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CAPABLANCŮV MEMORIÁL

V HAVANĚ VÍTĚZÍ AMERIČAN SHANKLAND 
Suverénním vítězem letošního 
Capablancova memoriálu se stal 
americký velmistr Sam Shankland. 
V turnaji šesti velmistrů systémem 
každý s každým dvoukolově vybo-
joval 7,5 bodu a druhého ruského 
velmistra Dreeva nechal za sebou 
o 1,5 bodu. Třetí skončil s 5,5 bodu 
Španěl David Anton Guijarro.

pokračování na straně 5

CARUANA PRO CHARITU

Fabiano Caruana při charitativní akci

Hvězda Italoameričana Fabiana 
Caruany stále svítí velmi vysoko, již 
delší dobu patří mezi to nejlepší, co 
světový šach má, v listopadu navíc 
dostane možnost v zápase s obháj-
cem titulu mistra světa Magnusem 
Carlsenem vystoupit na stupínek 
nejvyšší – stát se mistrem světa. Mi-
nulou neděli byl ale Fabiano v New 
Yorku hlavní tváří charitativní akce, 
jejíž výtěžek byl věnován laboratoři 
pro výzkum rakoviny vaječníků. 
Součástí akce byl bleskový turnaj 
velmistrů (turnaj za účasti 20 vel-
mistrů vyhrál GM Dlugy), simul-
tánky, partie dvojic a také aukce 

šachových předmětů. Fabiano Caru-
ana k tomu na svém twitteru napsal: 
„Bylo skvělé navštívit tuto charita-
tivní akci a pomoci ke zvýšení pově-
domí o rakovině vaječníků.“

MISTRYNÍ SVĚTA ŽEN JU WENJUN

Ju Wenjun

Ju Wenjun vy-
hrála v zápase 
o titul mistryně 
světa nad obháj-
kyní titulu Tan 
Zhongyi 5,5 : 4,5 
a stala se novou 
mis t r yn í  svě t a 

v šachu. V poslední desáté partii 
za nepříznivého stavu 4 : 5 vsadila 
Tan Zhongyi vše na jednu kartu, 
černými riskantně otevřela pozici 
(19…g5), Ju Wenjun ale všechny 
hrozby pokryla a i když měla velké 
šance přidat celý bod, vše podřídila 
jedinému cíli – partii dovést k remí-
ze.  To se jí také podařilo a stala se 
17. mistryní světa žen v šachu.

ŠACHOVÉ PROGRAMY

ALIEN CHESS
Přes tř i roky 
pracoval český 
velmistr Štěpán 
Žilka na svém 
p roj e k t u  n a -
zvaném Alien 
Chess. Nejed-
ná se o žádné 

šachy s mimozemšťany, ale 
o velmi pěknou a propraco-
vanou šachovou aplikaci pro 
operační systém Android. Ke 
stažení je na Google play a je 
ZDARMA! Základní funkcí je 
práce s databází partií: rychlé 
vyhledávání partií, analýza 
pomocí  programu Stock- 
fish 9, velmi vydařený je strom 
variant a především pohyb 
v něm. Jednoduché je také ko-
mentování partií včetně exportu 
do mnoha formátů. Ti, kteří se 
chtějí učit nová zahájení, jistě 
ocení trénink zahájení formou 
hledání nejčastěji hraných tahů 
s následným vyhodnocením 
chyb. U každého zahájení je 
navíc možno pustit si off-line 
video. Možnost jednoduché 
a rychlé přípravy zahájení na 
soupeře využijí především sil-
nější hráči. Aplikace mimo jiné 
dokáže srovnat vlastní i soupe-
řovy hrané varianty zahájení 
a nabídne nejpravděpodobnější 
varianty. Kromě toho ukáže také 
soupeřovy tahy mimo hlavní 
linie teorie. 

pokračování na straně 2
Američan Sam Shankland krátce po výhře 
na americkém šampionátu zaznamenal další 
výrazný úspěch.
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CHESS MASTERS VIENNA 2018

Pavel Šimáček

Na  u z av ře n é m 
velmistrovském 
turnaji Chess Mas- 
ters Vienna 2018 
ve Vídni skončili 
oba čeští zástupci 
mimo medailové 
pozice. Pavel Šimá-

ček se nakonec s 5 body dostal na 
+1 a obsadil čtvrté místo, druhý náš 
zástupce Richard Biolek ml. získal 
o půl bodu méně, což mu stačilo 
na konečné sedmé místo. Vyhrál 
Slovák GM Milan Pácher se 6 body, 
druhý skončil rakouský velmistr 
David Shengelia s 5,5 bodu a třetí 
místo s 5 body bral další Rakušan 
FM Marc Morgunov. V sedmém 
kole náš reprezentant Richard Bio-
lek předvedl bleskový přepad:

RICHARD BIOLEK jr. (2445)  
vs. FLORIAN SCHWABENEDER (2446)
Chess Masters Vienna,
Vídeň (Rakousko)
7. kolo, 18. 5. 2018

XABCDEFGHY

8rsn-+k+-tr(

7zpp+-vlp+p'

6-wqpsnp+pzP&

5+-+-sN-+-%

4-+-zP-+P+$

3+-+-+Q+-#

2PzPPvL-zP-+"

1+-mKR+L+R!

xabcdefghy

Černý rozehrál Skandinávskou po-
divně, bílý toho rychle využil: 
15.c4! 
Hrozba c5 rozhoduje. Nejde totiž 
15…Dxd4 pro 16.Sc3 De4 17.Vxd6 
Dxf3 18.Jxf3 Sxd6 a 19.Sxh8+–.
15…c5 
Na ústup dámy, např. 15…Dc7, 
přijde 16.c5 Jc8 17.Dxf7+ Kd8 
18.Dxe6 s jasnou výhodou. 
16.b4!
A teď již vstupu pěšce na c5 nelze 
bránit a partie rychle končí.
16…Jc6 17.bxc5 Jxd4 18.cxb6 
Černý se vzdal, po 18…Jxf3 19.Jxf3 
končí bez figury. Rychlý proces! 
1–0

FIRST SATURDAY S PLÁTEM

Vojtěch Plát

Květnového za-
vřeného velmist-
rovského turnaje 
F i r s t  S a t u rd ay 
v Budapešti se 
zúčastnil český 
velmistr Vojtěch 
Plát. S 5 body ho 

sice jen půl bodu dělilo od prvního 
Inda Akshata Khamparii, ale bylo 
z toho jen konečné 6. místo. 

VE FINIŠI DUDA

Jan-K. Duda

P ř e b o r n í k e m 
Po lsk a  se  s t a l 
s 6,5 bodu dvace-
tiletý polský vel-
mistr Jan-Krzysz-
tof Duda. O svém 
triumfu rozhodl 
v mezi pátým a os-

mým kolem, kdy všechny partie 
vyhrál. Druhé místo vybojoval 
s bodovým odstupem Kacper Pio-
run. Ten naopak kraloval v první 
polovině turnaje (4,5 z 5), ale na 
druhé místo se propadl po porážce 
v předposledním kole právě od 
Dudy. Třetí místo obsadil s 5 body 
Jacek Tomczak. V sedmém kole 
Duda využil svoji výhodu velmi 
poučně:

JAN-KRZYSZTOF DUDA (2724)  
vs. DANIEL SADZIKOWSKI (2588)
Mistrovství Polska, 7. kolo
18. 5. 2018

XABCDEFGHY

8r+-+r+-mk(

7zppzp-+-zp-'

6-+-+Psn-zp&

5+-+P+-+-%

4-+-+-+-zP$

3zP-+-zPRzPK#

2-zP-+-+-+"

1tR-vL-+-+-!

xabcdefghy

Bílý má sice o dva pěšce více, 
ale vypadá to, že d-pěšec padne 
(26.Vf5 Vad8), pak by byl na řadě 
i e-pěšec. Bílý to vyřeší elegantně…
26.Vxf6! 
…obětí kvality! 

pokračování ze strany 1

ŠACHOVÉ PROGRAMY

ALIEN CHESS

Velkou předností aplikace je 
„strategický balíček“.

Další z užitečných funkcí apli-
kace je „strategický kurz“. Ten 
vám v každé pozici ukáže nej-
používanější manévry, pole, na 
která naše figury patří, a ukáže 
i postupy, které jsou v dané po-
zici špatné. V aplikaci nechybí 
ani trénink taktiky, trénink kon-
covek včetně možnosti jejich 
vyhledávání v databázi. Doplň-
kovými funkcemi aplikace jsou 
videoblogy, jejich přehrávání 
i ukládání (zatím tedy jen s vi-
deoblogy autora programu), no-
vinky ze světa šachu, kalendář 
šachových akcí (zatím prázdný) 
a odkazy na šachové servery. 
Jistě vás zaujme také šachové 
pexeso.
Aplikace má velikost 700 MB, 
starší mobilní zařízení tedy tak 
mohou mít s instalací problé-
my, používaná angličtina dává 
tušit, že aplikace má „světo-
vé ambice“. Co by se kromě 
„porodních chybiček“ dalo 
aplikaci vytknout, že je trochu 
komplikovanější orientace 
v programu (autor uvádí, že 
aplikace obsahuje 100 různých 
obrazovek), rozhodně doporu-
čujeme podívat se před spuš-
těním na instruktážní video na 
youtube.com. Otázkou je také, 
nakolik je nutno mít součástí 
aplikace kalendář a šachové 
novinky a zda vůbec budou tyto 
funkce náležitě využívány. 
Ale každopádně palec nahoru 
pro Štěpána!

https://www.youtube.com/watch?v=VGLgtGkVMyo&t=2409s
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26…gxf6 27.e4
Jasný doplněk předchozí oběti, 
kryje pěšce d a uvolňuje střelce.
27…c6 28.Se3
To je ještě lepší než 28.Sxh6.
28…Vad8 29.Sd4! Kg7 
Lepší není ani 29…Vxe6 pro 
30.Vf1+–.
30.Vf1 
Konec je neodvratný, pěšce f6 krýt 
30…Vf8 nejde pro 31.e7. 
30…Vxe6 31.dxe6 Vxd4 32.e5! 
A třešnička na dortu, po 32…fxe5 
33.e7 pěšce nikdo nezastaví. 
1–0
Přebornicí Polska mezi ženami se 
stala Jolanta Zawadská před An-
nou Warakomskou (obě 6,5 bodu) 
a Monikou Sočkovou (6 bodů). 

KALKATA OPEN
Kalkata Open vyhrál domácí 
velmistr Srinath Narayanan před 
krajanem Deepanem Chakkrava-
rthym (oba 7,5 bodu z 9). Třetí 
místo obsadil se 7 body nejvýše 
nasazený hráč turnaje Angličan 
Nigel Short. Startovalo 205 hráčů 
a mezi 27 velmistry bylo hned 15 
(!) domácích indických držitelů 

titulu GM. Jedním z „neindických“ 
velmistrů byl i Slovák Mikuláš 
Maník, tomu se turnaj příliš nevy-
vedl, s 5 body obsadil až 66. místo. 

SMÍCHOVSKÝ SOUDEK
Tradičního turnaje čtyřčlenných 
družstev o Smíchovský soudek 
v pražském Staropramenu vy-
hrálo ziskem 44 bodů družstvo 
Unichessu (GM Michalík 11,5 ze 
13, IM Černoušek 12, FM Vrbata 
11, Škára 9), 42,5 bodu stačilo ke 
druhému místo „Zoufalcům“ (IM 
Kriebel 9, Svoboda 11,5, FM Vlasák 
11, GM Petr 11) a třetí místo obsa-
dilo družstvo Kobylisy A (Slovák 
6,5, IM Hinks-Edwards 9,5, For-
mánek 9,5, Kopta 10). Startovalo 
35 družstev.

FESTIVAL V ÚSTÍ

Vlastimil Sejkora

V Ústí nad Labem 
proběhl 26. ročník 
Šachového festi-
valu. Mezi řadou 
turnajů byly nej-
významnější tur-
naj seniorů hraný 
letos s hlavičkou 

MČR seniorů v rapid šachu a tur-
naj v rapid šachu zařazený do 
seriálu Grand-Prix. V rapid turnaji 
seniorů vyhrál a titul mistra ČR se-
niorů v rapidu získal se 6 body (ze 
7 možných) FM Vlastimil Sejkora 
o půlbod před IM Josefem Juřkem 
a o bod před Zdeňkem Jouklem. 
Startovalo 26 hráčů. Turnaj Grand-
-Prix měl bohužel velmi slabou 
účast – startovalo pouze 21 hráčů. 
Vítězem se stal nejvýše nasazený 
GM Vojtěch Plát s 6 body. Druhé 
místo vybojoval s 5,5 bodu IM Epa-
minondas Kourousis, třetí byl FM 
Kirill Burdalev. Pořadí Grand-Prix 
v rapid šachu po sedmi odehra-
ných turnajích stále s velkým ná-
skokem vévodí IM Vojtěch Zwar-
doň (420 b.) před GM Vladimírem 
Sergejevem (275 b.) a GM Petrem 
Neumanem (230 b.)

O POHÁR MĚSTA SÁZAVA 
Turnaj v bleskovém šachu O pohár 
města Sázava vyhrál FM Jiří Gre-
gor (12 b. z 13) před IM Pavlem Ji-
rovským (11,5) a Jindřichem Trej-
balem (9,5). Startovalo 28 hráčů.



12.–17. června
Michnův palác v Praze 

Šachový zápas velmistrů,  blicák a simultánka
pro veřejnost,  přednášky a výstava.

www.praguechess.cz

POD ZÁŠTITOU 
STAROSTY PRAHY 1 

ING. OLDŘICHA LOMECKÉHO

CEZ Chess 
Trophy 2018

David Navara vs. Ding Liren
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CAPABLANCŮV MEMORIÁL

V HAVANĚ VÍTĚZÍ AMERIČAN SHANKLAND 
pokračování ze strany 1

Na památku legendárního ku-
bánského mistra světa Joseho 
Raula Capablancy, který byl 
v době své největší slávy považo-
ván za neporazitelného a kterého 
mnozí dodnes považují za nej-
větší šachový talent všech dob, 
se v Havaně konal již 53. ročník 
turnaje hraného na jeho paměť. 
Mimochodem první ročník se 
konal roku 1962 na podnět legen-
dárního marxistického vůdce ku-
bánské revoluce Ernesto „Che“ 
Guevary. V dlouhé historii turna-
je najdeme i českou a českoslo-
venskou stopu. V roce 1971 zde 
vyhrál Vlastimil Hort a v roce 
1980 se spoluvítězem turnaje stal 
Lubomír Ftáčník. 

Pojďme ale k letošnímu ročníku. 
Do hlavního velmistrovského 
turnaje hraného každý s každým 
dvoukolově pořadatelé pozvali 
nová jména. Kromě domácích 
velmistrů Lazaro Bruzona Batis-
ty a Yusnel Bacallao Alonsa to 
byli Rusové Alexandr Rachma-
nov a Alexej Dreev, Španěl David 
Anton Guijarro a čerstvý americ-
ký přeborník Samuel Shankland.

V první polovině se na čele drže-
la dvojice Shankland, Dreev (po 
pěti kolech oba tři body), Shan-
klandovi hodně pomohla výhra 
ve druhém kole proti Bruzonovi 
Batistovi:

LAZARO BRUZON BATISTA (2664) 
vs. SAM SHANKLAND (2671) 
Capablancův memoriál
Havana (Kuba), 2. kolo, 10. 5. 2018

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-tR-+-zpk'

6p+-+pwq-tr&

5+p+l+p+-%

4-+-zP-wQ-zp$

3zP-+-+P+-#

2-zP-+-mKP+"

1+-+-+L+-!

xabcdefghy

Černý má pěšce navíc, má silného 
střelce d5, bílý má zase aktivní 
věž.
39.Ke3?!
Nepřesnost, lepší bylo 39.Vd7. 
39...h3! 
Krásné uvolnění pole h4 pro věž.
40.gxh3 Vh4 41.De5 Dg5+ 42.Kf2 
Dd2+ 43.Se2 Dxd4+ 44.Dxd4 
Vxd4 
Černý opět získal pěšce, jak ale 
vyhrát tuto koncovku, když bílý 
může získat protihru přes slabého 
pěšce a6?
45.Ke3 Vh4 46.Sf1 Kg6 47.b4?!
Nutno bylo zabránit následující-
mu tahu postupem 47.f4, na pří-
padné 47.Va7 by přišlo 47…Va4–+. 
47...f4+! 48.Kf2 Vh8
Teď musí věž spěchat na obranu 
slabiny a6 z druhé strany.
49.Va7 Va8 
V pravý čas!
50.Vc7 Kf6 51.Sd3 g5 52.Se2 Vb8 
53.Sd3 Vb6 
A bílý se vzdal, proti Vc6 a Vc3 
(nebo Vc2) s dalšími materiálními 
ztrátami není obrany.
0–1

Dreev pro změnu v pátém kole 
pěkně strategicky přehrál Antona 
Guijarra:

ALEXEJ DREEV (2653) 
vs. DAVID ANTON GUIJARRO (2646) 
Capablancův memoriál
Havana (Kuba), 5. kolo, 13. 5. 2018

XABCDEFGHY

8-+rtrlsnk+(

7+p+-+pvl-'

6-wqp+p+p+&

5zp-+pzP-+p%

4-+PzP-+-zP$

3zP-+-sNNzP-#

2-zP-wQ-zPL+"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy
Velmistr Lazaro Bruzon Batista je současnou kubánskou jedničkou; v turnaji se mu ale 
příliš nedařilo, dělil se bez jediné vyhrané partie o poslední místo.
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Bílý má prostorovou převahu, kte-
rou uplatnil velmi poučně. 
20.Sh3! 
S hrozbou 21.cxd5 cxd5 22.Vxc8 
Vxc8 a 23.Jxd5 
20...Sh6 21.Jg5 
Opět se stejnou hrozbou. 
21...Va8 
Po 21...Sxg5 22.hxg5 je černý na-
prosto paralyzován. 
22.Vc3 
Okamžitou výhodu mohl bílý zís-
kat po 22.g4±.
22...Jh7 23.f4 dxc4 24.Jxc4 Da7

XABCDEFGHY

8r+-trl+k+(

7wqp+-+p+n'

6-+p+p+pvl&

5zp-+-zP-sNp%

4-+NzP-zP-zP$

3zP-tR-+-zPL#

2-zP-wQ-+-+"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

25.Je4! 
I druhý jezdec směřuje na opěrný 
bod d6. 
25...c5 26.Jcd6+– cxd4 27.Vc7 
d3+ 28.Df2 Dxf2+ 29.Kxf2 Va6? 
Pozice černého připomíná emen-
tál, není se mu co divit, že neví, 
kam dříve skočit, ale houževna-
tější obranou bylo 29...Sf8 30.Jxe8 
Vxe8 31.Vxd3 Vac8 32.Vxb7 
a 32…Ve7, kde má sice bílý pěšce 
navíc, ale černý by zažehnal bez-
prostřední nebezpečí.
30.Jxe8 
Jednoduché řešení, bílý likviduje 
obrannou figuru a… 
30...Vxe8 31.Jd6 
…druhým jezdcem obsazuje opěr-
ný bod. Černý se nevyhne mate- 
riálním ztrátám.
31...Vb8 32.Jxf7 Sf8 33.Vxd3 Vb6 
34.Jd8
A černý se vzdal. Pěkný strategic-
ký výkon bílého!
1–0

Na startu odvetné části se výhrami 
v šestém a sedmém kole Shan-
kland dostal do trháku. V šestém 
kole to odnesl Rus Rachmanov:

SAM SHANKLAND (2671) 
vs. A. RACHMANOV (2635) 
Capablancův memoriál
Havana (Kuba), 6. kolo, 15. 5. 2018
Anglická [A13]

1.c4 e6 2.g3 d5 3.Sg2 g6 4.Jf3 
Sg7 5.d4 Jc6 6.0–0 Jge7 7.e3 0–0 
8.Jc3 b6 9.De2 Sa6 10.b3 dxc4 
11.Sa3 

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zp-zp-snpvlp'

6lzpn+p+p+&

5+-+-+-+-%

4-+pzP-+-+$

3vLPsN-zPNzP-#

2P+-+QzPLzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Tento tah je novinkou (dříve se 
hrálo logické 11.bxc4), nutno dopl-
nit, že novinkou vydařenou.
11...Ve8 12.Vac1 Dd7 13.Vfd1 
Vad8 14.bxc4 Dc8 15.Jb5 Ja5?! 
Trochu lepší bylo vrátit střelce na 
přirozené pole 15...Sb7.
16.Jd2 
Po 16.Sb4! by měl bílý výhodu. 
16...Dd7 17.Jb3! Jxb3 18.axb3 Jc8

XABCDEFGHY

8-+ntrr+k+(

7zp-zpq+pvlp'

6lzp-+p+p+&

5+N+-+-+-%

4-+PzP-+-+$

3vLP+-zP-zP-#

2-+-+QzPLzP"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

19.d5! 
A černý řeší vážné problémy.
19...e5 
Po 19...exd5 by přišlo 20.Vxd5 Jd6 
21.Jxd6 cxd6 22.Vxd6±.
20.Jc3 Jd6 21.Da2! 
Další nádherný tah, hrozba Sxd6 
vynucuje ústup střelce a dáma 
na a2 stojí výborně – tlačí po 
a-sloupci a kryje všechny pěšce na 
diagonále. 

21...Sc8 22.b4 a6 

XABCDEFGHY

8-+ltrr+k+(

7+-zpq+pvlp'

6pzp-sn-+p+&

5+-+Pzp-+-%

4-zPP+-+-+$

3vL-sN-zP-zP-#

2Q+-+-zPLzP"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

23.c5! 
I druhý pěšec jde přes polovinu 
šachovnice.
23...Jb5 24.Jxb5 Dxb5 25.Dc2 e4 
26.Sf1 Dd7 27.d6! 
Černý není schopen postupu pěš-
ců čelit!
27...bxc5 28.bxc5 cxd6 29.Vxd6 
Dc7 30.Vxd8 Dxd8

XABCDEFGHY

8-+lwqr+k+(

7+-+-+pvlp'

6p+-+-+p+&

5+-zP-+-+-%

4-+-+p+-+$

3vL-+-zP-zP-#

2-+Q+-zP-zP"

1+-tR-+LmK-!

xabcdefghy

31.Da4!+–

Španělský velmistr Anton Guijarro o třetím 
místě rozhodl zlepšeným výkonem ve 
druhé polovině turnaje.
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S hrozbou především 32.Vd1 
a také Sxa6. 
31...h5? 
Rezignace, ale ani lepší Sf8 už 
nepomůže.
32.Vd1 De7 33.c6 Dc7 34.Sd6 
Db6 35.c7 
A volný pěšec rozhoduje partii.
35...Ve6 36.Sf4 g5 37.Vd8+ Kh7 
38.Vxc8 gxf4 39.Dd7 fxe3 40.Vb8 
Efektní závěr byl po 40.Vh8+ Sxh8 
41.c8D, ale tah v partii samozřej-
mě vyhrává také.
40...exf2+ 41.Kg2 De3 42.Dxf7! 
Kryje poslední hrozbu bílého – 
věčný šach přes f3 a g4, černému 
nezbylo nic jiného než složit 
zbraně. 
1–0

Shankland pak v posledním 
kole ještě výhrou podtrhl svoji 
suverenitu a vyhrál s náskokem 
1,5 bodu. Druhé místo nakonec 
s bilancí dvou výher a osmi remíz 
udržel Dreev, kterému stačilo se 
jen druhou polovinou „proremi-
zovat“. S půlbodovým odstupem 
v konečném pořadí skončil Špa-
něl Anton Guijarro, který v prv-
ní polovině turnaje uhrál jen 
1,5 bodu, tu druhou zahájil třemi 
výhrami v řadě a posledním kole 
v přímém souboji s Dreevem 
o druhé místo měl ve věžové kon-
covce pěšce navíc:

DAVID ANTON GUIJARRO (2646)  
vs. ALEXEJ DREEV (2653)
Capablancův memoriál
Havana (Kuba), 10. kolo, 19. 5. 2018

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7+R+-+p+p'

6-+-+-+p+&

5+-+-+-+-%

4P+-zP-+-+$

3+-+-tr-+-#

2-+-+-+PzP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

V odvetě vzájemného souboje si 
Španěl již počínal daleko lépe, 
pozice černého vypadá ohrožená, 
Dreeva ale jen tak něco nerozhodí.
25…Ve2! 26.a5 Vc8! 
V koncovce musí být věž aktivní, 
to ale 49letý Dreev samozřejmě ví!
27.a6 
Vlastně jedinou možnosti, jak za-
bránit řádění obou věží na druhé 
řadě, je 27.Kh1 Vcc2 28.Vg1, ale po 
28…Va2 by bylo jasné, že jeden 
z pěšců padne a partie by skončila 
remízou.
27...Vcc2! 
A bílý nezabrání věčnému šachu 
od věží na 2. řadě.
28.a7 Vxg2+ 29.Kf1 Vgf2+ 30.Kg1 
Vg2+ 
½ – ½ 

Ve druhé polovině tabulky skončili 
Rus Rachmanov se 4 body (1 vý-
hra, 6 remíz a 3 porážky) a o po-
slední místo se podělili se 3,5 bodu 
oba domácí hráči. Ani jednomu 
z nich se žádnou partii vyhrát 
nepodařilo.

Capablancův memoriál pořadí
1. Samuel L Shankland USA 7½ 
2. Alexej Dreev RUS 6
3. David Anton Guijarro ESP 5½
4. Alexandr Rachmanov RUS 4
5. Alonso Yusnel Bacallao CUB 3½
5. Lazaro Bruzon Batista CUB 3½

Petr Herejk
Fotografie: archiv pořadatelů a PŠS

Druhé místo obsadil ruský velmistr Alexej 
Dreev.

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.
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KRAKOV
HRADEC KRÁLOVÉ
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12. – 16. října 
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ZAHRAJTE SI
RAPID TURNAJ
VE VLAKU
A POJEĎTE NA
VÝLET PO PĚTI
KRÁSNÝCH
MĚSTECH
STŘEDNÍ 
EVROPY. 
Bohatý cenový fond 
a luxusní speciální vlak.

Více informací najdete na webu
a facebooku Šachového vlaku.

www.praguechess.cz

kontakt:
prazska.sachova@gmail.com

Generální partner
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20.–27. 5. 2018 
Bohumín. Open Bohumín. První 
ročník mezinárodního šachového 
festivalu. Švýcarským systémem 
na 8 kol tempem klasického šachu. 
Jiří Novák, Tel.: 608 830 041 
jiri.novak@sachyorlova.cz 
www.sachyorlova.cz 

25. 5. 1868
Před 150 roky se 
narod i l  Dawid 
Janowski, polský 
( p o z d ě j i  f r a n -
couzský) šachový 
mistr, jeden z nej-
lepších hráčů pře-
lomu 19. a 20. sto-

letí. Zpětný propočet ratingu všech 
historických turnajů spočítal, že 
Janowski byl v roce 1904 po dobu 
pěti měsíců světovou ratingovou 
jedničkou. Zemřel 15. ledna 1927. 

25.–27. 5. 2018 
Ružomberok. Mistrovství Evrop-
ské unie mládeže v rapid a bles-
kovém šachu. Šampionáty mlá-
deže odstupňované dle kategorií, 
právo účasti ročníky 2002 a mlad-
ší. Švýcarským systémem na 9 kol 
tempem 2 × 20 minut + 10 s/tah 
resp. 2 × 3 minuty + 2 s/tah. 
Marek Zelnický, Tel.: +421 907 390 407 
marek@sachrbk.sk 
chessfest.sachrbk.sk 

25. 5. – 3. 6. 2018 
Praha, Strahov. Nominační turnaj 
pro Šachovou olympiádu. Uzavře-
ný turnaj o nominaci na Šachovou 
olympiádu v Batumi dvoukolovým 
systémem každý s každým. Babula, 
Krejčí, Michalík, Nguyen, Plát, Štoček. 
www.chess.cz 

26. 5. 2018
Říčany. Memorial Františka Říhy. 
Turnaj v rapid šachu, švýcarským 

systémem na 9 kol tempem 
2 × 20 minut.
Zdeněk Heger, Tel.: 724 818 143
prebor@sachovnice.eu
nss.cz

26. 5. 2018 
Litvínov. Velká cena Litvínova. 
Mezinárodní turnaj v rapid šachu. 
Švýcarským systémem na 7 kol 
tempem 2 × 20 minut + 5 s/tah. 
Luboš Bakajsa, Tel.: 777 300 075 
bakajsa@atlas.cz 
chess.cz 

26. 5. 2018 
Bohumín. Memoriál Ivana Jan-
kovce. Pamětní turnaj v blesko-
vém šachu a krajský přebor Morav-
skoslezského kraje. 
Jiří Novák, Tel.: 608 830 041 
jiri.novak@sachyorlova.cz 
www.sachyorlova.cz 

26. 5. 2018
Veselí nad Lužnicí. Memoriál P. 
Karla Traxlera. 11. ročník turnaje 
v rapid šachu na 7 kol, 2 × 25 mi-
nut na partii.
Ladislav Sýkora, Tel.: 724 040 059
l.sykora@volny.cz
veselskysach.iplace.cz

26. 5. 2018
Praha 5 – Smíchov. Smíchovská 
klání mládeže. Hraje se ve dvou 
skupinách – A (2006 a ml.) a B 
(2002 a ml.), každá skupina samo-
statně švýcarským systémem na 
7 kol 2 × 20 min. + 5 s/tah.
Vladislav Pivoňka, Tel.: 724 095 965
miky.pivonka@gmail.com

27. 5. 2018
Říčany. Říčanský dvojblesk aneb 
Holomajzna. Bleskový turnaj 
dvojic (dvojice hrají proti sobě sou-
časně). Švýcarským systémem na 
9 kol tempem 2 × 7 minut + 2 s/tah.

Zdeněk Heger, Tel.: 724 818 143
holomajzna@sachovnice.eu
nss.cz

30. 5. – 9. 6. 2018
Isola Capo Rizzuto (Itálie). Mitropa 
Cup. Tradiční turnaj deseti reprezen-
tačních týmů Evropy mužů a žen za 
účasti reprezentačních výběrů ČR. 
Tým mužů ČR bude startovat ve slo-
žení: GM Zbyněk Hráček, IM Lukáš 
Černoušek, GM Petr Hába, IM Jan 
Vykouk a IM Richard Biolek. Ženy 
ČR nastoupí v sestavě: WGM Joan-
na Worek, WFM Natálie Kaňáková, 
WFM Nela Pýchová, Jana Zpěváková 
a WCM Sofie Přibylová.
federscacchi.it/mitropa2018

2.–3. 6. 2018
Chrudim. Mistrovství České repub-
liky družstev starších žáků. Hrají 
šestičlenná družstva (4 chlapci 2003 
a ml. +1 dívka 2003 a ml. +1 mladší 
žák 2006 a ml.) švýcarským systé-
mem na 9 kol tempem 25 min. na 
partii + 10 s/t. Dále se hraje turnaj 
dvojic nejmladšího žactva (2009 
a ml.) a turnaj v rapidu jednotlivců.
Vladimír Němec
zajecice.chesspce.cz
sachy.zajecice@seznam.cz.

9. 6. 2018
Praha, hotel Juliš. Memoriál Břeti-
slava Modra, 3. ročník. Rapid tur-
naj hraný švýcarským systémem na 
7 kol, 2 × 15 minut + 2 s/tah.
Petr Zvára
petrzvara@hotmail.com
www.sachybohemians.cz

9. 6. 2018
Mosty u Jablunkova. 17. Mostecká 
věž. Turnaj Grand Prix ČR v rapidu, 
švýcarský systém na 9 kol, tempem 
2 × 13 min + 2 s/tah.
Pavel Kantor, Tel.: 724 227 238
pavel.kantor@seznam.cz
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