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EXTRALIGA DRUŽSTEV 2017/18

KARTY JSOU ROZDÁNY
Odstartoval další ročník české šachové 
extraligy. Kupředu vyrazili první dva 
medailisté z minulého roku – Nový 
Bor a Lysá nad Labem, rázně vykročil 
také ostravský Labortech. Jaké po-
zoruhodné momenty se urodily na 
šachovnicích, kdo nakonec urve titul 
a je Litovel opravdu nesmrtelná?
Na poslední dvě otázky váženému 
čtenáři neodpovíme – na jednu 
odpoví kola příští, ta druhá je zase 
spíše řečnického rázu. 

pokračování na straně 9

DOBRÁ DUŠE S NAVAROU
Když o prázdni-
nách 2015 David 
Navara vyhrál na 
turnaji v Bielu par-
tii s Wojtazskem 
geniálním pocho-
dem svého krále až 
na h8, dalo se mož-

ná očekávat, že z toho bude partie 
roku. Že se ale partie stane inspi-
rací pro českou spisovatelku Irenu 
Obermannovou, to se vskutku ne-
čekalo. Stejné tahy, jaké měla tato 
partie, hraje také ústřední postava 
v jejím detektivním románu Dobrá 
duše, mladá geniální šachistka Ali-
ce. Hlavní hrdinka přijíždí do Vlčí 
Úpice sehrát simultánku a narazí 
na mrtvolu. Navzdory policii se pak 
snaží vypátrat, co se stalo… A jak to 
všechno dopadne, se můžete dočíst 
v knize, která letos vyšla v nakla-
datelství Motto. Příběh s detektivní 

zápletkou, kde šachy hrají důle-
žitou úlohu, může být vhodným 
dárkem pod stromeček nejen pro 
šachisty. A autorce snad odpustíme 
i chybičku na závěr, kdy její hlavní 
hrdinka ohlásí mat ve zmiňované 
partii v pozici, kde po matu není 
ani vidu, ani slechu.

MOZEK JE JAKO DIVOKÝ KŮŇ

Viši Anand

Na webu playtopo-
tential.com vyšel 
skvělý obsáhlý roz-
hovor s bývalým 
mistrem světa Viši 
Anandem. Mimo 
jiné řekl, že velmi 
důležité pro kaž-

dého šachistu je ovládání vlastního 
mozku, protože mozek je jako 
divoký kůň, který funguje podle 
vlastních pravidel a někdy vás zradí. 

pokračování na straně 2

ŠACHY V HIGH SOCIETY

Viceguvernér ČNB Mojmír Hampl 
a předseda PŠS Pavel Matocha otevírají 
výstavu mincí a bankovek s šachovou 
tematikou.

Velkolepé prostory paláce České 
národní banky ovládli tento tý-
den šachisté. Bankovní šachový 
festival, jehož součástí jsou tři 
turnaje, simultánka a mimořád-
ná výstava mincí, slavnostně za-
hájili guvernér ČNB Jiří Rusnok 
a viceguvernér Mojmír Hampl.
Více než sto mimořádných hos-
tů se zúčastnilo úterního gala-
otevření Bankovního šachového 
festivalu a mezi nimi byli nejen 
top bankéři, jako třeba členové 
představenstva Komerční banky 
Peter Palečka a Unicredit Bank 
Aleš Barabas, ale desítky dalších 
významných byznysmenů a ně-
kolik šachových velmistrů.
V průběhu večera odehrál velmistr 
Sergej Movsesjan dvě bleskové 
partie najednou se zavázanýma 
očima, byla pokřtěna poslední kni-
ha Garriho Kasparova, otevřena 
výstava sbírky Vlastimila Chládka 
Šachové motivy na mincích a ban-
kovkách a předány ceny Pražské 
šachové společnosti. 

pokračování na straně 2 Tadeáš Kriebel v dresu Nového Boru obě 
úvodní partie Extraligy vyhrál.
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pokračování ze strany 1

Chceme-li v šachu uspět, musíme 
se naučit ho ovládat. Ještě jedno 
zajímavé přirovnání použil Anand 
na otázku týkající se partií mezi 
člověkem a počítačem. Při součas-
né úrovni počítačů jsou tyto partie 
podle Ananda, jako kdyby člověk 
závodil v běhu proti autu. 

DO TURNAJE KANDIDÁTŮ 
MAMEĎJAROV A GRIŠČUK

Dmitrij Jakovenko

V  p o s l e d n í m 
čtvr tém turnaji 
FIDE Grand-Prix 
2017/18 na špa-
nělské Mallorce 
se o vítězství po-
dělili s 5,5 bodu 
z 9 par ti í  Rus 

Dmitrij Jakovenko a Armén Levon 
Aronjan. Třetí byl s půlbodovým 
odstupem Tejmur Radžabov 
z Ázerbájdžánu. Po pravdě řečeno 
Jakovenko přišel k vítězství jako 
slepý k houslím díky hrubé chybě 
Vachiera-Lagrava v posledním kole:

Maxime Vachier Lagrave (2796) 
vs. Dmitrij Jakovenko (2721) 
FIDE GP, Palma de Mallorca
9. kolo, 25. 11. 2017
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37. Jd8? 
V podání hráče světové extratřídy ne-
zvyklá chyba, jako by MVL tu partii 
už odepsal, přitom po 37. Va8 je po-
zice sice horší, ale stále plně hratelná. 
37…Vb8 
Zbytek už byla ze strany Francouze 
jen agónie. 
38. Sb2 Vxb2 39. Je6 a3 40. Ve7 Jf7! 
A bílý nemá vůbec nic. 
41. Vxf7 a2 42. Vxg7+ Kh8 43. Vxd7 
a1D+ 44. Kg2 De1 
0–1

Závěrečný turnaj již nic nezměnil na 
dvojici postupujících Mameďjarov, 
Griščuk (kteří se závěrečného tur-
naje nezúčastnili). Tím se startovní 
listina Turnaje kandidátů 2018, 
který se bude konat v Berlíně od 

10. do 28. března 2018, kompletně 
vyjasnila. Utká se tato osmička 
hráčů: 1. Sergej Karjakin (účastník 
zápasu MS 2016), 2. Levon Aronjan 
(postup ze Světového poháru 2017), 
3. Ding Liren (postup ze Světového 
poháru 2017), 4. Fabiano Caruana 
(dle ratingu), 5. Wesley So (dle ra-
tingu), 6. Šachrijar Mameďjarov (po-
stup z FIDE Grand-Prix), 7. Alexandr 
Griščuk (postup z FIDE Grand-Prix) 
a 8. Vladimir Kramnik (který dostal 
divokou kartu FIDE). 

TŘETÍ KOLO 1. LIG
Ve východní skupině 1. ligy zatím 
kraluje Třinec, který ve třetím kole 
v souboji neporažených vydoloval tři 
body za vítězství 4,5 : 3,5 v Českém 
Těšíně. Druhá je s 6 body Hošťál-
ková, která si poradila s Opavou 
5,5 : 2,5. Stejnou bilanci 2 výher 
a 1 porážky mají i třetí Český Těšín, 
čtvrté Staré Město a pátý Frýdek- 
-Místek B. Velmi rozpačitě do sou-
těže vstoupily ještě nedávno extrali-
gové týmy Lokomotiva Brno a A64 
Grygov. Lokomotiva Brno je s 1 bod 
na 11. místě, Grygov je na tom ještě 
hůře, po třech porážkách je poslední. 
Na západě zatím vládnou stoprocent-
ní týmy TJ Neratovice A a Bartoš Uni-
chess. Neratovičtí ve 3. kole přehráli 

pokračování ze strany 1

ŠACHY V HIGH SOCIETY
Laureáty tohoto ocenění byli guver-
nér ČNB Jiří Rusnok, viceguvernér 
ČNB Mojmír Hampl, nejlepší český 
šachista David Navara, generál-
ní ředitel EA Hotels Josef Bára 

a byznysmeni a šachoví mecenáši 
Josef Mixa a Bessel Kok. Stříbrné 
pamětní medaile jim předal majitel 
Pražské mincovny Pavel Trtík, kte-
rá ty mince razila.
Ve středu proběhla simultánka vel-
mistra Navary proti 20 soupeřům 

při skóre 16,5 : 3,5, když remízu 
dokázal vybojovat reprezentant 
Raiffeisenbank Pavel Brezmen a tři 
výhry zaměstnanci ČNB Jindřich 
Trejbal, Jiří Pilný a Pavel Štádler, 
kteří tak v úvodu festivalu zužitko-
vali výhodu domácího prostředí.

Majitel Pražské mincovny Pavel Trtík předává guvernérovi ČNB 
Jiřímu Rusnokovi ocenění Pražské šachové společnosti.

Mezi hosty zahájení byl i šachový mecenáš Besel Kok (vlevo) 
a velmistr Jan Smejkal (vpravo).
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Lysou C 6,5 : 1,5, hráči Unichessu udo-
lali Bohemians Praha 5 : 3. Se šesti 
body jsou zatím třetí Sokol Vyšehrad 
a Slavia Hradec Králové. 

SKVĚLÁ KAŇÁKOVÁ

Natálie Kaňáková

Skvělým závěrem 
(3,5 ze 4) se česká 
reprezent antk a 
W F M  N a t á l i e 
Kaňáková ziskem 
7,5 bodu (půl bodu 
od třetího místa) 
posunula ke skvě-

lému 9. místu na mistrovství světa 
juniorek v italském Tarvisiu. Kromě 
ceněného umístění v první desítce si 
do ELA připsala 117 bodů. 
Natálie si hodně pomohla v předpo-
sledním kole, když pěkně zdolala sed-
mou nasazenou Číňanku Zhu Jiner:

Natálie Kaňáková (2134) 
vs. Zhu Jiner (2363) 
MS juniorek 2017, Tarvisio ITA
10. kolo, 24. 11. 2017
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32. c5!
Pěkný tah využívající nevhodně po-
staveného jezdce na a5. 
32…Vhc8 
Nejde 32…Dxc5 33. Dxa5+- ani 
32…dxc5 33. b6 Dc6 34. Dxa5+- 
v obou případech se ziskem jezdce.
33. f5! 
A další výborný tah, už nejde jen 
o jezdce, už jde o krále! 
33…g5 34. f6! e6 
Dobré není ani 34…exf6 pro 35. Dxf6 
dxc5 36. b6 Dc6 37. Dxf7++-. 
35. Df3 Dxc5? 
A to už se rovná rezignaci, i když 
po 35…Kg6 36. cxd6+- je partie také 
rozhodnuta. 
36. Dh5+ Kg8 37. Dh6 

S nekrytelným matem. Pěkný výkon 
Natálky! 
1–0

Mistryní světa se stala Kazaška 
Zhansaja Abdumaliková s 9,5 bodu, 
s bodovým odstupem skončila druhá 
Ruska Anastasja Paramzinová a třetí 
Američanka Jennifer Yu. 
V kategorii juniorů bojoval také FM 
Jan Vykouk. Díru do světa neudělal, 
vybojoval 6 bodů a obsadil 63. mís-
to. Mistrem světa se stal s 8,5 bodu 
Nor Aryan Tari, který se po remíze 
v úvodním kole sérií výher dostal 
v 6. kole na první šachovnici, kterou 
už do konce neopustil. Se stejnými 
body nakonec skončili díky výhrám 
v posledním kole druhý Armén 
Manuel Petrosjan a třetí Ind Ara-
vindh Chithambaram. Čtvrté místo 
vybojoval s 8 body teprve dvanácti-
letý Ind Praggnanandhaa, o kterém 
určitě v nejbližší budoucnosti hodně 
uslyšíme. 

NEČEKANÝ VÍTĚZ V BRNĚ
Sedmý ročník festivalu Open Brno, 
turnaje hraného v rámci seriálu 
Czech Tour, vyhrál překvapivě Ně-
mec Martin Kühn (s ratingem 1871) 
ziskem 7,5 bodu před ruským IM 
Alexanderem Čudinovským a nejlep-
ším z Čechů Karlem Krédlem (oba 
7 bodů). První nasazený gruzínský 
velmistr Qashashvili (s ratingem 2514 
a ratingovou výhodou před druhým 
nasazeným o 225 bodů) obsadil 
s půlbodovým odstupem „až“ čtvrté 
místo. 

KINGS TOURNAMENT V REŽII 
UKRAJINCŮ

Vasilij Ivančuk

Jedenáctý ročník 
Kings Tournament 
v Bukurešti vyhrál 
v soutěži mužů 
Ukrajinec Vasil Ivan-
čuk, který vyhrál 
jak turnaj v rapid 
šachu, tak i turnaj 

v bleskovém šachu. V rapid šachu 
získal 4 body, druhý Sergej Karjakin 
3,5 bodu, třetí Číňan Wei Yi 2,5 a po-
slední domácí Bogdan-Daniel Deac 
2 body. Úplně stejné pořadí bylo 
i v následném bleskovém turnaji: 

1. Ivančuk 9,5, 2. Karjakin 7,5, 3. Wei 
Yi 4, 4. Deac 3. V turnaji čtyř žen 
vévodila Ukrajinka Anna Muzyčuko-
vá, která dominovala v obou turna-
jích. V rapid šachu vyhrála se 4,5 body 
(2. Paehtzová 3,5, 3. Cramlingová 3, 
4. Peptanová 1), v bleskovém turnaji 
s 8 body (2. Paehtzová 6,5, 3. Cramlin-
gová 6, 4. Peptanová 3,5). 

MISTRYNÍ JUNIOREK 
A DOROSTENEK KARIN NĚMCOVÁ

Karin Němcová

V Kovářské v Kruš-
ných Horách se 
hrálo mistrovství 
ČR juniorek a do-
rostenek a Polofi-
nále MČR juniorů 
a dorostenců. Mis-
tryní dorostenek 

i juniorek se stala Karin Němcová 
z Oazy Praha se 7 body díky lep-
šímu pomocnému hodnocení před 
Simonou Suchomelovou z ŠK Svět-
lá n. S., třetí místo vybojovala se 
6,5 bodu Anežka Vlková ze Sparta-
ku Vlašim. V Polofinále vyhrál Jiří 
Liška z 1. Novoborského ŠK, druhý 
skončil Filip Nový z ŠK Aurora Pra-
ha (oba 7 bodů) a třetí Nela Pýcho-
vá hrající za Moravskou Slavii Brno. 

MISTŘI ČECH DO 8 A 10 LET
V Harrachově byli dekorováni 
mistři Čech v nejmladších kate-
goriích. Mezi chlapci do 10 let byl 
nejlepším David Bárta z QCC České 
Budějovice, nejlepší dívkou do 10 let 
byla Adéla Janoušková z ŠK Líně, 
kategorii chlapců do 8 let vyhrál 
Václav Finěk z Desko Liberec a mis-
tryní Čech mezi děvčaty do 8 let se 
stala Linda Slívová z ŠK Teplice. 

V PLZNI ITALSKÝ VÍTĚZ
Další z turnajů Czech Tour OPEN 
Plzeň vyhrál první nasazený italský 
velmistr Andrea Stella se 6 body (ze 
7 partií), druhý skončil Němec IM 
Sebastian Plischki a třetí Skot An-
drew Burnett (oba 5,5 bodu). Nej-
lepším z Čechů byl se 4 body na 
4. místě IM Josef Juřek. 

RAPID V PLZNI VYHRÁL PLISCHKI
Hvězdně obsazený rapid turnaj 
v Plzni MĚŠŤANSKÁ BESEDA 
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OPEN (5 velmistrů a 98 hráčů) 
vyhrál německý IM Sebastian 
Plischki před českým reprezen-
tantem GM Vojtěchem Plátem 
(oba 7,5 bodu), třetí místo obsadil 
Ukrajinec Artur Omejla se 7 body. 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
VYHRÁL JAN HAVLÍK
Memoriál F. Černíka v Českých 
Budějovicích v bleskovém šachu 
vyhrál FM Jan Havlík ze Šachklu-
bu Písek s 8,5 bodu (z 11) před 
FM Tomášem Vojtou z Moravské 
Slavie Brno (8,5 b. ) a FM Adolfem 
Lacinou z ČZ Strakonice (8 b. ). 

NAVARA MISTREM POLSKA

David Navara 

Český reprezen-
tant David Navara 
s i  o  m i n u l é m 
víkendu zajel do 
Polska, aby pomo-
hl družstvu Wasko 
H E T M A N  G K S 
Katowice k zisku 

mistrů Polska družstev. Katowi-
ce v soutěži neztratily ani bod 
a s 18 body předčily druhé družstvo 
Gorzowa o 3 body. Třetí bylo druž-
stvo Wroclawi. David Navara závě-
rečné trojkolo absolvoval s bilancí 
jedné výhry, jedné remízy a jedné 
prohry (celkově v soutěži 4 ze 6). 
V soutěži se představila řada dal-
ších českých hráčů, nejvýraznější 
výsledek měl Tadeáš Kriebel, který 
uhrál fantastických 5,5 ze 6 při 
výkonu 2779 a před jeho uměním 
se musel sklonit i polský velmistr 
Wojciech Moranda:

Tadeáš Kriebel (2473)  
vs. Wojciech Moranda (2595) 
Polská extraliga družstev
9. kolo, 26. 11. 2017
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Pozice ze Sicilské obrany, černý 
ji ale zahrál hodně lehkomyslně, 
když nechal krále na e8. 
26. Sxb5+! 
A Tadeáš vše řeší jednou z typic-
kých Sicilských obětí. 
26…axb5 27. Jxb5 Dd7 
Nebo 27…Db8 28. Sxb6 Dxb6 
29. Dxd5+–. 
28. Sxb6 Se7 29. a4 Dc6 30. Dd4 
Db7 31. Dxd5! 
A oběť dámy na závěr, černý se 
vzdal, nechtěl už vidět 31…exd5 
32. Jd6+ Kd7 33. Jxb7 s jasnou 
výhrou. 
1–0

TURNAJ JÁRY MASOPUSTA
Jubilejní 20. ročník turnaje Járy 
Masopusta v Mistrovicích vyhrál 
nejvýše nasazený FM Marian Sabol 
(7,5 bodu) před Jaroslavem Buráněm 
z TJ Vlčnov a Martinem Nehybou ze 
Sokola Skalička (oba 7 bodů). 

MISTROVSTVÍ SLOVENSKA V BLESKU
Mistrovství Slovenska v blesko-
vém šachu vyhrál v Topoľčanech 
velmistr Mikuláš Maník ziskem 
11 bodů z 13 možných. Druhý 
skončil Ukrajinec Artem Omelja 
(10,5 bodu) a třetí IM Viktor Gažík 
(10 bodů). Startovalo 72 hráčů. 

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL
KNIHA PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI 

Karel Opočenský porazil mistra světa Alexandra Aljechina a spřátelil se s ním. Za šachovnicí se setkal s legendami konce devatenáctého století, i s generací, která 
zářila až v sedmdesátých letech století dvacátého. Založil agenturu šachového zpravodajství, byl rozhodčím zápasů o mistra světa. Byl prvním českým šachovým 
profesionálem. Mistr Karel Opočenský ale také miloval viržinka, dobrá francouzská vína a ženy. V nové knize o Karlu Opočenském najdete popis jeho pestrého 
života, doplněný o mnoho dosud nepublikovaných fotografií, včetně snímků z alba jeho dcery Evy. Úvodní vzpomínku mu věnoval velmistr Lubomír Kaválek.

Tři desítky partií okomentoval velmistr Vlastimil Hort.

Jako Faust Mefistofelovi upsal se Opočenský vlastní krví šachu. Šachu – a asi jen šachu – zůstal vždy věrný. Stárnul. Čas taktikou neošvindluješ, 
remízu s ním nevyjednáš. Ale za šachovnicí mohl zůstat mladý. Byl to šachový romantik a nenapravitelný šachový optimista. 

• velmistr Vlastimil Hort •

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

SUPERFINÁLE RUSKA  
O 9 MILIONŮ

Peter Svidler

V e  d n e c h 
2.–15. 12. 2017 se 
v Moskvě usku-
teční superfinále 
Ru sk a  m u ž ů 
a žen. Pořadatelé 
se letos skutečně 
vytáhli, cenový 

fond se vyšplhal až na 9 milionů 
rublů a za prostředí byl zvolen 
překrásný sál moskevského muzea 
politické historie. V soutěži mužů 
ve dvanáctičlenném startovním 
poli sice chybí Kramnik, Griščuk 
a Karjakin, přesto lze očekávat 
zajímavé souboje s obtížně tipo-
vatelným výsledkem. Ratingovou 
jedničkou je čtyřicátník Peter Svi-
dler, ale v konkurenci mladší gene-
race (Matlakov, Vitjugov, Dubov…) 
to bude mít hodně těžké. Mezi 
ženami bude papírovou největší 
favoritkou Valentina Guninová, ale 
síla startovního pole je i zde ob-
rovská – hned 9  žen má rating nad 
2400 a i poslední nasazená Oksana 
Gritsajevová s ratingem 2373 by 
s převahou 75 bodů vedla český 
ženský žebříček. Návštěvníci su-
perfinále si mohou ještě kromě 
šachů prohlédnout též výstavu his-
torických šachových plakátů.

Superfinále se hraje v historické budově 
Státního muzea politické historie 
v Moskvě.



Standardní vydání knihy – 390 Kč

Limitovaná edice – 999 Kč
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MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ 2017

TITUL MISTRA SVĚTA NA DOSAH
Český velmistr Vlastimil Jansa 
vybojoval na mistrovství světa 
seniorů v italském Acqui Terme 
v kategorii nad 65 let bronzovou 
medaili! Skvělý úspěch našeho 
reprezentanta, ale co naplat, 
titul mistra světa byl blízko, bli-
zoučko! Dvě kola před koncem 
byl totiž Vlastimil Jansa osamo-
ceně ve vedení, smolná prohra 
bílými v předposledním kole 
s ruským velmistrem Jevgenijem 
Svěšnikovem však vystavila stop-
ku životnímu úspěchu. Naopak 
pro Svěšnikova výhra znamenala 
zisk titulu mistra světa.

Vlastimil Jansa se v polovině tur-
naje po šestém kole s bilancí 5 ze 
6 dostal na čelo šestičlenné ve-
doucí skupiny, po remíze v 7. kole 
s později stříbrným Francouzem 
Vaisserem v osmém i devátém kole 
vyhrál. Především výhra v tom 
devátém nad známým ruským vel-
mistrem stála za to: 

JURIJ BALAŠOV (2437)  
vs. VLASTIMIL JANSA (2425) 
MS seniorů 65+, 9. kolo
16. 11. 2017

XABCDEFGHY

8-+-+r+-+(

7+-+-+-+k'

6-zpq+-+-+&

5zp-zp-+p+p%

4P+Nvl-+p+$

3+-+P+PzP-#

2-zP-wQ-+KzP"

1+-+-+R+-!

xabcdefghy

Vlastimil Jansa získal v předcho-
zím průběhu černými výhodu, 
soupeř se pokusil získat protihru.
38.Dg5?? 
Na pohled aktivní tah je prohrá-
vající chybou (bílý měl hrát 38.h4 
a ještě by se hrálo), náš velmistr se 

nenechal dlouho pobízet a vyhrál 
pěknou taktikou.
38…Ve2+ 39.Kh1 Dxf3+!! 
A efektní oběť dámy na závěr, po 
40.Vxf3 přijde 40…Ve1+ 41.Kg2 
Vg1#.
0–1

Po devíti kolech se tak Vlastimil 
Jansa ocitl se 7,5 bodu v samostat-
ném vedení, ale přišlo osudové 
desáté kolo:

VLASTIMIL JANSA (2425) 
vs. JEVGENIJ SVEŠNIKOV (2480)
MS seniorů 65+, 10. kolo
17. 11. 2017

XABCDEFGHY

8-mkl+-trr+(

7+-vl-+-+p'

6p+n+pvL-+&

5+-wqp+-+-%

4Pzp-+-zP-wQ$

3+P+-+N+P#

2-+PsN-tRP+"

1+-+-tR-+K!

xabcdefghy

Vlastně rozhodující pozice celého 
šampionátu.
29.Se5? 
Bohužel přišla chyba, nutno bylo 
pokrýt věž např. 29.Vef1 Dxc2 
30.Jd4 Jxd4 31.Sxd4 s dále vyrov-
nanou pozicí.
29…Jxe5 30.Vxe5 Sd8 
Bohužel v tom je ten problém, 
napadená dáma nedokáže krýt 
věž F2, a nepomůže ani 31.Jg5 pro 
31…Sxg5 32.Vxg5 Vxg5 33.fxg5 
Vxf2 a je konec.
0–1

Vlastimil Jansa se po prohře zařadil 
zpět do skupiny sedmiapůlbodo-
vých hráčů, aktuálně na třetí místo 
a v posledním kole se spokojil 
s rychlou remízou černými s Něm-
cem Lotharem Vogtem a čekal, jak 

dopadnou ostatní partie. Šťastná 
hvězda dál zářila nad Jevgenijem 
Svěšnikovem. Tomu los přisoudil 
ratingově nejpřijatelnějšího hráče, 
kterému navíc bez velkého odporu 
odebral tři pěšce a s 8,5 bodu se stal 
mistrem světa. Ve skupině osmibo-
dových (kterých bylo hned devět) 
se před Vlastimila Jansu na pomoc-
né hodnocení dostal ještě Francouz 
Anatolij Vaisser. FM Václav Pacl 

Vlastimil Jansa

Jevgenij Svešnikov
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se vešel do první padesátky, když 
s 6,5 bodu obsadil 49. místo, FM 
Jaroslav Mojžíš skončil s 6 body na 
70. místě a Ivan Nešpor obsadil se 
4 body 137. místo. 

Konečné pořadí 
kategorie nad 65 let

1. GM J.Svešnikov RUS 2480 8½ 67
2. GM Anatolij Vaisser FRA 2503 8 75
3. GM Vlastimil Jansa CZE 2425 8 74
4. GM C.Ochotnik FRA 2434 8 70
5. GM Lothar Vogt GER 2398 8 69½ 
6. GM Jurij Balashov RUS 2437 8 68½ 
7. GM Eugenio Torre PHI 2465 8 67
8. IM A. Lisenko RUS 2372 8 66½
9. IM Jan Rooze BEL 2314 8 66½ 

10. GM Jevgenij Vasjukov RUS 2404 8 66
…

49. FM Václav Pacl CZE 2122 6½ 57
70. FM Jaroslav Mojžíš CZE 2114 6 56½ 

137. Ivan Nešpor CZE 1748 4 48½ 

V kategorii žen nad 65 let bylo 
pouze 15 účastnic a mezi nimi 
velká favoritka GM Nona Gaprin-
dašviliová, ale vyfoukla titul její 
reprezentační kolegyně Tamar 
Chmiadašviliová, obě získaly 
7,5 bodu z 9. Třetí skončila Ruska 
Natália Titorenková.

Konečné pořadí 
kategorie žen nad 65 let

1. WGM Tamar 
Chmiadašviliová

GEO 1982 7½ 42

2. GM Nona 
Gaprindašviliová

GEO 2306 7½ 41

3. WIM Natalia 
Titorenková

RUS 2146 6½ 42½ 

To v kategorii mužů nad 50 let 
bylo o titulu rozhodnuto již dlou-
ho před koncem. Nejvýše nasa-
zený GM Julio E Granda Zuniga 
vyhrál s bodovým náskokem před 
Filipíncem Antoniem a Francou-
zem Priem. Ve druhém kole nechal 
soupeře sebrat otráveného pěšce:

DIETER SEYB (2226) 
vs. JULIO E GRANDA ZUNIGA 
(2650)
MS seniorů 50+, 2. kolo
8. 11. 2017

XABCDEFGHY

8r+-wqkvl-tr(

7zpl+n+pzpp'

6-zpn+-+-+&

5+-+pzP-+-%

4-+-zp-zP-+$

3+-sNL+N+-#

2PzP-+-+PzP"

1tR-vLQmK-+R!

xabcdefghy

Bílý se nic zlého netuše nechal 
zlákat k zisku pěšce, to ale 
narazil…
11.Jxd5? Jc5! 
Jezdec je napaden a nemá žádné 
ústupové pole.
12.Sc4 b5! 13.Sb3 
Na 13.Sxb5 vyhraje 13…Dxd5–+. 
13…Jxb3 14.Dxb3 Ja5 15.Dxb5+ 
Sc6 
A černý již nedokáže svého jezd-
ce krýt a jeho ztráta je nevyhnu-
telná. Zbytek už je pro peruán-
ského favorita jednoduchý.
16.Da6 Dxd5 17.Sd2 Jc4 18.Jxd4 
De4+ 19.Kd1 Jxb2+ 20.Kc1 Jd3+ 
21.Kd1 Sd7 
0–1

A ještě jedna zajímavá partie 
z této kategorie z posledního 
kola:

K. JHUNJHNUWALA (2340) 
vs. STEPHEN R. MANNION (2294)
MS seniorů 50+, 11. kolo
18. 11. 2017

XABCDEFGHY

8-+-tr-+-+(

7zpp+-wq-mkp'

6-+-+-+p+&

5+-sNPvl-+-%

4-+P+-+-+$

3+-+Q+-zPP#

2-+-+-+K+"

1+-+-+R+-!

xabcdefghy

Bílý dal vidličku…
38.Je6+
Vede tento tah k výhře bílého?
Nikoli, tento na pohled vítězný tah 
vede k prohře.
38…Dxe6! 39.dxe6 Vxd3 40.e7 
Jak ale zastavit pěšce?
40…Vxg3+ 41.Kf2 
Nic jiného také nepomáhá, napří-
klad 41.Kh1 Vxh3+ 42.Kg2 Vh2+ 
43.Kg1 Ve2! 44.e8D Sd4+ 45.Kh1 
Vxe8-+. 
41…Kf7! 42.Ve1 Vg5 
V dalším tahu sebere pěšce a lehce 
vyhraje.
0–1

V kategorii žen nad 50 let bylo 
22 účastnic a vyhrála nejvýše nasa-
zená Lucemburčanka WGM Elvira 
Berendová s bodovým náskokem 
před Řekyní Makropoulouovou 
a Ruskou Strutinskou.

Konečné pořadí 
kategorie žen nad 50 let

1. WGM E. Berendová LUX 2292 7 42½ 
2. WGM Marina 

Makropoulouová
GRE 2146 6 44½ 

3. WGM G. Strutinská RUS 2246 6 42½

Petr Herejk
Fotografie: archiv pořadatelů

Julio E Granda Zuniga

Konečné pořadí 
kategorie nad 50 let

1. GM Julio E. G. Zuniga PER 2650 9½ 73½
2. GM R. Antonio Jr PHI 2431 8½ 73
3. GM Eric Prie FRA 2482 8½ 71½ 
…

93. Izabela Horáčková CZE 1135 2½ 38½
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EXTRALIGA DRUŽSTEV 2017/18

KARTY JSOU ROZDÁNY
Pokračování ze strany 1

Naše nejvyšší soutěž se rozjíždí 
pozvolna, souboj největších favo-
ritů, 1. Novoborského ŠK s Výsta-
vištěm Lysá n. Labem je centrálně 
naplánován až na předposlední 
kolo. Do onoho zápasu však zbývá 
mnoho vody a každý v soutěži je 
připraven nepříjemně kousnout, 
však sami uvidíte!

Obhájci titulu z Nového Boru 
v pražské dvojičce s Uniches- 
sem – dokonce spolu bratrsky 
odehrají další pražské dvoukolo na 
jednom místě – vyloupili moravské 
pláně. Po napjatém začátku novo-
borští nakonec v sobotu frýdecko-
-místecké zlomili a zaknihovali 
vysoké vítězství, zatímco, pravda, 
Unichess o den později v šachové 
metropoli sice jen remizoval, ale 
ze zápasu měl více. Plně naloženo 
však dostala Litovel. U nedělního 
zápasu novoborských s týmem 
jednoznačně sestupujícím a hrají-
cím jen pro hru samotnou si udě-
láme první zastávku. 

VOJTĚCH STRAKA (2337)
vs. VIKTOR LÁZNIČKA (2656) 
Extraliga 17/18
1. Novoborský ŠK–Tatran Litovel
2.kolo, 19. 11. 2017
Komentuje: IM Tadeáš Kriebel

XABCDEFGHY

8-+-wq-+k+(

7+-+nvlrzpp'

6p+r+-zp-+&

5+l+-zpN+-%

4pzP-+P+-wQ$

3zP-+-vLN+-#

2-+-+-zPPzP"

1tR-+R+-mK-!

xabcdefghy

Viktor Láznička postupně upustil 
převahu, kterou ze zahájení v par-
tii získal, a mohl se soustředit na 
svou oblíbenou disciplínu, obranu 

trochu horší pozice (bez sarkas-
mu). Kde se vzala, tu se však vzala 
přehrubá chyba.
26…Sf8?? 
Okamžitě prohrává. Jak ale nebylo 
v tomto zápase neobvyklé, litovel-
ští věřili svým silnějším sokům 
na slovo a vůbec je nepodezírali 
z hrubých přehlédnutí. Lepší snad 
bylo ustoupit věží, aby byl do 
zásoby kryt jezdec na d7, třeba 
26…Vc3, ale černý vůbec nemá na 
růžích ustláno.
27.Vd2?? 
Úder 27.Jxe5!+- by patrně partii 
ihned ukončil. Vidličkujícího koně 
nelze sebrat, protože visí Dd8, a na 
27…g5 přijde 28.Jxf7+–. 
27…Dc7 28.Vad1 Vc1 
½-½ 

Jako správný šachový reportér 
musí mít váš autor neustálý pře-
hled a časopisecké partie v záloze. 
Inu, a pokud není materiálu na-
zbyt, je nutno si diagram vytvořit 
svépomocí. Nevím, zda jsem 
hrubochybectvím nakazil Viktora 
nebo zda byl přenašečem někdo 
jiný, každopádně litovelský Vladi-
mír Pán prošel kolem zlaté šance 
získat cenný skalp.

VLADIMÍR PÁN (2041) 
vs. TADEÁŠ KRIEBEL (2507) 
Extraliga 17/18
1. Novoborský ŠK–Tatran Litovel
2. kolo, 19. 11. 2017
Komentuje: IM Tadeáš Kriebel

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+p+-vlpzpp'

6p+-zp-+-+&

5+-+-zP-+-%

4-+q+-vL-+$

3+-+-+PwQ-#

2P+-+-+-zP"

1+-+R+-+K!

xabcdefghy

Postupně jsem černými figurami 
dobral několik pěšců, zde bylo nutno 
rozhodnout se, jak správně realizovat. 
26…dxe5?? 
Takhle ale ne! Protože tah v partii 
je chybný, zbývá už prakticky jen 
pozice typu 26…De2 27.Vg1 g6 
28.exd6 Sf6, kdy černý má pěšce 
více při bezpečné pozici krále. Do 
výhry je ale samozřejmě ještě do-
cela dost daleko, pěšec d6 umí být 
prevít.

Viktor Láznička (vlevo) měl v partii s Vojtěchem Strakou namále, na jednoznačnou výhru 
Nového Boru to však nemělo žádný vliv. 
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27.Vg1?? 
Tah 27.Sh6! jsem překvapivě viděl. 
Rovněž půvabná varianta 27…Sf6
 
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+p+-+pzpp'

6p+-+-vl-vL&

5+-+-zp-+-%

4-+q+-+-+$

3+-+-+PwQ-#

2P+-+-+-zP"

1+-+R+-+K!

xabcdefghy

(Jak už to tak bývá, hned po prove-
dení 26…dxe5 mi došlo, že po 27…
g6 bílý nedobere na f8, kdy by měl 
bílý kvalitu za příliš mnoho – slovy 
tři – pěšců, jenže zahraje 28.Dxe5 
se smrtícími matovými hrozbami.) 
28.Sxg7! Sxg7 29.Vg1+- s nekrytel-
ným matem na g7 mi neunikla.
27…g6–+ 
Teď už je vše na svém místě, mého 
soupeře naštěstí pro mne vyhrávající 
myšlenka nepopadla a já tempo za-
hrál nepřesně. Zbytek už je celkem 
snadný, tři pěšci a mnohem lepší král 
jsou za kvalitu více než adekvátní 
kompenzací. 
28.Sh6 Sf6 29.Sxf8 Kxf8 30.Df2 Kg7 
31.Vd1 b5 32.Dd2 h5 33.Dd5 De2 
34.Dd3 Dxa2 35.Vd2 Da4 36.Dd5 a5 
37.Db7 Dc4 
0–1

Jakkoliv je litovelská účast sympatic-
ká, tým je to jednoduše outsiderský 
a extraligová účast jej bude velmi 
bolet. 

Poté, co se jičínský šach dostal do 
smrtelných vazeb a musel na posled-
ní chvíli vyklidit všechny své pozice, 
se do nejvyšší soutěže vrátil také 
Turnov (jičínští měli v extralize i béč-
ko). Ten svůj kádr poněkud restruk-
turalizoval a s GASCO Pardubicemi 
vyrazil do Ostravy.

Oba hostující celky si odvezly po 
jednom vítězství – podlehly vždy bo-
jovně naladěnému Labortechu Ost-
rava a porazily Slavoj Poruba. Jedna 
Ostrava tak bude bojovat o medaile, 
druhá zase o udržení se v soutěži. 

Papírově silné Pardubice už jen svou 
sestavou ukázaly, že to s jejich ambi-
cemi nebude příliš horké, vymstilo 
se jim nenasazení žádného ze špič-
kových legionářů.

Při své poslední účasti v extralize 
Turnov dojel na trojbodový systém, 
příliš mnoho jeho zápasů skončilo 
remízou, jenže dvě remízy se počítají 
za méně bodů než jediná výhra. Pa-
radoxně ani letos se málem nezbavili 
svého prokletí, oba dva zápasy skon-
čily nejtěsnějším rozdílem, přičemž 
ten první se Slavojem si zaslouží 
diagram, který je již jistě ve všech 
trenérských kartotékách koncovek.

RADOMÍR CALETKA (2307) 
vs. LUKÁŠ VLASÁK (2351) 
Extraliga 17/18
ŠK Slavoj Poruba–ŠK Zikuda Turnov
1. kolo, 18. 11. 2017
Komentuje: IM Tadeáš Kriebel

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-zp-+k+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+K+-!

xabcdefghy

Kdy naposledy asi Lukáš Vlasák vyhrál 
remízovou koncovku K+P:K?

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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Jednodušší pozice na šachovnici 
může vzniknout už jen se dvěma 
holými králi. Jenže únava a dlouhá 
partie dělají svoje – tahle pozice 
bude Radka Caletku jistě strašit 
ještě velmi dlouho.
74.Kf2?? 
R e m i z o v a l o  74 . K e 1 ! .  N a 
74…Ke4 přijde (Po 74…Ke5 obdob-
ně 75.Kd1! Kd5 76.Kc1! Všimněte 
si, že černý král nemá k dispozici 
pole c5, na němž by udržoval 
„dlouhou“ opozici, a tak nezbývá 
než se přiblížit 76…Kc4 77.Kc2=) 
75.Ke2!, kdy bílého krále nelze 
vytlačit ze druhé řady, se známou 
teoretickou remízou.
74…Kf4! 
Černý král je v opozici a svého 
pěšce snadno prosadí.
75.Ke2 Ke4
0–1

Nakonec Výstaviště Lysá n. La-
bem se svým b-týmem přivítalo 
doma hosty z Brna. Famózní jízda 
Výstaviště minulý rok jen tak tak 
nevedla k premiérovému zisku 
titulu, novoborští měli co dělat, 
aby svou hegemonii uchránili. Na 
dvojkole sice chyběla jedna z opor 
týmu Vlastimil Jansa, jenž hrál 
MS seniorů, ale i tak ambiciózní 
tým neměl s Moravskou Slavií 
Brno ani s Durasem BVK žádný 
problém. 

Řádně namočený je však rezerv-
ní ŠK města Lysá n. Labem. 
Tým pod vedením mladého lídra 
Nguyena nemá ani bod a letošní 
sezona bude velmi pravděpodob-
ně o holý život. Podíváme se na 
pozoruhodný souboj Ponížil – 
Petényi, jenže i když se potenciál 
mladého týmu dokáže projevit 
v jednotlivých partiích, skloubit 
je dohromady a urvat vítězství se 
nepodařilo.

CYRIL PONÍŽIL (2478) 
vs. TAMAS PETENYI (2454) 
Pircova [B06]
Extraliga 17/18
ŠK města Lysá n. L  
vs. ŠK DURAS BVK Královo Pole
1. kolo, 18. 11. 2017
Komentuje: IM Tadeáš Kriebel

1.e4 g6 2.d4 Sg7 3.f4 d6 4.Jf3 Sg4 
5.c3 Jd7 
Tamas zvolil velmi nestandardní 
výstavbu, pokud chceme být di-
plomatičtí. Toto stísněné zahájení 
jednoduše nemůže být dobré, 
jenže šedá je teorie a zelený strom 
žití! 
6.Sc4?! 
I ze svých zkušeností mohu říci, 
že na c4 stojí v podobných po-
zicích střelec divně. Za úvahu 
stálo spíše 6.Se3, třeba 6…e6 7.h3 
Sxf3 8.Dxf3 Je7 9.Jd2 d5 10.g4 
s velkou prostorovou převahou; 
nebo i okamžité 6.h3. Jde o to, že 
plánem černého je očividně přejít 
do jakési francouzské struktury 
pomocí …d6-d5, kde se zbaví bě-
lopolného střelce, který většinou 
jen okouní zavřený na c8. Proto 
nedává smysl střelce na c4 stavět.
6…e6 7.0–0 Je7 8.Sb3 0–0 9.Se3 
d5 10.e5 
Dvě tempa střelcem Sc4-b3 ne-
dávají teď mnoho smyslu, střelec 
stojí na b3 podivně a slovensko-
-maďarský mezinárodní mistr 
umně využil získaného času 
k získání protihry. 
10…Jf5 11.Sf2 f6! 
Není na co čekat. Dlouhodobé 
faktory (prostor) hovoří pro bílé-
ho, je nutno spěchat. 
12.Jbd2? 

Cyril Ponížil vstoupil do soutěže prohrou 
bílými v divoké partii se Slovákem 
Petenyim.

Vydavatelství Vladimír Vyskočil – KORŠACH 
vydává poslední díl trilogie Garriho 
Kasparova, čímž se uzavírá kruh, 

který celkem obnáší 12 vydaných knih. 
Při příležitosti zahájení Bankovního turnaje 

v Praze bude dne 28. 11. 2017 
kniha pokřtěna.

Formát B5
432 stran 
+ 2x16 stran 
fotopřílohy
pevná vazba 
s přebalem 
Cena 649 Kč
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Je s podivem, že tak přirozený 
tah bílou pozici výrazně zhoršu-
je. Nezbytně nutné bylo 12.exf6 
Jxf6 13.Jbd2 s ideou 13…Sh6 
(13…Je4!? ale vypadá nepříjem-
ně. Na e4 brát nelze pro vazbu 
Jf3 a hrozí poziční …Jfd6 s ob-
sazením důležitého políčka e4) 
14.h3! Sxf3 15.Dxf3. Rozdíl ihned 
uvidíme. 
12…Sh6! 13.g3 
Na výše zmíněné 13.h3 přijde 
vtipné 13…Sxf3 14.Dxf3 fxe5 
15.dxe5 Jxe5! 16.fxe5 Sxd2 se 
ziskem pika.
13…fxe5 14.dxe5 

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zppzpn+-+p'

6-+-+p+pvl&

5+-+pzPn+-%

4-+-+-zPl+$

3+LzP-+NzP-#

2PzP-sN-vL-zP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Jak ale teď získat protihru? Střelec 
na h6 přece zbytečně tluče do kry-
tého f4!
14…g5! 

Přesně tak. Bílá pozice se začíná 
rozpadat. Brát na g5 se nechce, 
protože by pak byl extrémně sláb 
i pěšec e5, jenže na f4 prostě visí! 
15.c4 c6 16.cxd5 cxd5 
V ý m ě n a  c - p ě š c ů  m n o h o 
nezměnila. 
17.fxg5 Sxg5 18.Jxg5!? 
Ještě docela vynalézavá obrana. 
18…Dxg5! 
Jednoduše a silně, 18…Sxd1 
19.Jxe6 De7 20.Jxf8 Sxb3 21.Jxd7 
Dxd7 22.Jxb3 není vůbec jasné. 
Bílý má za dámu věž, figuru a pěš-
ce a jeho armáda je dobře sehraná, 
řešení z partie je mnohem čistější.
19.Jf3 
Materiální ztráty už vykrýt nepů-
jde: 19.De1 Dg7–+.
19…Dh5 20.Sxd5 
Nebo 20.Se1 Je3–+.
20…exd5 21.Dxd5+ Kh8 22.Jd4 
Černému vše vychází: 22.Dxd7 
Jxg3–+.
22…Je7 23.Dxb7 Vab8 24.Dxa7 
Vxb2 

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-mk(

7wQ-+nsn-+p'

6-+-+-+-+&

5+-+-zP-+q%

4-+-sN-+l+$

3+-+-+-zP-#

2Ptr-+-vL-zP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Mohlo by se zdát, že bílý má za 
ztracenou figuru kompenzaci ve 
formě tří pěšců, ale nenechte se 
zmást. Důležité je, že černé figury 
jsou mnohem lépe sehrané a Pete-
nyi exekuuje přesně. 
25.h4?! 
Kritické je 25.e6, protože pěšec 
visí. Černý má k dispozici záplet-
ku 25…Vfxf2 26.Vxf2 Vxf2 27.Kxf2 
Dxh2+ 28.Kf1, dále třeba 28…Sh3+ 
29.Ke1 Dxg3+ 30.Kd2 Df2+ 31.Kc1 
Sxe6! (střelec je tabu!) 32.Da8+ 
Sg8–+ 

Dva body v úvodu Extraligy vybojoval 
v dresu Výstaviště Lysá velmistr Jan Krejčí, 
který v posledních měsících prokazuje 
skvělou formu.

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

KNIHY
PRAŽSKÉ 
ŠACHOVÉ 

SPOLEČNOSTI

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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XABCDEFGHY

8Q+-+-+lmk(

7+-+nsn-+p'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-sN-+-+$

3+-+-+-+-#

2P+-+-wq-+"

1tR-mK-+-+-!

xabcdefghy

…s materiální převahou (2 figury 
za věž) a k tomu se silným úto-
kem, bílá pozice musí být úplně 
prohraná.
25…Dxe5 26.Jc2 Jc6 27.Da4 Vxf2! 
Další ohňostroj zakládající se na 
visící věž na a1. 
28.Vxf2 Vxc2! 29.Dxc2 Dxa1+ 
30.Kg2 Jce5 
Tři figury se dokážou hravě vy-
rovnat dámě, natož pak věži. 
31.Dc8+ Kg7 32.De8 Sh3+!? 

XABCDEFGHY

8-+-+Q+-+(

7+-+n+-mkp'

6-+-+-+-+&

5+-+-sn-+-%

4-+-+-+-zP$

3+-+-+-zPl#

2P+-+-tRK+"

1wq-+-+-+-!

xabcdefghy

Strohé, technické a praktické ře-
šení. Bílý nemá na výběr, počítejte 
s námi až do celkem jednoduché 
(na realizaci i propočet) koncovky 
s figurou více. 
33.Kxh3 Dh1+ 34.Vh2 Df1+ 
35.Vg2 Df5+ 36.g4 
Nebo 36.Kh2 Jf3+ 37.Kh1 Dh3+ 
s matem.
36…Df3+ 37.Kh2 Jxg4+ 38.Vxg4+ 
Nic jiného opět není – 38.Kh1 Df1+ 
39.Vg1 Dh3#.
38…Dxg4 

XABCDEFGHY

8-+-+Q+-+(

7+-+n+-mkp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+qzP$

3+-+-+-+-#

2P+-+-+-mK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

39.De7+ Kg6 40.De8+ Kh6 
41.De7?!
41.De3+! by přinutilo Tamáse 
zahrát 41…Kg6 42.De8+ Kf6! 
43.Dh8+ Dg7–+ a šachy se skon-
čily. Vzniklá pěšco-jezdcovka je 
snadno vyhraná: 44.Dxg7+ Kxg7 
45.a4 Kf6 46.a5 Jc5 47.Kg3 Kf5 
48.Kh3 Kf4 49.Kg2 Kg4 50.Kh2 
Kxh4 51.Kg2 h5 52.Kh2 Kg4 
53.Kg2 h4 54.Kh2 h3 55.Kg1 Kg3 
56.Kh1 h2 57.a6 Je4 58.a7 a mat 
58…Jf2#.
41…Df4+ 42.Kg2 Jf6! 
Jezdec jde do boje. Na 43. Df8+ se 
černý král hravě skryje na g6, čer-
ný válec nezadržitelně postupuje 
vpřed. 
43.a4 Je4 44.Da3 
44.De6+ Kh5 45.De8+ Kxh4 
46.De7+ Dg5+ 47.Dxg5+ Kxg5 
48.a5 Jc5–+ jsme už viděli.
44…Df2+ 
Černá dáma se prodrala do bílého 
tábora, naděje na věčný šach jsou 
úplně liché. Partie už logicky 
neměla dlouhého trvání, bílý jen 

v agónii vypochodoval svým mo-
narchou kupředu. 
45.Kh3 Df1+ 46.Kg4 Jf6+ 47.Kg3 
Jh5+ 48.Kg4 Kg6 49.Dd6+ Jf6+ 
50.Kg3 Dg1+ 51.Kf3 Dg4+ 52.Ke3 
De4+ 53.Kd2 Dxa4 54.h5+ Kf7 
55.De5 Dd7+ 
Pěkné hypermodernistické zbou-
rání centra i přesná realizace 
převahy! 
0–1

Nacpaný turnajový kalendář indi-
kuje, že druhé dvoukolo se bude 
hrát netradičně již o čtrnáct dní 
později, tedy o prvním prosinco-
vém víkendu. Rozhodně se bude 
na co dívat – dokáže Labortech 
konečně obrat Nový Bor o body? 
Jak dopadne šlágr Pardubice–Vý-
staviště? A k jakému zločinu ten-
tokrát dojde v Brně?

Tadeáš Kriebel
Fotografie: 

archiv ŠSČR a PŠS

Výsledky 1. kola
BŠŠ Frýdek-Místek 1½ : 6½ 1. Novoborský ŠK

Tatran Litovel 1½ : 6½  Unichess
Výstaviště Lysá nad Labem 6½ : 1½ Moravská Slavia Brno
ŠK města Lysá nad Labem 3½ : 4½ ŠK DURAS BVK Královo Pole

Labortech Ostrava 4½ : 3½ GASCO Pardubice
ŠK Slavoj Poruba 3½ : 4½ ŠK Zikuda Turnov

Výsledky 2. kola
Unichess 4 : 4 BŠŠ Frýdek-Místek

1. Novoborský ŠK 7: 1 Tatran Litovel
ŠK DURAS BVK Královo Pole 2½ : 5½  Výstaviště Lysá nad Labem

Moravská Slavia Brno 5 : 3 ŠK města Lysá nad Labem
ŠK Zikuda Turnov 3½ : 4½ Labortech Ostrava
GASCO Pardubice 5 : 3 ŠK Slavoj Poruba 

Pořadí Extraligy družstev 
po 2. kole
1. 1. Novoborský ŠK 6 13,5
2. Výstaviště Lysá nad Labem 6 12,0
3. Labortech Ostrava 6 9,0
4. Unichess 4 10,5
5. GASCO Pardubice 3 8,5
6. ŠK Zikuda Turnov 3 8,0
7. SK DURAS BVK Královo Pole 3 7,0
8. Moravská Slavia Brno 3 6,5
9. BŠŠ Frýdek-Místek 1 5,5
10. ŠK města Lysá nad Labem 0 6,5
11. ŠK Slavoj Poruba 0 6,5
12. Tatran Litovel 0 2,5



Vás srdečně zve
na XXII. ročník mezinárodního turnaje mládeže

„O vánočního kapra“
pořádaného pod záštitou MČ Praha 5 a ve spolupráci s Pražskou šachovou spol.

Propozice:

Místo konání: Zasedací síň Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13
(stanice metra Anděl, tram č. 7, 9, 10, 12, 14, 20 do zastávky Anděl, odsud cca 100 m k Arbesovu 
nám.)

Datum konání: sobota  23. prosince 2017  od  8 do 17  hodin

Program: 800 – 845 hod prezence 930 – 1630 hod utkání 1. až 7. kola
915 – 930 hod zahájení 1630 – 1700 hod vyhlášení výsledků

Právo startu: děvčata a chlapci - registrovaní i neregistrovaní
Kategorie: Skupina A (zelená) - hráči narození 1.1.2004 a mladší

Skupina B (červená) - hráči narození 1.1.1998 a mladší

Hrací systém: švýcarský, 7 kol 2x25 minut na partii pro skupinu B, 9 kol 2x20 minut pro skupinu A podle 
pravidel FIDE pro rapid šach, při stejném počtu bodů rozhoduje Buchholz, dále Buchholz 
s parametrem (bez nejhoršího výsledku), Progress.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby zkrátit hrací dobu o 2x5 minut.

Startovné: 50,- Kč / 1 hráče

Ceny věcné: - prvních 5 hráčů obou kategorií obdrží diplom a pohár
- hráči na 6. až 10. místě obdrží věcnou cenu
- nejlepší hráčky v každé kategorii obdrží diplom a pohár
- nejmladší hráčka a hráč obdrží diplom a pohár
- nejlepší zahraniční účastníci obou kategorií obdrží diplom a pohár
- všichni účastníci obdrží věcnou cenu

Hrací materiál: pro každou dvojici hráčů přivezte s sebou 1 kompletní šachovou soupravu (pokud možno 
Klubovka IV.) včetně funkčních hodin. Malé figurky nevozte, nebudou připuštěny do hry. 
Pořadatel může zapůjčit omezené množství souprav za úhradu 50,- Kč za soupravu.

Ubytování: nezajišťujeme

Občerstvení: po celou dobu konání turnaje bude v provozu bufet, kde bude možné zakoupit běžné občerstvení

Přihlášky: budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu, tj. 120 hráčů
Jan Veselský – písemně na e-mail jave9@seznam.cz (popř. SMS na tel. 722 029 088)

Těšíme se na setkání s Vámi a jsme s pozdravem Šachu zdar!

Vladislav Pivoňka
předseda ŠK Smíchov

Internetové stránky:  http://sksmichov.wz.cz/
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28. 11. – 3. 12. 2017Bankovní

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

šach
ový festivalPraha. Bankovní 

šachový festival. 
Otevřený mezi-
národní šachový 
turnaj v luxusních 
sálech České ná-
rodní banky a his-

torických saloncích CERGE-EI. Hrát 
se bude bleskový turnaj, turnaj 
v rapid šachu a turnaj ve Fische-
rových šachách, k tomu proběhne 
vernisáž výstavy Šachy a šachisté 
na bankovkách a mincích celého 
světa a simultánky velmistrů.
bankovni.festival@gmail.com
praguechess.cz

29. 11. – 11. 12. 2017
Londýn. London Chess Classic 
2017. Velmistři Carlsen, Nakamu-
ra, Aronjan, Vachier-Lagrave, So, 
Karjakin, Caruana, Anand, Něpo-
mňaščij a Adams se představí na 9. 
ročníku prestižního turnaje. 
www.londonchessclassic.com

2.–3. 12. 2017
Extraliga družstev ČR, 3. a 4. kolo. 
V sobotu 2. 12 se utkají: 1. Novo-
borský ŠK vs. Labortech Ostrava, 
Unichess vs. ŠK Slavoj Poruba, 
GASCO Pardubice vs. Výstaviště 
Lysá nad Labem, Moravská Slavia 
Brno vs. BŠŠ Frýdek-Místek, ŠK 
DURAS BVK Královo Pole vs. Tat-
ran Litovel, ŠK Zikuda Turnov vs. 
ŠK města Lysá nad Labem.
V neděli 3. 12. jsou na programu 
tyto zápasy: ŠK Slavoj Poruba 
vs. 1. Novoborský ŠK, Labortech 
Ostrava vs Unichess, BŠŠ Frýdek-
-Místek vs. ŠK DURAS BVK Královo 
Pole, ŠK města Lysá nad Labem vs. 
GASCO Pardubice, Tatran Litovel 
vs. Moravská Slavia Brno, Výstaviš- 
tě Lysá nad Labem vs. ŠK Zikuda 
Turnov.
www.chess.cz

2. 12. 2017
Loštice . O pohár krále Tvarůžka. 
Švýcarským systémem na 9 kol 
tempem 2 × 20 minut na partii.
Martin Odstrčil
david.kofranek@seznam.cz
sachovyklublostice.blogspot.cz

2. 12. 2017
Praha 5. Mikulášská šachová 
nadílka. Dva turnaje pro mládež. 
Kategorie starší žáci (1999 a ml.) 
švýcarským systémem na 7 kol 
tempem 2 × 25 min. na partii, 
kategorie mladší žáci (2006 a ml.) 
švýcarským systémem na 9 kol 
tempem 2 × 20 min. na partii.
Jan Veselský, jave9@seznam.cz
sksmichov.wz.cz

3. 12. 2017
2. ligy – 4. kolo
www.chess.cz

3. 12. 2017
Tábor. Čertovské šachy. Turnaj 
dvojic, kdy alespoň jeden z dvo-
jice musí být mladší 15 let (2001 
a ml.), 1.–4. kolo 2 × 15 minut, 
5.–7. kolo 2 × 20 minut.
Jaroslav Odehnal, Tel.: 602 840 598
sachklub.tabor@seznam.cz 

9. 12. 1987 

Hikaru Nakamura

Třicetiny oslaví Hi-
karu Nakamura, 
americký velmistr, 
dlouholetý př í-
slušník absolutní 
světové špičky. Ve 
stejný den v roce 
1947 se narodil 

legendární trenér Mark Dvorecký.

9. 12. 2017
Velké Losiny. O Losinského kap-
ra. Turnaj hraný v rámci seriálu 
Grand-Prix ČR v rapid šachu, 

Švýcarským systémem na 9 kol, 
2 × 15 min + 3 s/tah.
Petr Viktorin, Tel.: 602 546 452
viktorin@ceramtec.cz

9. 12. 2017
Plzeň. Memoriál prof. Miroslava 
Šimandla. Turnaj v rapid šachu 
švýcarským systémem na 9 kol, 
tempem hry 2 × 25 minut na partii.
Martin Nozar, Tel.: 377 638 726
nozar@rti.zcu.cz

10. 12. 2017
1. ligy – 4. kolo
www.chess.cz

10.–19. 12. 2017
Ahmedabad (Indie). Olympiáda 
mládeže do 16 let.
www.fide.com

14.–17. 12. 2017
Malenovice. Talent CUP 2017. 
Turnaj A pro hráče 2002 a ml. 
švýcarským systémem na 7 kol, 
2 × 60 minut + 30 s/tah na partii, 
turnaje B (2006 a ml.) a C (2008 
a ml.) švýcarským systémem na 
9 kol, 2 × 45 minut + 30 s/tah na 
partii. Výsledky turnajů budou 
započítany na FIDE ELO.
Andrea Štěpánová, Tel.:737 120 048
a.stepanova@chessfm.cz
www.chessfm.cz

14.–18. 12. 2017
Katovice (Polsko). Mistrovství Ev-
ropy v bleskovém šachu a rapid 
šachu. 
www.europechess.org

16. 12. 2017
Brno. O přeborníka Králova Pole. 
Turnaj mládeže (2004 a mladší) 
švýcarským systémem na 7 kol 
tempem 2 × 15 minut na partii.
Rudolf Moulis
Rmoulis@email.cz
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