VYDÁVÁ PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST
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PLAYBOY A ŠACHY

NEJMENŠÍ ŠACHY SVĚTA

A mimochodem, předchozí „rekordní“ šachy měly velikost 18 × 18 mm.
Šachy Ary Ghazaryana je tak porazily
hned o 2,7 mm.

V HUMENNÉM
OŽILY ŠACHOVÉ FIGURY

Hugh Hefner

V požehnaném věku 91 let zemřel
Hugh Hefner, zakladatel legendárního časopisu Playboy. Od roku
1953, kdy vyšlo první číslo s Marylin Monroe na titulní stránce,
se Playboy stal jedním z nejznámějších a nejvyhledávanějších, ale
zároveň také nejkontroverznějším
časopisem světa. Playboy ale nejsou, jak si mnozí myslí, jen fotografie oslavující krásu odhaleného
ženského těla, jsou to také i rozhovory s významnými osobnostmi
světového věhlasu. Jedním z těch
legendárních se stal rozhovor
s Bobbym Fischerem z roku 1973,
krátce poté, co se stal v zápase
století novým mistrem světa v šachu. Bobby ale nebyl jediným šachistou, který se dostal na stránky
Playboye. V roce 1989 vyšel rozhovor s Garri Kasparovem, 2005
s Bulharem Veselinem Topalovem
a v roce 2015 s Juditou Polgárovou.
O přínosu Hugha Hefnera napsal
The New York Times v roce 2009:
„Milujte ho, nebo ho nenáviďte,
ale nikdo nepochybuje o jeho vlivu
na americkou kulturu.“
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Oficiálně jsou to podle Guinnessovy knihy rekordů nejmenší šachy
na planetě, ale dost možná bude tahle sada z dílny kalifornského umělce Ary Ghazaryana patřit i k těm
nejdražším. Šachovnice o rozměrech
15,3 × 15,3 mm (což je mimochodem
méně než průměr amerického čtvrťáku) je totiž vyrobena z luxusního
brazilského dřeva, 18karátového
zlata a „nožičky“ má z diamantů.
Největší figurka – král – měří na
výšku 4,5 mm, pěšci 2,3 mm. Celá
souprava váží 6,63 gramů, a pokud
byste si s ní chtěli zahrát partii, možné to je, ale nesmí se vám třást ruce.

Na nádvoří humenského zámku
na východě Slovenska se v sobotu
16. 9. 2017 hrály živé šachy. Oddíl
Šachy Rentier Snina, který v loňském ročníku Slovenské Extraligy
vybojoval stříbrné medaile, zde
uspořádal v rámci oslav 700 let
od první písemné zmínky o městě
akci Živé šachy.
pokračování na straně 2

SVĚTOVÝ POHÁR 2017

ŠŤASTNÝM VÍTĚZEM LEVON ARONJAN

Vítězem Světového poháru v gruzínském Tbilisi se stal Armén Levon
Aronjan. Ve finále udolal Číňana
Ding Lirena po prvních rapidových
partiích v celkovém poměru 4:2.
Vítěz si vydělal $ 96 000, zatímco finalista poražený bral „jen“ $ 64 000.
Oba si zároveň postupem do finále
zajistili postup do Turnaje kandidátů. Do finále se Ding Liren dostal výhrou nad Američanem Wesley Soem
3,5:2,5, Aronjan musel přes Vachiera-Lagraeva přejít až výhrou v deváté
Armageddonové partii.

Vítězem Světového poháru se stal Levon
Aronjan.

Pokračování na straně 18
1

pokračování ze strany 1
Pohyb 32 dobrovolníků i profesionálních šermířů po obří šachovnici
určovali členové úspěšného extraligového týmu Jaroslav Pčola ml.
a Daniel Rajňák. Jejich souboj sice
skončil remízou věčným šachem,
ale bylo se na co dívat. Především
souboje při braní figur nadchly
malé i velké diváky.

POLSKÁ LIGA S NAVAROU

Polská liga má po víkendovém
trojkole za sebou již šest kol. Ve
vedení je s plným počtem 12 bodů
družstvo Katovic, kterému výrazně pomohl také český reprezentant David Navara. Ten si o víkendu připsal 2,5 bodu ze 3 partií
a povedla se mu partie v 6. kole:

PAWEL CZARNOTA (2554)
vs. DAVID NAVARA (2720)

Polská Extraliga, 6. kolo, 1. 10. 2017

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+p+l+pzp-'
6p+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4P+-+p+-+$
3+P+-wq-+P#
2-+P+N+P+"
1tR-+Q+K+-!
xabcdefghy

Pozice bílého krále vybízí k závěrečnému úderu:
27…Sxh3! 28.gxh3 Dxh3+ 29.Kg1
Dg4+ 30.Kf1 Df3+ 31.Kg1
Nebo 31.Ke1 e3! s matem.
31…Ve6
A tahu Vg6 s matem nejde rozumně bránit.
1–0

DOLNÍ BENEŠOV BEZ GP

Vojtěch Zwardoň

2

V Dolním Benešově proběhl 31. ročník Memoriálu
Karla Osmančíka.
Letos tento oblíbený turnaj v rapid
šachu s tradičně
b o h a to u ú č a s t í

nebyl zařazen do seriálu Grand-Prix ČR v rapid šachu. Pořadatelé
sice přihlášku do konkurzu podali, ale z důvodu termínové kolize
s Pohárem družstev v Liberci STK
tento tradiční a oblíbený turnaj do
Grand-Prix nezařadila. Nicméně
účast 106 hráčů (a dalších 67 v turnaji mládeže) s řadou hráčů
s mezinárodními tituly dokazuje
velkou oblibu turnaje mezi hráči.
Vyhrál nejvýše nasazený IM Vojtěch Zwardoň s 8 body o půl bodu
před FM Jakubem Rabatinem (oba
BŠŠ Frýdek-Místek). Třetí skončil FM Jan Malík z TJ Ostrava se
7 body.

A hned dvakrát se na vysočinských šachovnicích zrodily kombinace s obětí dámy, které by mohly
být ozdobou jakékoli učebnice
taktiky:

a blesku. Obě soutěže měly stejného
vítěze: Zikudu
Jan Vykouk
Turnov. Zatímco
v sobotním Poháru ČR v rapid
šachu družstev vyhráli turnovští
s 27,5 bodu z 36 možných – druhá
byla pražská Bohemka s 25 body
a třetí OAZA Praha, která nasbírala 23 bodů – v nedělní bleskové
soutěži získali na prvním místě
z 60 možných 49 bodů. Druhý tým
2222 Polabiny nechali za sebou
o 7 bodů, třetí QCC České Budějovice měl ještě o 1,5 bodu méně. Sestava vítězů v sobotu: Jaracz 6 z 9,
Šimáček 5, Vykouk 9 (!), Vlasák
7,5, a v neděli Jaracz 12,5 z 15, Vykouk 12,5, Šimáček 12, Vlasák 12.

Bílý využil známý matový obrazec
a zahrál:
15.Dxc6+!!
Černý se vzdal, nenechal si dát
mat po 15…bxc6 16.Sa6#.
1–0

IAN HEPPELL (2034)
vs. JAN DIVIŠ (1570)
Open Vysočina 2017, Třebíč
1. kolo, 23. 9. 2017

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zpp+n+pzp-'
6-+p+psn-zp&
5+-+-+q+-%
4-zP-zP-vL-+$
RAPID I BLESK OVLÁDLI TURNOVŠTÍ 3zP-sN-+Q+P#
V Liberci se o víken- 2-+P+-zPP+"
du 23.–24. 9. 2017
h r á l y p ř e b o r y 1tR-+-tRLmK-!
družstev v rapidu xabcdefghy

AMERIČAN V TŘEBÍČI
Celkem 46 hráčů z 12 států se
zúčastnilo hlavního open turnaje
jedenáctého ročníku mezinárodního šachového festivalu Open Vysočina 2017. Nejlepším ze všech byl
Američan Gabriel Bick (7,5 bodu),
s půlbodovým odstupem byl druhý tradiční účastník českých open
turnajů Němec Sebastian Plischki
a třetí Slovák Pavel Čertek. Nejlepším z českých hráčů byl čtvrtý
Josef Přibyl se 6 body.

ROMAN VINCZE (2099)
vs. IVO SVOBODA (1949)
Open Vysočina 2017, Třebíč
6. kolo, 26. 9. 2017

XABCDEFGHY
8-+-wq-+k+(
7+-+l+p+p'
6pzp-sN-+p+&
5+-zpPwQ-+n%
4P+P+-zP-+$
3+P+-+-zPP#
2-+L+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Efektně zakončil bílý s obětí dámy
i následující pozici:
39.Dh8+!!
Motiv známý z partie o titul
mistra světa mezi Petrosjanem
a Spasským, černý se vzdal, po
39…Kxh8 40.Jxf7+ Kg7 41.Jxd8 by
měl o dva pěšce méně.
1–0
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VE VNOROVECH VYHRÁL
VOJTA ZWARDOŇ

Hned 54 hráčů se zúčastnilo
letošního 16. ročníku Memoriálu F. Křížka a M. Grabce ve
Vnorovech. Suverénní vítězství
s 8,5 bodu zaznamenal nejvýše
nasazený IM Vojtěch Zwardoň,
který svým soupeřům dovolili
pouhou jednu remízu. Druhé
místo vybojoval IM Jaroslav Bureš
se 7 body, třetí skončil FM Josef
Mudrák s 6,5 bodu.

O POHÁR PENZIONU PROTĚŽ

Šachový trojboj (turnaje v rapid
šachu, bleskovém šachu a Fischerových šachách) se konal v Penzionu Protěž v Janských Lázních.
Jedenáctikolový rapid turnaj vyhrál s 8 body Jakub Šafařík ze Slavie Hradec Králové, sedmikolový
turnaj ve Fischerových šachách
ovládl s 5,5 bodu FM Vít Valenta
z Velkých Losin a v jedenáctikolovém bleskovém turnaji byl nejlepší Adam Čáp z ŠK Kladno.

až do 18. 11., na Slovensku již
nejvyšší soutěž odstartovala.
První dvoukolo zvládlo nejlépe
družstvo Reinteru Snina s českými reprezentanty Vlastimilem
Babulou (ten uhrál o víkendu
v jedné partii remízu) a Tadeášem Kriebelem (2 ze 2). S 6 body
je v čele o skóre před Slovanem
Commander, za které nastoupil
Tomáš Polák (1,5 ze 2). Výborný
víkend měl také Jan Krejčí, který
za Prakovce na první desce vyhrál
obě partie – v té sobotní provedl
rychlý přepad:

RAFAL ANTONIEWSKI (2537)
vs. JAN KREJČÍ (2551)

SVK Extraliga 2017/2018, 1. kolo
30. 9. 2017

(Sokol Plzeň-Letná). Celkem se
zúčastnilo 50 hráčů.

LÍTÉ BOJE VE ŠLAPANICÍCH

Turnaj s originálním názvem „Líté
boje pod radničním mečem“ ve
Šlapanicích vyhrál Martin Hošek
z oddílu Jezdci Judrov se 6 body
před hráčem Duras BVK IM Neklanem Vyskočilem a Pavlem Hrubešem z Lanškrouna (oba 5,5 bodu).

KARLOVARSKÝ ČTYŘLÍSTEK

Turnaj družstev mládeže „Karlovarský čt yřlístek“ vyhrálo
s 18,5 bodu družstvo ŠK Karlovy
Vary A v sestavě Špreňar, J. Špička, Srba, P. Špička. Druhé bylo
A-družstvo Sokola Buštěhrad se
14 body a třetí Sokol Buštěhrad B
s 10,5 bodu.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+( ARONJAN SE OŽENIL
7zp-tr-+pzp-'
6-+-+p+-zp&
5+-+-+q+-%
4lzP-+-zP-+$
MEMORIÁL DR. KARLA TREYBALA 3zP-+-zP-zP-#
Memoriál Dr. Karla Treybala v ra- 2R+-+Q+LzP"
pid tempu ve Velvarech ovládli
hráči Dopravních podniků Praha, 1+-+-+-mK-!
kteří se rozdělili o medailové po- xabcdefghy
zice v tomto pořadí: 1. Petr Beneš,
2. IM Martin Přibyl, 3. IM Josef
Přibyl (všichni tři 7 bodů). Celkem startovalo 57 hráčů.

PĚT VÍTĚZŮ
Z PLANÉ NAD LUŽNICÍ

V Plané nad Lužnicí byl odehrán
Mládí Cup. V pěti turnajích se
účastnilo 50 hráčů. Hrály se dva
zavřené turnaje o šesti hráčích
(vyhráli Tomáš Mouryc z Gambitu Jihlava a Ladislav Nagy z QCC
České Budějovice) a tři pětikolové open turnaje, které vyhráli
Matyáš Hosnedl ze Šachové akademie VŠTE, Jakub Šimon Šimůnek ze stejného oddílu a Dorota
Veverková ze Sokola Tábor.

ODSTARTOVALA SLOVENSKÁ
EXTRALIGA

Zatímco u nás si na první extraligové boje budeme muset počkat
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27…Db1+ 28.Sf1
Ještě snáze by bílý přišel o materiál, pokud by ustoupil králem:
28.Kf2 Sc2 29.Dd2 Dxa2 30.Dd8+
Kh7 31.Dxc7 Se4+ 32.Ke1 Dxg2–+.
28…Sc2
A věž je chycena.
29.Dd2 Kh7!
Ještě jeden přesný tah.
30.Dd6 Vc3 31.Dd4 Sd3!
Jenže nejde o věž, jde o krále!
32.Vf2 Vc1
Bílý ztrácí materiál.
0–1

NEPOMUCKÝ TALÍŘ SI ODVEZL
JOSEF JUŘEK

Turnaj v rapid šachu O Nepomucký talíř hraný v Nepomuku jako
Memoriál Dr. Kadery vyhrál se
7,5 bodu IM Josef Juřek hrající
za ŠK Sokol Vyšehrad s bodovým
náskokem před Janem Turnerem
(ŠK Tachov) a Filipem Holým

Krátce po vítězství na Světovém
poháru spěchal Levon Aronjan do
Arménie, aby stihl svoji svatbu. Poslední zářijový den (jen tři dny po
posledních partiích na Světovém
poháru) vstoupil totiž do stavu
manželského se svojí dlouholetou
přítelkyní, filipínsko-australskou
šachistkou Arianne Caoiliovou.
Na svatbě byl také přítomen také
prezident Arménie Serž Sarkisjan.
Redakce Šachového týdeníku přeje
novomanželům hodně štěstí a lásky na společné cestě životem!
3

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

S NAVAROU NA NAVAROV

MUCHOMŮRKY ČERVENÉ BUDEM SBÍRAT V LESE

Autor knihy David Navara a její vydavatel a předseda Pražské šachové společnosti Pavel
Matocha křtí knihu Můj světový šach.

Tisíce červených muchomůrek
a mraky dalších hub lemovaly
naši cestu v podhůří Jizerských
hor tak hustě, že píseň legendární undergroundové kapely
Garáž se vybavovala všem. Byť
tedy Tony Ducháček zpíval
o muchomůrkách bílých…
Po Palackého stezce jsme se vydali v sobotu 23. září z Plavů,
abychom bez ohledu na deštivou
předpověď pokřtili na zřícenině
hradu Navarov novou knihu velmistra Navary. Ostatně voda ke
křtu dost neodmyslitelně patří.
Na Navarově bouchala šampáňa a kniha Můj světový šach,
která navazuje na Můj šachový
svět, byla důstojně uvedena na
svět. Skupina kamarádů a fanoušků Davida Navary potom

pokračovala podél Kamenice až
na její soutok s Jizerou, kde Pod
Spálovem se všichni posilnili

a šestice šachově nejhladovějších
účastníků si ještě s velmistrem
Navarou zahrála simultánku.
Pětkrát vyhrál velmistr, remízu
vybojoval Pavel Matocha.
Máte-li zájem o knihu Můj světový šach, můžete si vybrat mezi
standardním vydáním (390 Kč)
a limitovanou edicí 100 číslovaných výtisků, které jsou vázány
v imitaci kůže a s papírovým přebalem (999 Kč). Zhruba za měsíc
bude ještě k dispozici dvanáct
luxusních výtisků, které budou
tištěné na luxusním papíru a ručně vázány v pravé kůži (8 888 Kč).
Knihu můžete objednávat e-mailem
(prazska.sachova@gmail.com),
uveďte Vaši adresu a telefonní číslo. K ceně bude připočteno poštovné a zaslána na dobírku.
Pavel Matocha

V hostinci Pod Spálovem, kde výlet S Navarou na Navarov končil, si šest účastníků zahrálo
s velmistrem v simultánce.

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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5

ROZHOVOR S PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA ČESKÝCH DRAH PAVLEM KRTKEM

KRÁLOVSKÁ KRATOCHVÍLE

Předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek (vlevo) hraje na palubě Šachového vlaku partii s předsedou Pražské šachové společnosti
Pavlem Matochou. Za nimi generální ředitel JLV Bohumír Bárta s vlakuškou.

Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Pavel
Krtek považuje Šachový vlak za
jeden z nejúspěšnějších a nejsmysluplnějších projektů na železnici. Ač sám sice před šachem
dává přednost tenisu a lyžování,
je příznivcem Šachového vlaku
a i letos bude předávat trofej vítězi
turnaje, který od 13. do 17. října
sehrají šachisté na jeho palubě.
Pane předsedo, Šachový vlak
je tradiční společný projekt
Českých drah a Pražské šachové společnosti. Letos máme již
sedmý ročník. Ale pojede i příští
rok?
Já věřím, že ano. Tento projekt
podporovali i moji předchůdci
a já ho považuji za jeden z nejúspěšnějších a také nejsmysluplnějších. Vždyť královská hra
je ideální kratochvílí při delším
cestování vlakem.
A kam vyrazí?
Se Šachovým vlakem zajíždíme
tradičně do sousedních států,
6

takže i napřesrok dodržíme stejný
model. V plánu je Polsko.
Pro úplnost jen dodám, že tentokrát pojedeme po Česku a zamíříme taky na Slovensko. Mimochodem, nechcete se posadit
proti našim hráčům?
Přiznám se, že ne. Šachy si s chutí občas zahraji, ale opravdu jen
rekreačně. Ze sportů se víc věnuji
tenisu nebo třeba lyžování. Ale na
výkony hráčů na palubě našeho
vlaku jsem zvědavý a přeji jim
bystrou hlavu a samozřejmě příjemnou cestu.
Dálkové spoje, včetně těch mezinárodních, patří k nejvytíženějším. A zároveň v nich postupně
přibývají cestující. Je to tak?
Ano. Zvyšování zájmu o cestování vlakem na delší vzdálenosti
opravdu sledujeme již několik
let. Je to výsledek systematické
modernizace vozidlového parku
a samozřejmě zlepšování služeb.
Ale mnohem vytíženější jsou také
příměstské vlaky. Typicky třeba

kolem Prahy, kde se jimi lze pohodlně dostat až do centra a bez
popojíždění v kolonách.
Zmínil jste zlepšování služeb,
můžete připomenout některé
změny v kvalitě cestování z poslední doby?
Například jsme na Národním
dnu železnice představili první
pendolino s kompletně modernizovaným interiérem a upravili
jsme i rychlíkové vozy na lince
Praha–Tábor–České Budějovice. Služba ČD Minibar je nově
v r yc h l í c í c h P r a h a – H r a d e c
Králové a v InterPanterech Praha–Česká Třebová–Brno jsou občerstvovací automaty. Zlepšení
chystáme od prosince na lince
Praha–Mnichov, kde nabídneme
dvojnásobek spojů a zkrátíme tam cestovní čas přibližně
o 20 až 30 minut. Novinek ale
bude mnohem víc.

Štěpán Rezek
foto: Anežka Kružíková
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MITROPA CUP 2017

ČESKÉ STŘÍBRO

Český tým mužů dosáhl na turnaji reprezentačních družstev
MITROPA Cup skvělé druhé místo. Mezi deseti týmy vybojovalo
naše družstvo 14 bodů (z 18) a na
vítězné Chorvaty ztratilo 1 bod.
Český tým hrál v sestavě Jan Krejčí, Tadeáš Kriebel, Cyril Ponížil,
Štěpán Žilka a Tomáš Kraus.
Velkou oporou týmu byl skvěle
hrající velmistr Honza Krejčí, uhrál
5 bodů ze 7 partií a po letošním
vítězství na pardubickém Czech
OPENu zaznamenal další vynikající výsledek – supervelmistrovský
výkon 2676! Pěknou výhru zaznamenal v 7. kole s souboji se Slováky:

CHRISTOPHER REPKA (2475)
vs. JAN KREJČÍ (2538)
Mitropa Cup 2017, 7. kolo
23. 9. 2017

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+p+-+Rzp-'
6-zP-+-+-zp&
5+-+-vL-+-%
4p+-+-wQ-+$
3zP-+-snP+K#
2-+-+-+P+"
1+-+-wq-+-!
xabcdefghy

Bílý posledním tahem 40.Se5 vytvořil nepříjemné hrozby na g7
a h6, náš reprezentant počítal ale
lépe:
40…Dh1+ 41.Dh2
Nešlo 41.Kg3 pro 41…Dxg2+
42.Kh4 a studiové 42…Kg8! (jen
pro úplnost, vyhrávají i jiné tahy,
například 42…Dg5+) 43.Vxg7+
Dxg7 44.Sxg7 Jg2+ s jasnou
výhrou.
41…Vxe5! 42.Dxh1 Vh5+!
Klíčový šach v celém propočtu, to
zřejmě bílý přehlédl.
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Stříbrný tým České republiky, zleva kapitán Michal Konopka, Tomáš Kraus, Tadeáš Kriebel,
Štěpán Žilka, Cyril Ponížil a Jan Krejčí.

43.Kg3 Vxh1
Černý má figuru navíc, zbytek už
je jednoduchý.
44.Vxb7 Vb1 45.Vb8+ Kh7 46.b7
Jf5+ 47.Kh3 Jd6 48.Va8 Jxb7
49.Vxa4 Jc5 50.Va5 Jd3 51.g3 Va1
52.Va8 Jc5 53.Va5 Vc1 54.Va8 Je6
55.f4 Vc3 56.Kh4 Jd4 57.g4 Je6
58.f5 Jg5!
Mat nejde krýt, bílý ještě svému
soupeři udělal radost:
59.Vc8 Vh3#

a splnil normu mezinárodního
velmistra, Cyril Ponížil přispěl
3,5 bodu ze 7 partií, Štěpán Žilka
uhrál 4,5 bodu ze 6 partií s výkonem 2623 a IM Tomáš Kraus
3,5 ze 7.

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+Psn-%
4-+-+-+PmK$
3zP-+-+-+r#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Mitropa Cup 2017, 9. kolo
25. 9. 2017

Pěkný mat!
0–1

Pochvalu ale zaslouží i všichni
ostatní členové týmu, Tadeáš Kriebel získal 6 bodů z 9 (výkon 2602)

Pěkné partie se povedly i Tadeáši
Kriebelovi:

TADEÁŠ KRIEBEL (2487)
vs. TAMAS BANUSZ (2608)

XABCDEFGHY
8-+rwqntr-+(
7+n+l+-mk-'
6p+-zp-+psN&
5+pzpP+-+p%
4-+-+P+-vl$
3+PzP-sN-+P#
2P+L+-+-+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Černé figury jsou naprosto nekoordinované, je čas na kombinační
řešení:
26.Jef5+ Sxf5
7

Velmistrovskou normu si na Mitropě uhrál Tadeáš Kriebel.

Lepší nebylo ani 26…gxf5 27.Dxh5
a převaha bílých figur na královském
křídle dává bílému jasnou převahu.
27.Jxf5+ gxf5 28.Dxh5 Kg8
29.Sh6 Jg7
Na 29…Vf7 přijde 30.e5! s dalším
Sxf5, např. 30…Vcc7 (30…dxe5
31.Sxf5 Vc7 32.Se6++–) 31.Sxf5 Jg7
32.Dg6 dxe5 33.Se6 s výhrou.
30.Sxg7 Kxg7 31.Kh1!
Král uvolňuje sloupec g pro rozhodující zásah věží.
31…Vf7 32.Vg1+ Kf8 33.Dh6+ Ke7
34.De6+ Kf8 35.e5 Sf6
To už se samozřejmě rovná rezignaci, ale pomoci už není, např. po
35…Se7 vyhraje elegantní 36.Dh6+
Ke8 37.e6!!+–.

36.Sxf5 Vcc7 37.exf6 Dxf6 38.Vae1
Dxe6 39.Sxe6 Vf4 40.Vg8+ Ke7
41.Vc8
1–0
Soutěž mužů ovládli Chorvati,
v soutěži ani jednou neprohráli
a v posledním kole si dovolili čtyři
remízy s předposledními Slováky.
Přesto vyhráli před našimi hráči
s bodovým náskokem. Češi měli
štěstí, vyhráli v posledním kole nad
silnými Maďary 2,5:1,5, stejným
poměrem vyhráli Francouzi nad
Rakouskem – stačilo, aby ti ze zápasu vydolovali o jeden bod více a pořadí na 2. a 3. místě by se měnilo.
Družstvu žen se příliš nedařilo,
omlazená a nezkušená sestava

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

Nováček v týmu žen Anna Marie Koubová
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vybojovala z 9 partií jen 7 bodů
a obsadila 8. místo. Těžkou úlohu
jedničky týmy si vyzkoušena Magda Miturová. Získaných 1,5 bodu
je ale rozhodně za očekáváním. Na
druhé desce hrála Nataša Richterová, k jedné výhře a dvěma prohrám
přidala šest remíz a byly z toho
4 body. Stejný bodový zisk měla
i na třetí šachovnici hrající Jana
Zpěváková, té se v 8. kole povedlo vyhrát originálním manévrem
krále:
Výsledky družstev mužů
1. Chorvatsko
2. Česká republika

15
14

23,0
22,5

0
0

(Krejčí 5/7, Kriebel 6/9, Ponížil 3,5/7,
Žilka 4,5/6, Kraus 3,5/7)

3. Francie

14

22,0

0

Maďarsko
Francie
Chorvatsko

13
13
12

24½
22
20½

Česká republika

7

13

Výsledky družstev žen
1
2
3
…
8

(Miturová 1,5 z 9, Richterová 4, Zpěváková 4,5,
Koubová 3)

JANA ZPĚVÁKOVÁ (2134)
vs. ANNA KUBICKA (2221)

Mitropa Cup 2017, ženy, 8. kolo,
24. 9. 2017

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+-+-+ptR-'
6-+-zp-zP-+&
5+-zpP+-+P%
4p+-snPzP-mK$
3+-sN-+-tR-#
2-tr-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

46.Kg5!
Skvělý manévr! Hrozí Kh6 a Vh7
mat!
46…Vg8 47.Kh6 Vxg7
Nutnost.
48.fxg7+ Kg8 49.Jxa4 Vf2 50.Vg4
Okamžitý konec by byl po 50.Jxc5
dxc5 a 51.Va3 s matem.
50…Ve2 51.f5 Jf3 52.Jb6 Je5
53.Vg3 Vxe4 54.f6

I zde šlo rychle zasmečovat po
54.Jc8! Jc4 (54…Jg4+ 55.Vxg4
Vxg4 56.Je7#) 55.f6 Je3 56.Vxe3
Vxe3 57.Je7++–.
54…Vf4 55.Kg5 Vf1 56.Jc8 Kh7
57.Je7
1–0
Premiéru v reprezentaci mezi dospělými měla čtrnáctiletá Anna Marie Koubová, rozhodně nezklamala,
kromě cenných zkušeností vybojovala v těžké konkurenci 3 body
a do ratingu připsala 47 bodů.
O vítězství se v soutěži žen rozhodovalo v posledních dvou kolech.
V tom osmém do té doby vedoucí
Francie prohrála s druhými Maďarkami a do posledního kola šla obě
družstva se stejnými body. V tom posledním Francie vyhrála nad Rakouskem 2,5:1,5 a o vítězství tak vlastně
rozhodly naše ženy. V posledním
kole prohrály s Maďarkami 0:4 a ty
tak díky skóre slavily vítězství.
Petr Herejk

KNIHY PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI

TICHÝ

MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU
61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
CENA:

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
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Salo
cena: 148 Kč + poštovné

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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MEZINÁRODNÍ MČR V ŠACHU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MUŽŮ A ŽEN 2017

PŘEBORNÍKEM ZNOVU PO 40 LETECH

Společná fotografie účastníků

Celý týden pršelo, ale nám bylo
nádherně! Asi takto jednoduše
by se dalo popsat osm šachových
dní, které jsme prožili v krásném
prostředí Beskyd v Horní Bečvě.
Již počtvrté se zde konalo mezinárodní mistrovství České republiky v šachu tělesně postižených
mužů a žen. Čerstvý vzduch
v horách, bezbariérové prostory,
bazén přístupný i pro vozíčkáře,
restaurace s výborným jídlem
a barem, skvělá parta. Co více si
může šachista přát?
Celkem se účastnilo 50 osob, z toho
bylo 38 hráčů z celé naší republiky,
ale také ze Slovenska a Maďarska.
Vítězem se 7 body z 9 možných se
stal IM Milan Babula, který se souhrou nepředvídatelných událostí zařadil mezi nás. Jeho pád před 7 roky
na prvním sněhu měl docela fatální
následky. Jak podotkl, k předchozím přebornickým titulům z „dávnověku“ (dorostu, akademiků ČR
10

i ČSSR, armády ČSSR) přidal přesně
po 40 letech další, v kategorii, kde
nikdy nepředpokládal, že se ocitne.
Říká ale, že všechno zlé je i k něčemu dobré a že tento turnaj mu dal
i něco navíc. Stříbrnou medaili si odvezl do Šumperku Vít Valenta, několikanásobný mistr v šachu TP a pravidelný účastník IPCA. Raketově
zahájil turnaj Michal Hanus, daleko
nejmladší v celé širší špičce turnaje.
Po 6 kolech měl 5,5 b., po 7. kole
s 6 b. vedl o celý bod. Pak narazil do
betonové zdi – prohrál skoro v miniaturce s Babulou. Nakonec tedy
bronz a zároveň nejlepší vozíčkář.
Ženy startovaly čtyři, což odpovídá
české šachové realitě. Tuto kategorii
vyhrála Irena Badačová, která se
v turnaji nebránila remízám.
Členové Asociace muskulárních
dystrofiků zároveň bojovali o pohár
MDA RIDE (největší motocyklová
charitativní akce v ČR). Ten si nakonec odvezl do Hrabyně Jan Mikulenčák, který letos odehrál velice pěkné

partie. Pro některé osoby s velmi těžkým postižením, jako je svalová dystrofie nebo různé formy DMO, jsou
šachy skoro jediným sportem, kterému se mohou věnovat.
Pravidelným účastníkem našeho
„specifického turnaje“ je IM Ivan
Hausner, který se již několik let snaží
vnuknout nám základní pravidlo
„hraj s figurou, která stojí nejhůře“
a při své snaze netuší, že někteří
z nás mnohdy tápou, která to vlastně
je. Praktické ukázky z jeho šachového života jsou pro nás velkým přínosem a obohacením turnaje. V rámci
turnaje se uskutečnila simultánka,
proběhl turnaj v bleskovém šachu,
tanečníci měli k dispozici parket při
společenském večírku a ti více zdatní
se vydali na houby.
Ročník 2017 je za námi. A co říci
na závěr? Oslovilo mě jedno perské
přísloví, které myslím platí pro nás
všechny: „Plakal jsem, že nemám
boty, než jsem uviděl člověka, který
neměl nohy.“ Poukazuje to na to, že
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Mistrem ČR v šachu tělesně postižených se pro rok 2017 stal IM Milan Babula.

lehce zveličujeme svoje problémy
a nevidíme věci, za které můžeme
být tak velmi vděčni…
A dvě ukázky ze hry nového mistra ČR:

MILAN LIZNER
vs. IM MILAN BABULA

MMČR TP, 2. kolo 19. 9. 2017
Komentuje: IM Milan Babula

Vf8! 32.Kg1 Jd4 33.b4 axb4 34.axb4
Jd3 35.Je4 Kg6 nemá bílý skoro čím
hrát.
31…Vf8 32.Kg2 Jd4 33.Se4 h6
34.Vb2 Jxe4 35.Jxe4 Vf3 36.Jd2 Ve3
Po delším přemýšlení se bílý vzdal.
Proti Ve2+ s dalším postupem
Pe5-e4-e3 není rozumné obrany.
0–1

XABCDEFGHY IM MILAN BABULA
MICHAL HANUS
8r+-+-tr-+( vs.
MMČR TP, 8. kolo 24. 9. 2017
7+-zp-sn-mkp' Komentuje: IM Milan Babula
6-zp-zp-+-+&
7. kole vedl Hanus o celý bod,
5zp-snPzp-+L% Po
bylo tak jasné, o co v partii jde.
4-+P+-zp-+$ Černímu stačila remíza prakticky
3zPP+-+-zPP# k prvenství v soutěži.
e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.a3
2-+-sN-zP-+" 1.e4
V předchozím kole se v mé partii
1+R+-+RmK-! stalo standardní 4.e5, na což se
xabcdefghy i černý připravoval.

26…fxg3 27.fxg3 Jf5 28.Kh2
V podstatě již vede do prohrané pozice. Po nejlepším 28.b4 má černý
jen menší výhodu.
28…Je3
Šlo výhodně vložit i 28…Kh6.
29.Vf3
I po lepším 29.Vxf8 Vxf8 30.Kg1
Kh6 31.Se2 Jc2 je výhoda černého
značná.
29…Vxf3 30.Sxf3 Jc2 31.a4
Vypadá jako rezignace. Bez možné
protihry s b4 je výhra černého jen
otázkou času. Ale i po lepším 31.Sd1
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4…Sxc3+ 5.bxc3 Dh4?
Po nějakém přemýšlení přichází
velmi podivný tah, objasněný snahou o překvapení něčím novým,
když se černý obával jít do hlavních variant po 5…dxe4. Takto ale
„vynucuje“ 6.e5, které by se stejně
stalo a hlavně černý tratí čas, což
prakticky rozhoduje duel hned
v počátku
6.e5 De7
Více než podivné je 6…De4+,
dáma se zde po 7.Je2 může pouze
ztratit.

7.a4 f6
Vidí hrozbu ztráty dalšího tempa
po 8.Sa3 Dd8 a chce ustoupit na f7.
Otevírat pozici bez vývinu je však
fatální.
8.Jf3 b6 9.Sa3 c5
Pokračování 9…Df7 bylo lepší jen
trochu; 10.exf6 gxf6 11.c4, kde
bude hořet nejen střed, ale brzy
i král.
10.c4 Sb7 11.cxd5 exd5
Po 11…Sxd5 12.Sb5+ Kf7 13.c4 Sb7
14.a5 se černý těžko zkonsoliduje.
Bílý jednoduše udělá 0-0 a zapojí věže do boje přes e sloupec
s rozhodnutím.
12.Sb5+ Jd7 13.0-0 0-0-0
Nutné pro hrozící exf6 a Ve1. Jde
ale o typické „z deště pod okap“.
14.Ve1 fxe5 15.Sxd7+ Dxd7
Tah 15…Vxd7 ztrácel po Jxe5 min.
kvalitu.
16.Jxe5 Dc7 17.dxc5 bxc5

XABCDEFGHY
8-+ktr-+ntr(
7zplwq-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-zppsN-+-%
4P+-+-+-+$
3vL-+-+-+-#
2-+P+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

O něco déle by se hrálo po Jf6, ale
se stejným výsledkem.
18.Jd3! c4 19.Jc5
Převod Jc5 získává kvalitu nebo
přímo krále.
19…Df7
Po 19…Jf6 se nespokojí s kvalitou,
ale po 20.Vb1 jsou vyšší ambice,
např. 20.Sc6 21.Ja6 Df7 22.Ve7
s matem.
20.Dg4+ Vd7
Je to již jedno, konec vždy přichází v několika tazích.
21.Jxd7 Dxd7 22.Ve8+ Kc7
23.Df4+ Kb6 24.Vb8 Ka6 25.Vb1
Sc8 26.Df8
1–0
Irena Badačová
Fotografie: archiv pořadatelů
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MISTROVSTVÍ SVĚTA MLÁDEŽE 2017

NGUYEN V URUGUAYI ŠESTÝ
Podrobnější výsledky naleznete
na chess-results.
A několik ukázek ze hry našich
reprezentantů.
Začneme u Vana Nguyena, tomu se
3. kole povedl pěkný útok na krále:

NGUYEN THAI DAI VAN (2493)
vs. NIKOLOZ PETRIASHVILI (2246)

BORIS GELFAND:

DESET
PARTIÍ

POZORUHODNÝCH

MS mládeže 2017 U16, Montevideo (URU), 3. kolo, 18. 9. 2017

Van Nguyen skončil pod stupni vítězů, ale
6. místo v těžké konkurenci je cenné.

Letošní mistrovství světa mládeže zavedlo naše mladé reprezentanty až do daleké Uruguaye v Jižní Americe. Největším českým želízkem byl Nguyen Thai Dai Van v kategorii U16.
Z pozice druhého nasazeného
bojoval dlouho o přední pozice,
bohužel prohra v předposledním kole jej srazila mimo boj
o medaile. Po výhře v posledním kole z toho nakonec bylo se
7,5 bodu sympatické a ceněné
6. místo.
Ve stejné k ategorii bojoval
i Matyáš Zeman, získal 6 bodů
a 27. místo. O půl bodu méně
uhrála Karina Němcová, což
v konkurenci dívek do 16 let stačilo na konečné 29. místo. Ambice na přední umístění měli také
čeští osmnáctiletí reprezentanti.
Oba nakonec vybojovali cenné
umístění ve druhé desítce – Daniel Kožúšek se 6,5 bodu skončil
18, Nela Pýchová se 6 body 16.
Mezi nejlepšími světovými hráči
do 14 let se neztratili ani Ondřej
Švanda a Kristýna Laurincová.
Ondra uhrál 6,5 bodu, což jej
zařadilo na 23. místo, Kristýna
uhrála o půl bodu méně a obsadila 26. místo.
12

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+q+nvLpvl-'
6p+-zP-+-zp&
5+p+-zpQzpP%
4-+-+-+-+$
3+Ptr-+NzP-#
2P+-+-zP-+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Van využil příležitosti a zavelel ke
steči.
38.Jxg5! hxg5 39.Dxg5 Kh8
Jen o trochu lepší bylo 39…Kh7,
ale po 40.h6 Sxh6 41.Df5+ Kg8
42.Ve4 Sg7 43.Vh4 Jf8 44.d7+- by
výsledek partie byl stejný.
40.h6 Vg8
Střelec se nemůže hnout pro mat.
41.hxg7+ Vxg7
Po vzetí střelce je pozice jasně
vyhraná.
42.Sf6 Jxf6 43.Dxf6 Db6 44.Dh4+
Kg8

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+ptr-'
6pwq-zP-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+-+-wQ$
3+Ptr-+-zP-#
2P+-+-zP-+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

45.d7!

vydala Pražská
šachová společnost,
Praha 2006
Knihu deseti podrobně
komentovaných partií
izraelsko-běloruského
šachisty Borise
Gelfanda, doplněnou
o krásný portrét tohoto
hráče od velmistra
Lubomíra Kaválka,
si můžete objednat
na dobírku na adrese:
PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM
Cena: 148 Kč plus poštovné
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Volný pěšec se dává na cestu, nic
jej nezastaví.
45…Vcxg3+ 46.Dxg3!
A ještě efektní oběť dámy.
46…Vxg3+ 47.Kf1 Dd8 48.fxg3
Kg7 49.Vd6!
Pozorně až do konce, veškerá
námaha by přišla vniveč po
49.Vxe5? Df6+ 50.Kg2 (ani jiné
ústupy remízu neodvrátí) 50…
Dxe5 51.d8D De2+ 52.Kh3 – jinak
se bílý král nedokáže vymanit
z věčného šachu – 52…Dh5
53.Dh4 Dxd1=.
49…Da8 50.Kf2
1–0
Nela Pýchová skončila na šestnáctém místě.

Cenný skalp získala Nela Pýchová v 6. kole:

NELA PÝCHOVÁ (2107)
vs. MARGARITA POTAPOVA (2187)
MS mládeže 2017 G18
Montevideo (URU), 6. kolo
22. 9. 2017

A Daniel Kožúšek zase svého kanadského soupeře rychle vyvedl z omylu:

DANIEL KOŽÚŠEK (2265)
vs. JAMES LI (2013)

MS mládeže 2017 U18
Montevideo (URU), 2. kolo
18. 9. 2017

XABCDEFGHY
8-+-trrsnk+(
7+-+-+-vl-'
6-zpq+p+pzp&
5+-+lzP-+-%
4p+pzPNvL-+$
3zP-zP-+PzP-#
2-+Q+-mKL+"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+ltr-+-mk(
7+p+n+-zpp'
6p+-wQ-+-+&
5vlq+-zPR+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+-vL-zP-#
2-zP-+P+LzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Pozice se černé rozpadá pod rukama, Nela zacílila přesně.
35.Jf6+ Sxf6 36.exf6 h5 37.Se5
Kf7 38.Dd2!
A ke slovu přichází dáma, která
míří na pole h6.
38…Jd7 39.Dh6 Jxf6
Černá asi viděla následující tah
bílé, ale lepšího tahu již není. Po
39…Vg8 přijde 40.Dh7+ Kf8 a 41.
De7#.
40.Df4 Vf8 41.Dxf6+
A během několika tahů černá své
úsilí vzdala.
1–0

Danielův soupeř zahrál…
20…Jf6?
…a možná se i radoval, jak nad
svého soupeře vyzrál, protože po
ústupu dámy 21.Dc5 přijde 21…
Sxf5–+. Jenže náš reprezentant
počítal lépe.
21.Vxf6!! gxf6
Po 21…Vxd6 by samozřejmě přišlo
22.Vf8#.
22.Dxf6+ Kg8 23.Sh6
A černý se vzdal, po 23…Vd7 dostane mat na f8 – 24.Df8#.
1–0
Petr Herejk
Foto: Radek Švanda
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ALEXEJ ŠIROV
ŠACHOVNICE
V PLAMENECH
2
Alexej Širov je považován za jednoho
z nejoriginálnějších šachistů, za
nástupce geniálního mistra světa
Michaila Tala. Čeští diváci jej mohli
v Praze vidět několikrát, například
při dvou festivalech pořádaných
občanským sdružením Pražská
šachová společnost, při kterých se
střetl s českou jedničkou Davidem
Navarou.
Kniha obsahuje výběr nejlepších
partií lotyšsko-španělského velmistra
Alexeje Širova z posledních let jeho
vrcholné kariéry, celkem 55 partií
s jeho vlastními komentáři.
Vydaly:
Pražská šachová společnost
a Čs šach.
Praha 2006.
Knihu si můžete objednat na e-mailové adrese

pavel.matocha@gmail.com
Cena je 227 Kč plus poštovné.
Do objednávky prosíme uveďte
vaše celé jméno, adresu a telefonní číslo.

13

ŠACHOVÝ VLAK 2017
Praha–Olomouc–Trenčín–Bratislava–Lednice–Praha
13. – 17. října 2017

praguechess.cz

GENERÁLNÍ PARTNER

ISLE DE MAN 2017

NÁVRAT ŠAMPIONA

Na ostrov Man se v termínu od
23. 9. do 1. 10. sjela šachová elita,
aby se mohla zúčastnit klání v otevřeném turnaji. Turnaj přilákal
160 hráčů, mezi kterými největší
mediální zájem vzbuzoval mistr
světa Magnus Carlsen. Turnaj byl
jedním z nejsilnějších otevřených
turnajů v historii, průměrné elo
160 startujících hráčů bylo 2423.
Na startovní listině bylo k vidění
67 velmistrů, 51 mezinárodních
mistrů a spousty dalších titulovaných hráčů. Navíc 13 hráčů se
pyšnilo ratingem přes 2700, dokonce 5 hráčů z elitní top 10. Další
zajímavostí bylo kromě silných
hráčů i systém losování prvního
kola, kdy si každý z hráčů losoval
číslo, na jehož základě byli spolu
hráči napárováni. Nejpikantnějším soubojem prvního kola byl
bezesporu souboj Caruany proti
Kramnikovi. Nejméně svým losem
byla nadšena Chou-I-fan, která
v prvních 4 kolech hrála proti ženám (již dříve s tím měla problém
letos v turnaji na Gibraltaru), i to
byl jeden z důvodů, proč v pátém
kole využila další novinku turnaje. Možnost nenalosovat se jedno
kolo v turnaji (kromě závěrečných
dvou kol) a dostat půl bodu. Tento
model se úspěšně používá právě
v turnaji na Gibraltaru.
Co se týče průběhu turnaje, tak
první stůl si celou dobu hlídal
světový šampion, který prozradil,
že na turnaji byl bez své rodiny
i sekundantů, ovšem doprovod mu
dělala jeho přítelkyně.
Pokud se podíváme podrobněji na
vývoj turnaje, již v prvním kole
muset složit krále Kramnik hrající
s Caruanou, čímž se mu vyhlídky
na celkové vítězství vzdálily velmi
brzy. Carlsen vstoupil do turnaje
pěknou taktikou.
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I bez sekundantů vyhrál Magnus Carlsen hvězdně obsazený open turnaj na ostrově Man.

MAGNUS CARLSEN (2827)
vs. BARDUR O. BIRKISSON (2164)
Isle of Man Masters, 1. kolo
23. 9. 2017

XABCDEFGHY
8l+-+-trk+(
7+-+-wqpzpp'
6-+p+-+-+&
5+p+nsN-+-%
4-vl-zPpzP-+$
3+L+-zP-+P#
2-vLQ+-+P+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

22.Vxa8!
Po 22.Jxc6? Sxc6 23.Dxc6 Jxe3
černý nemá žádný problém.
22…Vxa8 23.Dxc6
Za obětovanou kvalitu získává
bílý několik pěšců a rozhodující
prostor pro své figury.
23…Jc7 24.Sxf7+ Kh8 25.Dxe4
Po forsírovaném průběhu má černý 2 pěšce za kvalitu, možnost
silného útoku proti oslabenému
králi. Navíc jeho centrální pěšce

nemá černý jak zastavit. Bílý má
rozhodující převahu.
25…Vf8 26.d5 Vxf7 27.Jxf7+ Dxf7
28.Dxb4 Jxd5 29.Dxb5 Jxe3
30.Db8+ Dg8
Mohlo by se zdát, že černý se
dostal z nejhoršího a má výborné
remízove šance.

XABCDEFGHY
8-wQ-+-+qmk(
7+-+-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-sn-+P#
2-vL-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

31.Sxg7+!
Tímto však mistr světa láme poslední odpor.
31…Kxg7 32.De5+ Kf7 33.Dxe3
Dg6 34.Kh2 h5 35.Db3+ Kf8
36.Db8+ Kg7 37.De5+
1–0
Ani Nakamura se nenechal zahanbit.
15

FABIANO CARUANA (2799)
vs. MAGNUS CARLSEN (2827)
Isle of Man Masters, 8. kolo
30. 9. 2017

Systém náhodného losu v prvním kole svedl proti sobě dva hráče z top 10 Fabiana Caruanu
a Vladimira Kramnika.

DAS NEELOTPAL (2448)
vs. HIKARU NAKAMURA (2781)
Isle of Man Masters, 1. kolo
23. 9. 2017

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6-+-zp-snp+&
5+p+-zp-+p%
4-zP-+P+-zP$
3+qzPR+LzP-#
2-+-+QzPK+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

Dlouho se jen popotahovalo na místě a už si zřejmě bílý myslel, že by
mohl s favoritem remizovat.
60…d5!
Dosti překvapivý tah zahajuje rozhodující kombinaci.
61.exd5 e4! 62.Sxe4 Db1
Hrozí mat přes první řadu.
63.Kh3 Va2! 64.Vd4 Dg1!! 65.Dxa2
Jxe4
Proti Dh1 mat je bílý bezbranný.
0–1
Již ve 2. kole se vyskytly remízy
papírových favoritů, ovšem v takto
silném openu to není nikterak výjimečné. Po třetím kole zůstali již jen
4 hráči pyšnící se 100% bodovým
ziskem. K vypíchnutí jistě zaslouží
fakt, že Kramnik prohrál podruhé,
tentokrát se 75letým mezinárodním
mistrem, který se k šachu vrátil
před 3 roky. Ve čtvrtém kole došlo
na remízu i na prvním stole a vedoucí skupinka se tak rozšířila. Páté
kolo přineslo překvapivě hodně
rezultativních výsledků na předních stolech a ve vedení byl světový
šampion s obhájcem loňského ročníku Eljanovem. V 6. kole dokázala
16

zvítězit norská superstar, čímž se
dostala do samostatného trháku.
Ve stejném kole pěkně vyhrál Viši
Anand.

VISWANATHAN ANAND (2794)
vs. S.P SETHURAMAN (2617)
Isle of Man Masters, 6. kolo
28. 9. 2017

XABCDEFGHY
8-+-tr-+rmk(
7+R+-tR-zp-'
6-+-+-+-zp&
5zp-+-+-+-%
4-zp-+-zp-zP$
3+-+-+N+-#
2-+-+-zPPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

50.Je5!
Anand se rozhodl pro přímý útok na
černého krále!
50…Kh7
Hrozila vidlička na f7.
51.Jd7!
Hrozí Jf6+ se ziskem rozhodujícího materiálu, případně matový
útok. Černý se vzdal. Po 51…Kg6
52.Vb6+ Kf5 rozhoduje matový útok
(52…Kh5 53.Kh3 Vc8 54.Ve5+ g5
55.Jf6+ Kg6 56.Jxg8+ kromě materiálu má bílý i matový útok) 53.Ve5+
Kg4 54.Vg6+ Kxh4 55.g3+ fxg3+
56.fxg3#
1–0
V 7. kole došlo k většímu počtu
remíz na předních stolech, které
mělo za následek jen zvětšení stíhací skupiny s půlbodovou ztrátou
na Carlsena. Z hlediska získání
mistrovského titulu byla pro Nora
klíčová výhra v 8. kole černými
proti Caruanovi.

XABCDEFGHY
8-vl-wq-+k+(
7+n+-+pzp-'
6p+r+l+-zp&
5+p+-+Lsn-%
4-+PvL-+P+$
3+-+-wQ-sNP#
2-+-sN-zP-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

35…Sf4!
V časove tísni ukázal Carlsen lepší
taktický postřeh.
36.Dd3
Nešlo 36.Dxf4? Jxh3+ se ziskem
dámy.
36…Sxd2
Černý získá figuru
37.Dxd2 Jf3+
A zase rozhoduje jezdcova vidlička.
0-1
V posledním kole měl šanci mistra
světa předehnat pouze Nakamura,
ovšem s Carlsenem se u partie příliš
dlouho nezdrželi a zaknihovali remízu opakováním tahů. V posledním
kole dokázal zvítězit Anand, který
díky tomu rozdělil 2. místo právě
s Nakamurou. Vzhledem k průběhu
turnaje může být s děleným 4. místem spokojený i Kramnik. Největším
skokanem turnaje se stal indický velmistr Swapnil S. Dhopade, který jako
55. nasazený dělil 4. místo. Dalším
zaznamenáním hodným počinem
byl výkon 75letého mezinárodního
mistra Jamese Tarjana, který dokázal, jak již bylo zmíněno, porazit bývalého mistra světa Kramnika a měl
perfo 2671.
Konečné výsledky:
1. Magnus Carlsen
2. Viswanathan Anand
Hikaru Nakamura
4. Vladimir Kramnik
Fabiano Caruana
Michael Adams

NOR
IND
USA
RUS
USA
ENG

2827
2794
2781
2803
2799
2738

7½
7
7
6½
6½
6½

David Výprachtický
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28. listopadu – 3. prosince 2017
Přijďte si zahrát na mimořádný festival v centru Prahy:
turnaje, simultánky a velkolepá gala párty v nejkrásnějších
sálech Prahy, v palácích kde sídlí a sídlila Česká národní banka.
více informací:
bankovni.festival@gmail.com • www.praguechess.cz

SVĚTOVÝ POHÁR 2017

ŠŤASTNÝM VÍTĚZEM LEVON ARONJAN

Pokračování ze strany 1

Černý získal pozici dámy proti
věži, realizaci zvládl na výbornou.
48.Kg2 De2+ 49.Vf2 De4+ 50.Kh2
g5 51.hxg5 h4 52.Vf4 De2+
53.Kh3 hxg3 54.Kxg3 Kg6 55.Vf2
De3+ 56.Kg2 Kxg5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-mk-%
4-+-+-+-+$
3+-+-wq-+-#
2-+-+-tRK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Ding Liren se do finále dostal přes favorizovaného Wesley Soa.

Semifinále
Obě semifinále musel za stavu 1:1
rozhodovat třetí den. Ale semifinalový příběh obou je naprosto
odlišný.
Ding Liren favorizovaného Wesley
Soa zaskočil v prvním rapidu
černými.

WESLEY SO (2792)
vs. DING LIREN (2771)
Světový pohár FIDE, Tbilisi
semifinále – rapid, 21. 9. 2017

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+pvlk'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+p%
4-+-zPq+-+$
3+R+Q+-zPP#
2PvL-+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
18

Bílý i přes pěšce více není schopen
čelit tlaku černých figur.
33…De1+ 34.Df1 Dd2 35.Df2
Dd1+ 36.Df1
36.Kg2? Vc2–+.
36…Sxd4+ 37.Sxd4 Dxd4+ 38.Kh1
Dd5+ 39.Vf3
Nebo 39.Kg1 Vc2 40.Ve3 Dxa2–+
39…Vc3 40.Kg2 Dc6 41.h4 Kg8
42.a4 f6
Již zde šlo hrát 42…Vc2+ 43.Kg1
Vc1 44.Vxf7 Vxf1+ 45.Vxf1 Dxa4–+
43.a5 Kg7 44.a6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6P+q+-zpp+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-zP$
3+-tr-+RzP-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+Q+-!
xabcdefghy

44…Vc2+! 45.Kg1 Vc1 46.Vxf6
Vxf1+ 47.Vxf1 Dxa6

Po odstranění pěšců je to již jen
o technice. Tu předvedl Ding
precizní!
57.Vf3 De2+ 58.Kg3 De1+ 59.Kg2
Kg4 60.Vf2 De4+ 61.Kh2 Kh4
62.Va2 De5+ 63.Kg1 Dd4+
6 4.Kh2 Dd6+ 65.Kg1 Dc5+
66.Kh2 Dc7+ 67.Kg1 Db6+ 68.Kg2
Db7+ 69.Kh2 Db8+
0–1
Ve druhém rapidu musel So dokázat nemožné – vyhrát černými.
Ding byl ale proti a zkušenou hrou
eliminoval všechny nebezpečné
akce již v zárodku a partii dovedl
do kýženého remízového konce,
což pro něj znamenalo postup do
finále.
To druhé semifinále předvedlo
bezesporu nejdramatičtější souboj
celého Světového poháru. Po dvou
remízách v základní části přišla
pro Aronjana studená sprcha v podobě porážky v prvním rapidu.
V tom následujícím byl postaven
před nelehký úkol – nutně vyhrát.
A to se mu také povedlo. A jakým
způsobem!
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LEVON ARONJAN (2802)
vs. M. VACHIER-LAGRAVE (2804)
Světový pohár FIDE, Tbilisi
semifinále – rapid, 21. 9. 2017

XABCDEFGHY
8rsnl+-tr-+(
7+pwq-+pmkn'
6p+-zp-+p+&
5+-zpP+-+-%
4P+-+P+-zp$
3+-sN-+PsN-#
2-zP-wQ-+PzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Kdo by řekl, že partie už bude mít
jen 11 tahů. Následující tah musel
být pro Francouze šok:
15.Sc4!?
Oběť figury – pro danou situaci výborná možnost, jak pozici
zkomplikovat.
15…hxg3 16.hxg3 Vh8 17.e5!
Výborný tah (lepší než nabízející
se 17.Dh6+).
17…De7
Nešlo totiž 17…dxe5? pro 18.Dh6+
Kg8 19.d6 Dxd6 20.Vd1 De7
21.Dxg6+ Kf8 22.Vd8+ Dxd8
23.Dxf7#.
18.0–0–0 Jd7
Ani teď nešlo brát 18…Dxe5 pro
19.Vde1 Df6 20.Dh6+ Kg8 21.Ve8+
s výhrou.
19.exd6 Dxd6 20.Je4 De5 21.d6
g5 22.Vhe1 b5 23.Sd5 Vb8 24.f4
Dd4??
A Vachier-Lagrave nevydržel napětí a chybuje, mělo přijít 24…Df5
25.fxg5, kde by měl bílý jen malou
výhodu.
25.De2 Db4 26.Dh5
A černý vzdal – bod f7 pokryje pouze 26…Vf8, pak se ale vrátí
věž na h1 – 27.Vh1 – a černý nemá
obrany.
1–0
Stav zápasu byl 2:2, další dvě desetiminutovky, kdy byla aktivita
na straně Aronjana, skončily remízou a hrály se blicky. Ta první
by mohla bez nadsázky označena
za šílenou, Aronjan svého soupeře
doslova přejel, motory dokonce
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Dramatický souboj Aronjana s Vachierem-Lagravem rozhodla až devátá Armageddonová partie.

ukazovali výhodu nad +10 (!!),
pak ale náhle po 40. tahu se vše
otočilo a výhodu (+2) měl Vachier!
A aby toho nebylo málo, partie
skončila remízou.
Stav byl 4:4 a ke slovu tak musela
přijít devátá armageddonová partie. Aronjan do ní vstoupil bílými
s povinností vyhrát. K definitivnímu rozhodnutí došlo ve věžové
koncovce:

programem, nikoli však s padajícím praporkem v semifinále Světového poháru.
55.Vf1+ Vf4 56.Vxf4+ Kxf4

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-zPPzp-mK&
5+-+-+-+-%
4-+-+-mk-+$
LEVON ARONJAN (2802)
3+-+-+-+-#
vs. M. VACHIER-LAGRAVE (2804)
2p+-+R+-+"
Světový pohár FIDE, Tbilisi
1+-+-+-+-!
semifinále – 9. partie, 21. 9. 2017
XABCDEFGHY xabcdefghy
8-+-+-+-+( 57.Vxa2!
věže za volného pěšce; zná7+-+-+-+-' Oběť
má poučka praví, že dva spojení
6-+-zPPzp-mK& pěšci na 6. řadě vyhrají nad samot5tr-+-+k+-% nou věží. Tato pozice budiž příkla4-+-+-+r+$ dem tohoto tvrzení.
58.e7 Vd2 59.e8D Vxd6
3+-+-+-+-# 57…Vxa2
60.De7 Vd4 61.Dxf6+
2p+-+R+-+" XABCDEFGHY
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy 8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
54…Va8??
Chyba, která stála Francouze 6-+-+-wQ-mK&
postup, ale remízovou variantu 5+-+-+-+-%
54…Vaa4!! 55.Kh7 (nejde totiž
55.e7 pro 55…Vg6+ 56.Kh5 Vg5+ 4-+-tr-mk-+$
57.Kh6 a dokonce 57…Vh4#) 3+-+-+-+-#
55…Vh4+ 56.Kg7 Vag4+ 57.Kf7 2-+-+-+-+"
Vh7+ 58.Kf8 Vh8+ 59.Kf7 Vh7+=
je možná lehké najít doma 1+-+-+-+-!
v teple s nějakým tím běžícím xabcdefghy
19

A pokud jste pozorně četli předchozí řádky, pak jste si jistě všimli,
že koncovkou dámy proti věži
končila i rozhodující partie druhého semifinále. Neuvěřitelné, oba
zápasy rozhodly stejné technické
koncovky! A stejně jako v předchozím semifinále, ani zde neměl
Aronjan žádný problém koncovku
vyhrát.
61…Ke3 62.Kg5 Vd5+ 63.Kg4
Vd4+ 64.Kg3 Vd3 65.De5+ Kd2+
66.Kf2 Kc2 67.Dc5+ Vc3 68.Df5+
Kb2 69.Ke2 Vc2+ 70.Kd3 Vc3+
71.Kd2 Vb3 72.De5+ Kb1 73.Dd4
Vh3 74.Db6+ Ka1 75.Df6+ Ka2
76.De6+ Vb3 77.Kc2 Ka1 78.Da6+
1–0
Aronjan tak po výhře v celkovém
poměru 5:4 postoupil do finále.

Finále
Finále se hrálo již na 4 vážné partie. Všechny sice skončily remízou, ale ve všech byla cítit převaha
Levona Aronjana. Zvláště v té čtvrté to dlouho vypadalo na ukončení
boje, Ding Liren ale předvedl houževnatou a vynalézavou obranu.

DING LIREN (2771)
vs. LEVON ARONJAN (2802)
Světový pohár 2017, Tbilisi
finále – 4. partie, 26. 9. 2017
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 Sb4
Levon vsadil na Ragozinovu
variantu.
5.Sg5 dxc4
Stejná pozice se objevila o pět dní
dříve v semifinálovém zápase Ding
Lirena s Wesley Soem, zde Číňan
zahrál 6.a3 a partie rychle skončila
remízou.
6.e4 h6 7.Sxf6 Dxf6 8.Sxc4 c5
9.0–0 0–0 10.e5 Dd8 11.Je4 cxd4
12.De2 Sd7!?
S tím Ding nepočítal (ale měl). Jak
se pak v pozápasovém rozhovoru
vyjádřil, jeho trenér byl po tomto
tahu nervóznější než kdy jindy.
Že ho Levon v repertoáru má, totiž
věděl, ale při přípravě k partii už
se k němu nedostali.
13.Vfd1 Jc6 14.Jg3 Sc5 15.a3
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První čtyři partie finále mezi Levonem Aronjanem a Dingem Lirenem skončily remízou.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+l+pzp-'
6-+n+p+-zp&
5+-vl-zP-+-%
4-+Lzp-+-+$
3zP-+-+NsN-#
2-zP-+QzPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

15…Je7!
Důležitý převod jezdce na g6, odkud bude bránit pozici černého
krále, ale zároveň útočit na pěšce
e5 a případně bude chtít skočit na
f4 nebo h4.

Ding Liren ve čtvrté partii předvedl velmi
vynalézavou a houževnatou obranu.

16.Je4 Sb6 17.Jxd4 Jg6 18.Dh5
Dh4!
A bílý je nucen vyměnit dámy, po
čemž je výhoda černého zjevná.
19.Dxh4 Jxh4 20.a4
A zde Ding Liren pochopil, že
jestliže se nechce dostat pod tlak,
musí odevzdat pěšce.
20…Jg6 21.a5 Sxd4 22.Vxd4 Sc6
Ještě lepší než okamžité braní.
23.b4 Jxe5 24.b5 Sxe4 25.Vxe4
Jd7

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+n+pzp-'
6-+-+p+-zp&
5zPP+-+-+-%
4-+L+R+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Pozice se vyjasnila, černý má pěšce více.
26.Vd4 Jc5
Později Levon asi litoval, že jezdce
nepostavil na f6.
27.Vad1 Vfc8 28.h4!
A vynikající obranná práce Dinga
Lirena. Chce zahrát h5 s možností
tlačit na slabinu g7.
28…Kf8 29.h5 Ke7
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XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7zpp+-mkpzp-'
6-+-+p+-zp&
5zPPsn-+-+P%
4-+LtR-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

30.Vg4!
A to je ono, bílý nečeká, až černý zahraje Vd8, vymění věže a s jezdcem
proti střelci lehce vyhraje a sám útočí
na slabinu.
30…Vg8?!
Těžko kritizovat tento Levonův tah,
ale přece jen měl hrát aktivně 30…Vd8
31.Vxd8 Vxd8 32.Vxg7 Vd1+ 33.Kh2
Vc1 34.Se2 Vc2 35.Sf3 Vxf2, kde by si
uchoval dobré šance na výhru, protože 36.Vh7 nejde pro 36…Kf6 37.Vxh6
Kg7! s chycením věže.
31.Se2 b6 32.Sf3 Vac8 33.axb6 axb6
34.Va1 Vc7 35.Sc6 f5 36.Vg3 Kf7
37.Vd1 Va7

Losování barev pro tie-breaky po skončení čtvrté partie. Na Aronjanovi zde ještě bylo vidět
zklamání nad nevyužitou šancí.

Semifinále:
Levon Aronjan (2802) 5:4 Maxime Vachier-Lagrave (2804)
Wesley So (2792) 2½:3½ Ding Liren (2771)

Finále
Levon Aronjan (2802)

4:2

Aronjan na následné tiskové konferenci svému soupeři vysekl velkou
poklonu: „Jeho odolnost, zvláště ve
čtvrté hře, byla velmi působivá. Myslím, že na světě není mnoho hráčů,
kteří by tuto partii udrželi.“
Po čtyřech partiích byl tedy stav
2:2 a rozhodnout se muselo
v tie-breacích.
Hned v první partii Aronjan, na
kterém nebylo pranic vidět nějaké
zklamání z nevyužité šance 4. partie,
zavěsil:

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7tr-+-+kzp-'
6-zpL+p+-zp&
5+Psn-+p+P%
4-+-+-+-+$ LEVON ARONJAN (2802)
3+-+-+-tR-# vs. DING LIREN (2771)
2-+-+-zPP+" Světový pohár FIDE – rapid
1+-+R+-mK-! Tbilisi GEO, 27. 9. 2017
xabcdefghy Předchozím postupem h2-h4-h5

38.Vg6!
Bere na mušku pěšce e6.
38…Va3 39.g4 fxg4 40.Vxg4 Vh3
41.Se4!
Skvělý tah zajišťující černému remízu. Levon zde propřemýšlel 17 minut
a pochopil, že partii už nevyhraje.
41…Jxe4 42.Vxe4 Vxh5 43.Vd7+
Kf6 44.Vd6
Pěšec b6 padne a bílý b-pěšec zajistí
černému remízu.
44…Ve5 45.Vxe5 Kxe5 46.Vxb6
g5 47.Vb7 h5 48.b6 h4 49.Vf7 Vd8
50.b7 Vd1+ 51.Kg2 Vb1 52.f3
½–½
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vynutil Aronjan oslabení krále
a přešel k akci.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+p+-'
6-+p+-sn-zp&
5vl-+-sN-zpP%
4-+Pzp-wq-+$
3+-+Q+-sN-#
2PzP-+-zPP+"
1+L+-tRRmK-!
xabcdefghy

Ding Liren (2771)

19.Jg6! Dd2!
Jediný tah, který zahrát Ding Liren po pětivteřinovém přemýšlení. Nejde 19…fxg6 20.Dxg6+ Kh8
21.Ve7 s matem.
20.Je7+ Kg7 21.Db3 Df4 22.Vd1
Sb6 23.Jgf5+ Sxf5 24.Jxf5+ Kh8
25.g3 Dg4 26.Jxh6
Černý se dostal do obtížné
pozice, mohl ale ještě pokračovat např. 26…Dh3, spáchal ale
sebevraždu.
26…Dxh5? 27.Kg2!
…se smrtelnou hrozbou Vh1.
Černý je ztracen.
27…d3 28.Dc3 Kg7 29.Jf5+ Kg6
30.Vh1
Černý se vzdal, po 30...Dg4 následuje 31.Vh6+! Kxf5 32.Dxf6+
Ke4 a 33.Sxd3#
1–0
Ve druhém rapidu to Ding Liren
zkusil, narazil ale na v pohodě
hrajícího Aronjana, který se po
překvapivé oběti figury chopil
iniciativy. Zjevně unavený Ding
Liren se dopustil hrubé chyby
a byl donucen ke kapitulaci ve
33. tahu. A Aronjan tak mohl
začít slavit a připravovat se na
svatbu!
Petr Herejk
Fotografie:
webové stránky pořadatelů
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KALENDÁRIUM
1.–8. 10. 2017
Hradec Králové. VIII. Open Hradec
Králové. Turnaj seriálu CZECH
TOUR 2017/2018. OPEN FIDE, rapid turnaj, bleskový turnaj.
Jan Mazuch, Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net
6. 10. 1982
35 let oslaví arménský velmistr
Levon Aronjan, dlouhé roky člen
absolutní světové špičky, v roce
2005 byl vyhlášen nejlepším sportovcem Arménie, aktuální vítěz
Světového poháru FIDE.
7.–8. 10. 2017
Termín soutěží družstev mládeže.
www.chess.cz
7.–15. 10. 2017
Manavgat (Turecko). Evropský
pohár klubových družstev. Mezi
favority soutěže se bude řadit také
český zástupce AVE Nový Bor, který bude hrát v sestavě . Harikrishna, Wojtaszek, Navara, Sasikiran,
Ragger, Láznička a Bartel.
www.ecu
8.–16. 10. 2017
Tatranská Lomnica (Slovensko). OPEN
Tatry. Švýcarským systémem na 9 kol,
tempem 90 min. /40 tahů + 15 min. do
konce partie, s přídavkem 30 s/tah.
Igor Prívara, tel.: +421 905 332 910
igor.privara@gmail.com
13.–17. 10. 2017
Praha-Olomouc-Trenčín-Bratislava-Lednice-Praha. Šachový vlak
2017. Ve vlaku se v průběhu jízdy
mezi jednotlivými etapovými městy bude hrát 9kolový turnaj v rapid
šachu.
Pavel Matocha
prazska.sachova@gmail.com

14. 10. 2017
Praha 6. Memoriál generála
Jaroslava Hradila. Švýcarským
systémem na 7 kol, 2 × 25 minut
na partii.
Rudolf Soukal
soukalrudolf@seznam.cz
www.duklasachy.cz

24. 10. 1992

14. 10. 2017
Brno. O pohár a pohárek BVK.
Turnaje pro děti i dospělé, švýc a r sk ý m s ys t é m e m d o s p ě l í
2 × 10 minut + 5 s / tah, děti
2 × 15 m.
Rudolf Moulis
Tel.: 607 900 656
rmoulis@email.cz
www.skduras.cz

24.–29. 10. 2017
Kouty nad Desnou. Mistrovství
Moravy mládeže do 16 let. Hrají
se turnaje do 10, 12, 14 a 16 let,
každý švýcarským systémem na
9 kol tempem 90 min. + 30 s/tah
pro každého hráče.
Jiří Novák, Tel.: 608 830 041
jiri.novak@sachyorlova.cz

15. 10. 2017
2. ligy – 1. kolo.
www.chess.cz
20. 10. 2017
Praha. I. ročník poháru Vinotéky
u Frejka. RAPID šach 2 × 30 m.
max. 14 hráčů.
Zbyněk Chatt
Tel.: 704 514 727
21.–21. 10. 2017
Harrachov. Mistrovství Čech do
16 let. Hrají se turnaje do 12, 14
a 16 let + dva open turnaje, každý
švýcarským systémem na 9 kol
tempem 90 min. + 30 s/tah pro
každého hráče.
Zdeněk Fiala
Tel.: 731 006 364
chess.svetla@seznam.cz

25 narozeniny
oslaví čínský velmistr Ding Liren,
finalista nedávno
skončeného Světového poháru.

27. 10. – 7. 11. 2017
Crete (Řecko). Mistrovství Evropy družstev. Českou republiku
bude v soutěži mužů reprezentovat tým ve složení Navara, Láznička, Hráček, Štoček, Plát, v soutěži
žen pak Worek, Olšarová, Havlíková, Novosadová a Rodshtein.
www.europechess.org
28. 10. 2017
Brno. Pohár bystrcké radnice.
23. ročník rapid turnaje, rapid na
9 kol, 2 × 20 m.
Jiří Řehůřek
Tel.: 777 744 401
petria@seznam.cz
bystrcoilers.webnode.cz
28. 10. 1987
Česká reprezent antk a Eva
Kulovaná oslaví
30. narozeniny.

22. 10. 2017
1. liga východ – 1. kolo
www.chess.cz
Šachový týdeník

vydavatel: Pražská šachová společnost, Sudoměřská 8, Praha 3 • prazska.sachova@gmail.com
šéfredaktor: Pavel Matocha (tel: 603 861 533, pavel.matocha@gmail.com)
editor: Petr Herejk (herejkpetr@seznam.cz) • jazykový korektor: Jan Mácha
sazba a grafická úprava: Jan Reich (honza.reich@gmail.com)

22

39|40 • ROČNÍK XI. • 6. ŘÍJNA 2017

