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EXTRALIGA

SUVERÉNNÍ NOVÝ BOR
Závěrečné trojkolo české šachové 
extraligy stvrdilo výsledky před-
chozích klání. Novoborský bez 
ztráty kytičky slaví jubilejní desátý 
titul, Výstaviště Lysá nad Labem 
s klikou uhájila stříbrnou příčku 
a dravý Zikuda Turnov se dočkal 
medailového úspěchu. O ostrav-
ském zmaru, bohaté normové úro-
dě a krátce i o nesmrtelnosti.

Pokračování na str. 4

DAŇ Z PROHRY

Vallejo Pons

Španělská  jed -
nička Francisco 
Vallejo Pons hraje 
partii o holý život. 
Šachista elitního 
klubu 2700+ na 
s vé m  f a c e b o o -
kové m  p r o f i l u 

vysvětlil důvody odstoupení 
z březnového Mistrovství Evropy 
jednotlivců Batumi. Poslední dva 
roky vede vleklou bitvu se špa-
nělskou finanční správou, která 
požaduje doplatit drakonickou 
47% daň ze všech výher v online 
pokeru. Přestože několik let staré 
internetové dobrodružství Vallejo 
Ponse skončilo v červených čís-
lech, podle aplikovaného zákona 
nelze odečítat ztráty z prohraných 
her a byl mu vystaven účet na půl 
milionu eur.

CARUANA OPĚT VÍTĚZÍ

Gratulace vítězi Georgios Souleidis

Po přesvědčivém vítězství na 
Turnaji kandidátů Američan Fa-
biano Caruana zazářil na super-
velmistrovském Grenke Chess 
Classic v německém Baden-Ba-
denu a Karlsruhe. V prvním kole 
sice mistru světa Carlsenovi do-
slova utekl z lopaty, čerstvý princ 
šachové koruny ale v konečném 
součtu zvítězil opět s pohodl-
ným jednobodovým náskokem. 
Na aktuálním ELO žebříčku už 
přeskočil Mamedjarova a stahuje 
Carlsenův náskok – mistra světa 
musí ze svého vyzyvatele začínat 
bolet hlava.

BUDOUCNOST PATŘÍ MLÁDÍ

Vincent Keymer

Skvě le  obsa -
zený německý 
Grenke Chess 
Open se stal 
kořistí teprve 
tř inácti letého 
Němce Vincen-
t a  K e y m e r a . 

Šťavnatě dotovaný nástupce 
Neckar Openu přilákal hrá-
če váhové kategorie Bacrota, 
Rapporta, Wang Haa či An-
drejkina – ani jednomu z nich 
ale elo přes 2700 bodů štěstí 
nepřineslo a triumfoval mladík 
s ratingem chabě přes 2400. 
V devíti kolech ztratil pouhý 
bod a v silném finiši své soupe-
ře doslova masakroval – porazil 
velmistry Buhmanna, Pappa či 
Rapporta a odvezl si domů 
sympatickou patnáctitisícovou 
prémii v tvrdé německé měně. 
Jeho trenér, maďarská hvězda 
a bývalé zázračné dítě Peter 
Leko, snad nemohl být více 
spokojen. O rok mladší indický 
tygr Praggnanandhaa zase loví 
v Řecku kýžené normy mezi-
národního velmistra na festiva-
lu v Heraklionu, kde najdeme 
i českou stopu. Manželé Pet-
rovi si zatím připsali ze dvou 
kol dohromady čtyři remízy, 
přičemž na značkovém králov-
ském gambitu Martina Petra se 
Praggnanadhovi vykřesat šan-
ce na normu nepodařilo.

foto Georgios Souleidis
David Navara dopustil jen dvě remízy
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MISTR PROTI UČEDNÍKOVI

G. Makropoulos

Prezident FIDE 
(Mezinárodní ša-
chové federace) 
Kirsan Iljumžinov 
má pro říjnové vol-
by vážného soupe-
ře. Poté, co se před 
více než dvěma 

lety vzdal výkonných funkcí ve 
prospěch svého zástupce Řeka 
Georgia Makropoulose, jej před 
několika dny takřka jednohlasně 
prezidentský výbor FIDE vyzval 
k rezignaci. Dlouholetá pravá ruka 
kontroverzního kalmyckého poli-
tika a byznysmena Makropoulos 
zároveň ohlásil kandidaturu na 
prezidentský post a vnitřní rozkol 
tak zřejmě spěje ke katastrofické-
mu konci během říjnové volební 
valné hromady.

POD TATRAMI  
O NEJLEPŠÍ EVROPANKU

Karin Němcová

Osmého dubna 
ve Vysokých Tat-
rách odstartovalo 
mistrovství Evro-
py žen. Nejžha-
vějš ími  adept y 
na titul evropské 
šampionky jsou 

ukrajinská exmistryně světa 
Maria Muzyčuková a gruzínské 
duo Batsiašviliová a Dzagnidze-
ová. Z českých reprezentantek 
se účastní Worek, Novosadová 
a Rodshtein. V úvodních třech 
kolech si však nejlépe vedla mla-
dičká Karin Němcová, která ne-
hledě na rozdíl několika set elo 
bodů obrala již dvě zkušenější 
soupeřky o celé partie. 

NA STRAHOVĚ O OLYMPIÁDU

Nguyen i Michalík budou bojovat 
o reprezentaci.

Českou šachovou reprezentaci 
čekají změny. Kapitánský bič 
po Vlastimilu Jansovi převezme 
od příští sezóny Zbyněk Hráček 
a o nominaci na letošní olympiádu 
si hlasitě říká mnoho příslušníků 
mladé generace. Ačkoliv se zkraje 
května hraje otevřený přebor re-
publiky v Ostravě, kvůli neúčasti 
několika předních hráčů si právo 
zahrát v národním týmu vybojuje 
vítěz nominačního turnaje ko-
naného v přívětivém stínu praž-
ského Strahovského stadiónu od 
25. května do 3. června.

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM

K N I H Y  P R A Ž S K É  Š A C H O V É  S P O L E Č N O S T I

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

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

SUVERÉNNÍ NOVÝ BOR
Do závěrečného sprintu byly karty 
na pólech tabulky rozdány jedno-
značně – na rozdíl od předchozí 
sezóny držel úřadující mistr re-
publiky družstev v ruce všechny 
trumfy, ba i esa. S náskokem dvou 
zápasových vítězství jej o další 
titul mohla připravit jen série 
menších šachových zázraků a ob-
dobně (tu s větší intenzitou prvků 
oné série) se vyprofilovaly i sestu-
pující Litovel a ŠK města Lysá nad 
Labem. Ovšem mlýnek, v němž 
se semlel střed tabulky, nechával 
otázku ostatních medailových po-
zic naprosto otevřenou a v závěru 
se bylo na co dívat.

Podruhé do stejné řeky vstoupili 
na Fakultě stavební VUT v Brně, 
červeno-žluté organizátorské duo 
Vávra–Vyskočil stejně jako vloni 
rozechvělo akademickou půdu 
klapáním šachových figur. Na 
zdárný průběh brněnského šacho-
vého svátku dohlíželi i speciální 
hosté Miss ČR (a Moravské Slavie 
Brno) Jana Doleželová či kraso-
bruslař René Novotný. Žhavou 
novinkou byly Svazem čerstvě po-
řízené detektory kovů, v souladu 
s doporučením FIDE v rámci opat-
ření proti elektronickému podvá-
dění. Nutno podotknout, že žádná 
z několika náhodných kontrol nic 
podezřelého neodhalila.

Přestože zápas Lysých nad Labem 
byl již několik měsíců předehrán, 
v pěti pátečních zápasech nebylo 
nijakého rozehřívání, pro týmy 
bojující o medaile bylo již páteční 
kolo klíčové. Labortech Ostrava 
potřeboval k úspěšnému zakon-
čení sezóny a vybojování stříbra 
z prvních dvou zápasů urvat ale-
spoň dva body (v posledním kole 
jej čekala slabší Litovel) a ostrav-
ské derby se po četných remízách 
nakonec zredukovalo na jedinou 

partii. V dlouhé koncovce Petr Ve-
lička nakonec podlehl Krzyszto-
fu Jakubowskému a Labortechu 
už zbyl jen jediný mečbol.

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI (2515) 
vs. PETR VELIČKA (2412) 
Brno, Extraliga 17/18
Slavoj Poruba vs. Labortech Ostrava
9. kolo, 6. 4. 2018
[A11] Anglická hra 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+R+-+-'

6-+-+p+-zP&

5+r+pzP-+-%

4-+-+-+K+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

76…Vb1? Petr Velička se v přede-
šlém marně snažil zlomit remí-
zové prokletí a strhnout vedení 
v zápase ve prospěch Labortechu. 
Snad dílem únavy, snad dílem 
znechucení nad nepovedenými 
pokusy ve chvíli, kdy stále měl 
šanci dosáhnout alespoň remízy 
(která by šancím na medaili tak 
či tak pomohla!), nedokázal najít 
správné pokračování.
Remizovalo 76…d4!, které vynu-
cuje 77.Kf4 (Možná se Petr obával 
77.Kg5 Vxe5+ 78.Kg6, jenže čer-
ný má proti matovým hrozbám 
jediné, leč dostačující 78…Vd5! 
s návratem na osmou řadu a remí-
zou.) 77…d3 78.Vxd3 Kh7 79.Vh3 
(79.Vd6 Kxh6 80.Vxe6+ Kg7= je 

Lídr Moravské Slavie Brno Michal Vávra

Krzysztof Jakubowski zchladil medailové 
ambice Labortechu.
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triviální remíza známá již z dob 
André Danicana Philidora) 79…
Va5= 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+k'

6-+-+p+-zP&

5tr-+-zP-+-%

4-+-+-mK-+$

3+-+-+-+R#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Bílý král se nemůže vzdálit od  
e-pěšce, respektive bezpečně přejít 
pátou řadu. Černý postavil neprů-
střelnou pevnost.
77.Kg5+– Teď bílý poučně zvítězí 
v klasické věžové koncovce – obě-
tuje h-pěšce za centrálního volné-
ho pěšce, kterého chytit nepůjde.
77…Vg1+ 78.Kf6 Vh1 79.Vd8+ 
Kh7 80.Kxe6 Vxh6+ 81.Kf7 

XABCDEFGHY

8-+-tR-+-+(

7+-+-+K+k'

6-+-+-+-tr&

5+-+pzP-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Černý monarcha je od pěšce e 
strašlivě daleko a ačkoliv je ma-
teriál minimální a vyrovnaný, pro 
černého spásy není.
81…Vh1 82.e6 Vf1+ 83.Ke8 Bílý 
dotlačí pěšce na e7, jednoduše 
odpochoduje králem a postaví 
si dámu. Pro ty více znalé kla-
sických manévrů, často není ani 
nutné postavit most pomocí věže 
z páté řady, stačí postavit věž na 
sloupec vedle pěšce a vypochodo-
vat králem jako v partii.
83…Kg7 84.e7 Ra1 85.Kd7
1–0

Důležité vítězství zaznamenal 
tým Turnova, když nejtěsnějším 
rozdílem porazil Pardubice. 
Rozdílový bod zapsal Lukáš Vla-
sák (mj. trenér Karin Němcové 

skalpující soupeřky na ME žen), 
který porazil pardubického Půl-
pána a zároveň splnil i poslední 
podmínku k zisku titulu meziná-
rodního mistra.

Nový Bor zpečetil desátý titul 
vítězstvím s pražským Uniche-
ssem. Pražané provedli několik 
soupiskových rošád (jakkoliv to 
může odporovat šachovým pra-
vidlům) a vynechali kupříkladu 
Lukáše Černouška, který nutně 
potřeboval vstřelit bod k zisku 
druhé velmistrovské normy. 
Z Unichessu se prosadil jen 
Vojtěch Kovář, když v šikovně 
vedené partii porazil pisatele 

těchto řádek. Šňůru deseti novo-
borských vítězství tak dokázala 
přerušit naposledy v sezóně 
2008/2009 Mahrla Praha.

Sobotní kolo přineslo i dlouho 
očekávaný mač dvou hlavních 
rivalů soutěže, Nového Boru 
a Lysé nad Labem. Přestože 
o prvním místu bylo již rozhod-
nuto, zejména hráči Lysé měli 
o co hrát, protože druhou příčku 
neměli zdaleka jistou. Staronoví 
mistři však postupně zápas zlomi-
li ve svůj prospěch, když postup-
ně udrželi všechny partie bílými 
figurami a přidali tři breaky z čer-
ných pozic. 

Antická tragédie v bleděmodrých 
barvách byla k vidění v zápasu 
Frýdku-Místku s Labortechem 
Ostrava. Při sedmi remízách 
nedokázal vzdorovat ostravský 
Jiří Kočiščák figurám Vojtěcha 
Zwardoně a letos se trápící Frý-
dek-Místek zasadil medailovým 
ambicím Ostravanů další citelnou 
ránu. Rozjetý Turnov totiž s pře-
hledem porazil brněnský Duras 
a vyškrábnul se na třetí místo. 
Divácké zraky však byly upřeny 
i k zápasu Unichessu s rezervou 
Lysé, kde Lukáš Černoušek hrál 
s Tamásem Petényim o velmis-
trovský bal a diváky rozhodně 
nezklamal.

Davida Navara se ubránil nebezpečnému tlaku Jiřího Štočka, Viktor Láznička v pozadí 
zaskóroval proti Vojtěchu Plátovi.

Trenér mládeže a budoucí IM Lukáš Vlasák 
přiložil ruku k dílu.
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TAMÁS PETÉNYI (2454) 
vs. LUKÁŠ ČERNOUŠEK (2464)
Brno, Extraliga 17/18, 
Unichess vs. ŠK Města Lysá n. L.
10. kolo, 7. 4. 2018
[B95] Najdorfova sicilská

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.Dd2 Bílí 
většinou preferují tah 7. f2–f4 a za-
tím neukazují, zda dáma půjde na 
d2 či f3.
7…h6 8.Se3 Jg4 Rozhodně princi-
piální reakce, dáma přestala krýt 
pole g4, a tak si černý prostě jde 
pro silného černopolného střelce.
9.0–0–0 Se7 10.f4 Jxe3 11.Dxe3 
Dc7 

XABCDEFGHY

8rsnl+k+-tr(

7+pwq-vlpzp-'

6p+-zpp+-zp&

5+-+-+-+-%

4-+-sNPzP-+$

3+-sN-wQ-+-#

2PzPP+-+PzP"

1+-mKR+L+R!

xabcdefghy

12.Kb1? Úkrok králem je nutným 
doplňkem k nepříliš šťastnému 
plánu e4–e5 (jinak by po …Sg5 
mohla být bílá dáma ve vazbách).
V podobných strukturách bývá 
skoro vždy účinnější kufrový útok 
(název zhruba odpovídá pocitům, 

které zažijete, když zkusíte černý-
mi hrát proti pěšcům valícím se na 
vašeho krále od e po h-sloupec) 
pomocí g4, h4, g5, lépe tedy bylo 
12.g4 b5 13.h4 a za černopolného 
střelce černý zaplatil časem, který 
bílý využije k získání prostoru na 
královském křídle.
12…b5 13.e5 dxe5 14.fxe5 Bez 
jezdce f6, který by byl napaden, 
tah e4–e5 opravdu nemá moc 
šťávy.
14…b4 15.Je4 Ani po ostatních 
ústupech nemá pěšec e5 na růžích 
ustláno a pravděpodobně bude 
muset být ztracen.
15…Dxe5 To není ani tak stateč-
nost, jako holá nutnost, bílého 
jezdce nelze pustit na d6 za žád-
nou cenu.
16.Df3 

XABCDEFGHY

8rsnl+k+-tr(

7+-+-vlpzp-'

6p+-+p+-zp&

5+-+-wq-+-%

4-zp-sNN+-+$

3+-+-+Q+-#

2PzPP+-+PzP"

1+K+R+L+R!

xabcdefghy

16…Va7! Malý krok pro věž, ale 
velký krok k titulu velmistra! Ta-
más si možná zdálky maloval, že 
bude mít dostatek triků založe-
ných na visící věži a8, avšak bližší 
ohledání ukazuje, že pacient je 
více než živý.
Pozoruhodně však lze hrát také 
16…0–0!, kdy zisk kvality 17.Jf6+ 
Sxf6 18.Dxa8 vede po 18…Vd8! 
k totálnímu kolapsu obranných li-
nií bílého. Jezdce je nutno pokrýt, 
jinak se černý proháčkuje k matu 
na b2, jenže 19.c3 bxc3 20.bxc3 
Dc7 21.Df3 Sb7 dává obrovskou 
kompenzaci, navíc po …e6–e5 bílý 
okamžitě ztratí materiál.
17.Bc4 Rd7 18.Ne2 Jestliže je bílý 
donucen k takovému závažnému 
ústupku, něco se stalo mimořádně 
špatně. S centrálním pěšcem více, 
dobrou pozicí krále a dvojicí střel-
ců stojí hladce na výhru.Lukáš Černoušek si kolo před koncem extraligy zajistil velmistrovskou normu.

Jana Doleželová dohlíží na hru turnovských proti brněnské konkurenci z Durasu.
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18…0–0 19.Vde1 Dc7 20.Sb3 Jc6 
21.Vhf1 Sb7 22.Dh3 Ja5 23.Sxe6 

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+lwqrvlpzp-'

6p+-+L+-zp&

5sn-+-+-+-%

4-zp-+N+-+$

3+-+-+-+Q#

2PzPP+N+PzP"

1+K+-tRR+-!

xabcdefghy

Zoufalá oběť, ale bílý prostě musí 
zkusit něco změnit.
23…Dxc2+!! Snadno vyhrávalo 
i triviální dobrání obětované fi-
gury, ale to bychom si tuto partii 
nejspíše neukazovali.
24.Ka1 Jak černý vyhraje po fan-
tastické oběti dámy? Začátek je 
jasný: 24.Kxc2 Sxe4+ 25.Kc1 Sg5+ 
26.Vf4 (bílému králi je lépe, když 
má poblíž koně) 26…Vc8+ 27.Dc3. 
Nyní si může černý vybrat primi-
tivní dobrání figury po …Vxc3+, … 
fxe6 a …Sxf4 nebo být trochu více 
funky. 27…bxc3 28.Sxd7 Vb8!! 
XABCDEFGHY

8-tr-+-+k+(

7+-+L+pzp-'

6p+-+-+-zp&

5sn-+-+-vl-%

4-+-+ltR-+$

3+-zp-+-+-#

2PzP-+N+PzP"

1+-mK-tR-+-!

xabcdefghy

Perfektní. Bílý král je v matové síti. 
29.b3 (29.bxc3 Vb1+ 30.Kd2 Jc4#) 
29…Vxb3! a opona padá 30.axb3 
Jxb3+ 31.Kd1 c2#
24…Vd3 Lukáš Černoušek se s roz-
hodující partií moc nemaže a jde ne-
kompromisně za matovým útokem.
25.Dh5 Jc4 26.Sxf7+ Kh8 Materiál 
je dočasně vyrovnaný, ale útok 
černého je naprosto neodolatelný.
27.Vb1 Pokus o likvidaci materiá-
lu jen uspíší konec: 27.Sxc4 Vxf1 
28.Vxf1 Vd1+ s matem.
27…Sxe4 28.Vfc1 

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-mk(

7+-+-vlLzp-'

6p+-+-+-zp&

5+-+-+-+Q%

4-zpn+l+-+$

3+-+r+-+-#

2PzPq+N+PzP"

1mKRtR-+-+-!

xabcdefghy

A co teď?
28…Ja3!! Ještě jeden pro galerii. 
Dámu nelze brát pro dušený mat.
29.Sb3 Vxb3! Ovšem.
30.axb3 Dxb3

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-mk(

7+-+-vl-zp-'

6p+-+-+-zp&

5+-+-+-+Q%

4-zp-+l+-+$

3snq+-+-+-#

2-zP-+N+PzP"

1mKRtR-+-+-!

xabcdefghy

Bílý král je bezmocný.
31.Jd4 Da4 32.b3 Jc2+ 
32…Jc2+ 33.Kb2 Da3# Tak se hraje 
o normu!
0–1

V závěrečném kole nenechali favori-
té nic náhodě – Novoborský pohřbil 

minimální matematické šance Města 
Lysé nad Labem na záchranu, zatím-
co Výstaviště si vysokým vítězstvím 
nad Unichessem zajistilo stříbrné 
medaile. Labortechu stačilo vítěz-
ství nad outsiderem z Litovle jen na 
bramborovou příčku (mimochodem, 
Litovli se podařilo o prodlouženém 
víkendu vyhrát alespoň dvě čestné 
partie), protože turnovští Pavel Šimá-
ček a Jan Sodoma dokázali potrestat 
příliš optimistickou hru Moravské 
Slavie Brno a udržet si třetí pozici. 

RADEK SLUKA (2317) 
vs. JAN SODOMA (2350)
Brno, Extraliga 17/18
Zikuda Turnov 
vs. Moravská Slavia Brno
11. kolo, 8. 4. 2018
[C26] Vídeňská hra

1.e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.g3 Sc5 4.Sg2 
Jc6 5.Ja4 Se7 6.Je2 d5 7.exd5 
Jxd5 8.0–0 0–0 9.a3?!

XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zppzp-vlpzpp'

6-+n+-+-+&

5+-+nzp-+-%

4N+-+-+-+$

3zP-+-+-zP-#

2-zPPzPNzPLzP"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

Výstaviště Lysá nad Labem nakonec obhájilo stříbro.
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Oslí ucho jako z učebnice. Bílý 
snad chtěl zahrát b2–b4, snad 
chtěl zahrát c2–c4. To se my ale 
nikdy nedozvíme.
9…Sg4 10.h3 Sh5 11.Jac3 Nepříliš 
konzistentní s tahem a2–a3, ale 
budiž.
11…Jxc3 12.bxc3 f5 13.Vb1 Vb8 
14.De1? Bílý se rozhodně měl po-
kusit osvobodit tahem 14. d4, jeho 
pasivita jej přijde velmi draho.
14…Sd6 15.d3?! Opět bylo radno 
jít o pole dále.
15…Ve8 Nepřesnost. Kvůli násle-
dující poznámce bylo lepší pokrýt 
Jc6 pomocí Dd7, kdy stojí černý 
jasně lépe.
16.g4! fxg4 17.Ng3 Bg6

XABCDEFGHY

8-tr-wqr+k+(

7zppzp-+-zpp'

6-+nvl-+l+&

5+-+-zp-+-%

4-+-+-+p+$

3zP-zPP+-sNP#

2-+P+-zPL+"

1+RvL-wQRmK-!

xabcdefghy

18.hxg4? Pozice vyžadovala ra-
dikální řešení 18.Vxb7! Vxb7 
19.Sxc6, kdy sice bílý odevzdá bě-
lopolného střelce 19…Vb1 20.Sxe8 
Sxe8 21.hxg4 Sxa3, jenže černá 
pozice má také své minusy – slabí 
pěšci a7, e5 budou cítit a Jg3 spo-
lehlivě bílého panovníka kryje.

18…Dh4 19.Se4 Nebýt po 19.De2 
tahu 19…e4!,
XABCDEFGHY

8-tr-+r+k+(

7zppzp-+-zpp'

6-+nvl-+l+&

5+-+-+-+-%

4-+-+p+Pwq$

3zP-zPP+-sN-#

2-+P+QzPL+"

1+RvL-+RmK-!

xabcdefghy

žil by si bílý poměrně dobře. Pěš-
cový průlom ale situaci radikálně 
otáčí a po 20.dxe4 Je5–+ bílá pev-
nost kolabuje.
19…Dxg4 20.f3 Dh3 Zbytek už je 
jen krátká agónie, Radku Slukovi 
se partie vůbec nepovedla.
21.Se3 Sxe4 22.Jxe4 Ve6 23.Sf2 
Vg6+ 24.Sg3 h5 25.Vf2 Sc5 26.d4

XABCDEFGHY

8-tr-+-+k+(

7zppzp-+-zp-'

6-+n+-+r+&

5+-vl-zp-+p%

4-+-zPN+-+$

3zP-zP-+PvLq#

2-+P+-tR-+"

1+R+-wQ-mK-!

xabcdefghy

26…Jxd4! Pokud se střelec dosta-
ne na d4, úder na g3 bude smrtel-
ný. Ne že by oběť na d4 byla nutná, 

Turnov zažil letos doslova zmrtvýchvstání.

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
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ale je tak přirozená, že ji lze těžko 
vůbec nazvat obětí.
27.Df1 Když už nic jiného, alespoň 
mat na šachovnici se tak často 
nevidí.
27…Jxf3#
0–1

Když odhlédneme od stoprocent-
ního výsledku vítěze letošního 
ročníku extraligy, tak byl zbytek 
sezóny mimořádně vyrovnaný, 
rozdíl mezi druhým a šestým mís-
tem činí pouhé tři body! Mnohé 
týmy jistě mají o čem do budouc-
na uvažovat – Pardubice sice 
letos dost posílily, přesto se však 
nedokázaly v klíčových zápasech 
prosadit. Na koni je Zikuda Tur-
nov, pro který byl zisk medaile po 
předloňském sestupu čiré sci-fi. 

Tempo nastolené minulý rok se 
nepodařilo udržet Výstavišti Lysé 
nad Labem a od sezóny určitě více 
očekávaly také ostravské týmy – 
Labortech spálil výbornou šanci 
na medaili a Slavoj pro změnu ne-
čekaně od samého začátku bojoval 
o záchranu, stejně jako vždy tiše 
ambiciózní Frýdek-Místek. 

Ze západní skupiny první ligy 
(z východu již postupuje Český 
Těšín) má velkou šanci postoupit 
Unichess, který pravděpodobně 
nebude mít zájem o dvě družstva 
v nejvyšší soutěži. Pak se udrží pů-
vodně sestupující – pomalu začíná 
svítat naděje beznadějně poslední 
nesmrtelné Litovli – vzpomeňme 
na trable se sestavou loňské se-
zóny. Na rozluštění tajenky si ale 

budeme muset počkat až do začát-
ku nové sezóny.

Extraliga 2017/2018 – Konečné 
pořadí

Body Skóre Partie

1. 1. Novoborský ŠK 33 69,0 52
2. Výstaviště Lysá n. Labem 22 53,5 28
3. ŠK Zikuda Turnov 22 49,5 24
4. Labortech Ostrava 21 49,5 24
5. ŠK Slavoj Poruba 21 48,0 24
6. GASCO Pardubice 19 51,0 27
7. BŠŠ Frýdek-Místek 14 41,5 18
8. Moravská Slavia Brno 13 40,0 20
9. Unichess 11 40,0 19

10. ŠK Duras BVK Královo Pole 10 40,5 20
11. ŠK města Lysá n. Labem 7 32,5 15
12. Tatran Litovel 0 13,0 2

IM Tadeáš Kriebel
Foto: Vladimír Jagr

Novoborští letos dominovali
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7. – 20. 4. 2018
Starý Smokovec (Slovensko). Mis-
trovství Evropy žen 2018.
www.europechess.org

14. 4. 2018
Písek. O putovní pohár starostky 
města Písku. Přebor jihočeského 
kraje v rapid šachu. Švýcarským 
systémem na 9 kol tempem 20 min.
Josef Streďák
Tel.: 777 769 501
j.stredak@seznam.cz
www.sachklubpisek.wz.cz

14. 4. 2018
Frýdek-Místek. O Frymíkův po-
hár. Šachový turnaj pro děti 2009 
a mladší.
a.stepanova@chessfm.cz
www.chessfm.cz

15. 4. 2018
1. ligy – 11. kolo.
www.chess.cz

17. – 30. 4. 2018
Saint Louis (USA). Šampionát 
USA. Caruana, Nakamura, So. 
Národní šampionát Spojených 
států amerických za účasti nejužší 
šachové špičky.
www.uschesschamps.com

18.–28. 4. 2018
Shamkir (AZE). Memoriál Vugara 
Gašimova. Superturnaj s účastí 
mistra světa Carlsena i české jed-
ničky Davida Navary.
www.shamkirchess.com

20. 4. 2018
Praha, TJ Kobylisy. Sudý pátek. 
Seriál bleskových turnajů.
www.sachkobylisy.com

20.–22. 4. 2018
Vlachovice. MČR družstev mláde-
že – finále „A“ a „B“.
www.chess.cz

21. 4. 2018
Bohuslavice, okres Opava. Bohu-
slavice Open 2018 (Grand Prix 
ČR v rapid šachu). Švýcarským 
systémem na 9 kol tempem 13 min 
+ 2 s/tah.
Rudolf Kriebel
Tel.: 602 576 529 
kriebel@volny.cz
www.sachy-msa.dolnibenesov.net

21. 4. 2018
Znojmo. Memoriál Ing. Jana 
Turka (Grand Prix ČR v rapid 
šachu). Švýcarským systémem na 
9 kol tempem 10 min + 5 s/tah.
Josef Lahodný
Tel.: 724 633 302
jlahodny@gmail.com
www.chess.cz

21.–22. 4. 2018
Znojmo. Znojemská královna 
(otevřené MČR žen v rapid ša-
chu). Ženy bez omezení věku, 
výkonnosti či registrace v ŠSČR. 
Švýcarským systémem na 9 kol 
tempem 15 min + 10 s/tah.
Josef Lahodný
Tel.: 724 633 302
jlahodny@gmail.com
www.znojemskakralovna.cz

21. 4. 2018
Liberec. Memoriál Zdeňka Kob-
ra. Krajský přebor jednotlivců v ra-
pid šachu. Švýcarským systémem 
na 9 kol tempem 10 min + 5 s/tah.
Jan Gončarov
Tel.: 702 195 311

jan.goncarov@seznam.cz
www.sachy-slavia-lbc.cz

26. 4. – 1. 5. 2018
Karlovy Vary. Open Karlovy Vary. 
Otevřený přebor Karlovarského 
kraje. Švýcarským systémem na 
8 kol tempem 90 min. + 30 s/tah.
Tomás Lorenc
Tel.: 724 602 435
lorenc.t@seznam.cz

28.–29. 4. 2018
Vyškov. MČR v šachu dětí do 
8 let. Děti narozené v roce 2010 
a mladší, podmínkou účasti je ak-
tivní registrace v ŠSČR.
Radka Slepánková
Tel.: 730 900 559
radka.slepankova@seznam.cz
www.chess.cz
www.sachykv.cz

28. 4. – 6. 5. 2018
Ostrava. Mezinárodní šachový 
festival. Otevřené mistrovství ČR 
mužů, turnaje v klasickém šachu, 
rapidu, blesku a holanďanech.
Marek Jelínek
Tel.: 603 525 566
marek@ostravskykonik.cz
www.ostravskykonik.cz

1. 5. 2018
Týn nad Vltavou. Májový turnaj 
v rapid šachu. Švýcarským systé-
mem na 7 kol.
Ladislav Král
Ladak1@seznam.cz
www.nss.cz
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