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PÁR TRIKŮ
V RUKÁVU

Norský hráč
Stein Tholo
Bjornsen si vykoledoval u své
domácí šachové
federace doživotní distanc.
Bjornsenovo
sluchátko
Zrakově handicapovaný šachista se již před
třemi lety zasloužil o dvouletý
ban, kdy jako absolutně neznámý
hráč začal strmě stoupat žebříčky
amatérských turnajů s performancí vysoce převyšující úroveň
kandidáta mistra. V těchto turnajích měl povoleno používat sluchátko, údajně kvůli tomu, aby
si sehranou partii mohl zaznamenávat na diktafon a posléze
doma přehrát (zrakově postižení
své tahy často oznamují svému
soupeři nahlas). Vzhledem k podezřelému průběhu mnoha partií
a nenadálému výkonnostnímu
skoku jej norská šachová federace
po prošetření případu suspendovala – notně k tomu přispělo i to,
že hráč nebyl údajně schopen
vyřešit ani triviální matové úlohy.
Stará láska však nerezaví a po
uplynutí zákazu Bjornsen opět
usedl za šachovnici. V partii se
svým devítiletým krajanem jej
diváci natočili na kameru, kterak
si opakovaně přikládá k uchu
dlaň, v níž měl připevněnou bezdrátovou pecku. Někteří lidé jsou
zkrátka nepoučitelní.
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RUSKO POVOLÁVÁ DVORKOVIČE

Do hry o prezidentské křeslo Mezinárodní šachové
federace vstupuje
další zásadní hráč,
Arkadij Dvorkovič.
Syn známého rusArkadij Dvorkovič kého mezinárodního rozhodčího je v současnosti
předsedou organizační komise pro
probíhající fotbalový šampionát
v Rusku a je znám dobrými konexemi na Kreml – v minulosti byl poradcem prezidenta Medveděva i jeho
prvním vicepremiérem ve vládě.
V zákulisí se spekuluje o stáhnutí
kandidatury dosluhujícího prezidenta Iljumžinova, který je nyní
nejen vyšetřován etickou komisí své
vlastní organizace, ale patrně přijde
i o podporu své domovské federace.

NEGATIVNÍ
Kolem Vojtěcha
Pláta neustále víří
emoce – ať už to
jsou vzr ušující
partie, nekompromisní výroky, či
rozpustilé pózoVojtěch Plát
vání s produkty
nizozemského národního hospodářství. Ostře sledovaný Nominační turnaj v Praze navštívili
i antidopingoví komisaři a, slovy
talentovaného českého velmistra, i když se klepal a z obav o výsledek kontroly se nezúčastnil
turnaje v Teplicích, výsledek jak
u něj, tak i u ostatních hráčů byl
negativní. A co myslíte vy, ohrožuje šach kromě počítačového
i konvenční doping?

ČEZ CHESS TROPHY

INFARKTOVÝ ZÁVĚR

David Navara předvedl neskutečný
spurt a triumfoval na střese paláce Lucerna, byl blízko blizoučko
i celkovému zápasovému vítězství,
ale na posledních třech metrech jej
zradila kolena a jeho soupeř Pentala Harikrishna v dechberoucím
finiši chladnokrevně zvrátil nevýhodný výsledek ve svůj prospěch.
Letošní edice pražského šachového festivalu je u konce.
pokračování na straně 4

Harikrishna Pentala
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NEZASTAVITELNÝ SHANKLAND

Kometa jménem
Samuel Shankland
opět zazářila na
americkém kontinentálním mistrovství v uruguayském Montevideu.
Samuel Shankland Svého nejbližšího
pronásledovatele Florese předběhnul o půl bodu, jeho rating poskočil o dalších 10 bodů na hranici
2727 a už si brousí zuby na Světový pohár, do něhož se vítězstvím
v Montevideu kvalifikoval.

ITALSKÉ TRÁPENÍ

Letos se z Mitropy
povedlo př ivézt
bohužel jen cenné zkušenosti.
Mužský tým se ve
vyrovnané soutěži
nedokázal proRichard Biolek jr. sazovat a kromě
lehce nadprůměrného výkonu
Richarda Biolka mladšího jak
Hráček, tak Černoušek i Vykouk
skončili v červených číslech a tým
skončil až na sedmé pozici. Ženský
tým ve složení Worek, Kaňáková,
Pýchová, Zpěváková a Přibylová
bohužel dokonce lemoval patičku
tabulky. Příště to bude lepší!

SERGEJEV O CHLOUPEK VÍTĚZÍ

Dramatický závěr
měl seriál Grand
Prix ČR v rapid
šachu. Až do posledních chvilek
na prvním místě
kraloval mezináSergejev
rodní mistr Vojtěch Zwardoń, jenže Vojtěchovo
zaváhání v Mostech u Jablunkova,
kde skončil až na třinácté pozici,
a Sergejevův vítězný spurt na závěrečném turnaji v Praze jej nakonec
o jediný bod pošouplo dolů na stříbrnou medaili!

HRAJEME SPOLU

Již druhý ročník mezinárodního
šachového turnaje pro mládež
uspořádal ŠK Líně v neděli 10. června v radobyčické sokolovně za
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S DÁMAMI FLIRTUJTE,

KRÁLŮM DÁVEJTE MAT

A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA
Vítězové nejmladších kategorií

praguechess.cz

podpory městského obvodu Plzeň 3. Kromě hráčů z Plzeňska se
jej zúčastnili také hosté z německého Regensburgu, Prahy a Zdic, celkem 41 nadějných mladých hráček
a hráčů. V turnaji do 10 let zvítězil
klatovský Vilášek a radobyčická
Černá, v klání do 16 let triumfovali
Mastný a regensburská Pavlov.

V BUDĚJOVICÍCH O TITUL

Po nominačním
turnaji se pomějí
i české šachistky.
Uzavřený přebor
České republiky
žen vypukl ve čtvrtek v Českých BuJoanna Worek
dějovicích a i když
na turnaji kvůli nesnadno domluvitelnému termínu chybí některé
reprezentantky (Novosadová,
Olšarová, Rodshtein), mezi stálice
českého ženského šachu má tentokrát možnost nakouknout i mladá
generace pod vedením Kaňákové,
Němcové a Pýchové. Budeme se
rozhodně mít na co těšit.

IVANČUK A ZLATÁ PRAHA

V Praze na náměstí Míru se
velmistr Ivančuk
zúčastnil turnaje,
ve kterém zvítězil
jediný účastník
s velmistrovským
Vasilij Ivančuk
titulem. Přesto to
nebyla ukrajinská legenda – Vasilij
Ivančuk se totiž zúčastnil mezinárodního turnaje v dámě, a i když
s turnajem vzhledem ke svému
dámovému ratingu může být spokojen, třinácté místo je na zisk
velmistrovského titulu v sestřence
šachové hry málo. Zvítězil litevský
velmistr Domčev, nejlepší Čech
skončil až na čtvrtém místě.

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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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

ČEZ CHESS TROPHY

INFARKTOVÝ ZÁVĚR

pokračování ze strany 1

Komplikace spojené s neočekávaným vynuceným odstoupením
Ding Lirena ze zápasu se podařilo
organizátorskému týmu vyřešit
elegantně – za čínského velmistra
našli Davidu Navarovi jiného asijského tygra Pentalu Harikrishnu.
I když druhý hráč indického žebříčku nedávno přesídlil do Prahy
a oba šachisté mají mezi sebou
velmi dobré vztahy, za deskou jde
vždy o nekompromisní bojovníky.
Festival otevřel na střeše paláce
Lucerna ředitel Pražské šachové
společnosti Pavel Matocha. Netradiční bleskový turnaj na území
vydobytém kavárníkem Ondřejem
Kobzou navštívilo mnoho hostů –
ať už šachistů hrajících (kromě
účastníků také velmistři Láznička
či Movsesian), nehrajících v šachovém důchodu (velmistr Jan
Smejkal), nehrajících v předčasném šachovém důchodu (velmistři
Ivančuk či Petr), či osobností ze
světské (rozumějte nešachové)
sféry (exministr vnitra Pecina).
Na úmorném sluníčku bylo důležité i dobře hospodařit se zásobami
energie a to se patrně stalo osudným
indickému hostu. Hari utržil několik
nepříjemných políčků a nakonec
skončil až na 11. příčce. Rychlé
tempo naopak držel David Navara.
Chvilkově se jej podařilo zdržet jen
vašemu autorovi, ten však místo na
výsluní záhy přepustil třetímu novoborskému hráči Lázničkovi.
Sprintující Navara však Lázničku
dokázal porazit a v závěrečné rovince bok po boku uhnat a získat
i samostatné první místo v turnaji –
deset výher bohatě vykompenzovalo jediné klopýtnutí. Viktorovi však
připadlo velmi slušivé druhé místo
a na bronz se s bodovým odstupem
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Jan Smejkal a manželé Votrubovi

– kde se vzal, tu se vzal – dostal
opět Tadeáš Kriebel.
Do samotného rapidového zápasu
na 12 partií (tempem 20 minut
plus 10 sekund za tah pro každého
hráče) vstoupil lépe Pentala Harikrishna, když z Davida doslova
vysušil dvě remízy a jedno vítězství. Druhý den se však situace obrátila – za delší konec jednoznačně

začal tahat David a černými figurami ztrestal příliš ambiciózní
koncepci svého soupeře.
Zdálo by se klíčový moment pak
přišel následující den. Český hráč
udeřil hned v první partii a odlovil Pentalovi střelce, a pak ani
v dalších partiích nedovolil svému
vyzyvateli sáhnout po více než
remíze. Zdálo se, že dvoudenní

Zastavil se i Vasilij Ivančuk.
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2. Láznička, 1. Navara, 3. Kriebel

depresi už Ind setřást nemůže,
inu, posuďte sami, nakolik byla
ona sedmá partie devastující.

DAVID NAVARA (2727)
vs. PENTALA HARIKRISHNA (2732)
Praha, ČEZ Chess Trophy
7. partie, 15.06.2018
[A29] Anglická hra

1.c4 Jf6 2.Jc3 e5 3.Jf3 Jc6 4.g3 Jd4!?
Výměna jednoho páru figur černému často značně ulehčí manévrování, navíc jezdec z c6 často odchází
třeba na e7, aby šlo …c6 a …d6–d5.
Tak proč jej hned nevyměnit?
5.Sg2
5.Jxe5? De7 6.f4 d6 7.Jd3 Bílý sice
zabránil hrozbě Jf3 mat, ale jeho
všežravý styl hry jej bude stát ještě
více času na nepříliš přínosné tahy
po 7…Sf5‚

Vznikla nám poměrně standardní
struktura, bílý si sice zaslepil bělopolného střelce, ale zvětšil svou
kontrolu nad centrem a může mít
možnosti po sloupci c-. Nicméně
černá pozice by měla být v pořádku.
11…Sh3?

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-+-zPLzPl#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Klidné 11…exd4 by udělalo místo
střelci a po 12.Dxd4 Sc5 13.Df4
Sh3 by se hra dále rozvíjela v poklidném duchu.
12.Da4! Sxf1 13.Kxf1 V tom je
pudla jádro! Střelec z b4 nemá
kam jít, resp. jeho vykoupení bude
stát příliš materiálu.
13…e4 14.Sg2 c5
14…a5 15.a3± dává bílému vynikající pozici se dvěma střelci, kteří
jsou jednoznačně silnější než nepřátelská věž.
15.dxc6 Sa5 16.b4 Sb6 17.cxb7
Vb8 18.Sxe4 Bílý má za kvalitu
dva pěšce a jeho bělopolný střelec
nemá oponenta – jeho kompenzace jednoznačně stojí za více než za
rovnováhu.
18…d5 To je cena za likvidaci pěšce b7, d5 bude věčná slabina.
19.Sf3 Vxb7 20.Db3 Vd7 21.a4
Df6 22.Kg2 Vb8?

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-+r+pzpp'
6-vl-+-wq-+&
5+-+p+-+-%
4PzP-zP-+-+$
3+Q+-zPLzP-#
2-+-+-zPKzP"
1tR-vL-+-+-!
xabcdefghy

Žene se do taktické přestřelky,
v níž se Hari prostě spletl.

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzp-wqpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-+-+l+-%
4-+Psn-zP-+$
3+-sNN+-zP-#
2PzP-zPP+-zP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

kdy hrozí …Sxd3 a černý útok po
bílých polích (na e2–e3 jde …Sg4)
vypadá dost hrozivě.
5…Jxf3+ 6.Sxf3 Sc5 7.0–0 0–0 8.e3
d6 9.d4 Sb4 10.Jd5 Jxd5 11.cxd5
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David Navara si vytáhl bílé.
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DAVID NAVARA (2727)
vs. PENTALA HARIKRISHNA (2732)
Praha, ČEZ Chess Trophy
11. partie, 16. 6. 2018
[E51] Nimcovičova indická

Popartiová analýza

Po 22…De6 stojí černý mizerně,
ale minimálně by neprohrál hned.
23.Sxd5 Sxd4 24.exd4 Dxd4 To
měla být pointa, visí věž i střelec
zároveň, jenže David viděl o výhovorku dále.
25.Sf4! Kontra!
25…Vxb4 26.Vd1!

26…Vxb3 27.Vxd4 h6 28.Sxb3
Vxd4+– Proti dvěma střelcům
nemá věž šanci – bílý napadne
slabého pěšce a-, kterého musí
věž věčně krýt, jenže pak je druhý
střelec připraven k akci.
29.a5 Vb4 30.Sd1 Vd4 31.Se2 g5
32.Se3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+r+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+L+-+-%
4Ptr-wq-vL-+$
3+Q+-+-zP-#
2-+-+-zPKzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+p+-'
6-+-+-+-zp&
5zP-+-+-zp-%
4-+-tr-+-+$
3+-+-vL-zP-#
2-+-+LzPKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

A rekontra! Černý musí jít do výměn, ale vždy mu zbude nejvíce
jen věž proti dvěma střelcům.

Pentala dobyl ČEZ Chess Trophy
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Možná to může někomu připadat
jako předčasné vzdání, jenže po
32.Se3 Vd7 33.a6! s dalším Se2–f3–
b7 pěšec a7 padne a pak se promění v dámu.
1–0
Na poslední den si však hráči
schovali pořádný kus dramatu.
V první partii se David v relativně
klidné pozici zamotal a dovolil
Harimu srovnat stav zápasu. Poté
už pravděpodobně zafungovala
únava – nebylo by to poprvé, kdy
by Navara přepnul strunu, protože se necítil dostatečně svěží na
dlouhý boj. Vyřítil se totiž bílými
figurami do útoku, který byl na
první pohled nepříliš korektní, navíc si nechal na rozmyšlenou jen
několik málo minut.

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zpl+ntrpzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-zppsN-+Q%
4-+-zPnzP-+$
3+-tRLzP-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-vLRmK-!
xabcdefghy

David se vzdává centra a jde all-in
na oběť kvality c3.
16.dxc5? Jdxc5 Samozřejmě Vc3 je
zatím tabu pro matový útok přes h7.
17.Vf3 g6 18.Dh6 Df8 Objektivně
řečeno …f7–f6 je mnohem přesnější, ale černý se spoléhá na to,
že bílý bude v bezhlavém útoku
pokračovat. Navíc po braní na f8
černý patrně i tak stojí lépe.
19.Dh4 f6 20.Vxc5

XABCDEFGHY
8r+-+-wqk+(
7zpl+-tr-+p'
6-zp-+-zpp+&
5+-tRpsN-+-%
4-+-+nzP-wQ$
3+-+LzPR+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-vL-mK-!
xabcdefghy

Smutný příběh.
20.Jg4 h5! a zbývá jen pasivní ústup
na f2, po čemž se bílý útok rozpadne
a černý může prostě dobrat kvalitu.
21.Jf2 Jxc3 22.bxc3 Jxd3–+
20…bxc5 21.Jg4 h5! Tak či onak,
jezdec musí dozadu.
22.Jf2
22.Sxe4 hxg4! a bílý ztrácí ještě
další materiál.
22…d4! Kromě toho, že má černý
materiál navíc, jeho figury teď ještě
začínají pracovat s obrovskou energií.
23.f5 Jxf2 24.Vxf2 Vxe3 25.Sc4+
Kg7 26.Sd2
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35.Dg4+ Kf8 36.Dg8+ Ke7 37.Dh7+
Kd6 38.Dxb7 Vxf4–+ 39.Dd5+
Kc7 40.Dxc5+ Dc6 41.Dxa7+ Kd6
42.Da3+ Ke5 43.Dd3 Kf6 44.Dd2
Dxc4 45.Dxf4 Ve1+
0–1
Znalosti z přednášky komentátora
zápasu Roberta Cveka na téma
„Jak zachraňovat prohrané partie“
se zřejmě Davidovi zužitkovat nepovedlo, zbývalo už jen téma „Triky a gambity v zahájení“ („Aktivní
role krále v šachové partii“ většinou není pro běžný pokus o výhru
nejrozumnější strategie). Černými
se pokusil vytvořit na desce zmatek, ale masivní krvácení z předchozích dvou partií se během krátkých přestávek zastavit nepodařilo
a násilná hra na výhru vedla jen ke
korekci celkového stavu na 7:5 pro
Pentalu Harikrishnu.

Slavnostní zakončující přípitek

XABCDEFGHY
8r+-+-wq-+(
7zpl+-+-mk-'
6-+-+-zpp+&
5+-zp-+P+p%
4-+Lzp-+-wQ$
3+-+-tr-+-#
2PzP-vL-tRPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

26…g5 Smutné je, že bílý útok
se zastaví, bílý nebude mít pole
vniku.
27.Dxh5 De8! Kromě jiného kryje
pole g6.
28.Dg4 Ve4 29.Dh3 De5 30.Sxg5

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zpl+-+-mk-'
6-+-+-zp-+&
5+-zp-wqPvL-%
4-+Lzpr+-+$
3+-+-+-+Q#
2PzP-+-tRPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Ten pokračoval ve vítězné krasojízdě ještě nedělní simultánkou
proti 14 soupeřům, se kterými
navýšil svou bilanci na 17 výher
v řadě. Davidova domácí svatyně
tak zažila už 11. přepad ze 16 zápasů – pro naše barvy bilance
bohužel velmi nepříznivá. Poslední zápas se českému velmistrovi
podařilo vyhrát v roce 2011, kdy
zvítězil nad Sergejem Movsesjanem – doufejme, že se české
jedničce podaří zregenerovat síly
do turnaje v Bielu a že za rok se
konečně podaří zápas zlomit!

Zoufalství.
30…Vh8 31.Sxf6+ Dxf6 32.Dg3+
Kh6 33.Vf4 Vhe8 34.Dh3+ Kg7
Černý král utíká, ale materiál navíc
zůstává.

IM Tadeáš Kriebel
Foto Anežka Kružíková

ČEZ Chess Trophy 2018
Komentátor GM Robert Cvek
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MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL
KNIHA PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI
Karel Opočenský porazil mistra světa Alexandra 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 okomentoval 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 •
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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

GRAND CHESS TOUR

BLÁZNIVÁ LOVAŇ

Do belgického univerzitního
města se sjela šachová smetánka na dostaveníčko v rapidu
a blesku. Stejně jako minulý
rok odstartoval výborně Wesley
So, jenže všichni měli v paměti
ještě čerstvou vzpomínku na
to, jak jej ve zběsilé závěrečné
honičce předběhnul a nakonec
získal titul sám pro sebe. Letos
sice Magnus Carlsen nehrál, o to
zašmodrchanější ale zápletka
nakonec byla!
Atmosféra na turnajích ve zrychleném tempu ani na elitní úrovni
není tak vážná jako na utkáních
v klasickém šachu. Zkrátka, všichni tak nějak chápou a tolerují, že
se tu a tam objeví nějaká strašlivá
hrubice, tu někdo přehlédne mat,
onde zase dámu a všeobecná akceptace lidské omylnosti nevytváří
tak hustý vzduch jako na kláních
v mamutích pomalých časových
kontrolách.
Nazvat turnaj, kde posledním
nasazeným je Viši Anand, ještě
nedávno mistr světa v rapidu či
blesku, přátelským, je ale přece
jen dost odvážný čin. Ze špičky

Vladimír Kramnik naskočí až v Paříži.
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Wesley So

chyběli jen Carlsen, Kramnik (ten
vystřídá divokou kartu Giriho na
další štaci v Paříži) a pochroumaný Ding Liren. Jak už jsme předeslali v úvodu, výborně vyběhl
Wesley So, skvěle servíroval, měl
hru pod kontrolou a v rapidové
části v pohodě doklouzal k velkému vítězství, když při pěti výhrách
a čtyřech remízách vystřelil fantastické perfo 3002. Dobrou formu ale
nabrali zejména Maxime Vachier-Lagrave (dále MVL) a Karjakin,

Hikaru Nakamura do pořadí zásadně
nepromluvil.

kteří budou hrdinové melodramatu na dalších řádcích – ukažme si
na rozjezd alespoň jeden hezký
Karjakinův obrat z úvodní části.

SERGEJ KARJAKIN (2782)
vs. ALEXANDER GRIŠČUK (2766)

Lovaň, Belgie, Grand Chess Tour
Rapid 2. kolo, 12. 6. 2018
[C53] Giucco Piano

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-mk-'
6-+nzpr+-zp&
5zp-+-+l+-%
4P+-zP-+-+$
3+PzP-+-tR-#
2-+-+LmKN+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Griščuk nestojí zrovna příjemně,
ale po ústupu střelcem na g6 (aby
měl k dispozici na d4–d5 odpověď
…Vf6+) ještě mohl vzdorovat.
47…Vg6?? 48.Jh4! 48.Jh4 Vxg3
49.Jxf5+ Kg6 50.Jxg3+– a figura
je fuč.
1–0
9

Vynikající forma Wesleyho Soa se
začala bortit po prvním bleskovém
dni, kdy v remízové koncovce nastavil jednotahově Nakamurovi
věž. Předzvěstí věcí budoucích
však měla být zejména partie
Ananda s Griščukem, kde Rus
kuriózně prošel okolo možnosti
nasadit jednotahový mat.

VISWANATHAN ANAND (2759)
vs. ALEXANDER GRIŠČUK (2766)

Lovaň, Belgie, Grand Chess Tour,
7. kolo, 15. 6. 2018
[B91] Najdorfova Sicilská

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mk-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5zpP+-zp-+-%
4P+p+-+-+$
3+-+n+Qzp-#
2-+-wq-+P+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Short (setkal se třeba s delegátem
anglické federace, který kuriózně
je v týmu Makropoulose a Short
tak podporu Anglie spíše nedostane). Po bojovném průběhu čekal
turnaj na rozuzlení v posledním
kole, když sice o půl bodu vedl So,
jenže na krk mu dýchali Karjakin
a MVL.

Agitovat na poslední kolo přijel
i prezidentský kandidát Nigel

Rozhodující partie celého turnaje
se nevyvíjela pro Američana dobře, již po několika tazích musel
odevzdat Nakamurovi pěšce, ale
s úbytkem času na hodinách se
partie začala dostávat z mezí racionality. Dokonce ji v jednu chvíli
rozhodčí zastavili, protože se jim
zdálo, že hráči příliš razantně třískají do hodin! Možná i to vyvedlo

71.Df8?? Griščuk byl už automaticky připraven táhnout králem po
správném 71. Df7+, ale jakmile jej
uchopil, ztratil možnost dát jednotahový mat na d1 a hned souhlasil
s remízou! I takový je bleskový
šach.
1/2

Mamedjarov připravil svého kamaráda o první místo.

Wesleyho Soa z koncepce, když
minul výtečnou šanci osud zvrátit
na svou stranu.

HIKARU NAKAMURA (2769)
vs. WESLEY SO (2778)

Lovaň, Belgie, Grand Chess Tour Blitz
18. kolo, 16. 6. 2018
[C65] Berlínská obrana

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+p+p'
6p+-zP-+p+&
5+-+LzP-+-%
4-+Qvl-zP-+$
3+P+-+-zPP#
2-+-+-+K+"
1+-+q+-+-!
xabcdefghy

48…h5?
Vyhrávalo krásné 48…Dg1+ 49.Kf3
De3+ 50.Kg4 h5+ 51.Kh4 Kg7!
s myšlenkou 52.Sxf7 Kh6! 53.Sxg6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6p+-zP-+Lmk&
5+-+-zP-+p%
4-+Qvl-zP-mK$
3+P+-wq-zPP#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Viši Anand výrazně Wesleymu So pomohl.

10

(hrozilo …g6–g5) 53…Dxf4+!!
54.gxf4 Sf2#]
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49.h4 Dg1+ 50.Kh3 Sf2 51.Sg2+–
Bílý se zkonsolidoval a partii už
bez problémů dotáhnul do konce,
král na h3 mat nedostane.
1–0
Neuvěřitelně však prohráli rovněž
oba Wesleyho pronásledovatelé –
Karjakin prohrál s Mamedjarovem, čímž dost pochroumal teorie
o jejich vzájemném „přepouštění si“ partií (protože Mamedjarovovi o mnoho nešlo, skončil
celkově sedmý), a MVL podlehl
Anandovi. Šťastný vítěz tomu po
skončení své partie nemohl uvěřit – běžel si výsledky hned zkontrolovat na internet. Maně si tak
vzpomínáme na památný londýnský turnaj kandidátů, kdy soupeřící Carlsen i Kramnik prohráli

Wesley So děkoval po posledním
kole Anandovi i vzýval vyšší moc,
ale na bujaré oslavy mnoho času
nezbývá – hned z Belgie hráči pokračují na další turnaj Grand Chess
Tour v Paříži. Budou i tam stát při
Wesleym jeho andělé strážní?
Grand Chess Tour Lovaň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fabiano Caruana hrál tentokrát až na
spodku tabulky.

Wesley So
Sergej Karjakin
Maxime Vachier-Lagrave
Hikaru Nakamura
Levon Aronjan
Alexander Griščuk
Šachrijar Mamedjarov
Viši Anand
Fabiano Caruana
Aniš Giri

své partie a Carlsen se poté stal
mistrem světa.

Rapid Blitz

Součet

14
10
11
10
11
8
9
5
7
5

22
21½
21½
21
20½
17½
17
14½
13½
11

8
11½
10½
11
9½
9½
8
9½
6½
6

IM Tadeáš Kriebel
Foto Grand Chess Tour

KNIHY PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI

TICHÝ

MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU
61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
CENA:

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

195 KČ + POŠTOVNÉ

cena: 148 Kč + poštovné

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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Z ČERNÉ KRONIKY LISTU CHUCHELSKÝ KURÝR
Na učilišti ve Velké Chuchli mohou zájemci studovat učební obor
jezdec. Jistý PH, vášnivý šachista,
se domníval, že by studiem mohl
získat další znalosti o tom, jak
se na šachovnici chová příslušná
figurka. Stane-li se sám diplomovaným jezdcem, pak některá zahájení, například hra dvou jezdců
v obraně nebo dokonce hra čtyř
jezdců se v jeho rukou jistě promění ve smrtící zbraň, domníval
se PH.
Neměl sice k žokejství přílišné
fyzické předpoklady, ale se svým
vysokoškolským vzděláním se
mu přijímací zkoušku na učební
obor bez maturity podařilo složit
úspěšně, neb jako jediný dokázal
správně napsat slovo kůň, a byl

12

přijat. Koneckonců, říkali si členové komise, hlavně ať platí školné a
však ho nějaký vysloužilý valach
unese. Nebylo to však moudré rozhodnutí, protože PH kromě tlustého břicha trpěl též značnou neohrabaností; navíc si usmyslel, že
když sedí na koni a je jezdec, kůň
se proto musí pohybovat zásadně
stejně jako šachová figurka – tedy
vyskočit a směřovat o dvě pole
jedním směrem a pak zahnout o
jedno pole do pravého úhlu.
Když se PH takto pokoušel koně
nejprve přimět ke skoku a pak ve
vzduchu změnit směr, vedlo to k
četným zraněním a polámaným
nohám, Taxisův příkop by mohl
závidět. Zatímco koně byli následkem těchto incidentů obvykle

převedeni do formy salámu, PH
bohužel utracen nebyl a mohl
dále decimovat chuchelský chov.
Pedagogové i praktičtí trenéři oboru jezdec byli z PH s ohledem na
prázdnící se stáje opravdu zoufalí,
ovšem ze studia ho vyloučit nedokázali, protože byl prakticky neustále veden ve stavu nemocných a
oháněl se potvrzeními z chirurgie.
Nakonec nezbylo jiné řešení než
najmout střelce.
Kolega JV z šachového klubu PH
byl již od mládežnických dob jeho
zarputilým protivníkem, příčinou
této řevnivosti však nebyla žádná
dáma, ale pouze zásadovost obou
šachistů. Oblíbenou figurkou JV
byl totiž střelec, zatímco PH preferoval jezdce a oba hráči spolu
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se střídavými výsledky sehráli
mnoho partií ve snaze dokázat
protivníkovi, která z těchto figur
je silnější a čí náhled na šachy
správný. JV coby milovník střelců
absolvoval úspěšně vojenskou
školu a vlastnil rozsáhlý arzenál
palných zbraní. Coby nájemný
vrah byl u klientů oblíbený pro absenci předsudků, neb střílel stejně
dobře černé jako bílé, krále jako
dámy, dokonce dokázal pálit i ze
dvou zbraní současně, a simulovat
tak dvojici střelců. Velmistrům
i šachovým funkcionářům na
své služby velkoryse poskytoval
výrazné slevy. Když pedagogové
chuchelského učiliště navštívili
JV, ten se vzhledem k averzi k PH
dokonce slíbil provedení práce bez
nároku na honorář.

A tak když příště udýchaný kůň
nesl otylé tělo PH a ten se ho
zrovna chystal pobídnout ke skoku přes překážku, třeskl výstřel.
K radosti trenérů JV trefil pouze
PH, takže kůň trénink tentokrát
přežil. JV mířil záměrně tak, aby
PH nebyl mrtev na místě, ale stihl
k umírajícímu učni ještě přistoupit
a vítězně pravil: „Tak tady vidíš,
že střelec je mocnější jezdce.“ Načež PH, zatímco za ním přivolaní
zřízenci bez zbytečných okolků
zavírali víko rakve (pro množství
práce byli evidentně v časové tísni), slábnoucím hlasem neústupně
zachrčel: „To ale maximálně v otevřené pozici.“

Formát B5
432 stran
+ 2x16 stran
fotopřílohy
pevná vazba
s přebalem
Cena 649 Kč

Formát B5
416 stran
+ 2x16 stran
fotopřílohy
pevná vazba
s přebalem
Cena 599 Kč

Pavel Houser

Formát B5
,4
fotopřílohy, 32 stran, + 2x16 stra
n
p
Cena 599 K evná vazba s přebale
č
m
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
kniha pokřtěna.
Publikaci si můžete zakoupit:
– PALÁC KNIH LUXOR,
Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1
– v kavárně Šachový Václavák ve 2. patře hotelu Juliš
( Václ. nám. 22, Praha)
– nebo objednat přímo na adrese:
Vladimír Vyskočil – KORŠACH
Mimoňská 630/17, 190 00 Praha 9
objednávejte emailem na: typograf@korsach.cz

Platba předem (podrobnosti vč. variabilního symbolu sdělíme emailem při objednávce) poštovné a balné neúčtujeme.

Nabídka všech publikací na

www.korsach.cz
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KALENDÁRIUM
16. – 24. 6. 2018
Teplice. Teplice Open. Třináctý
ročník mezinárodního šachového
turnaje a přebor Ústeckého šachového svazu. Mezinárodní turnaj
s vynikající českou i zahraniční
účastí, švýcarským systémem na
9 kol klasickým tempem.
Pavel Kirs
p.kirs@seznam.cz
tepliceopen.cz
20. – 24. 6. 2018
Paříž. Grand Chess Tour Paříž.
Superturnajový dvojboj v rapid
šachu a bleskovkách. Uzavřený
turnaj o průměru 2788 elo bodů
(Caruana, Mamedjarov, Vachier-Lagrave aj.).
21. – 29. 6. 2018
České Budějovice. Šachový festival České Budějovice 2018, tři
turnaje (uzavřený GM turnaj,
FIDE Open České Budějovice
a FIDE Open Jihočeské univerzity
+ MČR žen 2018. Cenový fond
přes 150 000 Kč.
Jiří Havlíček
Tel.: 775 142 260
sachovaskola@qcc.cz
www.qcc.cz
22. – 24. 6. 2018
Konopiště. Konopiště Garden
Chess Open. Turnaj družstev v zahradním šachu.
sachklub.cz
sachklub.tabor@seznam.cz
23. 6. 2018
Hrad Lipnice. O šachového krále.
Švýcarským systémem na 9 kol
tempem 2 × 15 minut pro každého
hráče.

Lucie Fenclová
Tel.: 731 590 952
lucie.fencl@email.cz
nss.cz
30. 6. – 3. 7. 2018
Topoľčiany. Mistrovství Slovenské republiky v šachu amatérů.
Švýcarským systémem na 8 kol
tempem 2 × 60 min + 30 s/tah.
Turnaj otevřen pouze hráčům
s ratingem do 2199 nebo bez FIDE
ratingu.
Alexander Riabov
Tel.: +421 911 478 959
riabov@chess.sk
chess.sk
30. 6. – 7. 7. 2018
Krásná Lípa. OPEN České Švýcarsko. Švýcarsko-švýcarským systémem na 9 kol soutěžním tempem.
Jiří Průdek
Tel.: 606 807 197
prudek.jiri@seznam.cz
nss.cz
30. 6. – 7. 7. 2018
Klatovy. O pohár města Klatov.
Tradiční šachový festival s bohatým šachovým i nešachovým programem. Hlavní FIDE turnaje hrány švýcarským systémem na 9 kol
tempem 2 × 120 min + 30 s/tah.
Pavel Hrdlica
Tel.: 723 514 274
sachklub.klatovy@seznam.cz
sachy-klatovy.cz
30. 6. – 8. 7. 2018
Karviná. Open Karviná. Tradiční
letní turnaj v klasickém šachu.
Švýcarským systémem na 9 kol
soutěžním tempem.
Luboš Zimniok

Tel.: 702 887 779
zimniok@volny.cz
sachykarvina.cz
4. – 11. 7. 2018
Vsetín. 43. Přebor města Vsetína. Otevřené turnaje v klasickém
šachu švýcarským systémem na
9 kol + rapid turnaj dvojic na 7 kol.
Radek Zádrapa
Tel.: 736 779 944
radek@zadrapa.cz
sachy-vsetin.cz
7. – 15. 7. 2018
Banská Štiavnica. Štiavnický šachový festival. Bohatý šachový
festival v banickém městečku. Mezinárodní open, uzavřený přebor
Slovenska a živý šach v podání
velmistrů Ftáčnika a Movsesjana.
Milan Maroš
maros@livechess.sk
vlive4chess.sk
11. – 19. 7. 2018
Bad Blankeburg (GER). Mistrovství Evropy mládeže družstev.
Dívčí a chlapecké kategorie do
12 resp. 18 let věku.
Milan Maroš
maros@livechess.sk
vlive4chess.sk
12. – 29. 7. 2018
Pardubice. Czech Open. Mezinárodní festival šachu a her, turnaje
v klasickém, rapidovém, bleskovém i Fischerově šachu.
Milan Maroš
maros@livechess.sk
vlive4chess.sk

Šachový týdeník
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