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CHAMPIONS SHOWDOWN 2018

KASPAROV NA LOPATKÁCH
Agilní pořadatelé v americkém 
Saint Louis tentokrát uspořáda-
li netradiční, ale velmi divácky 
atraktivní šachovou akci pod ná-
zvem „Champions showdown“. 
Hrálo se pět zápasů v šachové 
disciplíně CHESS960, což je ofi-
ciální název u nás známých Fis-
cherových šachů. Každý zápas se 
hrál na šest partií v rapid tempu 
(30 m+10 s/tah) a čtrnáct partií 

v bleskovém tempu (5 m + 5 s/tah), 
zápasy v rapid šachu se započítáva-
ly dvojnásobně. Všichni účastníci 
se pyšnili ratingem vysoko nad 
2700, největší pozornost na sebe 
ale strhával jediný – bývalý mistr 
světa, legendární Garri Kasparov. 
Ten zasedl k šachovnici po delší 
době a jeho soupeřem byl Bulhar 
Veselin Topalov.

pokračování na straně 5

BOJ PŘITUHUJE

G.  Makropoulos

Do voleb prezidenta 
FIDE (3. října) zbývá 
již méně než 14 dní, 
není proto žádným 
překvapením, že 
aktivita a agresivita 
všech tří kandidátů 
na uvolněný post 

prezidenta FIDE se stupňuje. Hlavní 
favorit voleb a stávající místopředse-
da FIDE Řek Georgios Makropoulos 
předal Etické komisi FIDE stížnost na 
svého největšího konkurenta, ruské-
ho kandidáta Arkadije Dvorkoviče za 
vedení „neoprávněných metod kam-
paně a za porušování etického kodexu 
FIDE“, a požaduje pro něj zákaz vý-
konu šachových funkcí na dobu 8 let. 
Údajně byl ruským velvyslanectvím 
v Bělehradě nabídnut Srbské šacho-
vé federaci sponzorský dar ve výši 
220 000 eur za podporu Dvorkoviče 
a údajně prý přímo prezident Ruska 
požádal premiéra Izraele o podporu 
pana Dvorkoviče. 

pokračování na straně 2

TADEÁŠ KRIEBEL MISTREM SVĚTA

Čestvý akademický mistr světa Tadeáš 
Kriebel mezi druhým Polákem Grzegorzem 
Nasutou a třetím Číňanem Lu Shangleiem, 
který byl v soutěži nasazenou jedničkou.

Skvělá zpráva přišla z Brazílie. Čes-
ký reprezentant a editor Šachového 
týdeníku IM Tadeáš Kriebel se 
stal akademickým mistrem světa 
v šachu pro rok 2018. Do soutěže 
sice vstupoval jako pátý nasazený, 
ale již po čtvrtém kole se dostal do 
čela, které i přes nehodu v podobě 
porážky v předposledním, osmém, 
kole udržel až do konce. Fantastic-
ký úspěch Tadeáše. 

pokračování na straně 2

NADECHNOUT A TÁHNOUT

Mistrem světa v podvodním šachu se 
stal Angličan Rajko Vujatovič.

Vzít šachy a někde si mezi 
ochlazuj íc ími  návště  vami 
bazénu zahrát s kamarádem 
šachovou partičku – to je pří-
jemné trávení letošních horkých 
letních dnů. V Londýně se ale 
sešlo několik borců, kteří se se-
šli u vody a hráli šachy dokonce 
pod hladinou, a co více, hráli 
o titul mistra světa! Pravidla 
tohoto specifického šachového 
odvětví jsou stejná jako v nor-
málním šachu, jen šachovnice 
je v hloubce 1,2 metru a hráč 
po potopení může přemýšlet 
tak dlouho, dokud zadrží dech. 
Udělat tah musí dříve, než se 
vynoří. Vítězem již čtvrtého 
mistrovství světa v šachu pod 
vodou se stal Angličan FM Raj-
ko Vujatovič (ELO 2222), který 
mistrovství odehrál s ozdobou 
velryby na hlavě (jak vidno 
z fotografie), o druhé místo 
se podělili Etan Ilfeld (2188) 
z Izraele a další domácí borec 
William Taylor (2089). A mimo-
chodem, pokud je vám jméno 
vítěze je povědomé, tak vězte, 
že Rajko Vujatovič v roce 2016 
jel se Šachovým vlakem a se 
7 body obsadil 6. místo.
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pokračování ze strany 1

V soutěži žen nás reprezentovala 
Karolína Olšarová, která s pěti 
body vybojovala 8. místo. Soutěž 
žen vyhrála první nasazená Číňan-
ka Ni Shiqun.
Tadeáš získal v soutěži 6,5 bodu 
a druhého Poláka Grzegorze Na-
sutu, který vybojoval stejný počet 
bodů, předčil díky vzájemnému 
zápasu. Ten Tadeáš vyhrál ve vel-
kém stylu:

Tadeáš Kriebel (2488) 
vs. Grzegorz Nasuta (2491)
Akademické mistrovství světa 2018
Aracaju BRA, 6. kolo, 15. 9. 2018

XABCDEFGHY
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Tadeáš bílými je připraven k ataku.
27.h5!

Očividný tah, soupeř ale vůbec 
neprohlédl záměr bílého a zahrál 
neopatrné…
27…g5 
Na to měl ale Tadeáš připravenu 
oběť:
28.Jxe5!! fxe5 29.Dxg5+ Dg7 
A vše ještě korunoval obětí věže.
30.Vxf8+!!
Fantazie!
30…Kxf8 31.Dd8+ 
Černý se vzdal, po 31…Kf7 32.Vf1+ 
nezabrání matu. Velkolepá partie 
a zasloužený triumf Tadeáše.
1–0

Velká gratulace!

ČESKOSLOVENSKÁ EXTRALIGA 
DRUŽSTEV ŽEN
Letošní ročník Československé 
extraligy tříčlenných družstev žen 
proběhlo v Rožumberoku ve dnech 
9.–15. 9. 2018. Za účasti pouhých 
šesti družstev (3 ze Slovenska 
a 3 z Čech) se vítězem stalo druž-
stvo Krajského šachového zväzu 
Žilina (Milcová 3,5 z 5, Ševčíková 3 
z 5, Z. Tomčíková 2,5 z 4 a D. Tom-
číková 0,5 z 1) s 13 body před 
nejlepším z českých družstev Inter-
chessem z.s. (Gřesová 2 z 5, Lhotská 
4,5 z 5, Mičulková-Dvořáková 4 z 5). 

Třetí skončilo družstvo Liptovské 
šachové školy A (Motyčáková 3 z 5, 
Turková 1 z 3, Kořenová 4 z 5, Sub-
jaková 1,5 z 2), čtvrté pak družstvo 
SK Světlá n.S. (Suchomelová 2,5 z 5, 
Brožová 0,5 z 5, Kocourková 3 z 5) 
a páté KŠ Říčany 1925 (Novotná 
1 z 5, Zlámaná 2 z 5, Králová 1 z 5).

DVAKRÁT MORAVSKÁ SLAVIA BRNO
O minulém víkendu se v Teplicích 
odehrála dvě mistrovství ČR druž-
stev v rychlých formách šachu 
a obě disciplíny měly stejného 
vítěze. Oba mistrovské tituly pu-
tují do Brna díky Moravské Slavii. 
V mistrovství ČR v rapid šachu 
čtyřčlenných družstev Moravská 
Slavia Brno (GM Polák 5, FM 
Kočiščák 5,5, FM Vojta 5,5, GM 
Blatný 6,5) vyhrála s 22,5 bodu 
jen s půlbodových náskokem před 
Zikudou Turnov (FM Vykouk 
5,5, IM Kraus 5, FM Vlasák 5, IM 
Studnička 6,5) – třetí byl tým QCC 
České Budějovice (WGM Richtro-
vá 4, GM Vokáč 6, FM Havlík 5,5, 
Vybíral 5) s 20,5 bodu. 
V mistrovství ČR v bleskovém šachu 
družstev vybojovali hráči Moravské 
Slavie Brno (FM Kočiščák 12, GM 
Polák 10,5, FM Vojta 11,5, GM 
Blatný11) 45 bodů a dvoubodový 

BOJ PŘITUHUJE
Pokračování ze strany 1

Arkadij Dvorkovič na to reagoval 
otevřeným dopisem, kde obvinil 
Makropoulose z toho, že se chce 
zbavit svého největšího konkurenta 
a napsal: „Po třicetileté práci v kan-
celáři FIDE prostě zapomněl, co to 
je demokracie.“ Dvorkoviče podpořil 
i třetí delegát, Angličan Nigel Short, 
který Makropoulosův krok komen-
toval jako „poslední pokus zoufalého 
muže vylepšit své šance diskvali-
fi kací svého největšího soupeře.“ 
Makropoulos zareagoval jen několik 
hodin po zveřejnění dopisu a uvedl, 
že se Dvorkovič „skrývá za dětskými 
výmluvami, frázemi a prázdnými 
sliby.“ A v tomto týdnu Dvorkovič 
zveřejnil informaci, že podal na 

Makropoulose na ochranu svého 
dobrého jména trestní oznámení za 
pomluvu.
Kromě toho došlo v posledních 
dnech k několika setkáním dvou 
kandidátů Dvorkoviče a Shorta a je 
pravděpodobné, že do posledních 
dnů před volbou půjdou společnou 
cestou, jak o tom dokonce infor-
movaly renomované britské noviny 
Sunday Times. Zatím mezi spekula-
ce patří informace o tom, že Short, 
který má ze tří kandidátů zatím nej-
menší podporu, svoji kandidaturu 

stáhne a vysloví podporu Dvorko-
vičovi (není to ale vyloučené). Proti 
Shortovi se ale ostře postavil britský 
delegát Malcolm Pein kandidující 
v týmu Makropoulose, který ho ob-
vinil, že se zaprodal Kremlu. Hlas své 
domovské federace tak při volbách 
Short asi mít nebude.
Koho ve volbách prezidenta FIDE 
podpoří český delegát Petr Pisk, stále 
není známo. Podle usnesení výkon-
ného výboru ŠSČR o tom rozhodne 
trojice prezident (Jan Lamser), 
předseda (Viktor Novotný) a delegát 
(Petr Pisk) a jméno podporovaného 
delegáta nebude předem zveřejněno.
Kdo se tedy stane novým preziden-
tem FIDE? To se dozvíme 3. října, 
kdy jsou volby na programu. Do té 
doby lze ale očekávat hodně pokra-
čování vzrušené kampaně plné emo-
cí a osobních útoků.

Nigel Short Arkadij Dvorkovič
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náskok před druhým družstvem 
QCC České Budějovice (FM Havlík 
9, GM Vokáč 11,5, WGM Richtrová 
11,5, Vybíral 11). Třetí Slavoj Český 
Těšín (IM Langner 9, FM Straka 
11,5, FM Mrázek 11,5, Kawulok 
6,5) získal 38,5 bodu.

TURNOVSKÝ GRANÁT
Druhý turnaj Grand-Prix ČR v ra-
pid šachu 2018/2019 v Turnově 
vyhrál s 8 body FM Zbyněk Vrbata 
s půlbodovým náskokem před IM 
Vojtěchem Zwardoněm. O další 
půlbod zpět skončil třetí IM Pavel 
Jirovský. Celkové pořadí GP vede 
se 171 body vítěz prvního tur-
naje v Hostivicí Daniel Kožúšek. 
Třetí turnaj GP se hraje v sobotu 
22. 9. 2018  v Dolním Benešově. 

MČR TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 2018

Vít Valenta

Vítězem letošního 
mez inárodn ího 
mistrovství České 
republiky tělesně 
post ižených se 
v Horní Bečvě stal 
FM Vít Valenta se 
7,5 bodu. Druhé 

místo obsadil IM Milan Babula 
(7 bodů) a třetí nejlepší z cizinců 
Slovák Juraj Zavarský (6,5 bodu). 

MČR V RAPIDU MLÁDEŽE
O prvním zářijovém víkendu se ve 
Žďaru nad Sázavou o 6 sad medailí 
mistrovství ČR v rapid šachu mlá-
deže utkali nejlepší mládežníci do 
14 let. Vítězi jednotlivých kategorií 
se stali: H14 – Marek Miča (Beskyd-
ská šachová škola) D14 – Martina 

Šťastná (Šachová akademie VŠTE), 
H12 – Michael Kureš (Lokomotiva 
Brno), D12 – Tereza Radmila Šulco-
vá (2222 ŠK Polabiny), H10 – Karel 
Božka (2222 ŠK Polabiny), D10 – 
Viktorie Buchtová (Beskydská ša-
chová škola) 

OPEN KADAŇ
Sedmikolový OPEN Kadaň vyhrál 
Jan Šlampa z Unichessu s 5,5 bodu 
před Rudolfem Hlaváčem z Olym-
pie Hroznětín (oba 5,5 bodu). Třetí 
místo obsadil s 5 body další hráč 
Unichessu FM Jan Bartoš.

VALAŠSKÁ BYSTŘICE OPEN
Otevřený turnaj se zápočtem na 
FIDE ELO ve Valašské Bystřici vy-
hrál ziskem 7 bodů Vojtěch Šrámek 
ze Slavie Orlová. O půl bodu méně 
měli druhý Martin Vystrčil z Klubu 
šachistů Říčany 1925 a třetí FM 
Libor Zvolánek z Agentury 64 Gry-
gov. Celkem startovalo 70 hráčů.

DVA MEMORIÁLY

Jakub Půlpán

Memoriá l  ar m. 
generála Ludvíka 
Krejčího hraný 
jako Krajský pře-
bor PDŠS v rapid 
š a c h u  v y h r á l 
s 8 body IM Jakub 
Půlpán (2222 ŠK 

Polabiny) o půlbodu před FM Ma-
rianem Sabolem (ŠK Vysoké Mýto) 
a o bod před IM Martinem Červe-
ným (ŠK Duras BVK).
Kvalitní byl obsazený v rapid tempu 
hraný Memoriál F. Křížka a M. Grab-
ce ve Veselí nad Moravou. Vítězem 

se stal GM Vojtěch Plát s 8 body před 
GM Štěpánem Žilkou (7,5 b.) a IM 
Pavlem Zpěvákem (6,5 b.).

POKUTA PRO DOPRAVNÍ PODNIK
Nejvyšší pokuty za loňský ročník 
pražských soutěží družstev musí 
zaplatit ŠK Dopravní podnik Pra-
ha, celkově 4710 Kč, tedy více než 
dvakrát tolik co druhý největší 
pokutovaný (ŠK Praha Smíchov 
musí zaplatit 2200 Kč). Největší 
část pokuty Dopravních podniků 
jde na vrub týmům ŠK Dopravní 
podnik Praha – VŠFS I a II.

CHCETE SI ZAHRÁT POKER NA 
BAHAMÁCH?

Pokud ano, tak stačí se jen zúčast-
nit soutěže vypsané společností 
PokerStar, vytvořit hru, která 
kombinuje prvky šachu a poke-
ru, zaslat o tom na PokerStar do 
30. září 2018 video. Pak už stačí 
jen „maličkost“: být vybrán sou-
těžní komisí, ve které je například 
americká šachová velmistryně 
a úspěšná pokerová hráčka Jenni-
fer Shahadeová. Vítěz pak získá 
platinový balíček za 30 000 dolarů 
na pobyt a účast na pokerovém 
mistrovství PokerStar na Baha-
mách v lednu 2019. Podrobnosti 
najdete na pokerstars.com.
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CHAMPIONS SHOWDOWN 2018

KASPAROV NA LOPATKÁCH
pokračování ze strany 1

Zápas Kasparova s Topalovem byl 
velmi vyrovnaný. V rapidové části 
vyhrál Topalov tři partie, prohrál 
jedinou, v blesku byl výsledek 
7,5 : 6,5 naopak ve prospěch 
Kasparova. Celkově ale Kasparov, 
pro něj možná trochu nečekaně, 
s Topalovem díky dvojnásobnému 
bodování rapidu prohrál celkovým 
poměrem 11,5 : 14,5. Ukázalo se, 
že herní praxe Kasparovovi přece 
jen chyběla více, než si sám před-
stavoval, jak o tom svědčí šestá 
partie rapidové části:

VESELIN TOPALOV (2740) 
vs. GARRI KASPAROV (2812)
Champions Chess960
Saint Louis USA, 6. kolo
13. 9. 2018

XABCDEFGHY
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5+-vlpzPp+-%
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xabcdefghy

16.h5 Je7?
Hrubka, kterou by Kasparov v do-
bách své největší slávy určitě neza-
hrál, lepší bylo 16…Sxd3 17.Vxd3 Jf8 
18.Sd4 jen s mírnou výhodou bílého.
17.b4! 
Topalov ihned využívá šance, stře-
lec nemá prostor a je lapen. 
17…Sxf2 18.Dxf2 Da4 19.Sb2 
Dxb4 20.Jed4 Da4 21.Dh4 Jc6 
22.Jxc6+ Dxc6 23.Jd4 Dd7 
A na závěr ještě hezký taktický 
závěr 
24.De7! 
Kasparov se vzdal po 24…Dxe7 
vyhraje 25.Jc6++–.
1–0

Pikantní na této partii je, že o den 
dříve se Kasparovovi „povedla“ 
úplně stejná hrubka – chycený 
střelec – v třetí bleskové partii:

VESELIN TOPALOV (2740) 
vs. GARRI KASPAROV (2812)
Champions Chess960
Saint Louis USA, 3. kolo
12. 9. 2018

XABCDEFGHY
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36…Vf5? 
Věž zavírá ústupové cesty pro 
střelce. Stačilo například 36…Sg6 
s přibližnou rovnováhou.
37.Vd2 Sb1 38.Vb2 
A střelec nemá pole a padá… 
1–0

Jen párkrát Kasparov ukázal svou 
sílu, jako například ve druhé bles-
kové partii:

VESELIN TOPALOV (2740) 
vs. GARRI KASPAROV (2812)
Champions Chess960
Saint Louis USA, 2. kolo
11. 9. 2018

XABCDEFGHY
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xabcdefghy

37…Sxf2! 
Pohotová oběť střelce.
38.Sb1 
Vzetí střelce 38.Kxf2? vůbec ne-
přichází do úvahy pro 38…De3+ 
39.Kg2 Vxd3–+.
38…Sxh4 39.Dc2 g6 40.Dxg6 
De2+ 

Hlavní mediální hvězdou Setkání šampionů v Saint Louis byl Garri Kasparov; občas se ale 
nestačil divit...
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Bílý se vzdal. Po 41.Kh3 dostane 
totiž po 41…Dxf3+ 42.Kxh4 Dh1# 
mat.
0–1 

A ještě jedna výhra Kasparova:

GARRI KASPAROV (2812) 
vs. VESELIN TOPALOV (2740)
Champions Chess960
Saint Louis USA
13. kolo, 14. 9. 2018

XABCDEFGHY
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Kasparov zacílil přesně.
32.Ve5! 
Hrozí 33.Se4 s chycením dámy
32…Se3+ 
Bohužel pro černého se vše ztra-
ceno: po 32…Vc5 přijde 33.Sxf7+ 
Vxf7 34.Vxc5+– a na 32…Dc2 
33.g6+– 
33.Vxe3! dxe3 34.Se4 
A dáma je chycena… 
1–0

Duel bývalých světových šampio- 
nů Kasparova a Topalova poutal 

největší pozornost fanoušků, ale 
ani ostatní zápasy si s ním v ničem 
nezadaly.
Mezi Nakamurou a Svidlerem roz-
hodly rapidové partie. Bleskovou 
část vyhrál poměrně překvapivě 
Svidler 8 : 6 (a to i přesto, že mezi 
9. a 12. kolem měl sérii čtyř porá-
žek v řadě!), ale protože v rapidu 
byl v poměru 4 : 2 lepší Nakamura, 
vyhrál díky dvojnásobnému bodo-
vání 14 : 12. Klíčovou partií byla 
šestá, poslední partie rapidu:

PETER SVIDLER (2756) 
vs. HIKARU NAKAMURA (2763)
Champions Chess960
Saint Louis USA, 6. kolo
13. 9. 2018

XABCDEFGHY
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Nakamura s černými kameny má 
již pěšce více, v pozici diagramu 
rychle zakončil.
26…Sxd2 27.Jxd2 Jf5! 28.Vh3 
Na 28.Vg1 padne klíčový pěšec na 
d3 – 28…Vxd3–+.
28…h6 29.Se5 

Pěšce d3 totiž nelze krýt králem 
29.Kc2, protože by 29…Sg2 30.Vh5 
Kf7 31.Se5 Kg6 bílý přišel o věž.
29…Sg2
Je rozhodnuto, po 30.Vh5 přijde 
bílý po 30…Vxd3 o pěšce d3, poz-
ději po Kf7-g6 i o věž.
0–1

Další tři zápasy měly již jas-
nější průběh. So přehrál Giriho 
15,5 : 10,5, když Giri dokázal vy-
hrát jen dvě partie. Jedna z těch 
dvou se stala v pátém kole v rapidu: 

ANIŠ GIRI (2780) 
vs. WESLEY SO (2776)
Champions Chess960
Saint Louis USA, 5. kolo
13. 9. 2018

Při zápasech panovala přátelská atmosféra.

Hikaru Nakamura Peter Svidler
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XABCDEFGHY

8-tr-+-+-+(

7zplmkptr-+p'

6-zpptR-+p+&

5+-+-+-+-%

4-zPLwQ-+-zP$

3zP-+-zP-+-#

2-+PzP-wq-+"

1+RmK-+-+-!

xabcdefghy

Bílý má plán převézt věž na d3 
a tlačit na d7.
22.Vb3 Vf8? 
Chyba která stojí pěšce, mělo přijít 
22…Vbe8 23.Vd3 Df5 s  pravděpo-
dobnou remízou.
23.Vd3 Df5 
Co jiného? Giri nyní pohotově 
zakombinoval:
24.Vxc6+! Sxc6 25.Dd6+ Kb7 
26.Dxe7+–
Bílý získal výhodu, kterou bez pro-
blémů uplatnil k výhře.
26…b5 27.Sb3 h6 28.Vd4 g5 
29.hxg5 hxg5 30.Se6 Df1+ 31.Kb2 
Df6 32.Dxf6 Vxf6 33.Sxd7 Sf3 
34.Sg4 
1–0

Jinak ale Wesley So jasně v zápase 
dominoval, například ve čtvrtém 
rapidu svého soupeře černými do-
slova rozstřílel:

ANIŠ GIRI (2780) 
vs. WESLEY SO (2776)
Champions Chess960
Saint Louis USA, 4. kolo
12. 9. 2018

XABCDEFGHY

8-tr-+-+k+(

7zpp+-+-zp-'

6-+psn-trq+&

5+-sNp+-+p%

4-+-zP-sn-+$

3+-+-sNP+P#

2PzP-wQ-+PmK"

1+R+-+R+-!

xabcdefghy

Černý zakončil razantně:
17…Ve8! 
S jasnou hrozbou 18…Vxe3 a ma-
tem na g2. 
18.Vg1 Jc4! 
A uvolnění sloupce e.
19.Jxc4 Ve2!
A je rozhodnuto.
20.Je5 Dxb1 
0–1

Domácí Sam Shankland měl proti 
Francouzi Vachieru-Lagravovi vel-
mi těžkou úlohu, ale celkový vý-
sledek 17,5 : 8,5 v jeho neprospěch 
je přece jen trochu krutý. Fran-
couz dominoval od prvních partií:

SAMUEL SHANKLAND (2722) 
vs. M. VACHIER-LAGRAVE (2780)
Champions Chess960
Saint Louis USA, 1. kolo
11. 9. 2018

XABCDEFGHY

8-+lvlrtr-+(

7zpp+-+-mk-'

6-snp+-+Pzp&

5+-+pwq-+-%

4-+-+-zp-+$

3+NzP-+-+-#

2PzPLvLPzPP+"

1+Q+-tRKtR-!

xabcdefghy

13.Dd1? 
Bílý měl hrát 13.Sd3 Jc4 a nyní při-
jde nádherná ukázka nečekaných 
možností Fischerových šachů. Bílý 
totiž udrží výhodu po nečekaném 
14.0–0–0!! – král se přesouvá na 
c1 a věž z e1 na d1, dáma na b1 
totiž rošádě v této pozici ničemu 
nebrání.
13…Jc4 14.Jd4 
Teď zůstává král pod palbou, ne-
pomůže ani 14.0–0 Dg5 15.Sc1 Sh3 
16.g3, nyní totiž rozhoduje taktika 
16…Je3!!–+. Stejný taktický úder 
ale rozhoduje i po tahu v partii:
14…Je3+! 
Braní pěšcem 15.fxe3 nepřichází 
do úvahy pro okamžité 15…fxe3.

Zápas mezi Wesley Soem a Anišem Girim vyzněl jednoznačně pro Soa.
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15.Sxe3 fxe3 16.Jf3 
Po 16.f3 Dg3 nepomůže ani nevi-
ditelné 17.0–0 pro 17…Sh3 s nekry-
telným matem.
16…exf2 17.Jxe5

XABCDEFGHY

8-+lvlrtr-+(

7zpp+-+-mk-'

6-+p+-+Pzp&

5+-+psN-+-%

4-+-+-+-+$

3+-zP-+-+-#

2PzPL+PzpP+"

1+-+QtRKtR-!

xabcdefghy

17…Sh4!!
A další fantastický tah černého, 
bílý je bez obrany. 
18.g3 Sh3+ 19.Vg2 Sxg3
Nádherná partie s ukázkou zají-
mavých a nečekaných možností  
Fischerových šachů se skvělým 
taktickým vyřešením.
0–1

Stejně jasný průběh měl i zápas 
Kubánce Domingueze proti Armé-
nu Aronjanovi. Aronjan jasně uká-
zal své kvality a Kubánce přehrál 
celkovým poměrem 17,5 : 8,5. Ve 
třinácté bleskové partii šachovnice 
doslova hořela:

LEVON ARONJAN (2780) 
vs. L. DOMINGUEZ PEREZ (2739)
Champions Chess960
Saint Louis USA, 13. kolo
14. 9. 2018

XABCDEFGHY

8l+nvl-trk+(

7zp-zp-+-zpp'

6-+-zp-+q+&

5+P+-zp-+N%

4-zP-+-zpPsn$

3+-+N+P+-#

2P+-zPPwQ-zP"

1vLR+-+RmK-!

xabcdefghy

13.Jdxf4 
Rozpoutává slušnou bouři, na dru-
hou stranu, šlo už jen o výši skóre, 
to se pak každá oběť dělá snáze… 
13…exf4 14.Sxg7 Vf5! 
Skvělá reakce Dominqueze. 
15.Kh1! 
Aronjan ale počítal dále. 
15…Dxg4 
Pozice je velmi nepřehledná, 
v bleskové partii není vůbec jedno-
duché najít správné pokračování, 
Aronjan ale zareagoval naprosto 
přesně. 
16.Jf6+! Sxf6 17.Sxf6 Jg6 
Po 17…Vxf6 by rozhodlo 18.Vg1+–. 
18.Vg1 Dh5 19.Sa1 

Američan Sam Shankland utrpěl od Francouze Vachiera-Lagrava krutou porážku.

Veselin Topalov měl důvod k úsměvu, výhra nad Kasparovem je cenná, i když je Kasparov již v šachovém důchodu.
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Situace se (trochu) uklidnila, vý-
hoda je jasně na straně bílého. 
19…Jce7 
Po 19…Vxb5 přijde 20.Dd4 Kf8 
21.Dg7+ Ke8 22.Sf6+–. 
20.Vbc1 Jd5 21.Dxa7 Vf8

XABCDEFGHY

8l+-+-trk+(

7wQ-zp-+-+p'

6-+-zp-+n+&

5+P+n+-+q%

4-zP-+-zp-+$

3+-+-+P+-#

2P+-zPP+-zP"

1vL-tR-+-tRK!

xabcdefghy

22.b6! 
A ještě jeden pěkný úder, který de-
fi nitivně láme odpor černého.
22…Jxb6 
Nejde 22…cxb6 pro 23.Dg7#.
23.Dxc7 Sxf3+ 
Rezignace, ale po 23…Vf7 vyhraje 
24.Db8+ Vf8 25.Dxb6+–.
24.exf3 Dxf3+ 25.Vg2 Vf7 
26.Dxb6 
1–0

Vítěz každého ze zápasu si přišel 
30 000 dolarů, ale ani poražení nemu-
sí smutnit, odvezli si 20 000 dolarů.

Petr Herejk
Foto: Webové stránky pořadatelů 

Levon Aronjan vyhrál nad Kubáncem Dominguezem Perezem 17,5 : 8,5.

Kubánec Lenier Dominguez Perez

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 fi rmy Aktivit

Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka

Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz



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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MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ 2018

V ÍRÁNU VYCHÁZÍ NOVÁ SVĚTOVÁ HVĚZDA
Mistrovství světa juniorů je kaž-
doročně prestižní akcí, kde se 
rodí nové hvězdy. Na tom letoš-
ním v tureckém městě Kocaeli 
sice chyběli nejlepší světoví 
juniorští hráči světa, „sedmistov-
kaři“ Číňan Wei Yi, Polák Jan-
-Kryzstof Duda a Rus Vladislav 
Artemjev, plně je ale zastoupil 
pátý hráč světového juniorské-
ho žebříčku Íránec Parham 
Maghsoodloo. 

Soutěží prošel neuvěřitelně lehce, 
po deseti kolech měl 9,5 bodu 
(!) a dvoubodový náskok před 
nejbližšími konkurenty. Až pro-
hra v posledním kole ukázala, že 
Maghsoodloo je také „jen člověk“. 
Přesto vyhrál s bodovým násko-
kem před Indem Abhimanyuem 
Puranikem a Rusem Sergejem 
Lobanovem.

V pátém kole ukázal pěkný taktic-
ký postřeh:

BHARATHAKOTI HARSHA (2474) 
vs. P. MAGHSOODLOO (2649) 
Mistrovství světa juniorů
Manavgat (TUR)
5. kolo, 8. 9. 2018

XABCDEFGHY

8-+-+-+Q+(

7+-+k+-+-'

6-+-+-wqp+&

5+p+-+l+-%

4-+p+p+-+$

3zP-vL-zP-tR-#

2-zP-+-+KzP"

1+-+r+-+-!

xabcdefghy

37…Sh3+! 38.Kxh3
Lepší není ani 38.Vxh3, černý 
matuje po 38...Df1+ 39.Kg3 Df3+ 
40.Kh4 Dh5+ 41.Kg3 Dg5+ 42.Kf2 
Dg1+ 43.Ke2 Df1#.
38...Df5+ 
A bílý se vzdal, matu nelze če-
lit, po 39.Kh4 přijde 39…Dh5# 

po 39.Kg2 mat z druhé strany 
39…Df1#, a na 39.Vg4 přijde mat 
trochu později 39…Dh5+ 40.Vh4 
(40.Kg3 Vg1+ 41.Kf2 Dxh2+ 42.Vg2 
Dxg2#) 40…Df3#.
0–1
Možná většině čtenářů jméno 
Parham Maghsoodloo nic neříká, 
ale odborníci již jeho jméno dobře 
znají. Před dvěma lety se skvěle 
předvedl na šachové olympiádě 
v Baku 2016, kde jako šestnáctiletý 
uhrál na druhé šachovnici Íránu 
8 bodů z 11 a výrazně tak pomohl 
Íránu k 16. místu. Vůbec íránský 

šach zaznamenává obrovský vze-
stup, kromě vítěze měli Íránci 
v první desítce juniorského svě-
tového mistrovství ještě další dva 
hráče: pátého Amina Tabatabaeie 
M. a desátého Alirezu Firouzju. 
Českou republiku reprezentoval 
FM Martin Hollan, nasazen s čís-
lem 88, po nepovedeném vstupu 
do soutěže (0 ze 2) se rozehrál 
ke slušným výkonům (z dalších 
sedmi partií 5 bodů). Závěr ale vše 
zhatil, dvě nuly (byť se silnějšími 
soupeři) na víc než na 104. místo 
nestačily. 

Juniorským mistrem světa se stal teprve osmnáctiletý Íránec  Parham Maghsoodloo.

Ještě mladší je nová mistryně světa mezi juniorkami – teprve šestnáctiletá
Ruska Alexandra Malcevská.
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V soutěži juniorek vyhrála a titul 
mistryně světa juniorek si vybojo-
vala s 8,5 bodem teprve šestnácti-
letá Ruska Alexandra Malcevská. 
Stejný bodový zisk zaznamenala 
i druhá Gulrukhbegima Tokhirjo-
nová z Uzbekistánu. Třetí skončila 
s půlbodovým odstupem Gruzínka 
Nino Chomerikiová. Nejlepší z tria 
českých reprezentantek skončila 
Natálie Kaňáková. Po devátém 
kole dokonce bojovala o první 

desítku, ale slabší závěr (0,5 ze 
2) znamenal konečné 19. místo 
(6,5 bodu). I tak je to ale velmi 
cenné umístění a příslib pro naši 
ženskou reprezentaci do budouc-
na. Druhá z našich reprezentantek 
Nela Pýchová vybojovala 5,5 bodu 
a obsadila 51. místo a nejmladší 
z našeho tria Karin Němcová uhrá-
la 5 bodů a skončila na 70. místě.
Těsně před Natálií Kaňákovou 
na 18. místě se umístila Polka 

Sliwická. V prvním kole pěknou 
taktikou využila chyby soupeřky:

EDA CELIKOVÁ (1970) 
vs. ALICJA SLIWICKÁ (2272)
MS juniorek, Manavgat TUR
1. kolo, 5. 9. 2018

XABCDEFGHY

8-+-+-+rmk(

7zp-+-tR-vl-'

6-zp-+-snQzp&

5+-zpP+-zp-%

4P+-+-+-+$

3+-sN-+qvL-#

2-zP-+-zP-mK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

33.Vf7?
Chyba, která vede ke ztrátě ma-
teriálu, správně bylo 33.Je4 Jg4+ 
34.Kh3=.
33…Jg4+ 34.Kg1 
A teď již 34.Kh3? nejde, protože 
po 34…Jxf2+ 35.Kh2 dostane mat 
35…Dh1#. 
34…Dxg3+! 
Přechodná oběť dámy získává 
figuru.
35.fxg3 Sd4+ 36.Kg2 Vxg6 
A černá výhodu figury rychle vyu-
žila k zisku celého bodu.
0–1

Petr Herejk
Fotografie: webové stránky 

pořadatelů

Česká reprezentantka Natálie Kaňáková si z Turecka veze 19. místo.

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

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL



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

O VLACÍCH BABYLONSKÝCH
Vlak Gilgameš vyjede z Uruku 
a směřuje podél Eufratu, do Kiše 
a možná ještě dále na sever až do 
Babylónu, ovšemže pouze budou-
-li tomu chtít hvězdy, jízdní řád 
i návěstidla. Údolí mezi Eufratem 
a Tigridem je pro vlaky velmi 
příznivé, náplavová nížina, kde 
soupravy nemusejí překonávat 
kopce ani údolí a tratě pohodlně 
lemují zavlažovací kanály. Jezdí 
zde odedávna, vlaky sumerské, 
akkadské i babylonské, po proudu 
jim pomáhá tok řek, proti proudu 
je táhnou otroci, někdy využívají 
spalování místní ropy či zlatavého 
obilí, jemuž se v úrodné nížině vý-
borně daří. Některé vlaky jsou tak 
mlsné, že odmítají i ječmen, musí 
se jim z něj nejprve uvařit opojné 
pivo, ony pak klidně překročí i po-
volenou rychlost, rozpustile hou-
kají, ale jindy jim zase dojdou síly 
a třeba na trati na celý den usnou 
a v horku je třeba polévat je vodou. 
Protože pivo obsahuje množství 

obilek, musí se vlakům, které mu 
propadnou, rovněž pravidelně 
proplachovat trubky jemným se-
zamovým olejem.
Již po tolik věků jezdí vlaky mezi 
dvěma řekami, že pod kolejemi lze 
vykopat nespočet zbytků jiných 
pražců, výhybek i kolejí ze dřeva, 
kamene, vypálených cihel, tvrze-
né mědi či bronzu. Z mnohých vrs-
tev kolejí by se trať sama již dávno 
navršila do samovolně vzniklých 
nadjezdů, ale váha vlaků současně 
stlačuje koleje dolů, drtí vše pod 
sebou, zarovnává a míchá mate-
riál, mate běh času. Pod novými 
nádražími mizí i stará nádraží a po 
čase je zatopí podzemní voda, 
vlaky tak ztratily cestu i k Akkadu, 
dávné centrální stanici. Říká se 
ovšem, že toto nádraží zmizelo po 
velké sabotáži kočovníků, jiní zase 
tvrdí, že bylo pouze opuštěno, 
a ještě další soudí, že Akkad leží 
pod nějakou ze současných stanic, 
jen zrovna nevíme, pod kterou. 

Důležitost stanic se opravdu mění, 
bohové rozhodnou a království 
se přesune jinam. Jak popisují 
seznamy železničních dynastií, 
ve válkách mezi vlaky se nejspíš 
celá nádraží proměnila v ruiny 
a řízení provozu mnohokrát přešlo 
do rukou nových vládců. Vždyť 
dokonce i dřívější (podle někte-
rých i vůbec nejstarší) uzel Eridu 
je dnes již prakticky nepoužíván 
a výhybka stále přehozena smě-
rem na zikkurat v Uru; a samotný 
Babylon začínal jako zanedbatelná 
zastávka, kam jezdily pouze lokál-
ky. (Mimochodem: když vlak chce 
hovořit s bohem na vrcholu zi-
kkuratu, ať už v Uru či Babylonu, 
musí tam vyjet po velmi složitém 
systému zvolna stoupajících toči-
tých kolejích; tato konstrukce je 
stavebně mnohem obtížnější než 
samotný zikkurat, a jen proto se 
stupňovité chrámy nemohou zved-
nout až do nebe.) 

Mapa Mezopotámie s nejdůležitějšími 
městy a s hladinou moře kolem roku 
5500 př. n. l. – Perský záliv sahal tehdy 
mnohem dále než dnes a některá měs-
ta, nacházející se dnes hluboko ve vni-
trozemí, ležela tehdy na břehu moře.

Krajina mezi Eufratem a Tigrisem byla vyměřena tak, aby se čtverce úrodných zavlažovaných polí střídaly s čtverci neúrodné pouště. Vlaky 
jezdící těmito oblasti Mezopotámie ve skutečnosti představují šachové figurky a jízdní řády jsou navrženy (a průběžně měněny) podle 
pokynů bohů, kteří tak hrají na desce světa své nesmrtelné partie.
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O dlouho sloužících vlacích se 
vyprávějí mnohé legendy a jen 
ony samy vědí, kolik je na nich 
pravdy. Tak vlak Gilgameš údajně 
kdysi vyjel z Uruku, aby pátral po 
věčném životě, přejel přes moře na 
jakýsi ostrov (prý bez mostu, těž-
ko je uvěřit, že by existovala loď, 
která by mohutný expres pojala 
vcelku, a ještě méně se zdá mož-
né, že by byl ochoten nechat své 
vagóny rozdělit na větší množství 
plavidel a svěřit řízení mořskému 
strojvůdci). Básně též nadšeně 
popisují, jak expres Gilgameš se 
svým přítelem, rychlíkem Enkidu 
(nebo to byl též expres?) přejeli 

nebeského býka, kterého posla-
la na trať bohyně Innana, jež se 
předtím do Gilgameše zamilovala, 
ten ji však odmítl a nenechal ani 
nastoupit, neb tvrdil, že kvůli ní 
už došlo k mnoha srážkám, ba 
i vykolejením.
Však vlaku Enkidu dnes již není, 
říká se, že onemocněl a zemřel, 
odebral se do podsvětního depa, 
kde se vlaky mohou živit jen hlí-
nou, prachem a kalnou vodou. Ve 
skutečnosti však nikdo neví, co se 
stane s vlakem, který dojezdí, neví 
to ani vlak Gilgameš, který přes 
veškeré své úsilí nesmrtelnosti 
nedosáhl, a tak to má šanci zjistit. 
A dokonce jisto není ani to, zda 
vlak Enkidu kdy existoval, stalo se 
to všechno tak dávno, že i tabul-
ky, které byly v té době popsány, 
se už dávno ztratily a zůstaly jen 
vzájemně si odporující opisy. Ve 
starých jízdních řádech, napsa-
ných nikoliv klínovým písmem, 
ale pouhými obrázky, sice jméno 
Enkidua nacházíme, ale bez dal-
ších podrobností, a poškozena je 
i část textu se jmény příslušných 

stanic, časů odjezdu a navazují-
cích přípojů.
Tak netušíme ani, zda máme 
brát vážně jiné příběhy, třeba 
ten, jak vlak Etana vzlétl k nebi 
na křídlech orla, prý šlo rovněž 
o ptáka z kovu, ale bez kolejí se 
vlaku zatočila hlava, lokomotiva 
přepadla z orlích pařátů, strhla 
sebou všechny vagóny a roztříštila 
se. Někteří dovozují, že násled-
kem pádu vlaku byla proražena 
křehká slupka oddělující zemi od 
podvodního oceánu a přišla po-
topa světa. Možná při ní dokonce 
tehdejší vlaky přišly o život a po-
sléze muselo vzniknout zcela nové 
pokolení, šeptají posunovači, ale 
o nich se všeobecně ví, že jsou 
zapšklí a nesoudní. Na nejstarších 
tabulkách jsou však u dávných 
vlaků uváděna období provozu 
v desetitisících letech, snad šlo 
opravdu o jiné stroje a svět od 
hrdinského předpotopního věku 
mezitím prošel obdobím úpadku. 
Jindy se však předpokládá, že prv-
ní vlaky projížděly mezi Eufratem 
a Tigridem naopak bez pořádku, 
jako zvěř, a bylo nejprve třeba 
božských bytostí, které jim daly 
řád. Bůh moudrosti Ea se tehdy 
rozhodl uspořádaly svět tak, aby 
ostatní pěstovali obilí a vykonávali 
pro vlaky potřebné služebné prá-
ce. Však bohové dodnes tu a tam 
sestupují mezi vlaky, hodují v jí-
delních vozech, mocný Enlil i Mar-
duk, za nocí z oken hledí Nanar 
i Sín v měsíčním svitu, do kterého 
tu a tam padají jiskry.
Vypráví se i o Sargonovi, který byl 
nalezen jako malý vláček, poslé-
ze se však stal tak mocným, že 
všechny ostatní vlaky podrobil své 
vůli a ty ho musely uctívat nejen 
jako svého pána, ale přímo jako 
božstvo; expres Gilgameš však 
mimochodem o Sargonovi nikdy 
neslyšel a říká, že netřeba věřit 
všemu, co se povídá.
Ze sousedních zemí má svůj sys-
tém tratí pouze Elam na jihový-
chodě, i zde však plynulost dopra-
vy často vázne. Na sevevýchodě 
koleje končí na úbočích pohoří 
Zagros, na západě pak v cedrovém 

Možná se vlak Etana při 
výstupu do nebes zřítil 

právě proto, že pod sebou 
spatřil vznešenost dosud 

neznámé deskové hry.

ČERNOBÍLÁ 
CESTA

NOVÁ KNIHA VYDANÁ 
PRAŽSKOU ŠACHOVOU 

SPOLEČNOSTÍ

Nejkrásnější studie a úlohy Maria 
Matouše, nejlepšího českého 

šachového skladatele 20. století, 
a bizarní šachové povídky Pavla 

Housera spojují ilustrace Kristiny 
Peřichové v jednu nádhernou 

knihu.

Kniha vyšla i v limitované 
číslované edici (100 ks), vázaná 

v imitaci kůže s raženým 
diagramem, papírovým přebalem 

a všitou stužkovou záložkou.

Na 240 stranách najdete 
45 studií a úloh, 

22 povídek a 36 ilustrací. 

Knihu doplňují biografie 
obou autorů a několik dosud 
nepublikovaných fotografií.

333 Kč + poštovné

(limitovaná edice v imitaci kůže 
999 Kč + poštovné)

zájemci si ji mohou objednat 
na adrese:

prazska.sachova@gmail.com
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háji, kde žije Chuvava, vlakový 
lupič, který vytrhal již množství 
kolejí vedoucí k jeho území a také 
staví falešná návěstidla lákající 
vlaky do jeho pastí. Však Gilga-
meš a Enkidu kdysi s Chuvavou 
bojovali a pak proti jeho nájezdům 
vybudovali kolem uruckého depa 
proslulé hradby.
Dole na jihu až u moře se tratě 
větví na čím dál menší koleje a tak-
to zabíhají do vody v železniční 
deltě. Po těchto kolejích mohou 
jezdit jen speciální úzkokolejné 
vlaky, v poslední části pak pouze 
dětské vláčky. Přeprava je zde slo-
žitá: Velký vlak musí převážet ten 
menší, ten pak pokračuje v cestě 
s dalším nákladem a nakonec do 
slaných vln vstoupí vláček na klí-
ček. Říká se, že malé vlaky v moři 
vyrostou a jednou se vrátí zpět 
na hlavní trať, ale kudy by se tam 
dostaly, to je záhada, kterou dosud 
nikdo nezodpověděl. Vlaky dnes 
do moře stejně prakticky nevjíž-
dějí a spíše se předpokládá, že ono 
zúžení a rozvětvení kolejí existuje 

proto, aby zmátlo vodní vlaky žijící 
v moři; tyto patří ke služebníkům 
dávné bohyně chaosu Tiamat a jde 
vlastně spíše než o vlaky o vod-
ní obludy, které by měly zálusk 
ovládnout bohatá mezopotámská 
nádraží, zatopit koleje a zem opět 
promísit s vodou.

To by ovšem byla nepředstavitelná 
škoda. Krajina mezi dvěma řekami 
byla totiž vyměřena tak, aby se 
čtverce úrodných zavlažovaných 
polí střídaly s čtverci neúrodné 
pouště. Vlaky jezdící těmito ob-
lasti ve skutečnosti představují 
šachové figurky a jízdní řády jsou 
navrženy (a průběžně měněny) 

podle pokynů bohů, kteří tak hrají 
na desce světa své nesmrtelné par-
tie. Jistěže vlaky samotné o tom 
účelu svých jízd nic nevědí a celá 
záležitost je poněkud složitější, 
však zde na jediné šachovnici ob-
vykle probíhá několik partií sou-
časně a nelze se spolehnout na to, 
že pravidla hry bohů jsou přesně 
stejná jako ta naše (nakonec se po-
dobně jako ta lidská mohou měnit 
v průběhu času). Možná se Etana 
při výstupu do nebes zřítil právě 
proto, že pod sebou spatřil vzneše-
nost dosud neznámé deskové hry. 
Možná z vrcholů zikkuratů získali 
lidé matnou představu o tom, co 
vlaky kolem nich provádějí a ša-
chy pak zkusili hrát sami. To by 
znamenalo, že v rozporu s větši-
novým přesvědčením královská 
hra nevznikla v sousední Persii či 
ještě dále na vývod v Indii, ale pří-
mo v Mezopotámii.

Pavel Houser

V rozporu s většinovým 
přesvědčením královská 
hra nevznikla v soused-
ní Persii či ještě dále na 
vývod v Indii, ale přímo 

v Mezopotámii.

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
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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 s/tah. Určeno pro hráče 
s elem FIDE alespoň 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 mezi-
národní turnaj v rapid šachu 
a součást Grand Prix ČR plus 
otevřený turnaj mládeže. Švýcar-
ským 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. 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

22. 9. 2018
Srbice. Srbický rapid. Švýcar-
ským systémem na 7 kol tempem 
2 × 15 minut + 5 s/tah.
Radek Bayer
radek.bayer@seznam.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

23. 9. 2018
Stráž pod Ralskem. Strážský 
blesk 2018. Tempo hry 2 × 4 min 
+ 2 s/tah, 15 kol.
Jan Malec
Tel. 604 440 959
malec17@seznam.cz

23. 9. – 6. 10. 2018
Batumi (Gruzie). 43. šachová olym-
piáda 2018. Česko budou reprezen-
tovat David Navara, Viktor Láznička, 
Zbyněk Hráček, Jiří Štoček a Peter 
Michalík v soutěži mužů a Karolína 
Olšarová, Joanna Worek, Kristý-
na Petrová, Kristýna Novosadová 
a Olga Sikorová v soutěži žen.
batumi2018.fide.com

27.–30. 9. 2018
Planá nad Lužnicí. Svatováclavský 
šachový turnaj. Čtyři turnaje každý 
hraný švýcarským systémem na 
7 kol tempem 2 × 60 min + 30 s/tah.
Jaroslav Odehnal
Tel.: 602 840 598
sachklub.tabor@seznam.cz

28. 9. 2018
Brno – Nový Lískovec. Memoriál 
Oldřicha Šípka. Švýcarským systé-
mem na 9 kol tempem 2 × 15 min. 
na partii se zápočtem na FIDE rapid.
Ing. Michal Šípek
Tel.: 602 822 769 
JezdciJundrov@seznam.cz

28.–29. 9. 2018
Vyškov. Mistrovství České repub-
liky juniorů a dorostenců v rapid 
šachu 2018. Otevřený turnaj pro 
hráče a hráčky 1998 a mladší švý-
carským systémem na 9 kol tem-
pem 2 × 20 min. + 5 s/tah.
Radka Slepánková
Tel.: 730 900 559
radka.slepankova@seznam.cz

28. 9. 2018
Pardubice–Nemošice. 20. Memoriál 
Čeňka Honsy. Švýcarský systém na 
9 kol tempem 2 × 15 minut + 3 s/tah.
Vladimír Dudek
Tel.: 602 421 067 
vladimirdudek@gmail.com

30. 9. – 7. 10. 2018
Hradec Králové. OPEN Hradec 
Králové. Hráno jako součást 
seriálu Czech Tour 2018/2019. 
Open FIDE, bleskový turnaj, turnaj 
v rapid šachu.
Jan Mazuch
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net

6.–7. 10. 2018
Termín soutěží družstev mládeže.

7. 10. 2018
Velvary. Memoriál Dr. Karla Trey-
bala. Švýcarský systém na 9 kol 
tempem 2 x 20 minut.
Petr Neuman
Tel.: 602 964 055
sachyvelvary@post.cz
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