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NOVOBORSKÁ ŠACHOVÁ CORRIDA

DVAKRÁT HURÁ IZRAELI
Již osmý ročník zápasového klání 
hostil letos Nový Bor. Ve dvojzá-
pase nakonec mocným finišem 
nenechali Boris Gelfand a Nitzan 
Steinberg nic náhodě a ve zrychle-
ném rapidovém tempu jednoznač-
ně dostali Českou republiku repre-
zentovanou Viktorem Lázničkou 
a Tadeášem Krieblem do kolen.

pokračování na straně 4

TREFA DO STŘÍBRNÉHO

Jan Vykouk

České barvy letos 
na  mis t rovs tv í 
Evropy mládeže 
mají důvod k velké 
radosti. Stříbrnou 
medaili totiž v nej-
vyšší kategorii do 
18 let vybojoval 

Jan Vykouk. Přes tuhý start se mu 
nakonec podařilo prokousat se až 
do skupinky stíhající suverénního 
Řeka Ioannidise a v tlačenici o půl 
bodu na pomocném hodnocení 
vystrnadil Erenberga z Izraele na 
bronzovou příčku. 
Mostecký šachista a svěřenec velmis-
trů Cveka a Vokáče se tak připojil ke 
vzpouře outsiderů – do turnaje star-
toval až z 10. pozice, mistr Evropy 
byl nasazen dokonce až jako číslo 
18. Na bouře doplatilo naopak největ-
ší české želízko v ohni Van Nguyen, 
jenž byl před turnajem favoritem, ale 
nakonec jej přeskočila celá osmice 
soupeřů. Hezký výsledek a rovněž 
devátou příčku zaznamenal v kate-
gorii desetiletých ještě Marek Fizer.

BEZ VÍTĚZE

Vítězná trojice

Letošní ročník Sinquefield Cupu 
překvapivě skončil… patem! Z de-
víti kol dokázala dvě vítězství vy-
křesat celá trojice hráčů, Aronjan, 
Carlsen a Caruana. Dle regulí měli 
dva nejlepší hráči dle pomocného 
hodnocení sehrát doplňkový roz-
střel o vítězství v turnaji, jenže 
druhý a třetí v pořadí, Carlsen 
a Caruana, měli pomocné hodno-
cení naprosto identické. Rivalové, 
kteří se v listopadu utkají v zápase 
o titul mistra světa, a Aronjan se 
nakonec s pořadateli dohodli, že 
letošní Sinquefield Cup tak bude 
mít hned tři vítěze – a zároveň 
žádného!

CHYCEN 
PŘI ČINU

Marc Morgunov

Po mistrovství Evropy mládeže 
v Rize zůstane lotyšským or-
ganizátorům trochu hořké pa-
chuti na jazyku. V kategorii do 
čtrnácti let byl totiž v sedmém 
kole vyloučen 13letý rakouský 
mladík Marc Morgunov poté, co 
se na toaletě našel mobilní tele-
fon s programem analyzujícím 
pozici z jeho aktuální partie. 
Na auru šachové naděje našich 
jižních sousedů, která za po-
slední dva roky nasbírala více 
než 400 bodů na ratingu, tak 
nyní padá temný stín a rakous-
ká šachová federace již hráči 
pozastavila činnost a případ 
vyšetřuje. 
Elektronická nápověda je v ša-
chovém světě mimořádně horké 
téma – v Rize se testovalo zaří-
zení na detekci elektronických 
zařízení v hrací místnosti a na 
blížící se olympiádě budou apli-
kována striktní pravidla (zákaz 
vlastních propisek, zákaz ho-
dinek), bezpečnostní kontroly 
při vstupu do hrací místnosti 
a namátkové kontroly po partii. 

Boris Gelfand
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JUNIOŘI

Van Foreest

Sbírat zkušenos-
ti do tureckého 
Gebze se vydala 
čtveřice českých 
mušketýr ů pod 
vedením kouče 
velmistra Vlastimi-
la Babuly. Tedy, ze 

čtyř reprezentantů muškety mají 
v rukou hned tři dívky – Kaňáko-
vá, Němcová a Pýchová, mužské 
pokolení zastupuje juniorský pře-
borník Martin Hollan. 
Našlapané startovní pole je osaze-
no zvučnými jmény, ať už je to Ni-
zozemec Jorden Van Foreest, který 
se představil i letos v Pardubicích,  
či ruský dravec Andrej Jesipenko, 
který na loňském mistrovství svě-
ta v rapidu památně deklasoval 
svého krajana Karjakina. A to ani 

jeden ze jmenovaných není prv-
ním nasazeným, kterým je íránský 
velmistr Maghsoodloo!

DRAMATICKÉ SEMIFINÁLE

Fabiano Caruana

Jedním z důvodů, 
proč organizátoři 
Sinquefield Cupu 
souhlasili s trojím 
dělením prvního 
místa, byl dost 
možná fakt, že 
o závěrečnou show 

už bylo postaráno. Do finále Grand 
Chess Tour, jíž byl právě americký 
festival součástí, se totiž kvalifikují 
ze seriálu nejlepší čtyři hráči. Jenže 
aby nebylo dělení málo, o poslední 
postupové místo se dělil opět nebo-
hý Fabiano Caruana a další domácí 
hvězda Wesley So. 
I když So do Saint Louis přile-
těl jako vedoucí muž celkového 

pořadí, v konečném součtu 
mu nakonec zbyly jen oči pro 
pláč – v druhé rapidové partii 
rozstřelu po boji svému kolegovi 
z olympijského družstva podlehl 
a do londýnského finále se podívá 
čtyřlístek Nakamura, Aronian, Va-
chier-Lagrave a šťastnější Caruana.

HYBAJ DO ŠKOLY!

Sebastian Plischki

Poslední prázdni-
nové tahy jsou za 
námi – ve Starém 
Městě nakonec 
triumfoval němec-
ký mezinárodní 
mistr Plischki před 
orlovácko-těšín-

ským Lumírem Mrázkem, trofej 
z Openu Jeseník si odvezl Porubák 
Jiří Bolacký a po Kavale i Říčany 
vyloupil Vojtěch Plát. 

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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NOVOBORSKÁ ŠACHOVÁ CORRIDA

DVAKRÁT HURÁ IZRAELI
pokračování ze strany 1

Do města sklářů, šachu a mače-
tových útoků zavítala letos po 
jménech jako Veselin Topalov či 
Alexej Širov další megahvězda svě-
tového formátu, izraelská jednička, 
vyzyvatel mistra světa a v legendu 
se pomalu transformující Boris 
Gelfand. Svůj šachový um změřil 
s naší šachovou dvojkou Viktorem 
Lázničkou ve čtyřech vážných 
a čtyřech rapidových partiích, 
k druhému zápasu nastoupili mla-
dý izraelský velmistr Nitzan Stein-
berg, nedávno se výborně před-
stavivší i na pardubickém Czech 
Openu, a pisatel těchto řádek Tade-
áš Kriebel (bez přívlastku).

Po skromnějším předešlém roční-
ku, kdy v rapidu vyzval Lázničku 
Rakušan Ragger, se organizá-
torskému týmu v čele s Petrem 
Boleslavem podařilo šachový fes-
tival posunout o notný kus vpřed 
a akce začala simultánkami izrael-
ských hostů a benefiční simultán-
kou Vyzkoušejte udělat první tah 
na novoborském náměstí.

Hlavní těžiště Corridy ale leželo 
u sklářských pecí a v prostorech 
restaurace Ajeto – zatímco u roz-
pálených hučících pecí se hráči 
utkávali za šachovými stolky, 

za neprodyšným sklem a v ko-
mentátorském salonku si mohli 
diváci vychutnávat jedinečnou 
Corridskou atmosféru.

Mikrofonu a komentářů do Boru 
i na internet do světa se ujali zku-
šení komentátoři Vlastimil Babu-
la, Robert Cvek a Pavel Šimáček 
a rozhodně se v analýze nemohli 
nudit. Češi na své soupeře vyrazili 
s hlavami vztyčenými a zatímco 
v hlavním zápase Viktor Láznička 
vedl s Gelfandem poziční válku, 
váš redaktor zásoboval svého sou-
peře i komentátory ostřejší šacho-
vou potravou – leckdy byli komen-
tátoři na sklonku dne unavenější 
než sami aktéři! A hned v první 

partii promeškal Viktor Láznička 
parádní šanci svému soupeři po-
řádně zavařit.

VIKTOR LÁZNIČKA (2662)
vs.  BORIS GELFAND (2703)
Nový Bor
Novoborská šachová Corrida
1. partie, 27. 8. 2018

XABCDEFGHY

8-+r+r+k+(

7zpl+-wqpzpp'

6-+-vl-sn-+&

5+-zppsnQsN-%

4-+-+-+-+$

3+PsNLzP-+-#

2PvL-+-zPPzP"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

19.Sb5? Viktor promeškal vel-
kou šanci – tah jen o políčko dál 
bylo téměř KO: 19.Sa6! s pointou 
19…Sxa6 20.Jxd5 Jxd5 21.Dxh7+ 
Kf8 22.Dh8# Střelce na a6 očividně 
nelze vzít, ale potom stojí černý 
jednoduše zle.
19…h6! To bílý přehlédl, nyní za-
číná hřímat iniciativou Gelfand
20.Jf3 20.Sxe8 Vxe8 21.Jf3 Sc8 
22.Df4 Jd3Mládí bojuje v benefiční simultánce.

První podání ruky v hlavním zápase
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XABCDEFGHY

8-+l+r+k+(

7zp-+-wqpzp-'

6-+-vl-sn-zp&

5+-zpp+-+-%

4-+-+-wQ-+$

3+PsNnzPN+-#

2PvL-+-zPPzP"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

dává vidličku úplně celé rodině.
20…Jxf3+ 21.gxf3 Ved8 22.Je2 
d4 a Viktor se dostal pod značný 
tlak, i když nakonec se štěstím vy-
klouzl. Podobná šance se bohužel 
v tak krátkém zápase neopakuje 
dvakrát.
½

První gól ale padl na druhém 
hřišti, když se Nitzan Steinberg 
ve druhé vážné partii nedokázal 
dostatečně v ostrých zápletkách 
zorientovat a partie se postupně 
zredukovala na otázku realizace 
matu jezdcem a střelcem. Hrůza 
z veřejné potupy a ponížení na-
konec zůstala za kulisami a české 
barvy po dvou dnech klání šly do 
vedení.

TADEÁŠ KRIEBEL (2488)
vs. NITZAN STEINBERG (2535)
Nový Bor
Novoborská šachová Corrida
2. partie, 28. 8. 2018

XABCDEFGHY

8-+q+-+k+(

7+p+R+-+p'

6p+r+r+-+&

5+-+-vL-+n%

4-+-+-+Q+$

3+nsN-+-+-#

2PzPP+-+PzP"

w1+-+-+-+K!

xabcdefghy

28…Vg6?? Správné bylo 28…Kf8 
29.Vxh7!, kdy se po 29…Vxe5 
30.Vh8+ Kf7 31.Vh7+ černý ne-
může pořádně vymotat z věčného 
šachu a partie by skončila korektní 
remízou.
29.Dd1! Tento dlouhý tah dozadu 
černý přehlédl, najednou není 
obrany proti ztrátě dámy po Vd8.
29…Vge6 30.Vd8+ Dxd8 31.Dxd8+ 
Kf7 32.Dg5 Jf6 33.axb3 Vc5 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+p+-+k+p'

6p+-+rsn-+&

5+-tr-vL-wQ-%

4-+-+-+-+$

3+PsN-+-+-#

2-zPP+-+PzP"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

Kriebel poslal Česko do vedení.

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.

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

Nabídka všech publikací na
www.korsach.cz

Formát B5
416 stran 

+ 2x16 stran 
fotopřílohy

pevná vazba 
s přebalem

Cena 599 Kč

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 sdělí-
me emailem při objednávce) poštovné a balné neúčtujeme.

Formát B5, 432 stran, + 2x16 stran fotopřílohy, pevná vazba s přebalem 
Cena 599 Kč

Inzerce_sloupek.indd   1 13.11.2017   8:14:30
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34.Dxf6+! Vxf6 35.Sxf6 Střelec je 
tabu kvůli jezdcové vidličce a čer-
nému nezbývá než prohraná kon-
covka věže proti dvěma figurám po
35…Vf5 36.Sd4 Vf1+ 37.Sg1, kde 
má jen velmi malé šance na zá-
chranu, které brzy korunoval ztrá-
tou dalšího pěšce.
37…Vc1 38.Je4 Vxc2 39.Jd6+ Ke6 
40.Jxb7 Kd5 41.Jc5 a5? 42.Jb7 
Vxb2 43.Jxa5+– 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+p'

6-+-+-+-+&

5sN-+k+-+-%

4-+-+-+-+$

3+P+-+-+-#

2-tr-+-+PzP"

1+-+-+-vLK!

xabcdefghy

s jednoduše vyhranou pozicí 
bílého, ačkoliv realizace ještě 
chvíli trvala :)
1–0

Boje však Izraelci dokázali záhy 
převážit ve svůj prospěch, Boris 
Gelfand totiž v rapidech prokázal 
pevnější a přesnější ruku a zapsal 
dvě jedničky. Tadeáš Kriebel sice 
kontroval jedním rapidovým vítěz-
stvím, ale když po nevyužité šanci 
v druhém rapidu ještě další den 
podlehl v předlouhé a napínavé 

koncovce, rázem musela tuzem-
ská trikolóra stahovat ztrátu.

Napětí a rovnováhy nebyly naru-
šeny ani před posledním, druhým 
rapidovým dnem, tam však místo 
heroického vzepětí přišla pro No-
voboráky katastrofa. Násilí Vikto-
rově mírumilovné povaze nesvědčí 
a výsledkem byly další dvě branky 
do jeho svatyně – minizápas ve váž-
ných partiích sice dopadl smírně, 
jenže čistý rapidní průstřel zna-
menal vítězství 6:2 pro Borise Gel-
fanda, který si sklářskou trofej pro 
vítěze přebral z rukou legendární 
tenistky Heleny Sukové.

VIKTOR LÁZNIČKA (2692)
vs. BORIS GELFAND (2684)
Nový Bor
Novoborská šachová Corrida
8. partie, 1. 9. 2018

XABCDEFGHY

8r+r+-+k+(

7+-wq-+pzp-'

6-zp-+psn-zp&

5+P+l+-+-%

4-+-tRP+-+$

3zp-+-+P+-#

2P+-wQL+PzP"

1+-+RsNK+-!

xabcdefghy

26…Sxa2! 27.Dxa2 Dxh2 Černý 
má obrovskou kompenzaci za 
obětovaného střelce – volný pěšec 

a3 je extrémně silný a k tomu má 
černý vyhlídky na útok na krále. 
V praktické partii je velmi těžké 
podobnou pozici bránit, navíc 
v rapidovém tempu.
28.g4? 

XABCDEFGHY

8r+r+-+k+(

7+-+-+pzp-'

6-zp-+psn-zp&

5+P+-+-+-%

4-+-tRP+P+$

3zp-+-+P+-#

2Q+-+L+-wq"

1+-+RsNK+-!

xabcdefghy

To už je poslední hřebíček do 
rakvičky a očividně nezdravý tah, 
který Gelfand rázně vyvrátí.
28…h5! 29.Jg2 hxg4 30.fxg4 e5 
Ještě přesnější byl průnik věží na c3, 
jenže bílá pozice je až příliš děravá.
31.g5 Zoufalství.
31…exd4 32.gxf6 Vc5! Věž se za-
pojuje do párty.
33.Sf3 Vc3 34.Kf2 De5 35.fxg7 

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7+-+-+pzP-'

6-zp-+-+-+&

5+P+-wq-+-%

4-+-zpP+-+$

3zp-tr-+L+-#

2Q+-+-mKN+"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

35…Vxf3+! Poslední úder, bílý do-
platí na mizernou pozici věže d1. 
To ostatně šlo bez přípravy De5.
36.Kxf3 Dh5+
0–1

Naděje zkraje ještě živil Kriebel, 
jenže v první partii trestuhodně 
minul (a taky že se trest dostavil) 
a v odvetě nedokázal odvrátit hro-
zícího šachového kanára, kterého 
hosté domácím nadělili a po dra-
matickém závěru se stav zápasu 
přehoupl do konečných 4,5:3,5 
pro Steinberga.

Boris Gelfand suverénně dokráčel k vítězství.
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NITZAN STEINBERG (2389)
vs. TADEÁŠ KRIEBEL (2399)
Nový Bor
Novoborská šachová Corrida
8. partie, 1. 9. 2018

XABCDEFGHY

8-+-+rvl-mk(

7+l+-+pzpp'

6pwq-zPr+-+&

5+pzp-zP-+-%

4-+-+pvL-sN$

3zP-zP-+-+Q#

2-+-+-zPPzP"

1+L+R+-mK-!

xabcdefghy

Jak má bílý pokračovat v útoku?
29.Jf3! Perfektní útočný tah, jezd-
ce nelze brát pro mat na h7, jenže 
jinak se přes g5 s rozhodujícím 
efektem zapojí do hry.
29…f6 Jediná šance, jak trochu 
bílého zpomalit, ale černá pozice 
je již prachbídná.
30.exf6 gxf6 31.d7 Vd8 32.Sc7! 

XABCDEFGHY

8-+-tr-vl-mk(

7+lvLP+-+p'

6pwq-+rzp-+&

5+pzp-+-+-%

4-+-+p+-+$

3zP-zP-+N+Q#

2-+-+-zPPzP"

1+L+R+-mK-!

xabcdefghy

Pěkné bodlíčko, bílý získává na-
zpátek obětovanou kvalitu i s po-
zičními úroky.
32…Dxc7 33.Dxe6 Dc6 34.Df7 
Jezdec f3 je stále tabu pro mat 
a černá pozice je dokonale stís-
něna díky pěšci d7. Zbytek je jen 
agónie.
34…Sg7 35.Jh4! c4 36.Jf5 Sf8 

XABCDEFGHY

8-+-tr-vl-mk(

7+l+P+Q+p'

6p+q+-zp-+&

5+p+-+N+-%

4-+p+p+-+$

3zP-zP-+-+-#

2-+-+-zPPzP"

1+L+R+-mK-!

xabcdefghy

37.Vd6! Ještě jedno polechtání, 
bílý se dostane na klíčový bod f6, 
a to ještě se šachem.
37…Dc7 38.Dxf6+ Kg8 39.De6+ 
Kh8 40.De5+ Kg8 41.Vg6+ 
A dáma i partie jsou fuč.
1–0

IM Tadeáš Kriebel
Foto Vladimír Jagr

Steinberg vyrval Krieblovi vítězství z rukou.

 Na trofej dohlížejí šťastní vítězové a rozhodčí zápasu Pavel Votruba.

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 •

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



Standardní vydání knihy – 390 Kč

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 

z turnajů, lig a olympiád. Knihy jsou precizně zpracované a jsou 
doplněné desítkami fotografi í.
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SUPERFINÁLE PŘEBORU RUSKA

KRALUJÍ ANDREJKIN A POGONINOVÁ

O titul ruského šampióna letos 
tělo na tělo až do posledního de-
chu bojovali Dmitrij Andrejkin 
a Dmitrij Jakovenko. Rozstřel 
šťastně přežil první jmenovaný, 
stejně tak Natalija Pogoninová 
v rapidu odstřelila Olgu Girju.

Letošní přebor Ruska se sice musel 
obejít bez takových jmen jako jsou 
Kramnik, Karjakin či Svidler, 
průměrný rating však přesto do-
sáhl úctyhodných 2685 elo bodů. 
V takovém turnaji se sebemenší 
zaváhání neodpouští a jakmile se 

našel slabší kus stáda, Denis Chi-
smatullin, turnaj naskočil na kuri-
ózní koleje – pět remíz a utrápený 
Chismatullin bojující o holý život. 

Nedá se však říci, že by se par-
tie hrály na půl plynu a o to 
důležitější bylo každé vítězství 
vyvzdorované na neotloukaných 
hráčích. K dělení prvního místa 
nakonec stačilo urvat z jedenácti 
partií +3 čili alespoň tři vítězství 
při osmi remízach – kam se nako-
nec na poslední chvíli vyškrábal 
Andrejkin za Jakovenkem, který 

sice jednu partii prohrál, ale pa-
rádním finišem (a hlavně sérií tří 
vyhraných partií za sebou!) se 
dostal na dosah zisku titulu.

VLADIMIR FEDOSEJEV (2707)
vs. DMITRIJ ANDREJKIN (2710)
Satka (Rusko)
Superfinále přeboru Ruska mužů
11. kolo, 5. 9. 2018

XABCDEFGHY

8-+l+-+-+(

7zp-+-+k+p'

6-zp-vL-+p+&

5+-+-+p+-%

4-zP-+-+-+$

3+-+-+P+-#

2-+-+-+PzP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

36.b5?? Fedosejev se patrně do-
mníval, že tímto manévrem vy-
mění materiál a ulehčí si obranu, 
jenže paradoxně jde o prohrávající 
tah!
36…Ke8! 37.Kf2 Po původně za-
mýšleném 37.Sb8 Kd8 38.Sxa7 
Kc7!–+ je bílý střelec v pasti. Teď 
ale bílý přijde bez náhrady o pěšce 
b5.
37…Sd7 38.Ke3 Kd8 39.Kf4 Sxb5 
Dva spojení volní pěšci navíc už 
jsou i při různobarevných střel-
cích příliš.
40.Kg5 a5 41.Kh6 Se8 42.Kxh7 
Kd7 43.Sf8 b5 44.g4 fxg4 
45.fxg4 b4 46.h4 Kc6 47.h5 
gxh5 48.gxh5 Sxh5 49.Kh6 Kb5 
50.Kxh5 b3
0–1

O poznání divočejší byly výsledky 
v ženské sekci, kde bylo na nej-
vyšší příčku potřeba o půl bodu 
více, ale i tam do cíle doběhly dvě 
závodnice. Natalija Pogoninová 
z jedenácti partií sice dvakrát 
prohrála, přesto se dokázala vždy 
postavit na nohy a kontrovat Noví šampióni Andrejkin a Pogoninová

Dmitrij Andrejkin
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vítěznou šňůrou – s Olgou Girjo-
vou tak musely také do playoff, 
a to přesto, že jedna z porážek 
novopečené mistryně Ruska byla 
právě s Girjovou!

OLGA GIRJOVÁ (2462)
vs. NATALIJA POGONINOVÁ 
(2469)
Satka (Rusko)
Superfinále přeboru Ruska žen
6. kolo, 30. 8. 2018

XABCDEFGHY

8-+-+-+Q+(

7trr+-+p+-'

6-+-+-mkptR&

5+-+-zp-+-%

4-wq-+P+-+$

3+-+-+P+-#

2-+-+-zP-zP"

1+-+-+-tRK!

xabcdefghy

Pozice černého krále je více než 
pofidérní a není divu, že lze par-
tii zakončit drsným matovým 
útokem.
39.Vgxg6+! Ke7 Dobrání věže 
vede k matu ve čtyřech tazích: 
39…fxg6 40.Vxg6+ Ke7 41.Ve6+ 
Kd7 42.De8+ Kc7 43.Vc6#
40.Ve6+! 

XABCDEFGHY

8-+-+-+Q+(

7trr+-mkp+-'

6-+-+R+-tR&

5+-+-zp-+-%

4-wq-+P+-+$

3+-+-+P+-#

2-+-+-zP-zP"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

A znovu! Hezký motiv, teď už 
je nutno se buď vzdát, nebo 
oběť přijmout a vzdát se o chvíli 
později.
40…fxe6 41.Vxe6+ Kd7 42.De8+
1–0

Divoký tlak své sokyně však už 
ve zrychleném tempu ustát ne-
dokázala a po vcelku komfortní 

výhře Natalija Pogoninová remí-
zou v odvětě dokráčela k titulu 
z pozice síly. Rychlý konec pak 
mělo druhé play off – Jakovenko 
nedokázal získat dostatečnou 
kompenzaci za obětovanou figu-
ru a Dmitriji Andrejkinovi se 
solidním obranným výkonem po-
dařilo udržet si mistrovský titul 
i pro následující rok.

IM Tadeáš Kriebel
Foto Eteri Kublašvili

Dmitrij Jakovenko už už sahal po titulu.

Olga Girjová neustála tempo své soupeřky.

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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8. 9. 2018
Turnov. Turnovský Granát. Otevře-
ný turnaj v rapid šachu hraný švý-
carským systémem na 9 kol tem-
pem 15 minut + 2 sekundy / tah. 
Tomáš Ďúran
Tel.: 608 079 598
tomas.duran@seznam.cz
nss.cz 

8. 9. 2018
Moravský Beroun. O Pohár města 
Moravský Beroun. Otevřený tur-
naj v rapid šachu, švýcarským sys-
témem na 9 kol tempem 15 minut 
pro každého hráče.
Milan Pohanka
Tel.: 605 862 895
sakal.milan@seznam.cz
nss.cz 

8. 9. 2018
Pečky. 62. ročník memoriálu 
Jaroslava Zadiny. Šachový turnaj 
jednotlivců v bleskové hře. Ote-
vřený turnaj v bleskovém šachu 
tempem 2 × 5 minut na partii.
Jiří Nigrin
Tel.: 607 571 359
jirinigrin@quick.cz 
nss.cz 

8. 9. 2018
Bratislava (Slovensko). O pohár 
firmy Dansk. Švýcarským systé-
mem na 9 kol tempem 2 × 10 mi-
nut + 5 s/tah na partii.
Martin Sklár
Tel.: 0908 772 092
sklar_m@centrum.sk
nss.cz 

8. - 9. 9. 2018
Žďár nad Sázavou. Mistrovství 
ČR mládeže v rapid šachu 2018. 
Šampionáty mládeže s uzavřenou 
nominací + otevřený turnaj pro 
mládež a dospělé. Švýcarským 

systémem na 9 kol tempem 
2 × 20 minut + 5 s/tah.
Jaroslav Vokoun
Tel.: 777 091 599
vokoun@petrast.cz
chess.cz 

8. - 15. 9. 2018
Valašská Bystřice. 10. ročník ote-
vřeného mezinárodního šacho-
vého turnaje. Švýcarským systé-
mem na 9 kol tempem 2 × 2 hodiny 
+ 30 minut na partii.
Hana Obšivačová
Tel.: 739 359 231
hana.obsivacova@gmail.com 
sachyvalbystrice.cz 

9. 9. 2018
Veselí nad Moravou. Memoriál F. 
Křížka a M. Grabce. 17. ročník 
turnaje v rapid šachu, švýcar-
ským systémem na 9 kol tempem 
2 × 15 minut na partii.
Zdeněk Uřičář
Tel.: 733 216 478
zd.uricar@seznam.cz
sach.717.cz 

18. a 25. 9. 2018
Praha. Pankrác Fischer Random 
Cup. Turnaj ve Fischer Random 
šachu (Chess960), švýcarským 
systémem na 9 kol tempem 
2 × 20 minut + 10 vteřin delay. 
Určeno pro hráče s elem FIDE ale-
spoň 2100.
Jan Petr
Tel.: 603 224 190
petr@motorgas.cz
pansach.cz 

22. 9. 2018
České Budějovice. QCC Cup České 
Budějovice. Turnaj pro registrova-
né šachisty a turnaj pro neregist-
rované rekreační šachisty, švýcar-
ským systémem na 7 kol tempem 
2 × 20 minut + 10 s/tah.

Jiří Havlíček
Tel.: 775 142 262
sachovaskola@qcc.cz 
qcc.cz 

22. 9. 2018
Dolní Benešov. Memoriál Karla 
Osmančíka. Otevřený mezinárodní 
turnaj v rapid šachu a součást Grand 
Prix ČR plus otevřený turnaj mláde-
že. Švýcarským systémem na 9 kol 
tempem 2 × 15 minut + 2 s/tah.
Radim Krupa
Tel.: 733 695 217
radimkrupa@seznam.cz
sachy-msa.dolnibenesov.net 

22. 9. 2018
Šlapanice. Líté boje pod radnič-
ním mečem. Otevřený turnaj v ra-
pid šachu švýcarským systémem 
na 7 kol tempem 2 × 20 minut.
Miroslav Kureš
kavkaslapanice@gmail.com 
kavka.wz.cz 

22. - 29. 9. 2018
Třebíč. Open Vysočina. Otevřený 
přebor kraje Vysočina, součást se-
riálu Czech Tour. Švýcarským sys-
témem na 9 kol klasickým tempem.
Jan Mazuch
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net 

22. 9. 2018
Kněževes u Rakovníka. Kolešovic-
ký rapid. Švýcarským systémem na 
9 kol tempem 2 × 15 minut na partii. 
Radek Wasserbauer
Tel.: 721 608 883
rdkwasserbauer@gmail.com 
kolesovice-sachy.cz 

23. 9. - 6. 10. 2018
Batumi (Gruzie). 43. šachová 
olympiáda 2018.
batumi2018.fide.com/en
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