvatské
soutěži za tým ŠK FERIT-OSIJEK
Osijek, kterému třemi výhrami
a šesti remízami pomohl ke čtvrtému místu. Vojtěch Plát nastupoval v druhé nejvyšší soutěži za
tým HAŠK MLADOST Zagreb, se
kterým se umístil na bronzové
příčce. A ligu ovládl tým ŠK ZAGREB Zagreb včele s hvězdným
Vasilem Ivančukem. Ten však příliš nezazářil a uhrál jen dvě výhry
a šest remíz. Za zmínku ještě stojí
úspěšné účinkování Slovenky Evy
Repkové, která 6 body z osmi partií dopomohla svému týmu v ženské lize k druhému místu.

CHCETE POŘÁDAT?

Pro letošní závěrečné kolo extraligy zatím není vybrán pořadatel,
a tak STK ŠSČR vyhlašuje konkurz
na pořadatele závěrečného trojkola Extraligy ročníku 2017/2018,
uzávěrka pro podání přihlášek
je 6. 11. 2017. Uvidíme, kdo tedy
přebere štafetu po loňském pořadateli, kterým byl CHESS TEAM
BRNO. Další konkurz je vypsán
na pořadatele MČR mládeže v kategoriích H, D10 až H, D16. Oproti
předchozím ročníkům bude muset
pořadatel zajistit online všech
partií, na což bude svazem poskytnuto bezplatně 48 ks šachovnic
a také navýšena svazová dotace.

DALŠÍ TRIUMF ZWARDONĚ

V
n e d ě l i
15. 10. 2017 se
hrál v nové sezóně další z turnajů Velké ceny
ŠK DP Praha,
a to 196. turnaj
Vojtěch Zwardoň EA Hotel Populus Open v Praze. Turnaje se
zúčastnilo 32 hráčů, hrálo se
2

švýcarským systémem na 7 kol
tempem 12 minut + 3 sekundy
za tah. Zvítězil v něm IM Vojtěch
Zwardoň 6/7 (2493). Druhý byl
IM Josef Přibil 6/7 (2174) a třetí se umístil talentovaný Pavel
Haase 5,5/7 (2020). Výsledky na
ChessResults.

V HRADCI ZVÍTĚZIL GELLER

Praha) se stejným počtem bodů,
ale horším pomocným hodnocením a prohrou ve vzájemné partii, třetí byl s 5,5 bodu Jiří Groh
(Sokol Vyšehrad), o půl bodu
čtvrtý pak mistr FIDE Jan Svatoš
(Sokol Vršovice). Mezi účastníky
hrálo i 6 žáků, kteří srdnatě bojovali s mnohem staršími soupeři,
kategorii mládeže vyhrál celkově
33. 12letý Michal Kolbušovský
(ŠK Mlejn) 3 body, nejmladším
účastníkem byl 9letý Max Hozda
(Dukla Praha), který získal 3 body.
Výsledky na ChessResults.

VELVARY MAJÍ SVÉ ŠACHY

Medailisté s organizátorem Jiřím Petružálkem

Letošní série Czech Tour pokračovala 8. ročníkem šachového
festivalu Open Hradec Králové.
V třiaosmdesátičlenném startovním poli si v hlavním turnaji
počínal suverénním způsobem
jediný velmistr Rus Jakov Geller,
který zvítězil s 8,5 bodu. Zbylé
dva stupínky vítězů obsadili Poláci, druhý FM Kacper Grela a třetí
místo obsadil Maciej Swicarz, oba
získali 7 bodů. Nejlepším Čechem
byl Pavel Jirásek na pátém místě
s 6,5 bodu. Bleskový turnaj ovládl FM Jakub Půlpán se ziskem
10 bodů z 11 partií. Výsledky na
ChessResults.

MEMORIÁL GENERÁLA HRADILA
VYHRÁL PAMĚTNÍK

6.ročníku memoriálu, který pořádal šachový oddíl
TJ Dukla Praha
14. října 2017 pod
záštitou ministra
obrany ČR MartiVlastimil Jansa
na Stropnického,
se zúčastnilo 44 šachistů z Česka,
Itálie a Moldavska. Palmu vítězství za výkon 6 bodů ze sedmi si
odnesl mezinárodní velmistr Vlastimil Jansa, který se s generálem
Hradilem znal, startující za Joly
Lysá n. Labem. Na druhém místě
skončil Arsenij Anaškin (Aurora

V
s o b o t u
14. 10. 2017 se
v e Ve l v a r e c h
v podloubí radnice uskutečnilo
předání prvních
velvarských venkovních šachů.
Šachy mají oživit
veřejný prostor
a nabídnout dětem i dospělým
čekajícím na autobus možnost
rozumné zábavy. První partii na
těchto šachách sehráli předseda
Šachového klubu Velvary pan
Petr Neuman a místopředseda
Šachového klubu Velvary pan Ing.
Jindřich Trejbal. Při této události
byla zároveň odhalena pamětní
deska Dr. Karla Treybala, mezinárodního šachového mistra, který
žil a působil ve Velvarech.

ZRYCHLENÁ TEMPA RUSKA

Na přelomu září
a října se v ruské
Soči konal přebor
Ruska v rapidu
a blesku. Turnaj
v rapidu temp e m 15 m i n u t
A. Motylev
+ 10 sekund/tah
vyhrál Alexander Motylev se
ziskem 9/11. Bleskový turnaj
tempem 3 minuty + 2 sekundy
za tah vyhrál Vladislav Artemiev
se ziskem 15,5/20. Ženské část
měla jedinou vítězku, protože
rapid i blesk ovládla Anastasia
Bodnaruková.
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Hrajte jako
Navara!
Dvě pozoruhodné knihy nejlepšího českého šachisty obsahují jeho
64 podrobně komentovaných partií a Navarovy zážitky a vzpomínky
z turnajů, lig a olympiád. Knihy jsou precizně zpracované a jsou
doplněné desítkami fotografií.

Standardní vydání knihy – 390 Kč
Limitovaná edice – 999 Kč
(pouze 100 ks, vázáno v imitaci kůže s papírovým přebalem)
objednávky: prazska.sachova@gmail.com

EVROPSKÝ KLUBOVÝ POHÁR

NECINKLO TO O POVĚSTNÝ FOUS

Začátek října šachově bezvýhradně patřil nejprestižnější soutěži
družstev v Evropě, Evropskému
klubovému poháru. Konal se v Turecku a za české barvy odletěl bojovat tým AVE Nový Bor. V českém
kádru byli sice Češi pouze dva,
velmistři David Navara a Viktor
Láznička, tak už to ale zkrátka
v klubových soutěžích nejednoho
sportu bývá. Do země Tisíce a jedné noci či chcete-li země Sindibáda
a čarokrásné Šeherezády odcestoval také top tým našich sousedů ze
Slovenska, ŠK Dunajská Streda.

AVE Nový Bor v turnaji platil za
žhavé želízko v ohni, už v minulosti
jednou soutěž vyhrál (2013, Rhodos
GRE, 53 týmů) a neminuly ho ani
ostatní cenné kovy (bronz 2011 – Rogaška Slatina SLO, 62 týmů – a stříbro 2014, Bilbao ESP, 53 týmů). Na
letošním ročníku byli novoborští
čtvrtí nasazení. Kromě již zmíněných českých hráčů se kapitán Petr
Boleslav opíral o sílu velmistrů
Wojtaszka (POL), Harikrišny (IND),
Raggera (AUT), Sasikirana (IND)
a Bartela (POL).
Největším favoritem bylo ruské
mužstvo Globus s průměrným
ratingem 2772. První kolo všichni
favorité zvládli, Nový Bor dokonce
udělil soupeřům kanára. Ale už ve

Vítězný tým Globus

druhém kole nečekaně prohrál druhý nasazený tým Alkaloid, překonal
jej SHSM Legacy Square Capital. Ve
třetím kole se již střetli favorité. Pokořitel Alkaloidu bodoval i se třetím
nasazeným týmem Mědnyj Vsadnik,
se kterým remizoval. Nový Bor nastoupil proti hlavním favoritům. Novoborští proti týmu Globus nevyužili
šance v partiích, kde mohli uvažovat
o výhře, a tak se rozhodlo v poslední dohrávané partii tohoto zápasu,
Sergej Karjakin tak dlouho utahoval
šrouby proti Markusi Raggerovi, až
se mu podařilo jej zlomit a zajistit
svému týmu nejtěsnější vítězství.
Nový Bor tedy musel dohánět ztrátu.

Začal s tím dobře a ve čtvrtém kole
soupeřům udělil druhého kanára.
Dařilo se však i favoritům, remizoval pouze tým Mednyi Vsadnik. Po
čtyřech kolech byli už pouze dva
týmy s plným počtem bodů, kterými
byli Globus a ázerbájdžánský Odlar
Jurdu. Nový Bor byl průběžně pátý.
Souboj dvou stoprocentních týmů
skončil 3:3 při šesti remízách. Tím
dostali šanci soupeři, aby se přiblížili
na dostřel. Alkaloid rozdrtil své italské soupeře 5,5:0,5 a i Nový Bor si
připsal těsnou výhru, kterou při pěti
remízách zajistil David Navara výhrou nad Vladimirem Malachovem.

DAVID NAVARA (2726)
vs. VLADIMIR MALACHOV (2691)
[C45] Skotská hra
Antalya (TUR), 33. EKP, 5. kolo
12. 10. 2017
Komentuje: GM David Navara

Vicemistři Evropy, tým Alkaloid se svou trofejí

4

Tato partie se hrála v pátém kole
v důležitém zápase s Moskvou.
Naše družstvo mělo mírnou ratingovou převahu, to ale nemusí
mnoho znamenat.
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 Při přípravě jsem zpozoroval slabší místo
v soupeřově úzkém, ale solidním
repertoáru.
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Hotel, ve kterém byl ubytován český tým.

3…exd4 4.Jxd4 Sc5 5.Jb3 Sb6
6.Jc3 Jf6 7.Sg5 h6 8.Sh4 d6 Tento
tah je velmi logický, ostatně jsem
ho sám zvolil v partii s Ivanem
Čeparinovem. Dnes se mi ale více
líbí pokračování 8…0–0 s ideou
9.Sd3 9…g5! 10.Sg3 d5!. Po 9.De2
a5 by hra přešla do obvyklých variant. Na 10.a4 může přijít 10…Jd4
11.Dd3 Jxb3 12.cxb3 c6 13.0–0–0
d5! 14.exd5 (14.e5 g5!) 14…cxd5
15.Jxd5 g5!? 16.Sg3 Se6 17.Jxb6
Dxb6 s dostatečnou protihrou černého, což se hrálo v partii Wang
Hao – Malachov na superturnaji
v Danzhou (Tan-džou) roku 2017.
Ta skončila po dalších dvanácti
tazích remízou. Uvedené varianty
zdaleka nevyčerpávají všechny
možnosti a vděčím za ně třem dalším velmistrům.
9.f3! Bílý zatím vyčkává s vývinem
střelce a dělá užitečný tah. Plánuje
dlouhou rošádu a krytí pěšce e4 se
může hodit.

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzp-'
6-vlnzp-sn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-vL$
3+NsN-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

9…g5 Po 9…Se6 10.Sb5! 0–0
11.Sxc6 bxc6 12.De2 černému
nepříjemná vazba jezdce f6 způsobuje problémy, o čemž jsem se
přesvědčil v (první) partii Čeparinov – Navara ze světového poháru
v Tbilisi 2017. V případě 9…0–0
10.De2 bílý udělá dlouhou rošádu
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a pak případně zahraje g2–g4 (pokud černý zamezí skoku Jc3–d5).
Černý má protihru, ale bílému se
tato ostrá pozice hraje snáze. Kromě toho tento typ pozice sedí více
mně než soupeři. A příprava by
také hrála svou roli. Jen na okraj
dodám, že bílá dáma nemůže jít
na d2 kvůli typickému taktickému
úderu Jf6xe4!
10.Sg3 De7 11.Dd2 Sd7 Černý
plánuje dlouhou rošádu. Střelec
patří o políčko dále, ale na 11…Se6
by opět přišlo 12.Sb5! s následnou
výměnou na c6 a případným usazením jezdce na d4.
12.h4 V přípravě jsem se díval na
12.0–0–0 0–0–0 13.h4 i na 13.Kb1,
ale rozhodl jsem se přehodit tahy,
aby měl soupeř nad čím přemýšlet.
Tento přístup mi nevyšel, zkušený
ruský velmistr provedl následující
dva tahy bez delšího zamyšlení.
12…Vg8 Po 12…g4 13.h5 by střelec
přišel na h4 a nepříjemně svázal
černého jezdce. Na 12…0–0–0
bych odpověděl 13.0–0–0, protože
před dokončením vývinu bych se
mohl pěšcem g5 otrávit.

13.0–0–0 0–0–0 Nyní by na 13…g4
následovalo 14.Sf4.
14.hxg5 hxg5 15.Vh6 Tady skončila má příprava. Je možné, že
ještě přesnější bylo 15.Sb5; nebo
15.Kb1 s malou převahou bílého.
Ta je v partii ještě o trochu menší.
Každopádně ale teoretický duel
díky prostorové převaze a slabosti pěšce g5 vyzněl ve prospěch
bílého. Tady bych měl poděkovat
svým sekundantům ze Světového
poháru.

XABCDEFGHY
8-+ktr-+r+(
7zppzplwqp+-'
6-vlnzp-sn-tR&
5+-+-+-zp-%
4-+-+P+-+$
3+NsN-+PvL-#
2PzPPwQ-+P+"
1+-mKR+L+-!
xabcdefghy

15…Se6! Nyní musí bílý počítat
s postupem d6–d5.

Tým AVE Nový Bor. Zleva: majitel Roman Mužík, GM Láznička, GM Ragger, GM Wojtaszek,
GM Bartel, GM Sasikiran, GM Navara, kapitán Petr Boleslav.
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Příště vlakem!

Můj vlak můj čas

PRAHA–VÍDEŇ
VÍDEŇ od 372 Kč
Cestování si má člověk užívat plnými doušky. Sklenku vína, klid na práci nebo večeři ve dvou si
ale vychutnáte jenom ve vlaku. Unaveným řidičům na přeplněných dálnicích skutečně není co závidět.

www.cd.cz

inz_sachovy_tydenik_Auta_vs_vlaky_Praha-Viden_2017_210x148_CB_A5_v01.indd 1

www.cd.cz

05/10/2017 16:48

-

v první den platnosti lze jízdenku
použít v kterémkoliv dalším spoji

-

při nákupu on-line lze vrátit
do 15 min před odjezdem vlaku

-

při nákupu v pokladně lze vrátit
do 15 min od zakoupení nebo
do půlnoci před začátkem platnosti

Pohled do hracího sálu

16.Sb5?! Chtěl jsem přilákat jezdce na e5 a tím jednak zamezit
postupu d6–d5, jednak odebrat
jezdci z f6 dobré pole. Tento postup má taktický nedostatek, který
nám oběma unikl.
Po 16.Ja4! d5?! (16…Jd7!) 17.Dc3
Vg6 18.Vxg6 fxg6 jsem neviděl
cestu k převaze, ale 19.Jbc5
bílému takticky vychází, například 19…dxe4 (19…d4 20.Da3)
20.Vxd8+ Jxd8 21.Jxb6+ axb6
22.Jxe4 mu ponechává dvojici
střelců při lepší pěšcové struktuře.
16…Sxb3?! Tato výměna nebyla
vhodná v (první) partii Čeparinov – Navara z Tbilisi 2017 a nejinak je tomu i zde. Na 16…Je5?! by
přišlo spíše 17.Ja4 než 17.Jd4, oba
tahy ale bílému slibují malou převahu. Soupeř nechtěl pustit jezdce
na d4, ale dvojice střelců má svou
cenu.
Komodo ukazuje, že černý mohl
vyrovnat pomocí 16…d5! 17.e5
(17.Sxc6?! dxe4!) 17…d4! (17…Jd7
18.Sxc6 bxc6 19.Jd4) 18.Ja4 (18.
exf6 dxc3 19.Dxd8+ Vxd8! 20.fxe7
Se3+ 21.Jd2 cxd2+ 22.Kb1 Jxe7∞)
18…Jd5, například po 19.Sxc6
bxc6 20.Jxb6+ axb6 21.Jxd4 Jb4
22.De2 Dc5 by už musel být
opatrný spíše bílý. K zajímavým
zápletkám vede také oběť pěšce
16…Vh8!? s ideou 17.Vxh8 Vxh8
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18.Dxg5 Jh5 . Mohl bych uvést několik řádků počítačových variant,
ale s ohledem na sílu tahu 16…d5!
to považuji za druhořadé.
17.axb3 Dlouho jsem uvažoval
o 17.cxb3 Je5 18.Ja4 s plánem Kb1,
Vc1, ale obával jsem se protihry
spojené s postupy d6–d5 a g5–g4.
Bílé figury jsou přece jen takticky
zranitelné.
17…Je5 Po 17…Jd4? 18.Vxf6! Dxf6
19.Jd5 by černý ztratil materiál.
18.Ja4! Jfd7 Při svém 17. tahu
jsem správně odhadl, že postup
18…c6 19.Jxb6+ axb6 20.Se2 Kc7
nemusí bílého znepokojovat,
mat na a-sloupci není v dohledu.
Variantu 21.Kb1 Va8? 22.Dxd6+!
Dxd6 23.Vxd6 Kxd6 24.Vxf6+
s výhrou bílého jsem neviděl, ale
podobného motivu jsem si všiml.
19.Jc3?! V tuto chvíli jsem měl
horší čas než soupeř, proto jsem se
rozhodl před dalším postupem zopakovat tahy. Soupeř se nadlouho
zamyslel a já jsem mezitím našel
pěknou léčku. Objektivně silnější
bylo 19.Kb1.
19…Jf6?! Černý se mohl částečně
uvolnit postupem 19…c6! 20.Se2,
Komodo nyní ukazuje zajímavou
možnost 20…Vh8!? (Takticky
nevychází 20…d5? 21.exd5 Jg4
22.Vxc6+ bxc6 23.Sa6#, ale po
20…Sc7 by bílému zůstala jen

mírná převaha.) 21.Vxh8 Vxh8. Po
22.Dxd6 Dxd6 23.Vxd6 má černý
určitou kompenzaci díky kontrole
černých polí. Nabízející se postup
23…Sc7 24.Vd1 Jd3+ 25.cxd3 Sxg3
26.d4 ponechává bílému mírnou
převahu, ale černý může pokračovat i jinak.
20.Ja4! Matka moudrosti!
20…Jfd7 21.Kb1
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21…Vh8? Je zábavné, že počítač
ještě v hloubce 20 doporučuje
tento tah. Snaha vyměnit dotěrnou
věž je pochopitelná, ale černý nyní
doplatí na taktickou slabost svých
figur. Černý mohl zahrát například
21…Kb8 (Kriebel) s horší, ale obranyschopnou pozicí.
22.Sxd7+! Kxd7 Soupeř nejspíše přehlédl malou kombinaci
22…Jxd7? 23.Sxd6! cxd6 (23…De8
24.Vxh8 Dxh8 25.Se7+–) 24.Vxh8
7

Vxh8 25.Dc3+. Už neměl na výběr,
protože po 22…Dxd7? by přišel
o jezdce.
23.Vxh8 Vxh8 24.c4! Neštěstí nechodí nikdy samo. Chodí po dvou
(polích)!
24…c5 Tento tah černý jistě dělal
s těžkým srdcem, ale ostatní možnosti byly ještě horší. Po 24…Kc8
25.c5! Sxc5 26.Jxc5 dxc5 27.Sxe5
Dxe5 28.Dd7+ Kb8 29.Dd8+! by
partie příznačně skončila matem
na poslední řadě, podobné je
25…dxc5 26.Sxe5 Dxe5 27.Dd7+
Kb8 28.Dd8+!. Bílému ovšem
takticky vychází jak 24…Jc6
25.c5 Sa5 26.cxd6! cxd6 27.Dd5!
(Kriebel), tak i 24…c6 25.c5 Sc7
26.cxd6 Sxd6 27.Jc5+ Kc7 28.Da5+
Kc8 29.Dxa7 Sxc5 30.Da8+ Kc7
31.Dxh8 +– .
25.Jc3 Rovnocennou alternativou bylo 25.b4 Kc8 26.bxc5!
Sxc5 27.Jxc5 dxc5 28.Sxe5 Dxe5
29.Dd7+ Kb8 30.Dxf7 s technicky
vyhranou pozicí.
25…f6 26.Jb5 Podobně silné bylo
i 26.Dd5 Kc8 27.Jb5! se ziskem
pěšce.
26…Sc7 27.Jxa7+– Mnohem méně
jasné bylo 27.Dd5?! a6!. Vzetím
pěšce a7 jsem dosáhl neomezené
kontroly nad bílými poli.
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27…g4?! Nutné bylo 27…De6,
ovšem po 28.Jb5 černý může jen
čekat, co bílý vymyslí. Pseudoaktivní tah 28…Va8 by kvůli odpovědi 29.Vh1! jen uspíšil konec.
28.Dd5 Visí pěšci b7 a c5.
28…gxf3 29.gxf3 Jc6 30.Jb5
Odhaduji, že daná pozice je
kleptomanovým snem. Bílý má
několik možností, jak beztrestně
8

vzít jednoho či dva pěšce. Jednou
z nich bylo 30.Dxc5.
30…Kc8 31.Jxc7 Stejně dobré bylo
i 31.Df5+!? Dd7 32.Dxf6.
31…Dxc7 32.Sxd6 Dd7
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34…Vd8 35.Df7 Vxd6 36.Vxd6
Dxf3 Černý hraje vynalézavě, ale
jeho pozice je příliš špatná. Po
36…Df1+ 37.Ka2 Jb4+ 38.Ka3 Jc2+
39.Ka4 Da1+ 40.Kb5+– by bílý král
nalezl spolehlivý úkryt. Černý ne.
37.De6+ Kc7 38.Ka2 De3 Hrozí
šach na a7. Tady jsem si nechal dojít čas na deset sekund, nervy pracovaly. 39.Vd7+ Kb8 Po 39…Kb6
40.b4+– by černý přišel o jezdce.
40.Dd6+ Ka8 41.Vc7 a černý se
vzdal. Po 41…Da7+ 42.Da3! Jb4+
43.Kb1 by kvůli vazbě nemohl dát
mat na g1. V šachu někdy rozhodují detaily!
Zápas skončil naší těsnou výhrou.
1–0
V šestém kole se střetly nejtěžší
váhy. Alkaloid a Globus spolu
remizovaly 3:3 opět při šesti remízách. Šance bohužel nevyužil
Nový Bor a překvapivě také pouze
remizoval s poměrně slabším týmem Csm Baia Mare. Nový Bor si
sice připsal výhry na prvních dvou
šachovnicích, ale bohužel prohráli
Markus Ragger a Mateusz Bartel.
Těsně vyhrál Odlar Yurdu nad
týmem Mednyi Vsadnik a před
posledním kolem se osamostatnil
v čele. Nový Bor byl čtvrtý s velkou šancí získat medaili.

CONSTANTIN LUPULESCU (2620)
vs. DAVID NAVARA (2726)
Kapitán Nového Boru Petr Boleslav s místním
lékařem

33.Sxc5?! Po dlouhém přemýšlení
jsem se rozhodl hrát na jistotu.
Očekával jsem, že se soupeř okamžitě vzdá. V podobném psychickém rozpoložení silnější strana
často dělá velké chyby.
Po 33.Dxc5 Dh3 jsem viděl různé chiméry, přitom po 34.Sf4!?
bílý jednoduše vyhraje bez výraznějších nároků na přesnost.
Počítačové doporučení 34.Da3
Dxf3 35.Da8+ Kd7 36.Dxb7+ Ke6
se opírá o neočividnou pointu
37.Vd5!+– .
33…Dh3 34.Sd6 Okamžitě vyhrávalo 34.Sb6 Dxf3 35.b4! Jxb4
36.Dd8+!.

[A33] Skotská hra
Antalya (TUR), 33. EKP, 6. kolo
13. 10. 2017
Komentuje: GM David Navara
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Partie se dohrávala za stavu
2,5:2,5. V zahájení jsem převzal
iniciativu, ale pak jsem o ni přišel
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a v soupeřově časové tísni jsem
kvůli riskantní hře ztratil kontrolu
nad situací.
47…h5? Správné bylo vyčkávat.
Znepokojovala mne (částečná)
nevýhoda tahu po 47…Vd4 48.Kb3
Vf4 49.g3 (Nic nedává 49.Dc3 Vd4
50.Df3 Vf4 51.Dg3+ Kf8.) 49…Vd4
50.Df5 h6 51.h3,
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ale černý může pustit bílého krále
dopředu. Klíčové je, že v pozici
s bílým králem na c7 může přijít
Vd4–a4!, po čemž se bílý král kvůli
bočním šachům nemůže přiblížit
k pěšci f7. Neopatrný tah věží na d2
by při králi na c7 narazil na manévr
Df5–g4(+)-b4–f8.
48.g3! Až teď jsem si uvědomil,
že nestihnu beztrestně posunout
pěšce na h4. Tady jsem spotřeboval
téměř všechen zbývající čas.
48…h4?! Černý má problémy také
po 48…Vd4 49.Dc3, v případě
49…f5 50.h4! nejspíše nestihne
vytvořit pevnost s věží na g6.
Pokud obránce zahraje něco na

způsob 48…Vg4 49.Df5 Vg5 50.De4
Vg4 51.Df3 e4 52.Df5 Vg5 (52…e3
53.Dxh5) 53.Dxe4 Ve5, nejspíše
rozhodne správně načasovaný postup g3–g4. Uvedu ukázkovou variantu: 54.Df3 Vg5 55.Kb3 Ve5
56.Kc4 Vg5 57.h4 Va5 58.Kb4 Ve5
59.g4 hxg4 60.Dxg4+ Kh7 (Po
60…Kh6 61.Dg8 Ve4+ 62.Kc5 Vxh4
63.Dxf7 by měl bílý postupně vyhrát.) 61.h5 Vg5 62.Df3 Kg7 63.h6+
Kg6 64.Dh3 Kh7 65.Dh4! Vg6
66.Dh5! Kg8 67.Kc4 Kh7 68.Kd4
Kg8 69.Ke4 Kh7 70.Kf4 Kg8 71.Dh1
Kh7 72.Dd5 s dobytím pevnosti.
49.Dc3 Vd4 Po 49…Vg4 50.Df3!
Vg6 51.g4! by černý nedokázal vybudovat pevnost.
50.gxh4 f5 Varianta 50…Kh7
51.Dg3 Vf4 52.Kb3 Vd4 53.h5 Vf4
54.h4! Vd4 55.Df3! Vf4 56.Db7 Kg7
57.h6+ +– naznačuje, že k remíze
nestačilo ani vyčkávání.
51.Dg3+?! Tento přirozený tah
ztrácí tempo, nicméně stále nevypouští výhru. Po 51.h5! by černý
kvůli ztrátě kontroly nad polem g6
nestihl vytvořit pevnost, například
51…Va4+ (Špatné je i 51…Kh6
52.De3+ Kxh5 53.Dxe5 Vd2+ 54.Kb3
Kg6 55.h4 Vg2 56.Dh8+– nebo
51…f4 52.Kb3 Kh7 53.Dc7.) 52.Kb3
Va6 53.Dxe5+ Kg8 54.Df4! Kg7
(54…Ve6 55.h6!) 55.Dg5+ Kh7
(Kvůli tahu 51.h5! černý nemůže
představit věž na g6.) 56.Dxf5+
s rozhodujícím dvojím úderem například po 56…Kg7 57.Dg5+ (Tady
už vede do Bukurešti více cest.)

Týmy Odlar Yurdu vs. Mednyi Vsadnik, velmistři Naiditsch vs. Svidler na 1. šachovnici
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57…Kh7 58.Df4 Kg7 59.Dd4+ Kg8
60.Dg1+ Kh7 61.Df1!. Nejspíše vyhrávalo i 51.Kb3.
51…Kh7 52.Dxe5 Va4+ 53.Kb3
Va6 54.Dxf5+ Kg7 55.De5+ Kg8
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56.h5? Teprve tento tah ztrácí půl
bodu. Vyhrávalo pouze vtipné pokračování 56.Dg3+! Vg6 57.h5!!
(Komodo). Černému k záchraně
schází jediné tempo, například po
57…Vxg3+ 58.hxg3 Kg7 59.g4 Kh6
60.Kc4 Kg5 61.Kd5 f5 62.h6! Kxh6
63.gxf5 nestihne postavit krále na
f7. Ještě dodám, že 57.Kc4? nestačí
kvůli 57…Kh7!. 56…Ve6 Jako perličku uvedu, že šachový program
na jedněch populárních stránkách
hodnotí tuto pozici jako +7,35,
později toto číslo ještě navyšuje na
+7,58 a až do konce nechápe, že
na šachovnici stojí jasná remíza!
57.Dg5+ Kh7 Zbytek je jednoduchý.
Černý musí bránit postupu h5–h6
i průniku bílé dámy na f8. To ale
není vůbec složité, stačí mu přesouvat věž mezi poli e6 a h6 a podle
potřeby případně zahrát tah králem
na g7 nebo na h7. Partie skončila remízou ve 114. tahu. Během posledních 60 tahů jsem si „nahrál“ zhruba 22 minut! Soupeř přijal remízu
sportovně, po pěti a půl hodinách
hry jsme v přátelském duchu ještě
rozebrali nejzajímavější momenty
partie.
½–½
Šance ještě vzrostly, když novoborští
v posledním kole porazili vedoucí
Odlar Jurdu díky výhře Krishnana
Sasikirana nad Nidžatem Abasovem.
Ostatní zápasy však dopadly tak
nešťastně, že i přes tuto výhru AVE
Nový Bor zůstal na čtvrté příčce.
9

KRISHNAN SASIKIRAN (2677)
vs. NIJAT ABASOV (2587)

[C67] Berlínská obrana
španělské hry
Antalya (TUR), 33. EKP, 7. kolo
14. 10. 2017
Komentuje: GM Štěpán Žilka
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1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.0-0
Protože mnozí bílí hráči považují
takzvanou „koncovku“ vznikající po osmém tahu za pro bílého
nezajímavou, je poslední dobou
velmi populární i dříve opomíjené
4.d3.
4…Jxe4 5.d4 Mnozí, kteří se
dostanou „až“ sem, často volí
méně ambiciózní, zato však více
protivné 5.Ve1. Toto bude jeden
z důvodů, proč tolik černých
hráčů odmítá neprůstřelný Berlín
černýma hrát. V této variantě si
o hře na výhru může nechat černý
zdát. A to je do praktického šachu
značná nevýhoda.
5…Jd6 6.Sxc6 dxc6 7.dxe5 Jf5
8.Dxd8+ Kxd8 Tady se už zkoušelo všechno možné, ale černý
všude drží a často má i dobré šance na výhru, pokud bílý klopýtne.
Pokud černý rozehraje své střelce,
rozpohybuje majoritu na dámském křídle a ještě udělá z pěšce
e5 slabinu, je na nejlepší cestě
k zisku celého bodu. Bílý musí být
opatrný a toto nedopustit.
9.h3 Ke8 Neméně zajímavé jsou
varianty s převodem krále na c8
a b7.
10.Jc3 h5 11.Je2 Se7 12.Sg5 Výměna dvojice střelců ztíží černému aktivní hru.
12…Se6

13.Jf4 Bílý si velmi dobře uvědomuje, čeho jsou střelci schopní,
a jde je co nejrychleji vyměnit.
13…Sd5 14.Jxd5 cxd5 15.Vad1 c6
16.Vfe1 Bílý stojí o něco lépe, černý má problémy s králem a musí
neustále počítat s možnosti postupu g-pěšce. Pokud by se černému
podařilo efektivně zablokovat pěšce e5, mohl by stát i lépe, k tomu
ale nedojde.
16…h4 17.Vd3 Sxg5 18.Jxg5 Vh5
19.Jf3 a5 20.Kh2 Bílý má ve hře
všechny figury, a tak se celkem
logicky snaží otevřít hru na křídle,
kde má pěšcovou převahu.
20…Ke7
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Zahajovací tah na šachovnici Sergeje Karjakina provedl prezident turecké šachové federace
Zurab Azmaiparashvili.

21.a4 Fixuje slabinu na b-sloupci,
kterého má v hledáčku věž na d3.
21…Vd8 22.Ved1 Bílý nejdříve posílá věž zpátky na h8 a teprve potom
otevírá pozici kolem svého krále.
To dává smysl, i když počítač doporučuje 22.g4 okamžitě, s možnou
variantou 22…hxg3+ 23.fxg3 Vdh8
24.h4 g5?! 25.Kh3 a černý se nemůže hnout! Tento obrazec je dobré
si pamatovat, hra černého vypadá
velmi nebezpečně, ve skutečnosti
mu ale bílý nikdy nedovolí otevřít
h-sloupec pro zdvojedné věže.
22…Vhh8 23.g4 hxg3+ 24.fxg3 d4
25.Vb3 Vd7 26.g4 Bílý forsíruje události, aby rozehrál svou věž na b3.
26…Je3 27.Vxd4 Vxd4 28.Jxd4
Jxg4+ 29.Kg3 Jxe5 30.Vxb7+ Kd6
31.Va7 Kc5 32.Jf5!? Tady se podle
počítače mělo stát 32.Jb3+ Kb6
33.Vxa5 f6 a s věží se vymotat přes
c5. Tah v partii umožňuje černému
taktiku, která by měla vést do vyrovnané věžovky. Jenže z praktického hlediska zas až tak vyrovnaně
nevypadá.
32…Kb6 33.Ve7 Jc4 34.b3 g6!
Klíčový tah obrany, jinak by černý musel ustoupit jezdcem na ne
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nevěřil jsem svým očím, jak iniciativně černý žene bílého krále
dopředu a postupuje téměř bezcenným pěšcem.
44.Kg6 f5 45.Vh4 f4 46.Kf5 Bílá
věž už stojí tam, kde se král může
vydat zpátky za černým pěšcem.
Podle Komoda je to už převaha
pětadvaceti dam, +250.00, což je
jeho značení pro více než šestikamenné pozice spočítané do matu
s pomocí Syzygy tablebáze. To jen
pokud by vám někdy přišlo divné,
proč to nikdy není +249.20 nebo
+1001.73, ale vždy je to přesně zaokrouhlené :-)
46…Vb2 47.Kxf4 Vb8 48.h6 Kb6
49.h7 Vh8 50.Kg5 c5 51.Kg6
Kc6 52.Kg7 Vd8 53.h8=D Vxh8
54.Kxh8 Problém černého je ten,
že věž dokáže černého udržet
neomezeně dlouho i bez pomoci
krále.
54…Kd5 55.Kg7 c4 56.Vh5+ Kc6
57.Vxa5 c3 58.Vh5
1-0
Letošního EKP se účastnil i bývalý mistr světa Vladimir Kramnik.

příliš lákavé pole a3. Teď nemá zase
bílý jinou možnost než přejít do
věžovky.
35.bxc4 gxf5
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36.Ve5 Přestože počítač ukazuje
suché 0.00, pozice černého je těžká,
náchylná na chyby. Hra bílého je
kvůli lepšímu králi a silnému volnému pěšci o mnoho snazší.
36…Vh5 37.c5+! Ka6 Tady je král
černého velmi nepříjemně odřezaný, o královské křídlo se musí
postarat samotná černá věž. To na
černého klade nemalé nároky na
přesnost.
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38.Ve3 f4+ 39.Kxf4 Vxc5 40.h4
Vc4+! Šikovný mezišach, černý brání bílé věži, aby se dostala za pěšce
h4.
41.Ve4 Vxc2 42.h5

Z celkového prvenství se radoval
první nasazený Globus, druhou
příčku obsadil Alkaloid a třetí byl
i přes porážku z posledního kola
Odlar Yurdu. Z našeho týmu se
poměrně dařilo i jednotlivcům.
V celém turnaji prohráli pouhé tři
partie, dvě Markus Ragger a jednu
Mateusz Bartel. Z tvorby vítězného týmu Globusu uvádíme jednu
partii za všechny.
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Vf2+?? Jestli zde některý z pěšců
má jít dopředu, tak je to určitě ten
dál od bílého krále. Správné bylo
42…c5 43.Kg5 c4 44.h6 c3 45.Kf6
Vh2 46.Kg7 c2 47.Vc4 f5 48.h7
Vg2+ s opakováním tahů. Toto je
typický obranný motiv strany, která hraje v podstatě bez krále.
43.Kg5 f6+ Když jsem viděl v přenosu poslední dva tahy černého,

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.cxd5
exd5 Poslední dobou je docela populární braní jezdcem, například:
4…Jxd4 5.e4 Jxc3 6.bxc3 c5 7.Jf3
cxd4 8.cxd4 Sb4+ 9.Sd2 Sxd2+
10.Dxd2 0-0 11.Sc4 Jd7 12.0-0 b6
13.Vfe1 Sb7 14.Vad1 Vc8 15.Sb3
Df6 16.De3 Vfd8 17.h3 h6 18.Jh2,
obě strany si nejdříve dokončí
vývin a bílý se pak začne tvářit, že
11

jeho centrální pěšci jsou lepší. To
ale není zdaleka tak jasné a počítače hodnotí černou pozici velmi
optimisticky.
5.Sg5 c6 6.e3 Sf5 Hlavní pokračování je profláklé 6…Jbd7 7.Sd3 Se7
8.Dc2 0-0 9.Jf3 Ve8 s typickou karlovarskou pozicí. Tah v partii vede
do koncovky, kde bílý má značně
lepší pěšcovou strukturu, černý se
ale snaží držet krok svou dvojicí
střelců. Myslím, že v této variantě
asi černý úplně nevyrovná.
7.Df3 Se6 Daleko častěji se ustupuje na g6, kde střelec vypadá lépe.
Tah z partie se také vyskytuje, zdá
se mi ale horší.
8.Sxf6 Dxf6 9.Dxf6 gxf6 10.Sd3
Jd7 11.Jge2 Typický převod jezdce
na f4. Na poli f3 by jezdec nebyl
příliš účinný.
11…Jb6 12.Jf4 Jc8 13.f3

XABCDEFGHY
8r+n+kvl-tr(
7zpp+-+p+p'
6-+p+lzp-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-sN-+$
3+-sNLzPP+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

13…h5!? Černý se brání proti
případnému Jh5 a tak staví pěšce
na velmi špatné pole, odkud je
snadným cílem pro bílé jezdce.
Objektivně se jedná zřejmě o nejlepší tah, problémy černého na mě
ale působí vážně a před takovýmto
tahem bych se nejdřív pořádně
ujistil, že nelze zahrát jinak.
14.h4 Sd6 15.Jce2 Sd7 16.Kf3 Je7
17.Jg3! Nutí černého vyměnit jedinou dobrou figuru. Pěšcová převaha černého na dámském křídle je
znehodnocena tím, že po c5 mu
vždy zůstane slabý pěšec na d5,
navíc v dosahu bílých figur.
17…Sxf4 18.exf4 0-0-0 19.Vhe1
Vde8 20.Ve3 Kd8 21.Vae1 a6
22.d4 Jc8 23.Vxe8+ Sxe8 24.a4
Sd7
12

XABCDEFGHY
8-+nmk-+-tr(
7+p+l+p+-'
6p+p+-zp-+&
5+-+p+-+p%
4PzP-zP-zP-zP$
3+-+L+PsN-#
2-+-+-mKP+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

25.a5 Černý je paralyzován. To
sice neznamená, že musí prohrát,
ale takovou pozici bych ze zahájení běžně dostávat nechtěl. Kde měl
ale černý vylepšit svou hru, není
vůbec jasné.
25…Jd6 26.f5 Sc8 27.Ve2 Připravuje převod krále na f4.
27…Kc7 28.Ke3 b6 29.axb6+
Kxb6 30.Kf4 a5 31.bxa5+ Kxa5
32.Ve7

XABCDEFGHY
8-+l+-+-tr(
7+-+-tRp+-'
6-+psn-zp-+&
5mk-+p+P+p%
4-+-zP-mK-zP$
3+-+L+PsN-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

32…Vg8?! Černý ztrácí nervy. Držet dlouho neperspektivní pozici
není snadné, krýt postup volného
h-pěšce ale bude nemožné. Lehké
figury černého jsou zcela mimo
hlavní bojiště.
33.Jxh5 Vxg2 34.Jxf6 Vd2 35.Ve3
Jc4 36.Sxc4 dxc4 37.h5 Černý má
taky svůj trumf v rukávu, partii ale
rozhodne zoufalé postavení střelce c8 a samozřejmě postupující
volný pěšec.
37…Kb4 38.h6 Vh2 39.h7 c3
40.Kg5 c2 41.Ve1 Bílý za pěšce dá
věž a po Jh5 si bude chtít postavit
dámu.
41…Kb3 42.Vc1

ČERNOBÍLÁ
CESTA
NOVÁ KNIHA VYDANÁ
PRAŽSKOU ŠACHOVOU
SPOLEČNOSTÍ
Nejkrásnější studie a úlohy Maria
Matouše, nejlepšího českého
šachového skladatele 20. století,
a bizarní šachové povídky Pavla
Housera spojují ilustrace Kristiny
Peřichové v jednu nádhernou
knihu.
Kniha vyšla i v limitované
číslované edici (100 ks), vázaná
v imitaci kůže s raženým
diagramem, papírovým přebalem
a všitou stužkovou záložkou.
Na 240 stranách najdete
45 studií a úloh,
22 povídek a 36 ilustrací.
Knihu doplňují biografie
obou autorů a několik dosud
nepublikovaných fotografií.
333 Kč + poštovné
(limitovaná edice v imitaci kůže
999 Kč + poštovné)
zájemci si ji mohou objednat
na adrese:
prazska.sachova@gmail.com
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S DÁMAMI FLIRTUJTE,

KRÁLŮM DÁVEJTE MAT

A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Tým Gruzínek Batumi Chess Club NONA ve složení GM Nana Dzagnidzeová, GM Harika
Dronavalliová, IM Nino Batsiashviliová, GM Bela Khotenashviliová a IM Melia Salome,
vyhrál svůj třetí titul.

XABCDEFGHY
8-+l+-+-+(
7+-+-+p+P'
6-+p+-sN-+&
5+-+-+PmK-%
4-+-zP-+-+$
3+k+-+P+-#
2-+p+-+-tr"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
42…Sd7 Hezký tah oddalující porážku, střelec se nakonec do hry
dostane. Nebude to ale nic platné,
bílý dojde záložákem z f5. Černý
druhého pěšce, kterým by hrozil,
nemá.43.Jh5 f6+ 44.Jxf6 Se8
45.Jxe8 Vxh7 46.f6 Kb2 47.Vxc2+
Kxc2 48.Kg6 Vh3 49.f4 Samotná

věž nemůže zastavit takto postouplé volné pěšce.
49…Vg3+ 50.Kf5 Vg8 51.f7
Vf8 52.Kg6 Kd3 53.Kg7 Vxf7+
54.Kxf7
1-0
Poháru se účastnil také tým ze Slovenska. ŠK Dunajská Streda měl
menší ambice než Nový Bor. Jedenáctý nasazený tým v prvním kole
zahájil také udělením kanára, poté
ovšem na některé silnější soupeře
nestačil a v sedmi kolech dvakrát
prohrál a jednou remizoval. Díky
tomu si Slováci oproti nasazení
o příčku polepšili a skončili celkově desátí.
Zuzana Červená
Foto: GM David Navara,
Petr Boleslav, David Llada/EKP

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života
Nejlepší český šachista David Navara
Velmistři Robert Cvek a Ján Markoš
Ředitel Dopravních staveb Brno
Vlastimil Chládek
Mezinárodní mistr David Kaňovský
Michal Špaček, ekonom
Otakar Válek, ředitel strojírenské firmy Aktivit
Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka
Pavel Matocha, ředitel PŠS

Konečné pořadí po 7 kolech, prvních 10 týmů
Poř.

St.č. Tým

+

=

-

TB1

TB2

TB3

5

2

0

12

227,5

30,0

2. Alkaloid

5

1

1

11

226,5

30,5

3.

6. Odlar Yurdu

5

1

1

11

208,0

27,5

4.

4. AVE Nový Bor

5

1

1

11

206,5

28,0

5.

3. Mednyi Vsadnik

4

2

1

10

204,5

28,5

6.

12. LSG Leiden

5

0

2

10

129,0

22,0

7.

8. Beer Sheva Chess Club

4

1

2

9

205,0

29,0

8.

5. SHSM Legacy Square Capital

4

1

2

9

186,0

24,0

9.

7.

Csm Baia Mare

4

1

2

9

172,5

26,5

10.

11. Šk Dunajská Streda

4

1

2

9

157,5

27,0

1.

1.

2.

Globus

na webu
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz

Kompletní výsledky na ChessResults
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13

Příště vlakem!

Můj vlak můj čas

BRNO–PRAHA
PRAHA od 159 Kč
Cestování má být zážitkem bez kompromisů. Žádné objížďky, kolony, agresivní řidiči.
Klidně si zdřímněte nebo otevřete knížku, naše vlaky vás bezpečně a pohodlně dovezou do cíle.

www.cd.cz

inz_sachovy_tydenik_Auta_vs_vlaky_Brno-Praha_2017_210x148_CB_A5_v01.indd 1

www.cd.cz

05/10/2017 16:49

-

v první den platnosti lze jízdenku
použít v kterémkoliv dalším spoji

-

při nákupu on-line lze vrátit
do 15 min před odjezdem vlaku

-

při nákupu v pokladně lze vrátit
do 15 min od zakoupení nebo
do půlnoci před začátkem platnosti

OPEN TATRY

KDO SE BLÝSKL POD TATRAMI?

Nejmenší velehory Vysoké Tatry si jistě mnohý spojí s všelijakými sporty. Turistika, lyžování, horolezectví, ale šachy?
Ano, šachy! Ve Vysokých Tatrách každoročně probíhá velmi
oblíbený šachový turnaj, jeden
z nejvýznamnějších na území
Slovenské republiky, Open
Tatry. Letos byl na pořadu již
63. ročník.
D e v í t i ko l ov ý o p e n s e h r á l
v Tatranské Lomnici ve dnech
8.–15. 10. Mezi 185 účastníky se
nejlépe dařilo domácímu IM Peteru Petránovi (2318) se 7,5 bodu.
Vyhrál s půlbodovým náskokem
na druhého IM Tomáše Krňana
(2436). Třetí skončil FM Milosz
Szpar (2331) rovněž se 7 body.
Nejlepším Čechem byl čtvrtý IM
Sergej Berezjuk (2423). Doprovodný bleskový turnaj vyhrál GM
Mikuláš Maník (2553) ziskem
10/11. Výsledky na ChessResult.
Podrobnější report s šachovými
ukázkami připravil přímý účastník Jozef Francen.
Turnaj s najstaršou tradíciou na
Slovensku sa odohral v hoteli

Vítěz turnaje IM Peter Petrán (vpravo)
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Titris v Tatranskej Lomnici. Na
štarte bolo 185 hráčov z 13 federácií, z toho 11 IM a 1 WIM.
Okrem usporiadateľského úspechu zaznamenal Slovan Bratislava
aj úspech šachový, keď sa víťazom stal IM Peter Petrán, súčasne
aj prezident Šachového oddielu
Slovana. Vyhral aj kategóriu seniorov nad 60 rokov. Po deviatich
kolách bolo na čelných miestach
toto poradie: 1. Petrán (SVK) 7,5,
2.–4. Krňan (CAN), Szpar (POL),
Berezjuk (CZE) 7, 5.–7. Motúz,
Čertek, Demeter (všetci SVK)
6,5, 8.–22. Jablonický Martin
(SVK), Vyskočil, Matras, Straka (všetci CZE), Jossien (FRA),
Vojtek (SVK), Dzikowski (POL),
Jablonický František, Čech (obaja
SVK), Tichý, Vojta (obaja CZE),
Franzen, Škreňo (obaja SVK),
Bargel, Valenta (obaja CZE).
Dlho sa zdalo, že Tomáš Krňan,
slovenský rodák v kanadských
farbách, zopakuje pr venstvo
z predchádzajúcich dvoch ročníkov. Nakoniec však o víťazovi
turnaja rozhodla paria Motúz–Petrán, ktorú aj prinášame. Keby sa
skončila remízou, víťazom turnaja by sa stal Krňan.

MOTÚZ vs. PETRÁN

[A80] Holandská obrana
1.d4 f5 2.Sg5 g6 3.Jd2 Sg7 4.e4
dxe4 5.Jxe4 Jf6 6.Sd3 d5 7.Jd2
Teória preferuje 7.Jc3 a vývin druhého jazdca na e2.
7…Jc6 8.Jgf3 Dd6! Snaha o presadenie e7-e5, pri postavení bielych
jazdcov na c3 a e2 by tento ťah bol
diskutabilný pre 9.Sf4 alebo 9.Jb5.
9.0-0 0-0 10.c4?! To sa neosvedčí
kvôli slabosti pd4.
10…dxc4 11.Jxc4 Dd8 12.Ve1 Sg4
13.h3 Sxf3 14.Dxf3 Jd5!

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-zp-vlp'
6-+n+-+p+&
5+-+n+-vL-%
4-+NzP-+-+$
3+-+L+Q+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Po 14…Jxd4 15.Dxb7 by bol biely
spokojný, takto stráca pešiaka.
15.De4 Sxd4 16.De6+ Kg7 17.Ve4
?! To je už hazard, nutné bolo
skromnejšie 17.Ve2.
17…Sxf2+ 18.Kh1 Jf6! Vlastne
rozhoduje.
19.Ve2 Dxd3 20.Vxf2 Je4 21.Vxf8
Vxf8 22.Sxe7 Vf1+ 23.Vxf1 Dxf1+
24.Kh2 Df4+ 25.Kg1 Jd4! Parádna
centralizácia, biely musí prejsť do
koncovky bez pešiaka, keď nechce
dostať mat.
26.De5+ Dxe5 27.Jxe5 c5 28.a4
b6 29.Kf1 Jf6 30.a5 Jd5 31.axb6
axb6 32.Sd8 b5 33.Ke1 c4 34.g3
Po 34.Kd2 ide 34…Jf4 so ziskom
druhého pešiaka.
34…Je6 35.Sg5?? Zrejme časová
tieseň, po ústupe strelca z diagonály d8-h4 by prišlo 35…Kf6.
35…Jxg5
0:1
15

Pohled do hracího sálu

KRŇAN vs. M. JABLONICKÝ

[B06] Pircova obrana

1.e4 g6 2.d4 Sg7 3.Jc3 d6
4.Sg5 a6 5.Jf3!? Bežnejšie sú
ťahy 5.Dd2, 5.Sc4 či 5.h3. Biely
prichádza s jedovatou obeťou
pešiaka.
5…Sg4 6.h3 Sxf3 7.Dxf3! Sxd4
8.Sc4 Jf6 Za úvahu stálo 8…Sf6,
no o kompenzácii bieleho za
pešiaka by nebolo sporu. Teraz
však príde hlavná rafinovanosť
zámeru bieleho.

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7+pzp-zpp+p'
6p+-zp-snp+&
5+-+-+-vL-%
4-+LvlP+-+$
3+-sN-+Q+P#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
9.Je2! Sb6 Smutná nutnosť, po
9…Sxb2 10.Vb1 Se5 11.Db3 by
okrem napadnutých pešiakov b7
a f7 bola ešte vážnejšia hrozba
12.f4.
10.e5! dxe5 11.Vd1 Dc8 Únosnejšie bolo 11…Jbd7, kde by si biely
mohol vybrať medzi 12.Dxb7
16

a 12.Db3 0-0 13.Sh6. Teraz padne
čierna dáma.
1 2 . S x f 6 e x f 6 13 . D x f 6 0 - 0
14.Sxf7+! Vxf7 15.Vd8+ Dxd8
16.Dxd8+ Kg7 17.0-0 Va7!? Malý
trik (18.Dxb8? Vf8) nezvedie bieleho zo správnej cesty, ktorou je
teraz hra na obmedzenie činnosti
silného Sb6.
18.c4! Jc6 19.Dd5 Va8 20. c5 Vd8
21.Dc4 Sa5 22.a3 Sd2 23.Db3!
Dáma si hľadá terče útoku.
23…Ja5 24.De6 Jc6 25.Jg3 Sf4
26.Je4 Vd4 27.Ve1 Sd2 28.Vd1
Vxe4 29.Vxd2 Vd4! 30.Vxd4
Vežu treba vymeniť, lebo po
30.Ve2 Vd1+ 31.Kh2 Jd4 32.Dd8+
Kg8 je protihra čierneho nepríjemná. Víťaz turnaja v rokoch
2015 a 2016 však ukáže, že sa
voľného pešiaka súpera báť
nemusí.
30…exd4 31.Db3 Ve7 32.Kf1 Jd8
33.Db4 Jc6 34.Dxb7 d3 35.Db3
Vd7 36.Ke1 Kf6 37.Da4 1:0 Čierny jazdec nenájde pole, z ktorého by podporil svojho voľného
pešiaka, rozhodnú bieli pešiaci
dámskeho krídla.

Jozef Franzen

ALEXEJ ŠIROV
ŠACHOVNICE
V PLAMENECH
2
Alexej Širov je považován za jednoho
z nejoriginálnějších šachistů, za
nástupce geniálního mistra světa
Michaila Tala. Čeští diváci jej mohli
v Praze vidět několikrát, například
při dvou festivalech pořádaných
občanským sdružením Pražská
šachová společnost, při kterých se
střetl s českou jedničkou Davidem
Navarou.
Kniha obsahuje výběr nejlepších
partií lotyšsko-španělského velmistra
Alexeje Širova z posledních let jeho
vrcholné kariéry, celkem 55 partií
s jeho vlastními komentáři.
Vydaly:
Pražská šachová společnost
a Čs šach.
Praha 2006.
Knihu si můžete objednat na e-mailové adrese

pavel.matocha@gmail.com
Cena je 227 Kč plus poštovné.
Do objednávky prosíme uveďte
vaše celé jméno, adresu a telefonní číslo.
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POVÍDKA

TIKOT ŠACHOVÝCH HODIN

Vesmír, jenž mnozí nazývají šachovnicí, je rozdělen do 64 kup
galaxií. V jednotlivých sektorech
střídavě převládají černé nebo
bílé díry, které spolu s červeným
a modrým posunem vytvářejí základní barvy kosmické duhy. Říká
se, že jak se figurky vesmírných
armád přibližují k sobě a chystají
se navzájem brát, vytvářejí tak
všudypřítomnou přitažlivou sílu,
gravitaci. Ovšemže však mezi figurkami dochází k i dalším manévrům
včetně úniků (v nejtypičtějším
případě ústup krále ze šachu), však
mezi základní fyzikální interakce
patří i síly odpudivé. To, jak jezdci
při skoku zahýbají, pak zřejmě
způsobuje zakřivení světla v okolí
některých objektů.
Netoliko povaha prostoru však odpovídá šachové partii, čas plynoucí

18

ve vesmíru je navíc určován tikotem šachových hodin.
Kybernetici Trurl a Klapacius ve
snaze poznat povahu těchto nejvyšších hodin shromáždili rozsáhlou
sbírku zahrnující šachové hodiny
přírodní (vzniklé samovolně působením slepého hodináře) i umělé
(ať už sestrojené lidmi, či jinými
bytostmi). Domnívají se, že souhrn
všech těchto typů nám umožňuje
alespoň vzdáleně poznat šachové
hodiny pohánějící celý vesmír.
Některé hodiny ve sbírce obou
inženýrů přímo využívají kosmologických dějů, nulové energie vakua
či rozpínání vesmíru. Co se dalších
možností pohonu týče, najdeme
zde hodiny vodní, tzv. klepsydry.
Do nich je třeba silně klepat, aby
se přemáčkl ventil proti silnému
přívodu vody. Někdy je klepsydra
spojena ještě s klepáním vodního

mlýnku do hlavy otroka a spotřebovaný čas pak vyjadřuje až tento
svými žalostnými výkřiky. Hodiny
větrné se pohánějí větrem slunečním i úzkostných dechem šachistů,
v minulosti byly používány též
speciální typy, jimž energii dodával
dým doutníků (zákazu kouření při
šachových partií je třeba tedy želet,
neb rozmanitost hodinových strojků v důsledku toho poklesla).
Ve sbírce najdeme různorodé orloje, kde na displeji šachových hodin
defilují např. karikatury dávných
mistrů světa či stylizované obrázky
jednotlivých figur. Je-li figura na šachovnici vzata, objeví se na displeji
postava s kosou. Ta pak zasahuje
rovněž v případě, že některý s hráčů překročí čas. Ano – téměř všechny pokročilejší šachové hodiny čas
nejenom pasivně odměřují, ale
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také reagují na události na šachovnici, eventuálně je přímo ovlivňují.
Rozšířené jsou šachové hodiny
s kukačkou, která z hodin tu a tam
vylétá a hráče klove. Někde se takto
prý zobákem snaží varovat před
hrubými chybami – kdo však zná
povahu kukaček, je spíše nakloněn
soudit, že tento pták klovnutím
hráče naopak odrazuje od pokračování silných a záměrně mate. Při
turnajích hraných naslepo kukačka
tu a tam někomu oči vyklove, neb
je to prý z hlediska partie jedno
a takto bude alespoň vyloučeno
riziko podvodu (tvrdí pak pták na
svou obhajobu; samotní šachisté
však tento vtip vesměs pokládají za
nevydařený). Zvlášť odporně pak
kukačka vždy zakuká při matu.
Strojky šachových hodin mohou tu
a tam ukrývat stroj pekelný, kdy tikání odměřující čas do exploze není
přihlížejícím podezřelé. Tyto mechanismy slouží pouze u partií, na
jejichž výsledek jsou vypsány vysoké sázky; z pochopitelných důvodů
je pak i mechanismus sám obvykle
zničen, pročež Trurl a Klapacius
těchto hodin shromáždili pouze
omezený počet a i další sběratelé
souhlasí, že jsou velmi vzácné.
Přímo kosmických dějů pak
využívají hodiny relativistické,
které jdou různě rychle podle
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toho, jak rychle se pohybují hráči,
eventuálně šachovnice. Někteří
šachisté, dokonce včetně několika
velmistrů, se tak pokoušejí získat
časovou výhodu tím, že různě pobíhají, eventuálně kolem šachovnice rychle prolétají v hvězdoletu – na
druhé straně však tímto čas ztrácejí
nebo se sami vyčerpávají, pročež
tyto dvojsečné triky bývají tolerovány a nejsou v rozporu s pravidly.
Jak známo, z hlediska různých pozorovatelů mohou hodiny v rámci
teorie relativity ukazovat různě
a stejně tak to, který z praporků
spadne dříve, nemusí být zdaleka
jednoznačné. Rozhodující je ovšem vztažná soustava rozhodčího.
Pokud tedy hráč v oboustranné
časové tísni létá kolem šachovnice
rychlostí blížící se rychlosti světla,
neměl by se příliš spoléhat na to, co
přitom vidí.
Zajímavým typem šachových hodin jsou mechanismy přesýpací, do
nichž se vhazují vyhozené figurky
a příslušná zrnka odměřující čas
pak vznikají jejich rozemletím.
Podle konkrétního nastavení se čas
může přidávat za sebrané figurky
vlastní i soupeřovy, sbírka obsahuje hodiny obou typů; v některých
z nich množství prachu vzniklého
semletím figurky dokonce přímo

odpovídá její relativní síle (dáma za
devět pěšců apod.).
Velmi zvláštní uspořádání představují šachové hodiny sluneční. Ty
však vyžadují rozsáhlé kosmické
inženýrství, protože podle času
tahů je třeba manipulovat s polohou slunce na obloze, aby stíny
odpovídaly.
Někteří filozofové tvrdí, že shromážděné šachové hodiny jsou
pouze vnější napodobeninou stroje, který tiká v naší hlavě (eventuálně v hlavách tvůrců sbírky Trurla
a Klapacia); parazitické kukačky
se prý živí energií mozku, který je
pouze v důsledku toho smrtelný
a jinak by mohl hrát šachy po celé
věky nebo alespoň dokud by se
partie nezačaly opakovat.
A nakonec stojí za zmínku šachové
hodiny s vodotryskem a hodiny,
kde praporek odpovídá vztyčenému psímu ohonu. Ocas pak poklesne („praporek spadne“) ve chvíli,
kdy sledování partie psa přestane
bavit. Tyto hodiny se však prakticky neužívají, protože psi bývají
náladoví a hráči pak mají tendenci
namísto samotné partie věnovat
pozornost spíše tomu, že vedle
hodin neustále pokládají všemožné
pamlsky, míčky a jiné hračky.
Pavel Houser
Ilustrace: Kristina Peřichová
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ŠACHOVÝ VLAK 2017
Praha–Olomouc–Trenčín–Bratislava–Lednice–Praha
13. – 17. října 2017

praguechess.cz

GENERÁLNÍ PARTNER

pokračování ze strany 1
pokračování ze strany 1
Štěstí nás provázelo přesto, anebo
právě proto, že jsme vyjeli v pátek
třináctého. Šachisté na rozdíl od
většinové populace považují třináctku za šťastné číslo. 13. dubna
se totiž narodil Garri Kasparov,
který se stal 13. mistrem světa
šachové historie a absolutní světovou legendou.
Zaslouženým vítězem Šachového vlaku 2017, který je po trase
Praha – Olomouc – Trenčín – Bratislava – Lednice – Praha, se stal
IM Roman Chajeckij, který získal
7,5 bodu v devíti kolech. Před lety
jsme chtěli projet Šachovým vlakem přes Ukrajinu, ale širokorozchodné koleje byl čárou přes rozpočet tomuto plánu. Ukrajinský
šachista letos ještě rozšířil už tak
pestré národnostní složení vítězů
turnajů v Šachovém vlaku – Češi,
Švéd, Australan, Turek a nyní
Ukrajinec.
O půl bodu za mezinárodním
mistrem Chajeckým se umístili
Thomas Hoepfl a Oleg Maximov.
Oceněných bylo ale mnohem
víc – Václav Grundman byl skokanem turnaje, Vojtěch Trochta byl
pařičem turnaje, Jon Loman dostal
cenu za nejhezčí partii… A tak
bychom mohli jmenovat čtyřicet
laureátů cenu z Šachového vlaku
2017, ale to byste nikdo nedočetli…
Tak jen připomeňme, že výsledky si můžete nalistovat na

Mezinárodní mistr Roman Chajeckij (vpravo) vyhrál letošního ročník Šachového vlaku
zcela suverénně.

Chess-Results, fotogalerii na Zoneramě a že Šachový vlak 2018
vyjede v pátek 12. října a zamíří
do Polska. Rezervujte si termín
a přihlašte se včas.
Předseda představenstva Českých
drah Pavel Krtek na adresu Šachového vlaku, jehož jsou České
dráhy generálním partnerem, řekl:
„Velice mne těší, že náš společný projekt s Pražskou šachovou
společností úspěšně pokračuje
již sedmým rokem. Minulé roky
prokázaly, že královská hra šachy
na železnici jednoznačně patří
a že tento unikátní projekt láká
k návštěvě naší země šachisty
z celého světa. Mezinárodní turnaj
šachistů na palubě vlaku vnímám

Expert na žáby, švédský šachista Jon Loman získal cenu za nejkrásnější partii turnaje.
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jako jedinečnou sportovní událost
a zároveň jako symbol spolupráce
se zahraničními partnery. Loni
s německými a rakouskými, letos
se slovenskými, příští rok bude na
řadě Polsko.“
Než bude čas na Šachový vlak
2018, podívejte se na partii z letošního ročníku, která dostala cenu
za krásu. Bílými ji s hezkým matovým útokem sehrál švédský expert
na žáby Jon Loman.

IAN LOMAN (1837)
vs. WOLFGANG MENDOW (1695)
[C21] Norský gambit
Šachový vlak 12017, 6. kolo
16. 10. 2017
Komentuje : Petr Herejk

Partie byle sehrána v 6. kole v Šachovém vlaku na cestě z Bratislavy
do Břeclavi. Ani jeden z hráčů
nepatřil v turnaji mezi favority,
v konečném účtování skončil Švéd
Loman se 4 body na 55. místě
a Němec Mendow se 4,5 bodu
na 45. místě. Přesto jejich partie,
i když byla plná nepřesností, získala cenu za krásu, a to především
za působivý závěr:
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Sc4
Ostrý Norský gambit.
4…Jf6
Teoretické učebnice zde mají
jasno – 4…cxb2 5.Sxb2 d5 6.Sxd5
Jf6 7.Sxf7+ Kxf7 8.Dxd8 Sb4+
9.Dd2 Sxd2+ 10.Jxd2 Ve8, což
21

vede k vyrovnané hře, spíše s lepší
perspektivou pro černého, ale pokračování černého také není úplně
špatné.
5.e5 d5!
To je v podobných pozicích důležitá reakce na postup pěšce na e5.
6.exf6 dxc4 7.Jxc3?!
Podivný tah, ale po 7.Dxd8+ Kxd8
8.Sg5 g6 9.Jxc3 drží černý pěšce
více.
7…Dxd1+ 8.Kxd1 gxf6
Zde asi bylo bezpečnější 8…Se6
s vývinem.
9.Jd5! Ja6 10.Jxf6+ Ke7 11.Sg5
Ke6
A najít teď chladnokrevné a jediné správné 11…Sg7 není vůbec
jednoduché, zvláště pokud vám
propočet narušují zvuky kolejí
a výhybek.
12.Jf3 Sc5??

XABCDEFGHY
8r+l+-+-tr(
7zppzp-+p+p'
6n+-+ksN-+&
5+-vl-+-vL-%
4-+p+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+K+-+R!
xabcdefghy
Sice vývinový tah, ale rozhodující chyba, teď ještě pozici drželo
12…Kf5.
13.Ve1+ Kd6
A teď už 13…Kf5 nejde, přišel by
totiž matový závěr: 14.Ve5+ Kg6
15.Jh4+ Kg7 16.Jh5+ Kf8 (16…Kg8
17.Ve8+ Sf8 18.Sh6 Sg4+ 19.f3 Vxe8
20.Jf6#) 17.Sh6+ Kg8 18.Jf6#.
14.Sf4+ Kc6 15.Je5+ Kb5
Ještě horší je 15…Kb6 16.Jd5+ Kb5
17.a4+ Ka5 18.Jxc4#.
16.a4+ Kb4 17.Kc2?
Malá chyba na kráse, k matu vedlo
17.Jd5+.
17…Sf5+ 18.Kc1 Se6?
A to už tedy definitivně prohrává,
po 18…Vhd8 by se ještě hrálo.
19.Sd2+ Kb3
22

Někdo musí udat směr. Předseda Pražské šachové společnosti a principál Šachového vlaku
Pavel Matocha.

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7zppzp-+p+p'
6n+-+lsN-+&
5+-vl-sN-+-%
4P+p+-+-+$
3+k+-+-+-#
2-zP-vL-zPPzP"
1tR-mK-tR-+-!
xabcdefghy

A paráda na závěr.
20.Ve3+!! Sxe3 21.Va3#
Černý král opuštěn zhynul na poli b3.
1–0
A na závěr ještě ohlédnutí za letošním ročníkem objektivem dvorní
fotografky Pražské šachové společnosti Anežky Kružíkové.
Pavel Matocha

Za České dráhy přivítal účastníky ředitel
odboru obchodu osobní dopravy Jiří Ješeta.

Tradiční účastník Šachového vlaku Michal Špaček u registrace.
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Tradiční trofej pro vítěze, skleněnou lokomotivu z novoborské sklárny Ajeto,
přebírá ukrajinský mezinárodní mistr Roman Chajeckij.

Prvních dvacet šachovnic je v konferenčních vozech Českých drah, další jsou
v klasických kupé.

Zahájení a zakončení Šachového vlaku probíhá tradičně v elegantním Vládním salónku na Hlavním nádraží v Praze.

V Lednici byla pro účastníky Šachového vlaku připravena speciální komentovaná prohlídka zámku.
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28. listopadu – 3. prosince 2017
Přijďte si zahrát na mimořádný festival v centru Prahy:
turnaje, simultánky a velkolepá gala párty v nejkrásnějších
sálech Prahy, v palácích kde sídlí a sídlila Česká národní banka.
více informací:
bankovni.festival@gmail.com • www.praguechess.cz

Slovenská organizácia kompozičného šachu a Šachový svaz České republiky
v spolupráci s partnermi turnaja

Nadácia 42, Bratislava a Pražská šachová společnost
vypisujú pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky

Medzinárodný anonymný šachový skladateľský jubilejný turnaj
Československo 100
1.

Oddelenia:

a) Mat 2. ťahom
b) Pomocný mat 2. ťahom
c) Symbolická skladba bez obmedzenia výzvy a podmienok, ktorá
akýmkoľvek spôsobom evokuje 100. výročie vzniku ČSR

2.

Téma:

ľubovoľná

3.

Riaditeľ turnaja:

Marián Križovenský, predseda Slovenskej organizácie kompozičného šachu

4.

Rozhodcovia:

a) Vasil Ďačuk (SVK)
b) Christer Jonsson (SWE)
c) Bedrich Formánek (SVK)
a dvaja rozhodcovia určení partnermi turnaja

5.

Zasielacia lehota:

30. 6. 2018

6.

Limit:

účastník môže poslať maximálne 2 skladby do každého oddelenia,
samostatne alebo v spoluautorstve

7.

Zasielanie:

a) výhradne elektronicky na adresu: csr100.a@gmail.com
b) výhradne elektronicky na adresu: csr100.b@gmail.com
c) výhradne elektronicky na adresu: csr100.c@gmail.com

8.

Vyhlásenie výsledkov:

28. 10. 2018 – 100. výročie založenia Československa

9.

Námietky:

nie sú prípustné, vyhlásené výsledky a rozhodnutia riaditeľa turnaja sú konečné

10. Cenový fond:

a) 250 EUR, šachové knihy, diplomy
4 finančné ceny: 100 EUR - víťaz, 3 x 50 EUR - II. cena, III. cena a najťažšia
skladba na riešenie
b) 6.250 Kč, šachové knihy, diplomy
4 finančné ceny: 2.500 Kč - víťaz, 3 x 1.250 Kč - II. cena, III. cena a najťažšia
skladba na riešenie
c) 99 EUR, šachové knihy, diplomy
3 finančné ceny: 33 EUR

Riaditeľ turnaja má právo meniť propozície turnaja.
Pred vyhlásením výsledkov prebehne riešiteľský turnaj, v ktorom bude určená najťažšia vyznamenaná skladba
na riešenie v oddeleniach a) a b).
Zaslaním skladby dáva autor skladby organizátorom a partnerom turnaja súhlas na zverejnenie zaslaných
skladieb v turnajovom bulletine a ich propagačných dokumentoch za podmienky uvedenia mena autora skladby.
V Bratislave dňa 11. októbra 2017

Marián Križovenský
Slovenská organizácia kompozičného šachu

Jiří Jelínek
Sdružení šachových problémistů, ŠSČR

KALENDÁRIUM
20. 10. 2017
Praha. I. ročník poháru Vinotéky
u Frejka. Rapid šach 2 × 30 min.,
max. 14 hráčů.
Zbyněk Chatt
Tel.: 704 514 727
21. 10. 2017
Praha. Malešický mat. Otevřený
šachový turnaj pro všechny bez
rozdílu věku, pohlaví, zdravotního stavu a šachové výkonnosti.
Centrum paraple. 7 kol hraných
v tempu 2 × 25min.
formanek@paraple.cz
www.paraple.cz/file/1477
21. 10. 2017
Harrachov. Mistrovství Čech do
16 let. Hrají se turnaje do 12, 14
a 16 let + dva open turnaje, každý
švýcarským systémem na 9 kol
tempem 90 min. + 30 s/tah pro
každého hráče.
Zdeněk Fiala
Tel.: 731 00 63 64
chess.svetla@seznam.cz,
22. 10. 2017
1. liga východ – 1. kolo.
www.chess.cz
24. 10. 1992
25. narozeniny
oslaví čínský velmistr Ding Liren,
finalista nedávno
skončeného Světového poháru.

24.–29. 10. 2017
Kouty nad Desnou. Mistrovství
Moravy mládeže do 16 let. Hrají
se turnaje do 10, 12, 14 a 16 let,
každý švýcarským systémem na

9 kol tempem 90 min. + 30 s/tah
pro každého hráče.
Jiří Novák
Tel.: 608 830 041
jiri.novak@sachyorlova.cz
27. 10. – 7. 11. 2017
Crete (Řecko). Mistrovství Evropy družstev. Českou republiku
bude v soutěži mužů reprezentovat tým ve složení Navara,
Láznička, Hráček, Štoček, Plát,
v soutěži žen pak Worek, Olšarová, Havlíková, Novosadová
a Rodshtein.
www.europechess.org
28. 10. 2017
Brno. Pohár bystrcké radnice.
23. ročník rapid turnaje, rapid na
9 kol, 2 × 20 min.
Jiří Řehůřek
Tel.: 777 744 401
petria@seznam.cz
bystrcoilers.webnode.cz
28. 10. 2017
Znojmo. Aesculan Open. 9 kol
rapid šachu, tempo 2 × 15 min. Pro
děti Znojemský dráček zkrácený
o dvě kola.
Radek Skoumal
Lydiehemalova@seznam.cz
jmss.chess.cz
28. 10. 1987

Česká reprezent antk a Eva
Kulovaná oslaví
30. narozeniny.

29. 10. 2017
1. liga západ – 1. kolo
www.chess.cz

30. 10. 1957
Šedesát let oslaví
slovenský velm i s t r Lu b o m í r
Ftáčník, člen
stříbrného týmu
Československa na Šachové
olympiádě 1982
v Luzernu.
4. 11. 2017
Jince. Turnaje Jineckých nadějí.
Turnaj pro děti, narození 2001
a mladší. Jeden turnaj hraný švýcarským systémem, vyhodnocení
samostatně pro hráče bez VT do
10 let (Turnaj nadějí) a ostatní
(ot. přebor ZŠ a MŠ Jince).
Miroslav Maršálek
Tel.: 702 067 510
miroslav.marsalek@volny.cz
4. 11. 2017
Mohelnice. 31. Mohelnice Open
2017. 9 kola rapid šachu hraných
v tempu 2 × 20 min. a jako otevřený přebor Olomouckého kraje
v rapid šachu.
Karel Volek
Tel.: 728 160 778
volek.karel@atlas.cz
4. 11. 2017
Jihlava. 23. Jihlavský koláč. Turnaj mládeže hraný současně jako
přebor kraje Vysočina mládeže
v rapid šachu. 9 kol, 2 × 15 min.
Jiří Widerlechner
Tel.: 603 325 185
widerlechner@centrum.cz
5. 11. 2017
2. ligy západ - 2. kolo
www.chess.cz
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