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FISCHEROVY ŠACHY

ZÁPAS O MISTRA SVĚTA V ÚNORU?!
Magnus Carlsen jako vyzyva-
tel o mistra světa? Že se jedná 
o vtip? Nikoliv!

Střetnutí Hikaru Nakamury a Mag-
nuse Carlsena v zápase ve Fische-
rových šachách mělo totiž podtitul 
„neoficiální zápas o mistra světa“. 
V muzeu umění v Norském mysu 
Høvikodden poblíž Osla se střetli 
stávající šampion Hikaru Nakamura 
a vyzyvatel Magnus Carlsen. For-
mát se vrací na scénu po dlouhých 
8,5 letech, kdy naposledy stávající 
šampion porazil Levona Aronjana. 

Do té doby se akce konala pravidel-
ně a kralovali především ruský mno-
honásobný šampion Peter Svidler 
a právě Levon Aronjan. 

pokračování na straně 6

ARIANNE CAOILIOVÁ  
VYDALA ALBUM

Arianne Caoiliová 
je v šachovém světě 
známá především 
jako manželka ar-
ménského velmis-
tra Levona Aron-

jana (o jejich svatbě v září 2017, 
na které byl i arménský prezident 
Serzh Sargsyan, jsme informovali 
také v Šachovém týdeníku). Je 
ale velmi aktivní ženou s mnoha 
zájmy – ve svých 31 letech tato 
australsko-filipínská mezinárodní 
mistryně hrála na sedmi Šachových 
olympiádách (2× za Filipíny, 5× za 
Austrálii), hovoří pěti světovými 
jazyky, je poradkyní předsedy ar-
ménské vlády v oblasti ekonomie, 
v minulosti vystupovala v australské 
televizi v taneční soutěži (obdoba 
české StarDance). A před něko-
lika dny ukázala ještě jeden svůj 

talent – v Austrálii vydala své premié- 
rové album Hold On (Vydrž), kde 
se podílela na vzniku všech písní 
a sama je i nazpívala. Čeští fanoušci 
mohli tuto všestrannou a půvab-
nou mladou ženu vidět v roce 2010 
v Mariánských Lázních při zápase 
Sněženek proti Machrům.

FIDE BEZ PENĚZ?

Kirsan Iljumžinov

Mezinárodní ša-
chová federace 
FIDE řeší další 
skandál. Švýcarská 
banka UBS zmra-
zila FIDE všechny 
účty. Bance došla 
trpělivost s organi-

zací, v jejímž čele stále stojí člověk, 
který byl americkou vládou v roce 
2015 zařazen na seznam nežádou-
cích osob za obchodování se syr-
skými teroristy. 

pokračování na straně 2

NAVARA NASAZENOU 
JEDNIČKOU

David Navara

Letošní mist-
rovství Evropy 
j e d n o t l i v c ů 
proběhne  už 
za  měs íc  od 
17. do 28. břez-
na v gr uzín-
ském Batumi. 

Předběžná startovní listina čítá 
přes 280 hráčů a pro českého 
fanouška je potěšitelné, že na-
sazenou jedničkou turnaje (dle 
ratingu z 1. 2. 2018) je český  
reprezentant, velmistr David 
Navara. Shodou okolností David 
z postu jedničky nastupoval i do 
mistrovství Evropy jednotlivců 
v loňském roce. Stejně jako loni 
je i letos startovní listina nabitá 
velkými jmény, představí se Rus 
Dmitrij Jakovenko (2.), Polák 
Radoslaw Wojtaszek (3.), legen-
dární Ukrajinec Vasil Ivančuk 
(4.) – celkem 7 hráčů s ratingem 
přes 2700. Čeští fanoušci jsou 
určitě zvědaví, zda se David 
v těžké konkurenci prosadí 
a ještě vylepší loňské osmé mís-
to, fandit ale určitě budou i dal-
ším našim hráčům – Zbyňku 
Hráčkovi, který je předběžně 
78. nasazený, Janu Krejčímu 
(82.), Jiřímu Štočkovi (89), Voj-
těchu Plátovi (91.), Tadeáši Krie-
belovi (117.), Vanu Nguyenovi 
(120.) a Janu Vykoukovi (154.). 
Kromě titulů mistra Evropy se 
hraje též o 23 postupových míst 
na Světový pohár 2019.

Magnus Carlsen může být spokojen. 
Dosáhl dalšího trimfu, když vyhrál 
neoficiální zápas o titul mistra světa, 
tentokrát ve Fischerových šachách. 
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pokračování ze strany 1

Kirsan Iljumžinov od té doby opa-
kovaně obvinění popírá, ale dosud 
nebyl schopen své jméno očistit. 
Kromě toho oznámil, že se na pod-
zimních volbách bude opět o post 
prezidenta FIDE ucházet. FIDE tak 
čelí velkým problémům, mimo 
jiné hrozí, že nebude schopna vy-
platit cenový fond na Turnaji kan-
didátů ve výši 460 000 USD. „Bylo 
jen otázkou času, kdy budeme 
tomuto vážnému problému čelit,“ 
napsal v otevřeném dopisu po-
kladník FIDE Dr. Adrian M. Siegel, 
který za viníka situace označuje 
Iljumžinova: „Problémy s Kirsa-
nem Iljumžinovem vážně poškodi-
ly obchodní aktivity FIDE.“ Donutí 
tato krize konečně Iljumžinova 
opustit vedení FIDE?

PORTUGAL OPEN 

Aleksandar Indjič

Vítězem Portugal 
O p e n u ,  p o d l e 
pořadatelů nej-
silnějšího turnaj, 
který se kdy v Por-
tugalsku konal, 
se v Lisabonu stal 
srbský velmistr 

Aleksandar Indjič. Stejného bodo-
vého zisku dosáhli v konkurenci 
272 hráčů ze 42 zemí světa Rusové 
GM Anton Demčenko a IM Nikita 
Petrov. Nejvýše nasazený hráč tur-
naje, Gruzínec Baadur Jobava byl 
s půlbodovým odstupem nejlep-
ším ze sedmibodových na 4. mís-
tě. Dařilo se i slovenskému junioru 
Christopheru Repkovi, který se 

7 body obsadil cenné 7. místo. Do 
Portugalska si zajeli na turnaj také 
dva Češi, Petr Plašil uhrál 5 bodů 
a obsadil 103. místo, Vít Žemlička 
také s 5 body byl ve výsledkové 
listině o dvě místa níže. 

TURNAJ KANDIDÁTŮ ROZLOSOVÁN

Vladimir Kramnik

FIDE zveřejnila 
rozlosování břez-
nového Turnaje 
kandidátů. S čís-
lem 1 bude v sou-
těži hrát Vladimir 
Kramnik, dvojku 
má obhájce vítěz-

ství Sergej Karjakin, je také ale 
hráčem, který do soutěže vstupuje 
s nejnižším ratingem. Kometa 
posledních týdnů a hráč s nejvyš-
ším ratingem v turnaji Šachrijar 
Mamedjarov má číslo 7, další ze 
spolufavoritů Levon Aronjan troj-
ku. Hned v prvním kole 10. března 
v 15.00 h. proti sobě zasednou 
tyto dvojice: Kramnik vs. Griščuk, 
Karjakin vs. Mamedjarov, Aronjan 
vs. Ding Liren a Caruana vs. So. 
Kompletní rozlosování naleznete 
na stránkách FIDE.

DRUHÁ LIGA POOSMÉ
Všechny skupiny 2. ligy družstev 
mají za sebou osm odehraných 
kol. Lídr skupiny A ŠAKAL Kozo-
lupy po výhře nad ŠK Klatovy 5:3 
zvýšil svůj náskok na čele před 
druhými Podbořany, které prohrá-
ly s Karlovými Vary 3:5, na 4 body 
a kráčí za postupem do 1. ligy. Ve 
skupině B řádí ZIKUDA Turnov B, 
která přehrála ŠK AD Jičín 5,5:2,5 

a s plným počtem 24 bodů vede 
tabulku o 3 body před družstvem 
z Kobylis. Dosud vedoucí tým 
skupiny C Pankrác B „jen“ remi-
zoval v Říčanech 4:4 a první místo 
přepustil Dukle Praha (vyhrála 
v Českých Budějovicích 4,5:3,5), 
která s 21 body vede s bodovým 
náskokem. Ve skupině D vede 
s 21 body C-družstvo Polabin, 
náskok tří bodů před družstvem 
Eurobit zůstává nezměněn. I ve 
skupině E 8. kolo nezměnilo si-
tuaci na čele – stále vedou Jezdci 
z Jundrova (21 bodů) o dva body 
před Moravskou Slavií Brno B 
a Slavií Kroměříž B. Skupině F 
zatím suverénně vládne s 24 body 
Slavia Orlová A, náskok na druhou 
Porubu B se navýšil na 4 body.

VELMISTROVSKÝ TURNAJ 
V SAINT LOUIS
Uzavřený velmistrovský turnaj 
v americkém Saint Louis vyhrál 
Ukrajinec Pavel Voroncov s 6 body 
(z 9 partií), před Řekyní Stavrou-
lou Tsolakidouovou (5,5 bodu) 
a Filipíncem Markem Paraquou 
(5 bodů).

FAJR FESTIVAL
Hlavní turnaj festivalu Fajr v írán-
ském Amolu vyhrál domácí vel-
mistr Parham Maghsoodloo zis-
kem 7,5 bodu (z 9). Druhé místo 
obsadil další Íránec Amin  M. Ta-
batabaei se 6,5 bodu, až třetí byl se 
stejným bodovým ziskem nejlepší 
z cizinců Rus Pavel Ponkratov.

PRAHA
OSTRAVA
VARŠAVA
KRAKOV
HRADEC KRÁLOVÉ
PRAHA

12. – 16. října 
2018

ZAHRAJTE SI
RAPID TURNAJ
VE VLAKU
A POJEĎTE NA
VÝLET PO PĚTI
KRÁSNÝCH
MĚSTECH
STŘEDNÍ 
EVROPY. 
Bohatý cenový fond 
a luxusní speciální vlak.

Více informací najdete na webu
a facebooku Šachového vlaku.

www.praguechess.cz

kontakt:
prazska.sachova@gmail.com

Generální partner
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EXTRALIGA DRUŽSTEV 2017/2018

NOVÝ BOR VLÁDNE PEVNOU RUKOU

Letošní Extraliga družstev má jas-
ného vládce. Nový Bor i po víken-
dovém dvojkole, ve kterém i s indic-
kou hvězdou velmistrem Pentalou 
Harikrišnou přehrál Pardubice 5:3 
a Turnov 7:1, vévodí tabulce bez 
ztráty jediného bodu. Náskok před 
druhým Výstavištěm Lysá (které 
bylo také o víkendu stoprocentní) 
je pětibodový, nutno ale dodat, že 
Lysá má jeden zápas (vítězné derby) 
navíc. Třetí je Labortech Ostrava 
s 18 body (i ostravský tým zvládl 
obě víkendová klání vítězně), tři 
body na ně ztrácí Pardubice (po pro-
hře s Novým Borem porazily v nedě-
li Unichess 5:3). Na opačném pólu 
tabulky je Tatran Litovel, který bez 
bodu (a bez jediné vyhrané partie) 
je již jistým prvním sestupujícím. 
Situace kolem druhého sestupo-
vého místa se ale zdramatizovala. 
Hráče ŠK města Lysá nad Labem, 
do 7. kola s nulou na kontě, dvě 
víkendové výhry přiblížily na dva 
body k Frýdku-Místku a na tři body 
k ŠK DURAS BVK. V boji o záchranu 
si hodně pomohl Unichess, který 
v sobotu s Turnovem urval cenné tři 
body a s 10 body je sedmý. I když 
o prvním a posledním místě je již 

asi rozhodnuto, boje o další medaile 
a o druhého sestupujícího dávají 
závěrečným třem kolům napínavý 
náboj. 
Šlágrem 7. kola byl souboj Nového 
Boru s Pardubicemi, oba týmy na-
stoupily v nejsilnějších možných 
sestavách. Napínavý zápas nakonec 
při šesti remízách rozhodli výhrami 
Vlastimil Babula nad Martinem Pe-
trem a po pěkném útoku také David 
Navara nad Sergejem Movsesjanem:

SERGEJ MOVSESJAN (2649) 
VS. DAVID NAVARA (2745)
Extraliga 17/18
GASCO Pardubice–1. Novoborský ŠK
7. kolo, 10. 2. 2018

XABCDEFGHY

8-+q+-+-+(

7+-+-+-mkp'

6ptrrzplzpp+&

5+-+-sn-+-%

4R+-+P+-+$

3+-sN-+-+P#

2-zPP+L+P+"

1+-wQR+-+K!

xabcdefghy

Při prvním pohledu na pozici, 
která vznikla po 35. tahu bílého, 
praští do očí srovnané černé figury 
na 6. řadě, což obvykle nebývá 
dobré. Ale druhý pohled dává 
jasně černému za pravdu. Obě 
věže tlačí po sloupcích, střelec na 
diagonále c8-h3, jezdec na e5 je 
nedotknutelný, dáma podporuje 
jak věž po c-sloupci, tak střelce po 
diagonále. Vše je tedy připraveno 
k velkolepému finále 
35…Sxh3!!
David je ve svém živlu, figury 
v jeho rukou rozehrají skvělé 
představení.
36.Jd5
Po přijetí oběti 36.gxh3 by David 
zcela jistě pokračoval 36…Vxb2!! 
37.Dxb2 Vxc3 a na případné 38.Sf1 
další oběť 38…Vxh3+ 39.Sxh3 
Dxh3+ 40.Kg1 Dg4+ 41.Kf2 Dxd1 
s vyhranou pozicí. Sergej tedy sází 
na protiútok, musel ale v tuto chví-
li tušit, že drží slabé trumfy.
36…Sxg2+! 
David pokračuje v agresi. 
37.Kg1 
Ani teď dost dobře nešlo přijmout 
oběť 37.Kxg2 pro 37…Vxc2 38.De3 
a 38…Vb3! 39.Dxb3 Dg4+ 40.Dg3 
Dxe2+ 41.Kh3 Dxd1–+.
37…Sf3 38.Df4 
Chvályhodný pokus o protiútok, 
nešlo totiž ani 38.Sxf3 Jxf3+ 
39.Kf1 Vxc2 a například po 40.De3 
Dh3# mat nebo 38.Jxb6 Dg4+ 
39.Kf2 Dg2+ 40.Ke3 Dxe2+ 41.Kf4 
g5+ 42.Kf5 Sg4# a další pěkný mat 
po procházce bílého krále.
38…Sxe2 39.Dxf6+ 
David tento pokus o komplikaci 
lehce vyvrátí.
39…Kh6! 40.Df4+ g5 41.Df6+ Kh5 
A král je v bezpečí.
42.Je3 Dh3 43.Jf5 

Pentala Harikrišna

ZÁJEMCI SI JI MOHOU OBJEDNAT NA ADRESE: PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM • CENA KNIHY 333 KČ PLUS POŠTOVNÉ
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XABCDEFGHY
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4R+-+P+-+$

3+-+-+-+q#

2-zPP+l+-+"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

A v takových pozicích už se David 
nemýlí.
43…Dg4+ 44.Kf2
A následuje efektní matovým zá-
věrem s několika obětmi:
44…Df4+! 45.Kg1
Nebo 45.Kxf2 Vxc2 46.Ke1 Df2#.
45…Jf3+ 46.Kf2 Je1+! 47.Kxe1 
Df1+ 48.Kd2 Vxc2+! 49.Ke3 
Na 49.Kxc2 přijde 49…Dxd1+ 
50.Kc3 Vb3#.
49…Vb3+ 
Skvělá partie!
0–1

Hvězdou víkendu je ale mladý 
český juniorský reprezentant Van 
Nguyen, který dvěma výhrami na 

první šachovnici za druhé druž-
stvo Lysé výrazně zvedl naděje na 
záchranu. V neděli se před jeho 
uměním musel sklonit běloruský 
velmistr Alexej Fedorov:

ALEXEJ FEDOROV (2564) 
vs.VAN NGUYEN THAI DAI (2509)
Extraliga 17/18
BŠŠ Frýdek-Místek–ŠK města Lysá 
nad Labem, 8. kolo, 11. 2. 2018

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+pzp-+pzp-'

6-+-+-wq-zp&

5wQ-+-zp-+-%

4P+-+P+-+$

3+-zP-+-zPP#

2-zP-+Rsn-mK"

1+-+r+-sN-!

xabcdefghy

31.Da8+? 
Černý už stojí lépe, ale po 31.Dc5 
se zapojením dámy do obrany by 
se ještě nic moc nedělo. Místo toho 
se ale bílý rozhodl sebrat pěšce. 
Dáma se dostane mimo. 

31…Kh7 32.Dxb7 Jxh3! 
A krásným taktickým úderem Van 
rozhoduje partii.
33.Vg2 
Na 33.Jxh3 by přislo 33…Df1–+ 
a na 33.Kxh3 vyhraje 33…Vxg1–+. 
33…Jxg1 34.Vxg1 Df2+ 
A bílý složil zbraně, po 35.Vg2 by 
přišlo 35…Df1 36.Kh3 Df3 37.Vh2 
Vg1–+.
0–1

Petr Herejk

KNIHA PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI 

Karel Opočenský porazil mistra světa Ale`andra Aljechina a spřátelil se 
s ním. Za šachovnicí se setkal s legendami konce devatenáctého století, 
i s generací, která zářila až v sedmdesátých letech století dvacátého. Založil 
agenturu šachového zpravodajství, byl rozhodčím zápasů o mistra světa. 
Byl prvním českým šachovým profesionálem. Mistr Karel Opočenský ale 
také miloval viržinka, dobrá francouzská vína a ženy. V nové knize o Karlu 
Opočenském najdete popis jeho pestrého života, doplněný o mnoho dosud 
nepublikovaných fotografií, včetně snímků z alba jeho dcery Evy. Úvodní 
vzpomínku mu věnoval velmistr Lubomír Kaválek. Tři desítky partií oko-
mentoval velmistr Vlastimil Hort.

Jako Faust Mefistofelovi upsal se Opočenský vlastní
krví šachu. Šachu – a asi jen šachu – zůstal vždy věrný.

Stárnul. Čas taktikou neošvindluješ, remízu s ním
nevyjednáš. Ale za šachovnicí mohl zůstat mladý.

Byl to šachový romantik a nenapravitelný šachový optimista.

• velmistr Vlastimil Hort •

ZÁJEMCI SI JI MOHOU OBJEDNAT NA ADRESE: PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM • CENA KNIHY 333 KČ PLUS POŠTOVNÉ

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL

Van Nguyen Thai Dai
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FISCHEROVY ŠACHY

ZÁPAS O MISTRA SVĚTA V ÚNORU?!
pokračování ze strany 1

Vyzyvatelem byl zvolen mistr světa 
v „klasice“, zároveň reprezentant 
hostitelské země. Cenový fond tvořil 
1,5 milionu norských korun (při-
bližně 4 miliony Kč). Zápas se sklá-
dal z 16 partií od 9. 2. do 13. 2. Vítěz 
si odnesl 60 %, na poraženého „zby-
lo“ 40 %. První čtyři dny se hrálo 
celkem 8 partií s tempem 45 minut 
na 40 tahů poté s dodatečnými 
15 min., bez inkrementu (to mělo 
svou „daň“). Bodování 2 body za 
výhru, 1 za remízu a 0 za prohru. 
Každý den se odehráli 2 partie. 
Vždy byla nalosována pozice pro 
daný den, hráči dostali 15 minut 
na rychlou přípravu. Po první partii 
měli 1,5 hodiny, vyměnili si barvy 
a hráli stejnou pozici. Poslední den 
se vše zrychlilo, tempo se změnilo 
na 10 minut + 5 s za tah. Takto se 
odehrálo zbývajících 8 partií, kdy se 
lišilo i bodování, tj. 1 bod za výhru, 
0,5 bodu za remízu a 0 bodu za pro-
hru. Ačkoliv byl vítěz znám již před 
16. partií, odehrála se celá porce. 
A jak to celé dopadlo?
První partie se nesly spíše v du-
chu „oťukávání“, ačkoliv ze hry 
měl více spíše norský šampion. 
První rezultativní partie nastala ve 
4. kole, kdy Carlsen využil, jak je 
jeho dobrým zvykem, maximum 
z (teoreticky) remízové koncovky: 

MAGNUS CARLSEN
vs. HIKARU NAKAMURA
Zápas ve Fischerových šachách
4. partie, 10. 2. 2018

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-mk-'

6-+-+-+-+&

5+-+Q+-+-%

4-+-+-+PmK$

3+-+-+-+-#

2-wq-+-+P+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

I přes materiální výhodu bílého je 
pozice remiz (nikoliv triviální!).
67…Kg6?? 
Tento tah však vede k rychlé 
prohře. 
68.Dg8+ 
Černý se vzdal. Po 68…Kf6 (na 
68…Kh6 je dokonce mat 69.g5#) 
69.Dh8+ se ztrátou dámy.
1–0

„Naka“ jistě po zahození takové 
partie nebyl nadšený. I to byl jistě 
jeden z důvodů, kdy tempo 5. par-
tie diktoval zástupce Ameriky 
i přes nepřízeň černých figur, ze 
zahájení získal pěšce a materiální 

výhodu zužitkoval v koncovce. 
Stav byl tedy srovnán. 
Že nedělní nalosování pozice …

XABCDEFGHY

8nwqlsnrvlktr(

7zppzppzppzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzPPzPPzP"

1sNQvLNtRLmKR!

xabcdefghy

…vyhovovalo spíše černým ka-
menům, potvrdila vzápětí světová 
jednička přesvědčivou hrou již od 
úvodních tahů. Po šesti partiích 
byl tak stav zápasu 7 : 5 pro 
Carlsena.
Pondělní den patřil i nadále „roz-
jetému“ mistru světa v klasickém 
šachu. Ačkoliv měl černé, domino-
val od úvodních tahů, a přestože 
Nakamura jevil tuhý odpor, slavil 
černý vítězství: 

Magnus Carlsen s cenou pro vítěze
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HIKARU NAKAMURA 
vs. MAGNUS CARLSEN
Zápas ve Fischerových šachách
7. partie, 12. 2. 2018   

XABCDEFGHY

8-mk-+r+-+(

7zpp+-+-+-'

6-+-vl-+-vL&

5+-+-+-+-%

4-+-wq-+-+$

3+-+P+-+-#

2PzP-+-+Qzp"

1+-+R+-+K!

xabcdefghy

41…Dxd3! 
Bez ohledu na výkonost, slabá 
poslední řada figuruje v partiích 
hráčů všech úrovní! 
42.Vf1 
Nejde 42.Vxd3 pro 42…Ve1+ 
43.Df1 Vxf1+ 44.Kg2 h1D#.
42…Ka8 43.Vc1 Sb8 44.Dd2 De4+ 
45.Dg2 De1+ 46.Df1
46.Vxe1 Vxe1+ 47.Df1 Vxf1+–+.
46…De6 
Bílý se vzdal. např. 47.Sg5 Vg8 pro-
sadí Vg8-g1. 
0–1

„Poslední partii“ vážnějším tem-
pem poznamenala nepříjemnost 
pro norského šampiona. Dokázal 
svého soupeře přehrát, avšak 
ten tuhou obranou dokázal do-
cílit teoretické remízové pozice 

v koncovce V x V+S. Magnus se 
i přes nedostatečný čas snažil 
o výhru a partie nakonec skončila 
pádem praporku a jeho prohrou! 
Po prvních osmi partiích před 
zkracováním času byl stav 9 : 7 pro 
Carlsena.
První partii posledního dne začal 
velikou hrubicí šťastný vítěz mi-
nulého dne:

MAGNUS CARLSEN
vs. HIKARU NAKAMURA
Zápas ve Fischerových šachách
9. partie, 14. 2. 2018

XABCDEFGHY

8q+k+-tr-+(

7+-zp-tr-+-'

6p+n+p+-tR&

5zPp+-+pwQ-%

4-zP-zPp+-+$

3+-zP-+-+-#

2-+-+L+PzP"

1+R+-+-mK-!

xabcdefghy

24…Kb7?? 
Trestuhodná chyba! 
25.d5! exd5 26.Vxc6 
Využití přetížené figury, jako 
z učenice taktiky pro začátečníky! 
26…Kxc6 27.Dxe7 
a bílý využil velkou materiální pře-
vahu k výhře.
1–0

Podání rukou - nutné zlo?

Vydavatelství Vladimír Vyskočil – KORŠACH 
vydává poslední díl trilogie Garriho 
Kasparova, čímž se uzavírá kruh, 

který celkem obnáší 12 vydaných knih. 
Při příležitosti zahájení Bankovního turnaje 

v Praze bude dne 28. 11. 2017 
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416 stran 

+ 2x16 stran 
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s přebalem
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Ani ve druhé partii se Američan 
k ničemu nedostal. Naopak další 
partie jistě velmi litoval, jelikož 
po velkém boji nedokázal vyhrát 
pozici D x V+p. Carlsen dokázal 
zlomit odpor v celkově 13. partii:

CARLSEN MAGNUS 
vs. HIKARU NAKAMURA
Zápas ve Fischerových šachách
13. partie, 14. 2. 2018

XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zp-+-zp-+p'

6-zpp+-+-+&

5+-+p+PzP-%

4P+-zPp+P+$

3+-+-+-+q#

2-zPP+Q+-+"

1tR-mKRvL-+-!

xabcdefghy

23…e6?? 
Nakamura přehlíží taktiku, přitom 
po 23…a5! 24.Va3? Sa6!! – pointa 
je uvolnění pole g4 pro černou 
dámu – 25.Dxa6 (25.Df2 Dxg4–+) 
25…Dxa3–+ by stál na výhru.
24.Va3!+–
Nyní má černý problém se svou 
dámou. Ztrácí materiál.
24…Dh1 25.Sb4 Dh4 26.Sxf8 
Dxg5+ 27.Dd2 Dxd2+ 28.Kxd2 
Kxf8 29.Vh3 
…s rychlou výhrou bílého 
1–0

Magnus pak zaknihoval výhru 
i v následující 14. partii a bylo defi-
nitivně rozhodnuto:

HIKARU NAKAMURA 
vs. MAGNUS CARLSEN
Zápas ve Fischerových šachách
14. partie, 14. 2. 2018

XABCDEFGHY

8-+k+-+-+(

7+pzp-+-+p'

6-+l+p+-wq&

5zp-+-zP-+-%

4-+P+rsN-+$

3zPP+-+pzP-#

2-mK-+-wQ-zP"

1tR-+-+-+-!

xabcdefghy

29…Dg7? 
Partie posledního dne byly po-
znamenány nedostatkem času, 
zde černý minul pěkný úder – 
29…Ve2+!! 30.Jxe2 (po 30.Dxe2 
fxe2 má černý rozhodující mate-
riální převahu) 30…Dd2+ 31.Kb1 
Se4#.
30.Dxf3 Dxe5+ 31.Dc3 Dxc3+ 
32.Kxc3 
Pozice se po výměně dam dostala 
zpět do přibližné rovnováhy, ale 
Carlsen hraje takovéto pozice (ob-
vykle) bravurně.
32…Ve3+ 33.Kd4 Vxb3 34.Jxe6 
b6 35.c5? 
Teď byl čas na vylepšení věže – 
35.Vf1 Vxa3 36.Vf8+ Kd7 37.Jg5, 

Hikaru Nakamura své šance v zápase nevyužil a odešel ze zápasu poražen.

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

p r a g u e c h e s s . c z

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

na webu
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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kde by výsledek partie byl stále 
nejasný.
35…b5 36.Vf1
Už je pozdě.
36…Vxa3 37.Vf7 Va4+ 38.Kd3 
Se4+ 39.Kd2 

XABCDEFGHY

8-+k+-+-+(

7+-zp-+R+p'

6-+-+N+-+&

5zppzP-+-+-%

4r+-+l+-+$

3+-+-+-zP-#

2-+-mK-+-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

39…c6? 
Chyba, která mohla vypustit vý-
hru, po 39…Sd5 by černý vyhrál, 
například po 40.Vxc7+ Kb8 41.Ve7 
Ve4 42.Ve8+ Kb7 43.Jg7 Vxe8 
44.Jxe8 a4–+.
40.Jg5? 
Bílý nevyužil šance (s omeze-
ným časem se není co divit), 
po 40.Vxc7+ Kb8 a 40.Vd7! by 

partie končila studiovým věčným 
šachem.
40…Sg6 41.Vf6 Vd4+ 42.Ke3 Vd5 
43.Vf8+ Kd7 44.h4 b4 45.Vb8 
0–1

Alespoň ke korekci stavu přispěla 
patnáctá partie kdy „Naka“ doká-
zal zvítězit. Poslední partie skonči-
la korektní remízou. 

Celkově tak zápas skončil 14 : 10 
pro vyzyvatele. 
Aktuální mistr světa se tak může 
pyšnit jak titulem oficiálním, tak 
i tím neoficiálním ve Fischerových 
šachách.

David Výprachtický
Fotografie: archiv pořadatelů

Oba hráči netrpělivě čekají na vylosování nové pozice.

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ
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C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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Salo
Flohr
Měl jsem bojovat!
Biografie a partie Salo Flohra 
a výsledky a partie z turnaje, 

hraného na jeho počest

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 
Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné
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Limitovaná edice – 999 Kč
(pouze 100 ks, vázáno v imitaci kůže s papírovým přebalem)

objednávky: prazska.sachova@gmail.com  

Hrajte jako 
Navara!

Dvě pozoruhodné knihy nejlepšího českého šachisty obsahují jeho 
64 podrobně komentovaných partií a Navarovy zážitky a vzpomínky 
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17. 2. 2018
Dalešice. FIDE RAPID Pivovaru 
Dalešice. 4. turnaj 11. ročníku 
GP ČR v rapid šachu jednotliv-
ců. Švýcarský systém na 10 kol, 
2 × 12 minut + přídavek 3 sekund/ 
/tah. 1.–7. místo finanční ceny. 
Ladislav Urban
Sviza81@seznam.cz

17. 2. 2018
Rychvald u Ostravy. Slezský 
OPEN 2018. 7. ročník rapid turnaje 
švýcarským systémem na 9 kol, 
2 × 13 min + 2 s/tah, se zápočtem 
na FIDE rapid Elo a rapid LOK.
Bohdan Adamčík
rychvald@rapidtour.cz
www.rapidtour.cz/rychvald

17. 2. 2018
Valašská Polanka. 1. Vasto  tour. 
Mistrovství mládeže Valašska. 
7 kol v rapid tempu 2 × 12 minut 
plus 4 s/tah.
Josef Kovařík, Tel.: 605 740 292
sachy-mladez@seznam.cz

18. 2. 2018
1. ligy – 8. kolo.
www.chess.cz

20. 2. – 1. 3. 2018
Moskva (RUS). Aeroflot Open. Tra-
diční silně obsazený Open, auto-
matický vstup pro hráče 2550+, le-
tos s účastí Vitiugova, Andrejkina, 
Najera, Sasikirana a Kamského atd.
www.acfed.ru/tournament/
aeroflot-open-2018

24. 2. – 3. 3. 2018
Liberec. Open Liberec. Turnaj 
seriálu Czech Tour. Tři turnaje, 
Open, rapid, blesk. Cenový fond 
hlavního turnaje v celkové výši 
30 000 Kč, 8000 Kč pro vítěze. 
PaedDr. Jan Mazuch

Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net

24.–25. 2. 2018
9. a 10. kolo německé Bundesligy 
s účastí předních českých hráčů.
www.schachbundesliga.de

25. 2. 2018
2. ligy – 9. kolo.
www.chess.cz

1.–8. 3. 2018
České Budějovice. Open QCC České 
Budějovice. Hraje se na 9 kol tem-
pem 2 × 90 min/40 tahů + 30 min 
+ 30 s/tah. Cenový fond 17 200 Kč. 
Jiří Havlíček
Tel.: 775 142 262
sachovaskola@qcc.cz
www.qcc.cz/turnaje/open-qcc-cb

2.–4. 3. 2018
Slovensko. Závěrečné trojkolo slo-
venské extraligy.
www.chess.sk

3. 3. 2018
Dobrovice.  13. Dobrovický 
rapid – Tereos TTD. 5. turnaj 
11. ročníku GP ČR v rapid šachu 
jednotlivců. Švýcarský systém na 
9 kol, tempo 2 × 15 min + 3 s/tah.
Roman Šoltys
Roman.soltys@seznam.cz
Tel.: 732 268 435
www.sachydobrovice.cz

4. 3. 2018
1. ligy – 9. kolo.
www.chess.cz

6.–14. 3. 2018 
Reykjavík (Island). Reykjavík 
Open 2018. Oblíbený otevřený 
turnaj se bude hrát jako Memoriál 
Bobby Fischera.
www.reykjavikopen.com

 9.–17. 3. 2018
Kouty nad Desnou. Mistrovství 
ČR juniorů a dorostenců. Turnaj 
12ti účastníků systémem každý 
s každým tempem 90 min/40 tahů 
+ 30 min + 30 s/tah.
Ing. Zdeněk Fiala
Tel.: 731 006 364 
chess.svetla@seznam.cz 
www.chess.cz/akce/mistrovstvi-cr-
-junioru-a-dorostencu/

10.–17. 3. 2018
Kouty nad Desnou. Mistrovství 
ČR do 16 let. 8 mistrovských tur-
najů (H10, D10, H12, D12, H14, 
D14, H16, D16).
Zdeněk Fiala
Tel.: 731 006 364 
chess.svetla@seznam.cz 
www.chess.cz/akce/
mistrovstvi-cr-do-16-let/

11. 3. 1978
Čtyřicet let oslaví 
přední český vel-
mistr Petr Neuman. 

10.–28. 3. 2018 
Berlín (GER). Turnaj kandidátů. 
Levon Aronjan, Fabiano Caruana, 
Šachrijar Mamedjarov, Wesley 
So, Vladimir Kramnik, Alexander 
Griščuk, Ding Liren a Sergej Kar-
jakin se utkají o post vyzývatele 
mistra světa Magnuse Carlsena. 
worldchess.com/berlin/

16.–29. 3. 2018 
Batumi (GEO). Mistrovství Evro-
py v klasickém šachu. 
fide.com
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