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NOMINAČNÍ TURNAJ

ŠTOČEK MÁ NAŠLÁPNUTO
Na zamlžených pražských výšinách 
v útrobách Strahovského stadionu 
šest kandidátů české reprezentace 
bojuje o místo na podzimní Šachové 
olympidádě. Od prvních kol se vede-
ní ujal Jiří Štoček, se čtyřmi partiemi 
do konce mu může konkurovat už 
jen o bod pokulhávající Michalík, 
a kdo se před turnajem strachoval, že 
si hráči budou jen tak dávat krátké re-
mízy, ten musí být hluboce zklamán.

pokračování na straně 4

PŘEDEHRA PŘED LONDÝNEM

Magnus Carlsen

Magnus Carlsen má 
na domácím Alti-
box Norway Chess 
co dohánět. Minulý 
rok skončil těsně 
předposlední a tlak 
domácího publika 
před blížícím se 

listopadovým soubojem o světovou 
šachovou korunu je enormní. V bles-
kovém turnaji skončil jen na skrom-
ném čtvrtém místě, když zvítězil 
Wesley So a předběhli jej i Nakamura 
a Anand, zraky obecenstva jsou však 
namířeny zejména na hlavní turnaj 
v klasickém šachu.
Tým Magnuse Carlsena ale jedno-
značně zavěsil jeho vyzyvateli do 
branky první gól. Nejenže v prvním 
kole turnaje Carlsen svého soka po-
razil, ale organizátoři americkému 
velmistrovi také doslova podpálili 
půdu pod nohama. Těsně před star-
tem turnaje se na twitteru objevila 
informace o tom, že Caruana chtěl 

několik týdnů předem odstoupit 
(pravděpodobně kvůli náročnému 
turnajovému programu), ačkoliv se 
nakonec s pořadateli dohodl. Kromě 
padoucha se záluskem na norskou 
šachovou korunu se ještě chtěl na 
poslední chvíli odhlásit Mamedjarov 
kvůli problémům se zuby (avšak 
oslovený náhradník Giri účast odmí-
tl). Buď jak buď, ze tří kol dokázal 
ve svých partiích vyhrávat právě jen 
Magnus Carlsen (porazil ještě Aron- 
jana) a svůj reparát zatím zvládá na 
jedničku s hvězdičkou.

LEGIONÁŘI VE FRANCII

Viktor Láznička

Na nejvyšší fran-
couzskou ligu od-
jeli naši nejlepší 
velmistři Navara 
a Láznička. Po 
pěti odehraných 
kolech z jedenácti 
jsou jejich týmy 

na čtvrté, resp. třetí pozici.
pokračování na straně 2

ZLOČIN A TREST
Kriminalitu 
mladistvých 
se v kanad-
ském Leth- 
bridgi  roz-
hodl i  řeš i t 
originálním 
způsobem – 

v minulosti již byli někteří 
delikventi odsouzeni k lek-
cím baseballu a skupina 
okolo místního profesora 
pedagogiky se nechala in-
spirovat netradičním způ-
sobem rehabilitace. Usvěd-
čená kvítka se v největším 
městě provincie Alberta 
musí místo pokuty, veřejně 
prospěšných prací či pobytu 
ve vězení zúčastnit šacho-
vého kurzu a podle lektorů 
i dohlížejících expertů se 
výchovný účinek ukazuje 
téměř okamžitě – šach učí, 
že každý špatný tah může 
mít fatální následky. Zatím 
údajně jde o klasický tré-
nink, studium všech fází 
hry a hraní vzájemných 
partií, do budoucna by ale 
recidivisté třeba museli hrát 
černými figurami jen Da-
mianovu obranu. Iniciátoři 
doufají, že se jim v budouc-
nu podaří nonkonformní 
program rozšířit i do ostat-
ních koutů země.

Jiří Štoček dominuje.

1. ČERVNA 2018 ROČNÍK XII. 22



22 • ROČNÍK XII. • 1. ČERVNA 20182
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Oba naši hráči získali po třech 
bodech, přičemž Láznička si jed-
nou vybral volný den. Nenápadně 
se také šplhá zpět po ratingovém 
žebříčku – aktuálně nahraným 
ratingem dokonce splnil jednu 
z podmínek pro získání motivač-
ní ceny Šachového svazu. Začíná 
nová éra vzestupu Viktora Čističe?

RUSOVÉ DOMINUJÍ V POJKOVSKÉM

Boris Gelfand

Tradiční turnaj 
p o d  z á š t i t o u 
exmis t ra  svět a 
Karpova v měs-
tečku Pojkovský 
na  S ib i ř i  vede 
ruský trojlístek 
Nepomňaščij, Ja-

kovenko a Fedosejev. Pro českého 
diváka je zajímavá účast Borise 
Gelfanda, držícího se hned v závě-
su za vedoucí trojicí, který v srpnu 

přijede do Nového Boru sehrát 
zápas s českou dvojkou na tradiční 
Novoborské šachové Corridě.

BADEN-BADEN TRIUMFUJE

Fabiano Caruana

D o d a te č n ý  z á -
pas o titul mistra 
německé šacho-
vé  B u n d e s l i g y 
skončil jasně ve 
prospěch favoritů 
soutěže Baden-
-Badenu. Zatímco 

němečtí mistři nenechali nic ná-
hodě a přijeli téměř v plné sestavě 
(včetně Caruany, Vachier-Lagrava 
či Ananda), Solingen souhlasil 
s termínem, kdy nemohla dorazit 
polovina jeho základní sestavy, 
a přestože zápas nakonec skončil 
nejtěsnějším vítězstvím jejich na-
šlapaného soupeře, výrazně silněj-
ší Baden-Baden měl vše pod kon-
trolou a spíše zápas mohl skončit 
ještě výraznějším výsledkem.

CARLSEN V NBA

Klay Thompson

G o l d e n  S t a t e 
Warriors, favori-
zovaní f inalisté 
l e tošn í  sezóny 
americké basket-
balové NBA, si na 
své vítězné tažení 
př izval i  s traté-

ga ze všech nejpovolanějších, 
mistra světa Magnuse Carlsena. 
Stejně jako norský velmistr je 
vášnivým fanouškem basketbalu, 
křídlo Válečníků Klay Thompson 
je zaníceným šachistou. S mis-
trem světa po zápase rozebral 
své rozehrané partie s ostatními 
na šachovou vlnu naladěnými 
spoluhráči a ačkoliv se považuje 
za nejlepšího šachistu oakland-
ského týmu, nešetřil Carlsena 
chválou. „Je chytrý, ne, on je 
génius. Mohl by se mnou hrát 
naslepo a pozpátku a stejně by 
mne porazil.“

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM

K N I H Y  P R A Ž S K É  Š A C H O V É  S P O L E Č N O S T I

Salo
Flohr
Měl jsem bojovat!
Biografie a partie Salo Flohra 
a výsledky a partie z turnaje, 

hraného na jeho počest

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 
Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné
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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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NOMINAČNÍ TURNAJ

ŠTOČEK MÁ NAŠLÁPNUTO
pokračování ze strany 1

Kvalifikační turnaj nemá co do 
síly, formátu a sportovního ná-
boje v České republice obdoby. 
Šest kandidátů reprezentace, vel-
mistři Babula, Krejčí, Michalík, 
Nguyen, Plát a Štoček hrají sys-
témem dvakrát každý s každým 
o místo v české reprezentaci na 
Šachové olympiádě v gruzínském 
Batumi. Pro diváky je navíc zajiš-
těn komentovaný přenos (v režii 
Štěpána Žilky a Petra Piska) na 
webu a pro český šach je tak turnaj 
opravdovým svátkem.

Na druhou stranu, chcete-li si jako 
správný šachový rowdie vychutnat 
partie zblízka a na vlastní oči, mu-
síme vás důrazně varovat, apelovat 
na váš pud sebezáchovy a tvrdo-
hlavému čtenáři alespoň doporučit 
využití služeb šachových šerpů. 
Zatímco do základního tábora pod 
úpatím megalomanského stadio-
nu, proslaveného pořádáním spar-
takiád, ještě vedou linky pražské 
MHD, záverečný strmý výstup do 
hrací místnosti je nejnáročnější 
částí a v přilehlé zástavbě může-
te natrefit na mnoho fanoušků 

bezradně bloudících mezi identic-
kými betonovo-panelovými bloky.

Překonáte-li všechny nástrahy 
nebezpečné cesty – přeskočíte zá-
vory na vrátnici a dojdete na konec 
nenápadné dlouhé temné chodbič-
ky – uzříte všech šest gladiátorů 
v plné zbroji a kráse. Prostory jsou 
jediným mínusem jinak výborné 
akce a nevyhnete se kuriózním 
obrázkům, kterak se třeba jeden 
z velmistrů z vyhřáté ošuntělé 
místnůstky utíká naboso zchladit 
na dlaždičky na chodbě.

Šachová podívaná je to však zatím 
vynikající. Hned v úvodu zatroubil 
nástup Jiří Štoček, když dvakrát 
černými figurami sestřelil nejprve 
Vlastimila Babulu a pak Vojtěcha 
Pláta. Ani jedna z těchto dvou obě-
tí není ve své kůži, přesněji Vlasta 
vyloženě tře bídu s nouzí a z šestí 
kol uhrál pouhé dvě remízy. Vojta 
se jakžtakž dokázal zkonsolidovat 
na padesátiprocentní hranici, ale 
posuďte sami, jestli se vám jeho hra 
s vedoucím mužem průběžného 
pořadí zdá být zdravá.

VOJTĚCH PLÁT (2556)
vs. JIŘÍ ŠTOČEK (2574) 
Praha, Nominační turnaj pro 
Šachovou olympiádu
2. kolo, 26. 5. 2018
[E32] Nimcovičova indická

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 
0–0 5.Jf3 d6 6.Sg5 Jbd7 

XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zppzpn+pzpp'

6-+-zppsn-+&

5+-+-+-vL-%

4-vlPzP-+-+$

3+-sN-+N+-#

2PzPQ+PzPPzP"

1tR-+-mKL+R!

xabcdefghy

7.g4? Vojta je znám svými origi-
nálními nápady, ale se silnějšími 
hráči obvykle volí spíše zdrženli-
vou taktiku – navíc výpad g2–g4 
se v kombinaci se střelcem na g5 
vůbec nehodí…
7…c5 J is těže  odvážný po-
stup g-pěšce není okamžitě 

Hrací místnost v útrobách Strahovského stadionu

Vojtěch Plát neumí najít svou hru.
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vyvratitelný, ale černý postupuje 
podle klasické zásady „na útok na 
křídle udeř v centru“.
8.a3 Sxc3+ 9.Dxc3 b6 10.Vd1 To 
asi také není ideální tah, protože 
věž je na d1 pod úderem černého 
jezdce.
10…Je4!? 11.De3 Relativně nej-
lepší bylo asi přeci jen 11.Sxd8 
Jxc3, i když kvůli visící věži d1 
musí bílý přijmout horší struktu-
ru a koncovku 12.bxc3 Vxd8ł. To 
by ale znamenalo dlouhé utrpení 
v horší koncovce, pěšci přece jen 
netahají zpátky, a Vojta byl viditel-
ně v módu berserk.
11…Jxg5 12.Jxg5 Sb7 13.Vg1 
Další nepříliš estetický tah. Teď 
má bílý sice lepší strukturu než 
v předchozí variantě, ale jeho král 
uvízl ve střední hře v centru a při-
šel o práva obou rošád.
13…Vc8 14.f4 d5

XABCDEFGHY

8-+rwq-trk+(

7zpl+n+pzpp'

6-zp-+p+-+&

5+-zpp+-sN-%

4-+PzP-zPP+$

3zP-+-wQ-+-#

2-zP-+P+-zP"

1+-+RmKLtR-!

xabcdefghy

Znovu stejný obrázek, bílý hraje 
až příliš násilně a na logickou hru 
v centru by to nemělo stačit.

15.Sg2 Jf6 16.dxc5 Vxc5 17.cxd5 
exd5! Trochu nestandardní řešení, 
ale uvědomte si prosím, že na e1 
se nachází bílý král! Proto černý 
otevírá sloupec věži.
18.Sf3 Ve8 19.Dd3 Dc8! Jemně 
chystá aktivizaci střelce přes a6.
20.Jxf7!?

XABCDEFGHY

8-+q+r+k+(

7zpl+-+Nzpp'

6-zp-+-sn-+&

5+-trp+-+-%

4-+-+-zPP+$

3zP-+Q+L+-#

2-zP-+P+-zP"

1+-+RmK-tR-!

xabcdefghy

Je jasné, že pokud se nestane 
něco drastického, bílý nemá šanci 
kormidlo partie zvrátit, objektivita 
oběti stranou.
20…Kxf7 21.g5 Je4 22.Sg4 
Dc7 23.Dh3 Kg8 24.Se6+ Vxe6 
Mnohem důraznější bylo strohé 
24…Kh8 25.Sf5 g6! 26.Sxg6, kdy 
sice bílý získal alespoň pěšce, 
ale jeho útok zamrznul a po 
26…Vc1–+ je pod matem bílý král.
25.Dxe6+ Df7 Jirka zahrál hodně 
na jistotu, méně figur, méně sta-
rostí, a je pravda, že dominantní 
pozice jezdce e4 stačí na rozhodu-
jící převahu i při menším rozdílu 
materiálu.
26.De5 Vc8! Opět míří na magický 
sloupec e.
27.f5 Ve8 28.Df4 Dh5 29.Vg4 Sa6 
30.e3

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7zp-+-+-zpp'

6lzp-+-+-+&

5+-+p+PzPq%

4-+-+nwQR+$

3zP-+-zP-+-#

2-zP-+-+-zP"

1+-+RmK-+-!

xabcdefghy

Všemi silami se bílý snaží zamezit 
přístup k poli e2, ale je cítit, že 

se prochází na velmi tenounkém 
ledě.
30…Jc5! 31.Df3 Jd3+ Bílý sice 
uhnul z vidličky dámě, ale šach na 
d3 buď stojí materiál, nebo vyhání 
jeho krále do divočiny.
32.Vxd3 32.Kd2 Dxh2+ je podob-
ně mizerné.
32…Sxd3 33.Dxd5+ Kh8–+ Figura 
sice stála dva pěšce, ale koordina-
ce a nebezpečné postavení Jeho 
Veličenstva se počítá minimálně 
za další figuru.
34.Dd7 Sc4 35.Dd4 Vxe3+ Suché. 
Co černý sebere či vymění, o to 
přijít nemůže.
36.Dxe3 Dxg4 37.f6 De6
0–1

Rozporuplně působí rovněž hra 
Jana Krejčího, kterého si Štoček 
navlékl na svou vítěznou šňůru 
hned v zápětí. Dvakrát naplno 
ale skóroval také Peter Michalík, 
když kromě trápícího se Babuly 
obral také benjamínka turnaje 
Vana Nguyena. Klíčový moment 
tak logicky přišel v souboji nastar-
tovaných Štočka a Michalíka, kdy 
prvně jmenovaný dokázal černými 
v dlouhé koncovce těsně uniknout 
z lopaty slovenského velmistra při-
ženěného pod českou vlajku a uti-
šit tak apetit svého ambiciózního 
pronásledovatele.

Od Vana mnoho lidí (včetně va-
šeho komentátora) očekávalo po 
výborném výsledku na letošním 

Vlastimil Babula se trápí. Peter Michalík číhá na svou šanci.
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Mistrovství Evropy více bodů na 
kontě, jeho hra však zatím z ně-
jakého důvodu působí křehce 
a dostává se do nepříjemných ča-
sových tísní. V pátém kole zapsal 
do tabulky druhou nulu, když 
nakonec nezvládl dlouhatánskou 
věžovou koncovku. Až do samot-
ného závěru nicméně byla partie 
mimořádně poučná – triviální chy-
by chodí nejen po lidech, ale i po 
velmistrech.

JIŘÍ ŠTOČEK (2574)
vs. THAI DAI VAN NGUYEN (2549) 
Praha, Nominační turnaj 
pro Šachovou olympiádu 
5. kolo, 29. 5. 2018
[A06] Anglická hra

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+k+K+-'

6-+R+-zP-+&

5+-+P+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-zp-+-+-+"

1+r+-+-+-!

xabcdefghy

77.Vc2! Van v předchozím průbě-
hu nevyužil všechny svoje šance 
a v obtížné věžové koncovce nepo-
kračoval nejlépe – v pozici na dia-
gramu je již bílá pozice vyhraná. 
Bílá věž oproti všem poučkám stojí 
v této konkrétní situaci nejlépe na 
druhé řadě, protože kupříkladu 
z pole g2 bude schopna jak držet 
na uzdě pěšce b2, tak připravit 
manévr Kf7–g7 a postup f-pěšce.

77…Kd6 78.Vd2 Kc7 79.Kf8?? 

XABCDEFGHY

8-+-+-mK-+(

7+-mk-+-+-'

6-+-+-zP-+&

5+-+P+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-zp-tR-+-+"

1+r+-+-+-!

xabcdefghy

Strašlivá hrubá chyba jako z kníž-
ky „Tragikomedie v koncovce“ 
Marka Dvoreckého.
Triviálně vyhrávalo již naznačené 
79.Vg2 s další Kg7 a neodvratným 
postupem pěšce vpřed.
79…Kd6?? Dvojchyba, teď se bílý 
dokáže navrátit k původnímu 
plánu.
79…Vf1! 80.Vxb2 Vxf6+ 81.Ke7 
Vh6! 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-mk-mK-+-'

6-+-+-+-tr&

5+-+P+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-tR-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

vede do klasické teoretické remí-
zy, kdy kvůli černé věži otravující 
bílého monarchu zboku nemůže 
bílý zvítězit, třeba 82.Vc2+ Kb6 
83.d6 Vh7+ 84.Ke8 Vh8+ 85.Kf7 
Vh7+ 86.Kg6 Vd7 87.Vd2 Kc6= 
a černý se drží.
80.f7 Kd7 81.Vg2
1–0

Štoček si tak do druhé půle vypra-
coval jednobodový náskok a klid-
né první kolo odvet, kdy všechny 
partie skončily remízou, mu hraje 
do karet a jediný, kdo jej může 
reálně ohrozit, je Michalík – ve 
vzájemné partii však bude proti 
lídrovi hájit černé tentokrát on 
a po utrpení v první partii mu urči-
tě bude chtít oplatit Štoček stejnou 
mincí. 

Nominační turnaj
pořadí po 6. kole

rtg body
1. Jiří Štoček 2574 5
2. Peter Michalík 2560 4
3. Jan Krejčí 2582 3
4. Vojtěch Plát 2556 3
5. Thai Dai Van Nguyen 2549 2
6. Vlastimil Babula 2556 1

IM Tadeáš Kriebel

Čas Vana Nguyena teprve přijde.

PRAHA
OSTRAVA
VARŠAVA
KRAKOV
HRADEC KRÁLOVÉ
PRAHA

12. – 16. října 
2018

ZAHRAJTE SI
RAPID TURNAJ
VE VLAKU
A POJEĎTE NA
VÝLET PO PĚTI
KRÁSNÝCH
MĚSTECH
STŘEDNÍ 
EVROPY. 
Bohatý cenový fond 
a luxusní speciální vlak.

Více informací najdete na webu
a facebooku Šachového vlaku.

www.praguechess.cz

kontakt:
prazska.sachova@gmail.com

Generální partner
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HRADEC KRÁLOVÉ
PRAHA

12. – 16. října 
2018

ZAHRAJTE SI
RAPID TURNAJ
VE VLAKU
A POJEĎTE NA
VÝLET PO PĚTI
KRÁSNÝCH
MĚSTECH
STŘEDNÍ 
EVROPY. 
Bohatý cenový fond 
a luxusní speciální vlak.

Více informací najdete na webu
a facebooku Šachového vlaku.

www.praguechess.cz

kontakt:
prazska.sachova@gmail.com

Generální partner

091 Boris Vlakosach cestina 11_1_Sestava 1  11.01.18  13:08  Stránka 1



22 • ROČNÍK XII. • 1. ČERVNA 20188

25. 5. – 3. 6. 2018
Praha, Strahov. Nominační tur-
naj pro Šachovou olympiádu. 
Uzavřený turnaj o nominaci na 
Olympiádu v Batumi dvoukolo-
vým systémem každý s každým. 
Babula, Krejčí, Michalík, Nguyen, 
Plát, Štoček.

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

2.–3. 6. 2018
Chrudim. Mistrovství České 
republiky družstev starších 
žáků. Hrají šestičlenná družstva 
(4 chlapci 2003 a ml. +1 dívka 
2003 a ml. +1 mladší žák 2006 
a ml.) švýcarským systémem na 
9 kol tempem 25 min. na partii   
Dále se hraje turnaj dvojic nej-
mladšího žactva (2009 a ml.) a tur-
naj v rapidu jednotlivců.
Vladimír Němec
sachy.zajecice@seznam.cz
zajecice.chesspce.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
sachybohemians.cz 

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

10. 6. 2018
Brno. Bleskový den Mirka Jurky. 
Turnaj v bleskovém šachu na po-
čet Miroslava Jurky. Švýcarským 
systémem na 15 kol.
Neklan Vyskočil
Tel.: 774 256 842
neklanv@seznam.cz
nss.cz 

12.–17. 6. 2018
Praha. ČEZ Chess Trophy. Šacho-
vý festival zahajuje 12. června ote-
vřeným bleskovým turnajem na 
střeše paláce Lucerna, pokračuje 
zápasem supervelmistrů Navary 
a Dinga v Michnově paláci na 
Kampě a doprovodnými simultán-
kami, přednáškami či výstavou.
prazska.sachova@gmail.com
praguechess.cz

16. 6. 2018
Rajnochovice. Open bleskový tur-
naj. Krajský přebor v bleskovém 
šachu Zlínského kraje, švýcar-
ským systémem na 13–15 kol tem-
pem 2 × 4 minuty + 2 s/tah. 
Jiří Uhlíř st.
Tel.: 739 293 780
jurauhlir@seznam.cz
nss.cz 

16. 6. 2018
Mašov. O Rohozecký soudek. 
7. ročník otevřeného přeboru Tur-
nova v rapid šachu jednotlivců. 
Švýcarským systémem na 9 kol 
tempem 2 × 12 minut + 3 s/tah.

Tomáš Ďúran
Tel.: 608 079 598
tomas.duran@seznam.cz
sachy.org 

16. – 24. 6. 2018
Teplice. Teplice Open. Třináctý 
ročník mezinárodního šachového 
turnaje a přebor Ústeckého šacho-
vého svazu. Mezinárodní turnaj 
s vynikající českou i zahraniční 
účastí, švýcarským systémem na 
9 kol klasickým tempem.
Pavel Kirs
p.kirs@seznam.cz
tepliceopen.cz

21. – 29. 6. 2018
České Budějovice. MČR žen. Uza-
vřené mistrovství České Republiky 
žen, 9 kol systémem každá s kaž-
dou v klasickém tempu.
chess.cz 

21. – 29. 6. 2018
České Budějovice. Šachový fes-
tival České Budějovice. Tradiční 
soubor uzavřeného velmistrovské-
ho turnaje a mezinárodních FIDE 
Openů v klasickém šachu.
Jiří Havlíček
Tel.: 775 142 262
sachovaskola@qcc.cz 
qcc.cz 

22. – 24. 6. 2018
Konopiště. Konopiště Garden 
Chess Open. Turnaj družstev v za-
hradním šachu.
sachklub.cz 
sachklub.tabor@seznam.cz 

23. 6. 2018
Hrad Lipnice. O šachového krále. 
Švýcarským systémem na 9 kol tem-
pem 2 × 15 minut pro každého hráče.
Lucie Fenclová
Tel.: 731 590 952
lucie.fencl@email.cz
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