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PODVODY NA TURNAJÍCH

LONDÝN MÍSTEM ZASLÍBENÝM

GM ZA PÁR ŠLUPEK

GM Magnus Carlsen

GM Naumkin dostal od soudu půlroční
distanc.

Podvádění v šachu je v poslední
době spojováno především s používáním elektroniky. V Itálii se
však objevila kauza, ve které šlo
o jiný způsob nesportovního chování. Praktiky prodávání zápasů
člověk čeká spíš ve fotbale, čtyři
italští šachisté však byli obviněni
ze stejných skrupulí. Tři ze čtyř
obviněných hráčů byli potrestáni
pozastavením činnosti. K prohřeškům mělo dojít hlavně na šachovém festivalu v Montebelluně
v lednu 2017. Devatenáctiletému
IM Pieru Luigi Bassovi byla činnost pozastavena na pět měsíců,
dvaapadesátiletý GM Igor Naumkin byl potrestán na šest měsíců
a dvaatřicetiletý IM Angelo Damia
na sedm měsíců. A. Damia se
měl provinit na jiném turnaji již
dříve. Čtyřiadvacetiletý IM Andrea Stella, který získal na tomto
turnaji velmistrovskou normu byl
pouze pokárán a vyzván k tomu,
aby své chování neopakoval.
Federální soud prvního stupně
italské šachové federace dokázal,
že I. Naumkin nabídl protihráči
vítězství za 200 eur.
pokračování na straně 2
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Dohodnuto! Místo příštího zápasu
o titul mistra světa v šachu bylo
zveřejněno na soukromém večírku
v Kensingtonu v Londýně. A právě Londýn bude místem konání
této vrcholné akce. Na večírku
byl zvláštním hostem úřadující
mistr světa Magnus Carlsen. Nor
v rozhovoru vzpomněl, že první
zápas o titul mistra světa byl mezi
Garrim Kasparovem a Vladimirem
Kramnikem v roce 2000 byl právě
v Londýně. Poté si ještě uvědomil
a doplnil, že tento zápas nebyl

organizován pod hlavičkou FIDE.
Zápas je naplánován na 9.–28. listopadu 2018 a bude se hrát opět
na 12 partií klasickým tempem
a poté v případě potřeby zrychlenými tempy. Obhajovat titul bude
Magnus Carlsen, jeho vyzývatelem
se stane vítěz Turnaje kandidátů
2018, který je na programu v březnu a hrát se bude v Berlíně.

NENÍ NASLEPO JAKO NASLEPO

Specialista ve
hře na slepo GM,
uzbecko-americký
velmistr Timur Garejev má za sebou
další zajímavou
výzvu. V pořadu
Timur Garejev
ruské televize dostal 5 minut na to, aby si prohlédl
48 šachovnic s různými pozicemi
náhodně vybranými počítačem.
pokračování na straně 2

BANKOVNÍ FESTIVAL

ŠACHY V LUXUSNÍCH PALÁCÍCH

Všechny tři turnaje i soutěž družstev
Bankovního šachového festivalu vyhráli reprezentanti ČSOB. Bleskový
turnaj Jan Havlík, Fischerovy šachy
Petr Zvára a rapid Jiří Jirka. „Vy nejste
banka, ale šachový oddíl!“ slýchali
hráči ČSOB v průběhu Bankovního
šachového turnaje opakovaně.
Festival zahájili guvernér ČNB Jiří
Rusnok a viceguvernér Mojmír Hampl a hrál se v nádherných prostorách
Plodinové burzy a Schebkova paláce.
„V tak velkolepých sálech jsme ještě
šachový turnaj nehráli,“ shodovali se

Vítězové z ČSOB. Předseda Pražské šachové
společnosti Pavel Matocha předává ceny
vítěznému týmu, zprava: Oldřich Vedral,
Petr Zvára, Jiří Jirka a Jan Havlík.

nejen čeští šachisté, ale i hráči z Arménie, Německa, Norska a Velké
Británie, kteří se festivalu zúčastnili.
pokračování na straně 12
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Potom tři mladí šachisté, jejichž
rating nebyl znám, ale mělo se jednat o hráče s titulem CM, si mohli
vybrat, kterou z pozic by si chtěli
proti velmistrovi zahrát. T. Garejev
hrál samozřejmě naslepo, ale i tak
dokázal vyhrát všechny tři partie.
Záznam je možné shlédnout například na YouTube.

Napomenutý Andrea Stella, v Čechách
vyhrál poslední letošní díl seriálu Czech
Tour Open Plzeň.

Také A. Damia měl nabízet prodej partie, oba jejich soupeři
nabídku odmítli. Zvěsti o prodávání partií na italské šachové
scéně existovaly již dlouho. Turnaj v Montebelluně byl poslední
kapkou. Letos v únoru napsali
špičkoví italští velmistři Sabino
Brunello, Danyyil Dvirnyy, Michele Godena a Daniele Vocaturo
otevřený dopis italské šachové
federaci, federálnímu soudu
a všem italským šachistům.
Hráči vyjádřili obavy z rozsáhlé
korupce, která by neměla být
tolerována. Některé facebookové
chaty odhalily, že Basso, který
spoluorganizoval turnaj v Montebelluně, se snažil manipulovat
s výsledky. Ač v dopise nebyla
zmiňována žádná konkrétní
jména, bylo jasné, že jde o turnaj
v Montebelluně, kde bylo dosaženo nejméně jedenácti norem,
hlavně získání GM normy, kterou získal A. Stella, bylo velmi
podezřelé. Na základě toho se
spustilo vyšetřování, někteří hráči začali shromažďovat důkazy.
Díky svědectvím, zajištěným
zprávám a rozhovorům sice nebylo prokázáno, že se podařilo
nějaké partie zmanipulovat, ale
bylo prokázáno, že obvinění se
o to pokoušeli, což stačilo na pozastavení jejich činnosti. Sabino
Brunello však považuje verdikt
za vítězství obviněných, hlavně
kvůli mírnosti trestů, přesto
všichni čtyři odsouzení hráči
obvinění oficiálně odmítli a mají
15 dní na případné odvolání.
Zuzana Červená
2

RAKETA JMÉNEM NATÁLIE

Prosincový FIDE
žebříček ponechal
ze světové špičky
nad magickou hranicí 2800 pouze
dva hráče. Kromě
Magnuse Carlsena
Natálie Kaňáková se udržel ještě
Levon Aronjan, který dokonce pár
bodů za listopad přidal. Šachrijar
Mamedjarov a Fabiano Caruana
jsou ale na dostřel, chybí jim pouhý bod. České fanoušky potěší
fakt, že David Navara se dostal do
první světové dvacítky. Na čele
ženského žebříčku je stále první
Chou-I-fan s téměř stobodovým
náskokem na druhou Annu Muzyčukovou. Mezi českými hráči je
samozřejmou jedničkou David Navara, na druhého Viktora Lázničku
se pomalu dotahuje Igors Rausis,
který na Viktora ztrácí už pouze
15 bodů. Raketový postup zaznamenala Natálie Kaňáková, které
světové mistrovství juniorek společně s druhou ligou přinesly úctyhodných 104 ratingových bodů.
Úspěšná byla také Kristýna Novosadová, která si připsala 58 bodů.
Obě patří do juniorské kategorie,
která podléhá koeficientu 40.

TVARŮŽEK PUTOVAL POD PRADĚD

Sošku krále Tvar ůžka, která je
dílem loštického
řezbáře pana Beneše, si tento rok
neodvezl nikdo
z předních česLadislav Vaněk
kých šachistů, jako
tomu bylo při minulých ročnících
(z posledních vítězů jmenujme

třeba GM Honzu Krejčího či tehdy
ještě IM Vojtu Pláta). Osmý ročník
turnaje O pohár krále Tvarůžka se
stal kořistí Ladislava Vaňka (Sokola Vrbno pod Pradědem). Před
druhým FM Tomášem Cagašíkem
a třetím Martinem Formánkem
zvítězil s náskokem celého bodu.
Výsledky na Chess-Results.

SÁHNĚTE SI PRO KUS Z 1,2 MLD

Oddíly pečující o mládež si mohou opět přilepšit. V dotačním
programu, který byl pro rok 2018
přejmenován na MŮJ KLUB, je
připraveno rekordních 1,2 miliardy Kč. To je téměř dvojnásobek
oproti letošnímu roku. Žádosti
o dotace se mohou podávat do
29. 12. 2017. Rozhodující kritérium
je, aby klub měl alespoň 12 hráčů
ročníku 1995–2012, kteří trénují
alespoň jedenkrát týdně. Zároveň
na stránkách svazu varují před
administrativou související s dotací, kterou není radno podceňovat.
Žádost může mít až 10 příloh a doplnit bude možné pouze některé,
a to po pěti dnech od obdržení
informace o nedostatku. Žádosti,
které nebudou obsahovat potřebné náležitosti, budou vyřazeny.
Více podrobností včetně formuláře
naleznete na stránkách MŠMT.

2. LIGY PO 4 KOLECH

V 2. lize A došlo na zajímavý
souboj dvou neporažených týmů.
TJ Sokol Praha-Vršovice hostil
TJ Šakal Kozolupy. Zápas dopadl
překvapivě jednoznačně a Kozolupy zvítězily 6,5 : 1,5 a mají tak
bodový náskok před TJ Tatranem
Pobořany z. s. Poražené Vršovice
jsou bodově na třetím až pátém
místě, díky skóre jim však patří
příčka pátá. Před nimi jsou ještě
ŠK Sokol Klatovy a CHESS Most.
Ve 2. lize B si zatím suverénně
počínají ŠK ZIKUDA Turnov B a TJ
Kobylisy. Turnovští o víkendu přejeli 7 : 1 poslední ŠK Slavii Liberec.
TJ Kobylisy si poradily 5 : 3 se
Sokolem Mladá Boleslav. Skóre má
Turnov o poznání lepší a figuruje
tak na první příčce. Třetí příčku si
užívají s tříbodovou ztrátou hráči
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ŠK Děčín. Šlágrem čtvrtého kola
ve 2. lize C byl souboj TJ Spartak Vlašim – Unichess Výletná,
zápas skončil těsným vítězstvím
Unichessu 4,5 : 3,5. Touto výhrou
si upevnili první příčku a nadále
mají plný počet bodů. TJ Spartak
Vlašim se i přes porážku drží na
druhé příčce, mají však předehrané utkání sedmého kola. Stejně
bodů jako Vlašim mají týmy TJ
Pankrác B a TJ Dukla Praha, kteří
mají oproti Vlašimi o zápas méně.
Ve 2. lize D se týmům z čela tabulky dařilo, a tak nedošlo k žádným
změnám. Jediným stoprocentním
týmem zůstává tým 2222 ŠK Polabiny C. S jednou prohrou je stíhá
trojice týmů TJ CHS Chotěboř,
ŠK Lípa a Eurobit. Důležité boje
se odehrály ve 2. lize E. Zatímco
TJ Slavia Kroměříž B dokázala
těsně vyhrát nad Moravskou Slavií
Brno B a udržet tak plný bodový
zisk, Zbrojovka Vsetín bez svých
největších opor těsně podlehla
týmu ŠK Zlín. Vsetínští se tak
propadli na třetí místo. Mezi Kroměříž a Vsetín se dostal tým Jezdci Jundrov. Porážku utrpěl také
tým ŠK GARDE Lipovec, který se
svou sestavou jistě pomýšlel na
příčky nejvyšší. I 2. liga F má po
čtyřech odehraných kolech jediného lídra beze ztráty a je jím ŠK
Slavia Orlová A. Na druhém místě
s jednou zápasovou remízou je ŠK
Slavoj Poruba B. Až třetí jsou po
porážce ze čtvrtého kola hráči TJ
Sokol Vrbno p/P. Jejich přemožitelem se stal Šachový klub Karviná.

ČERTOVSKÉ ŠACHY

Přímo Čertovské šachy se hrály
v Táboře. O uplynulém víkendu se
konal již 13. ročník tohoto turnaje
dvojic. Ve startovní listině bylo
44 dvojic, což je nová rekordní
účast. Turnaj byl dost napínavý
a o vítězi rozhodlo až poslední
kolo. Na první stůl se do posledního kola vyhouplo družstvo
z Vlašimi Fresh Oranges ve složení Anna Zlámaná a Daniel Žák.
Hrálo s dvojičkou Pekelné duo
složené z hráčů ŠACHklubu Tábor Ondou Fucimanem a Markem
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S DÁMAMI FLIRTUJTE,

KRÁLŮM DÁVEJTE MAT

A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA
Malimánkem, které bylo jen
o 1 bod za nimi. Vlašimáci vyhráli
1,5 : 0,5 a tím se stali vítězi turnaje
o jeden bod před družstvem Malý
a tlustý čert ve složení David Hák
a Jan Motalík. Turnaj byl oživený
veselými kostýmy, kde prim hrály
především dívky v kostýmech andělů. Výsledky na Chess-Results.

praguechess.cz

SAMÁ REMIS,
O VZRŮŠO VŠAK NOUZE NENÍ

Hvězdně obsazený turnaj London
Chess Classic
začal výsledkově
velice opatr ně.
V prvních třech
kolech nedošlo
Sergej Karjakin
k žádnému resultátu. Nedá se však tvrdit, že
by se nebojovalo a partie končily
rychlými nudnými remízami. Pár
nudných partií se možná našlo,
ale jiné zase byly velmi vzrušující.
Skvělým příkladem je partie ze
třetího kola mezi Levonem Aronjanem a Sergejem Karjakinem. Divoká přestřelka skončila ve 33. tahu
po dohodě remízou. Pozice však
byla i nadále velice zajímavá. Poslední tah GM Aronjana dokonce
byl asi chybou a ve výsledné pozici mohl GM Karjakin usilovat
o vítězství.
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33.Kh1? Po tomto tahu se soupeři dohodli na remíze. Lepší

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života
Nejlepší český šachista David Navara
Velmistři Robert Cvek a Ján Markoš
Ředitel Dopravních staveb Brno
Vlastimil Chládek
Mezinárodní mistr David Kaňovský
Michal Špaček, ekonom
Otakar Válek, ředitel strojírenské firmy Aktivit
Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka
Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz
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pravděpodobně bylo 33. Jxf6 Dxf6
s nejasnou hrou, protože po
33.Kh1? mohlo následovat 33…Se7
a dále například 34.Vg1 e4 35.Je5
Jxe5 36.Sxe5 Dg4! a kvalita nejde
brát 37.Sxg7? Vxg7 38.Dc3 Dxh4+
39.Sh3 Dxh3+ 40.Dxh3 Sxh3-+
Ve čtvrtém kole nejprve přibyly
další čtyři remízy, v páté partii
však Fabiano Caruana černými
získal proti Sergeji Karjakinovi
velkou převahu, kterou dokázal
zužitkovat, a tak až dvacátá partie
skončila jiným výsledkem než remízou. F. Caruana se tak vyhoupl
do čela, zatímco S. Karjakin se po
nevyužité šanci z předchozího dne
propadl na dno.

ŠAMPIONÁT RUSKA BEZ
NEJLEPŠÍCH

ještě Nikita Vitiugov, který ke dvěma remízám přidal jednu výhru ve
druhém kole. Prví nasazený a tituly ověnčený Peter Svidler má zatím
1,5 bodu ze tří partií. Své zaváhání
ve druhém kole dokázal napravit
v kole třetím.

MIKULÁŠ NADĚLOVAL

Konkrétně mládeži v Praze 5. Mezi
mladším žactvem vyhrál s náskokem bodu a půl (8,5/9) Tobiáš Day
z Unichessu před druhým Dominikem Švadlenkou a třetím Ondřejem Gacho. Kategorii starších
žáků ovládl Petr Aubrecht z TJ
Bohemians před druhým Adamem
Retem z Polabin a Štěpánem Hrbkem z Interchessu.

AMATÉR vs. PROFÍK

I když na mistrovství Ruska chybí
Kramnik i Karjakin, je tento šampionát na resultáty
daleko bohatší,
než je tomu na turVladimir Fedosejev naji v Londýně. Od
začátku se velmi daří Vladimiru
Fedosejevovi a Daniilu Dubovovi,
kteří vyhráli úvodní tři partie. Nad
50 % je kromě těchto dvou hráč

Max Deutsch vs. GM Magnus Carlsen

Showman Max Deutsch za poslední rok plnil různé zajímavé úkoly,
které se týkaly malování, skládání
Rubikovi kostky, křížovky nebo
různých fyzických dovedností.

Poslední úkol se však ukázal jako
nepřekonatelný. Celý říjen bylo
jeho cílem studovat šachy, aby po
měsíci tohoto studia porazil mistra
světa Magnuse Carlsena. Partie se
odehrála 9. 11. a mistr světa dal
mat ve 39. tahu. K partii se vyjádřil, že soupeř hrál dobře zhruba
prvních 10 tahů. Záznam je možno
zhlédnout na YouTube.
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jge7 4.0–0
g6 5.d4 exd4 6.Jxd4 Sg7 7.Se3 0–0
8.Jc3 d6 9.Jd5 Jxd5 10.exd5 Je5
11.Ve1
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Těchto 10–11 tahů považoval zřejmě Magnus Carlse za správné.
11…Jg4 12.Df3?! Dh4 13.h3?!
Jxe3 14.Dxe3?? Sxd4 s figurou
více už nemohl mít mistr světa
problémy.

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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KNIHY
333 KČXI.PLUS
POŠTOVNÉ

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

EXTRALIGA 2017/18

TABULKA O DVĚ KOLA JASNĚJŠÍ

Třetí a čtvrté extraligové kolo
bylo na překvapení skoupé. Nový
Bor dál vládne tabulce, druhé
místo drží Výstaviště Lysá nad
Labem i přes zaváhání s Turnovem. Sestupové starosti trápí
Litovel, městský klub Lysá nad
Labem a Porubu.
Zápasem třetího kola byl bezpochyby souboj mezi Novým Borem
a Ostravou, dvěma dosud neporaženými týmy. Favorizovaný Nový
Bor ovšem žádnou dramatickou
zápletku nepřipustil a bezpečně
vyhrál 6,5:1,5. Že měli Novoborští
jasnou převahu, uznává i kapitán
Labortechu Aleš Krajina: „Sobotní
utkání s Novým Borem bohužel nepřineslo žádné překvapení. 1. Novoborský nastoupil s velmi silnou
sestavou s velmistrem Širovem na
5. desce! Udělali jsme jen hubené
tři remízy, když Miton, Kočiščák
ani Velička nevyužili možností
partie zremizovat. Nicméně porážka byla jasná a zasloužená. Tentokrát jsme opravdu na Nový Bor
neměli.“ Ostravští hráči přesto své
šance měli, jak dokazuje koncovka z partie Velička–Láznička, kde
mohl bílý českou dvojku nepříjemně zaskočit.

PETR VELIČKA (2431)
vs. VIKTOR LÁZNIČKA (2647)

Praha, Extraliga 17/18,
1. Novoborský ŠK–Labortech Ostrava
3. kolo, 2. 12. 2017
54…Sxe3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+pmk&
5zp-+P+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-vl-+K#
2-+L+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

55.Kg4 Velkou šanci na remízu
dával tah 55.d6! Bílý pěšce dostane až na d7, takže černý střelec
bude odsouzen do role hlídače
pole d8 a bílé figury pak budou mít
dostatek aktivity k zadržení obou
volných pěšců.
55…Sc5 Teď pěšec dál neprojde
a střelec na d6 bude podstatně nepříjemnější než na d8.
56.Sa4 Kg7 57.Kf4 Kf6 58.Ke4
Sd6 59.Se8 g5 60.Sd7 Sc7 61.Sg4

Viktor Láznička

a4 Pěšci se rozběhli, partie je
rozhodnuta.
0–1
Zápas Pardubic s Výstavištěm
Lysá nad Labem se také nesl ve
znamení boje o medailové příčky.
Lysá nad Labem do zápasu vstupovala z druhého místa v tabulce,
ale ani Pardubice nejsou letos bez
medailových ambicí. Svědčí o tom
i angažmá Jana Krysztofa Dudy,
dvojky světového juniorského

Pohled do hracího sálu v Brně

6
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Formát B5
432 stran
+ 2x16 stran
fotopřílohy
pevná vazba
s přebalem
Cena 649 Kč

Formát B5
416 stran
+ 2x16 stran
fotopřílohy
pevná vazba
s přebalem
Cena 599 Kč
Petr Velička

žebříčku. Do vedení Lysou dostal Oral, ale Smirin stav srovnal
a vítězný bod zajistil Pardubicím
Duda.

ILIA SMIRIN (2615)
vs.VASILIJ JEMELIN (2554)
Pardubice, Extraliga 17/18
GASCO Pardubice
vs. Výstaviště Lysá n. L.
3. kolo, 2. 12. 2017
39…Kh8

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7+-+R+P+-'
6-+-+-+Rzp&
5+-+-+-+-%
4-+-zpL+-+$
3vl-+-+P+-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

40.Sd5 Elegantní zakončení partie.
40…Kh7 Věž vzít nelze a bílý
navíc hrozí Vxd8 s dalším Vg8+.
40…Vxd7 41.Vg8+ Kh7 42.Se4#
41.Vg8 Hrozí mat po Se4, braní
41…Vxg8 nepomáhá pro fxg8D
mat a černému proto nezbylo než
se vzdát.
1–0
Poruba se měla proti Unichessu
pokusit získat důležité body pro
boj o záchranu, ale Malinovský
8. PROSINCE 2017 • ROČNÍK XI. • 48|49

se těsně před zápasem rozhodl
nenastoupit a nechal svůj tým hrát
pouze v sedmi hráčích, což se samozřejmě setkalo s nesouhlasem
a rozpoutalo to živou internetovou
diskusi. Jak i incidentu došlo,
vysvětlil předseda klubu Petr Dostál: „Naše zápasy bohužel ovlivnil
nesmyslný zkrat IM Karla Malinovského, který před zápasem
s Unichessem bezdůvodně odjel
z pražského hotelu Iris Eden. Celá
událost se odehrála takto. IM Malinovský dorazil do hotelu v devět
ráno, nicméně v tuto dobu nebyl
ještě pokoj k dispozici. Načež IM
Malinovský vyvolal na recepci hádku, která vyvrcholila telefonátem,
ve kterém mi oznámil (mimochodem velmi vulgárně), že končí,
odjíždí domů, a okamžitě vypnul
telefon. Bohužel tím poškodil celé
družstvo a znevážil vystoupení
Slavoje Poruba v extralize. Tímto
se chceme omluvit šachové veřejnosti, že jsme byli nuceni odehrát
obě soutěžní utkání pouze v sedmi
hráčích. IM Malinovský měl hrát
na čtvrté šachovnici. Jeho neúčast
tak zcela znehodnotila přípravu
dalších čtyř hráčů v týmu, kterým
se změnily barvy a soupeři. Přes
všechny výše zmíněné komplikace však můžeme být hrdí na náš
výkon v nedělním zápase, kdy
jsme velkému favoritovi v sedmi
kladli houževnatý odpor.“ Oslabená Poruba prohrála 5,5:2,5.
Utkání ovšem nemuselo skončit

Formát B5
,4
fotopřílohy, 32 stran, + 2x16 stra
n
p
Cena 599 K evná vazba s přebale
č
m
Vydavatelství Vladimír Vyskočil – KORŠACH
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Kasparova, čímž se uzavírá kruh,
který celkem obnáší 12 vydaných knih.
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v Praze bude dne 28. 11. 2017
kniha pokřtěna.
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– PALÁC KNIH LUXOR,
Václavské náměstí 41, 110 00 Praha 1
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a Sf4+. Matu bílý zabránil jen přechodem do beznadějné koncovky.
44.Vg2 Vxd3 45.Dxe5 Sg7 46.Dc7
Sxg2 47.Kxg2 Vb1
0–1
Mezi sestupem nejohroženější
kluby patří také městský klub
Lysá nad Labem. Jenže Turnov
ve vzájemném zápase dokonale
využil převahu na zadních šachovnicích a bezpečně zvítězil 6:2. Sílu
turnovských hráčů si vyzkoušela
i Joanna Worek, která podlehla
Vykoukovi.
Pánové Ponížil, Bureš, Zwardoň v živé diskusi

tak jednoznačně. Partie mezi
Jurčíkem a Murdziou měla blízko
k opačnému výsledku. Místo vítězného bodu pro Unichess mohla
přijít nová naděje pro Porubu.

PIOTR MURDZIA (2426)
vs. MARIÁN JURČÍK (2462)
Praha, Extraliga 17/18
Unichess–SK Slavoj Poruba
3. kolo, 2. 12. 2017
26…Dd6

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7zp-+p+k+r'
6-zpPwqp+nzp&
5+-+p+p+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+NzP-#
2P+-+Q+-zP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

27.h4? Prohrávající tah. Bílý nejspíš počítal s vyhnáním jezdce pomocí h5 s následnými taktickými
hrozbami spojenými s tahem Je5.
Tato myšlenka bohužel nevychází
a bílý dostane jen prohranou koncovku s několika pěšci méně. Velké šance na výhru dával naopak
tah 27.Jd4. Bílému buď zůstane velice nebezpečný volný pěšec, nebo
získá silný útok na černého krále.
27.Jd4 Vc8 (27…dxc6 28.Vxc6 Dd7
8

29.Dh5 Ve8 30.Vdc1 +-) 28.Jb5
De7 29.c7 Vhh8 30.Jxa7 +0–1
Litovel je prvním kandidátem na
sestup a hladká prohra 1 : 7 s Durasem to jen potvrdila. Posílený
brněnský klub naopak dokázal,
že letos se jej sestupové starosti
nebudou příliš týkat. Ostrá partie mezi Šmajzrem a Shengeliou
ovšem ukázala, že ani Litovel nedává body zadarmo.

MARTIN ŠMAJZR (2205)
vs. DAVID SHENGELIA (2547)

Brno, Extraliga 17/18
ŠK DURAS BVK–TJ Tatran Litovel
3. kolo, 2. 12. 2017
43.g4

JAN VYKOUK (2435)
vs. JOANNA WOREK (2292)
Turnov, Extraliga 17/18
ŠK Zikuda Turnov
vs. ŠK města Lysá n. L.
3. kolo, 2. 12. 2017
19…De7

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+l+-wq-zpp'
6psnp+pzp-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+N+-+$
3+-+-+-wQ-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-tRLmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-+(
7+-+r+-+k'
6-+-+-+p+&
5+-+-zp-+p%
4-+P+P+P+$
3+-wQN+l+-#
2-zP-tR-+-mK"
1+-+-+r+-!
xabcdefghy

43…Sh6! Divokou partii, kde
mohli vyhrát obě strany, nakonec
rozhodl nešťastný tah pěšcem.
Střelec nyní zamířil na pole f4
s rozhodující hrozbou Vxd3

Joanna Worek
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Šachové hodiny DGT3000
Fritz 16 – zase výkonnější

ChessBase Corr Database 2018

K výkonu nového Fritze stačí dodat jedinou informaci: spoluautorem multiprocesorového jádra je
geniální vývojář českého původu Vašík Rajlich,
autor Rybky.

Korespondenční databáze osahuje 1,4 mil. korespondenčních partií od roku 1804, vč. partií ze
všech 28 korespondenčních mistrovství světa a 18
olympiád. Korespondenční šach přináší větší
hloubku propočtu, než běžné velmistrovské partie
hrané v časovém presu. Proto je databáze mimořádně kvalitní. Více na www.sachy.biz .

Nová informace pro české uživatele – CZ prostředí
vytvořené ve spolupráci s H.S.H Sport je již ve fázi
testování. Zakoupíte-li tedy u nás Fritze, získáte CZ
UPDATE zcela zdarma! Více na sachy.biz

Oficiální šachové hodiny šachové federace FIDE
umožňují samostatnou hru i propojení s digitální
šachovnicí. Hodiny umožňují veškeré režimy pro
soutěže i trénink. Pět uživatelsky nastavitelných
režimů a nadstandardní pětiletá záruka v H.S.H.

Šachový počítač DGT Pi
DGT Pi je výkonný šachový počítač., který se připojuje k USB či Bluetooth šachovnici DGT. Stane vaším
nejsilnějším soupeřem.

ChessBase Big a Mega Database 2018
BIG databáze je nejlevnější volba, jak získat více
než 7,1 mil. partií z let 1560 do 2017. Obsahuje
klasifikaci zahájení s > 100 tis. klíčovými pozicemi,
přímý přístup k hráčům, turnajům, tématům
střední hry a koncovkám.

Houdini 6 Standard/Pro
Nejmodernější a nejsilnější šachový motor kombinující vynikající poziční hodnocení s nejsložitějším
vyhledávacím algoritmem. Nová verze připisuje
dalších 60 ELO bodů – více na www.sachy.biz .

Varianta MEGA je navíc opatřena komentáři,
obsahuje 71 tis. komentovaných partií od nejlepších hráčů. Partie klasifikovány do > 100 tis.
klíčových pozic, dle hráčů, turnajů, střední hry
a koncovek. Jedná se o největší databázi komentovanou světovou extratřídou na světě. Obsahuje
databázi hráčů: 430 tis. jmen a 37 tis. obrázků.

Millennium ChessGenius Pro

Kasparov Moje šachová kariéra
3. díl autobiografie Garri Kasparova "Moje šachová
kariéra" je exkluzivní publikace zahrnující 100
komentovaných partií.
Celý třídílný komplet pak obsahuje na 300 nejlepších partií a koncovek 13. mistra světa s podrobnými komentáři a zakoupíte ho na sachy.biz za
zvýhodněnou cenu.

Šachové počítače ChessGenius jsou jednoduše ovladatelné a přitom se slušnou hrací silou více než
2 200 Elo. Ve verzi Pro s vyšším výkonem a funkcemi navíc. Více na www.sachy.biz .

Komodo 11
Nová verze vícenásobného počítačového šachového
mistra světa. Díky spoluautorovi, Larrymu Kaufmanovi, je Komodo stratégem mezi špičkovými
šachovými programy spojující inteligencí a lidské
chápání. Verze 11 přidává dalších 50 ELO bodů.

Millennium ChessGenius Exclusive
Ručně vyrobená, dřevěná šachovnice (40 x 40 cm),
s 81 LED indikátory tahu a s plně automatickou
detekcí figur. Samostatná počítačová jednotka má
multifunkční displej, ale stačí i jen sledovat
šachovnici.

Nakupujte u distributora
Produkty můžete zakoupit u oficiálního zastoupení
a distributora ChessBase, DGT, Millennium a dalších značek, firmy H.S.H Sport s.r.o.
Využijte e-shop WWW.SACHY.BIZ , nebo prodejnu
H.S.H, v centru Prahy v blízkosti metra Anděl na
adrese Za Ženskými Domovy 124/3, 150 00 Praha 5.

ChessBase Fritz Powerbook 2018
Nejnovější aktualizovaná databáze. Teorie zahájení
na jednom místě, 21 mil. pozic odvozených
z 1,5 mil. turnajových partií světové extratřídy.
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20.Jd6 Na první pohled to tak nevypadá, ale černá musí odevzdat
kvalitu.
20…e5 Věží není kam ustoupit.
Bílý jezdec je pánem pozice, například 20…Ved8 21.Jf5 Kam dámou
ustoupit? Kromě napadení dámy
vytváří jezdec i nepříjemnou hrozbu matu na g7. Nelze přitom Df7
pro Jh6+ ani Dd7 pro Vad1. 21…Df8
22.Vxe6 Sc8 23.Je7+ Kf7 24.Ve3
a bílý dosáhl rozhodující převahy.
Má pěšce více i lepší souhru figur.
21.Jxe8 Po zisku kvality je ovšem
pozice rozhodnuta stejně, jen
bude partie trvat trochu déle.
1–0
Vyrovnaný souboj Moravské Slavie s Frýdkem-Místkem skončil
remízou 4:4. Za stavu 4:3 pro Moravskou Slavii vyrovnal v poslední
partii Jasný. Frýdek-Místek měl
také šanci zápas vyhrát nebýt nešťastné chyby Szotkowského.

JAKUB SZOTKOWSKI (2371)
vs. JOSEF OBŠIVAČ (2320)
Brno, Extraliga 17/18
Moravská Slavia Brno
vs. BŠŠ Frýdek-Místek
3. kolo, 2. 12. 2017
36…Jh2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-+-+-+r'
6R+-+pmk-+&
5+-+p+-zp-%
4-+-zPp+-+$
3zP-+-zP-zP-#
2-+-+-zPLsn"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

37.f4? Bílý sice stál trochu stísněně,
ale přesný propočet ukáže, že žádný
mat nehrozí a pozice by při přesné
hře měla skončit remízou. Například po tazích 37.Vac6 Jf3+ 38.Kf1
Va8 je bílý král poměrně v bezpečí.
Tah 37.f4 ovšem okamžitě prohrává.
37…exf3 38.Sh1 Střelec na h1 je
odsouzen k záhubě, černý nejprve
vše připraví…
10

29…Je6 Černý přehlédl nečekaný
úder, který by mu nejspíš okamžitě zajistil remízu. 29…Df5!!
Hrozby braní na d3 a e3 jsou velice silné a bílý bude rád souhlasit
s opakováním tahů. 30.Se4 (30.
Dd2 Jb3 31.Dc2 Vxe3 32.Se4 Dh3+
33.Sg2 Df5 =) 30…Vxe4 31.Jxe4
Dh3+ 32.Ke1 Jf3+ 33.Ke2 Jg1+
34.Ke1 Jf3+ =
30.Sc6 Vxd3 31.Vh4 Df7 32.Sxe8
Dxe8 33.Dc2 Dd7 34.Ke2 Jc5
35.a4 g5 36.Vc4 Df5 37.Jb1 Je4
38.Vxe4
1–0
Josef Obšivač

38…Kf5 a již hrozí 39…f2+ 40.Kxf2
Jg4+ 41. Kg2 Vh2+ s dalším Vxh1
0–1. Tah 38…Kf5 je důležitá jemnost, okamžité 38…f2+ nevychází
38…f2+ 39.Kxf2 Jg4+ 40.Kf3 Kf5
41.Sg2 =
39.e4+ dxe4 40.Va5+ Kf6
0–1
Ve čtvrtém kole se nekompletní Poruba snažila zaskočit Nový Bor. Ten
nakonec zvítězil 5,5 : 2,5, když ke
kontumační výhře přidal ještě dva
body ze hry. Favorité ovšem neměli
cestu ke třem zápasovým bodům
vůbec snadnou, jak dokládá partie
mezi Lázničkou a Murdziou.

VIKTOR LÁZNIČKA (2647)
vs. PIOTR MURDZIA (2426)
Praha, Extraliga 17/18
ŠK Slavoj Poruba–1. Novoborský ŠK
4. kolo, 3. 12. 2017
29.Kf1

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+-zpr+-zpp'
6-zp-+-zp-+&
5+P+-+-+q%
4-+Rsn-+-+$
3zP-sNPzP-zP-#
2-wQ-+-zPLzP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Výstaviště Lysá nad Labem nečekaně remizovalo s Turnovem
a jeho cesta za obhajobou druhého místa se dále komplikuje.
„V sobotu jsme sehráli velice smolné utkání, které se vyvíjelo slibně.
Bohužel chyby nás připravily o vítězství a nakonec jsme zachraňovali remízu,“ hodnotí překvapivý
výsledek zástupce kapitána Martin
Surma. Kapitán Turnova Pavel
Šimáček je s nedělním výkonem
týmu nadmíru spokojen: „V neděli
jsme, i přes oslabenou sestavu jednoho z hlavních favoritů extraligy,
byli papírově slabší, ale příkladně
jsme bojovali. Zhruba po dvou
hodinách se začínalo rýsovat, že
by zápas mohla rozhodnout jediná
partie. Soupeři v průběhu celého
zápasu nejvíc doufali v úspěch na
třetí a sedmé šachovnici, my zase
věřili v celý bod na páté desce, byť
drama probíhalo i na druhé, šesté
a osmé. Nakonec vše skončilo osmi
remízami, což je pro Lysou další
citelná ztráta v boji o titul, pro nás
příjemný bod navíc.” BŠŠ drží stříbrnou příčku jen díky předehrávce
s městským klubem Lysá nad Labem. Loni ztratila zápasové body
jen proti Novému Boru, letos stihla
ve čtyřech kolech ztratit pět bodů.
Duel s Novým Borem ji přitom
ještě čeká. Špatnou formu hráčů
Lysé nad Labem názorně dokládá
partie Jemelina, který několikrát
vypustil výhru.
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VASILIJ JEMELIN (2554)
vs. LUKASZ CYBOROWSKI (2514)

předpoklady se nenaplnily. Ostravské družstvo přehrálo své soupeře
6,5:1,5 a společně s Pardubicemi
se dělí o třetí příčku v průběžném
pořadí. Jak jednoduché mohou šachy být, předvedl Jakubiec v partii
s Bernáškem, která je učebnicovým příkladem dokonalé spolupráce a aktivity figur.

Turnov, Extraliga 17/18
Výstaviště Lysá n. L
vs. ŠK Zikuda Turnov
4. kolo, 3. 12. 2017
77…Da6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+k'
6q+-+-+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-wQ-zP-+$
3+-+-+K+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

78.De4+ Bílý měl několikrát blízko k výhře, ale své šance vždy
promarnil. Naposledy tahem
78.De4+. Mnohem lepší šanci na
výhru dával tah 78.Kg3 s postupem na h4 a odebráním pěšce h5.
Se dvěma pěšci víc by měl bílý
velké šance zvítězit. Partie mohla
pokračovat například tahy 78.Kg3
Dg6+ 79.Kh4 Df5 80.De3 Okamžité 80.De5 studiově nevychází. (80.
De5 Dxe5 81.fxe5 Kh6!! 82.e6 Kg6
83.e7 Kf7 84.Kxh5 Kxe7 85.Kg6
Kf8 86.Kh7 Kf7 87.h4 Kf6 88.h5 Kf7
89.Kh8 Kf8 90.h6 Kf7 91.h7 Kf8 =)
80…Kh6 81.De5 Dxe5 82.fxe5 Kg6
83.e6 Kf6 84.Kxh5 Kxe6 85.Kg6 +78…Kh6 79.Kg3 Db6 80.Dd3
Dg1+ 81.Kh4 De1+ 82.Dg3 De7+
83.Dg5+ Dxg5+ 84.fxg5+
½
Městský klub Lysá nad Labem
nedokázal vzdorovat favorizovaným Pardubicím, které zvítězily
7,5 : 0,5. Zástupce kapitána Pardubic Martin Petr je po víkendu
spokojen: „S druhým dvojkolem
jsme samozřejmě spokojení, získali
jsme důležitých šest bodů. V sobotu nám proti áčku Lysé vyšly dobře
barvy a nové posily J. K. Duda
a Ilja Smirin bílými figurami potvrdily svoji kvalitu. Naštěstí tak oba
vyvážili můj trapný výkon proti
Tomášovi Oralovi a zvítězili jsme
8. PROSINCE 2017 • ROČNÍK XI. • 48|49

ARTUR JAKUBIEC (2500)
vs. JAN BERNÁŠEK (2492)

Praha, Extraliga 17/18
Labortech Ostrava vs. Unichess
4. kolo, 3. 12. 2017
28.Vxd1

Jan Krzysztof Duda

o jeden bod. V neděli jsme béčku
Lysé nedali šanci, výkonnostní rozdíl byl příliš velký.“ Čestnou remízu zapsal na poslední šachovnici
Musil s Jirovským. Svoji kvalitu
opět potvrdil Duda, když efektní
taktikou porazil Petenyiho.

TAMAS PETENYI (2464)
vs. JAN KRZYSZTOF DUDA (2717)
Pardubice, Extraliga 17/18
ŠK města Lysá n. L.
vs. GASCO Pardubice
4. kolo, 3. 12. 2017
17.Vc2

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-+-wqp+p'
6-zpn+l+pvl&
5+-+nzp-+-%
4N+-zP-+-+$
3zPP+-+-zP-#
2-vLR+NzPLzP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+rwq-+k+(
7zpp+-vlpzpp'
6-trP+p+n+&
5+-+P+-+-%
4-+p+-+-+$
3zP-sN-+-vLQ#
2-+P+LzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

28…bxc6 Černý měl brát na d5, po
braní na c6 je rázem prohraný. Bílý
rychle ukáže, jak nešťastně stojí
černé figury, a naopak, jak skvělou
souhru má bílý.
29.dxe6 Df8 30.exf7+ První problém. Pěšce nelze brát dámou pro
ztrátu věže na c8 ani králem pro
šach střelcem na c4.

17…Je3! Černý našel krásný úder,
kterým zcela rozvrátil postavení
soupeře. V následující taktické
šarvátce získal materiál i vyhranou
pozici.
18.fxe3
0–1
Ostrava měla sehrát s Unichessem
vyrovnaný zápas, ale teoretické

GM Jan Bernášek
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30…Kh8 31.Sh5 Další potíž představuje jezdec, který nemá kam
ustoupit.
31…c5 Krytí věží také nevychází
32.Jd5 Vd8 Ústup věže nepomáhá, například 32…Vbc6 33.Sxg6
Vxg6 34.Jxe7
33.Jxb6 Vxd1+ 34.Sxd1 axb6
35.De6 Černé figury jsou ochromeny a bílému nebude dělat větší
potíže partii rozhodnout ve svůj
prospěch.
35…Dd8 36.Sf3 Dd2 37.h4 Dxc2
38.Dxe7 Jxe7 39.f8D+ Jg8 40.Kh2
Černý vzdal. Hrozby Se5 a Sd5
současně nepokryje.
1–0
Frýdek-Místek úspěšně bojoval
s Durasem o důležité záchranářské body. Frýdek-Místek vyhrál 5:3
a vzdálil se od sestupového pásma
na pět bodů. Duras má ještě o bod
více. Jednu ze tří výher Frýdku-Místku si připsal Jasný proti
Vyskočilovi.

NEKLAN VYSKOČIL (2312)
vs. STANISLAV JASNÝ (2366)

Berno, Extraliga 17/18
BŠŠ Frýdek-Místek vs. ŠK Duras
4. kolo, 3. 12. 2017
55.Vxe6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zP-+R+-+&
5+-+-+-+-%
4-+p+-+-tr$
3+-+-+-+-#
2-mKP+pmk-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

55…Vh6! Pěkný taktický obrat
partii definitivně rozhodl. Bílý si
dá v závěru pár šachů, ale remízu
neudrží.
56.b7 Vxe6 57.b8D e1D 58.Df4+
Kg2 59.Dg4+ Kh2 60.Dh5+
K g 3 61. D g 5 + K h 3 6 2 . D f 5 +
Kh4 63.Df4+ Kh5 64.Df5+ Kh6
65.Df4+ Kg7 66.Dg4+ Kf7 67.Df5+
Ke7 68.Dc5+ Kd7 69.Dd5+
12

uprostřed startovního pole a věřím,
že jsme ve velmi silné soutěži ještě
neřekli poslední slovo,“ hodnotí
zástupce kapitána Moravské Slavie
Brno Michal Vávra. Litovel zatím
nedokázala vyhrát ani jednu partii
a od sestupu jej stěží něco zachrání. Do první ligy jej pravděpodobně doprovodí jeden z dvojice
Poruba nebo městský klub Lysá
nad Labem.

RADEK SLUKA (2332)
vs. PAVEL STRAŠIL (2053)

Stanislav Jasný

Vd6 70.Db7+ Ke6 71.Dc8+ Ke7
72.Db7+ Vd7
0–1
Moravská Slavia si poradila s Litovlí 7:1. „Do druhého dvojkola
jsme vstupovali se třemi body na
kontě a jako vždy cílem si víkend
maximálně užít, hrát kvalitní
šachy a stav bodů rozšířit alespoň
o další tři body. To se nám více
než povedlo, když ve třetím kole
jsme po velmi bojovném výkonu
i s trochou štěstí (které ale přeje připraveným) uzmuli body silnému
Frýdku-Místku a v neděli naprosto
s přehledem zvládli souboj s papírově nejslabší Litovlí. Chtěl bych
vyzdvihnout zejména výkon Pavla
Blatného a Pepy Obšívače, kteří
vyhráli obě své partie, ale i všem
ostatním patří velký dík. Po čtyřech
kolech jsme jako nováček soutěže

Brno, Extraliga 17/18
TJ Tatran Litovel–Slavia Brno
4. kolo, 3. 12. 2017
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.f4 g6 4.Jf3 Sg7
5.Sc4 d6 6.0–0 e6 7.f5 Jh6 8.d3
0–0

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+pvlp'
6-+nzpp+psn&
5+-zp-+P+-%
4-+L+P+-+$
3+-sNP+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

9.f6! Černý ztratil figuru i partii,
9…Dxf6 totiž nevychází pro jednoduché 10.Sg5 s chycením dámy!
1–0
Milan Boháček
Foto: Vladimir Jagr, Wikipedie,
fotogalerie Mitropa Cup

Průběžné pořadí po 4 kolech
Poř. Družstvo
1. 1. Novoborský ŠK
2. Výstaviště Lysá nad Labem
3. GASCO Pardubice
4. Labortech Ostrava
5. ŠK Zikuda Turnov
6. Moravská Slavia Brno
7. Unichess
8. ŠK DURAS BVK Královo Pole
9. BŠŠ Frýdek-Místek
10. ŠK Slavoj Poruba
11. ŠK města Lysá nad Labem
12. Tatran Litovel

V

R

P

Body

4
3
3
3
2
2
2
2
1
0
0
0

0
1
0
0
1
1
1
0
2
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
2
1
4
5
4

12
10
9
9
7
7
7
6
5
0
0
0

Skóre Partie
25,5
25,5
20,5
17,0
18,0
17,5
17,5
17,0
14,5
11,5
11,0
4,5

20
14
13
9
6
11
9
9
7
1
3
0
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BANKOVNÍ FESTIVAL

ŠACHY V LUXUSNÍCH PALÁCÍCH

pokračování ze strany 1

Nový projekt Pražské šachové společnost navrátil šachy do paláců
centrálních bankéřů a komerční
bankéře znovu přivedl k šachovým
deskám. V roce 1946 se ve Velkém
sále Plodinové burzy, dnešním
Kongresovém centru ČNB, hrál
slavný zápas Praha – Moskva. Na
místo činu se šachisté vrátili po
71 letech…
O velkolepém slavnostním zahájení a simultánce nejlepšího českého
šachisty jsme informovali v minulém čísle Šachového týdeníku,
dnes je na zařadě textové i obrazové zpravodajství ze tři turnajů
Bankovního šachového festivalu.
Š e d e s á t š a c h i s t ů , p řevá ž n ě
českých reprezentantů bank
a pojišťoven, ale také bankéřů
z Německa, Arménie a šachistů
z dalších zemí, jako třeba Norska,
Slovenska či Velké Británie, bojovalo nejprve v prostorách ČNB
v turnaji v bleskovém šachu. Přes
velmi energickou hru arménských
šachistů se nakonec z vítězství
radoval Jan Havlík, před Jiřím Zvárou a Bodo Schmidtem. Všichni tři
získali 12,5 bodu z 15 partií a před
čtvrtým v pořadí měli náskok
1,5 bodu.

Bleskový turnaj se hrál ve velkém sále Plodinové burzy ČNB. Německý šachista Bodo
Schmidt (vlevo) demoloval arménské šachisty jednoho po druhém.

Vedralem. Rapid šach ukázal skvělou finální jízdu Jiřího Jirky, který
udržel půlbodový náskok před
německým šachistou Bodo Schimdtem. Třetí v rapidu byl Petr Zvára,
který se dostal na stupně vítězů ve
všech třech turnajích!

Vítězové vyhráli nejen zlaté, stříbrné a bronzové medaile z produkce Pražské mincovny (jako
například svatováclavské zlaté dukáty), ale také luxusní pera Waterman a kožená pouzdra na vizitky
Montblanc.

Soutěž družstev vyhrál s velkým náskokem tým ČSOB, před družstvem
Raiffeisenbank, Arménskými bankéři a prvním družstvem ČNB.

Pavel Matocha
Foto: Anežka Kružíková

Na turnaje ve Fischerově a rapid
šachu se účastníci přesunuli do
nedalekého Schebkova paláce,
kde Národní banka Československá sídlila po rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československa. Dnes v tomto paláci studují
a bádají ekonomové CERGE-EI,
ale závěr minulého týden patřily
reprezentační prostory Schebkova
paláce šachistům.
V turnaji ve Fischerově šachu
přesvědčivě zvítězil Petr Zvára
před Janem Havlíkem a Oldřichem
14

Na turnaje ve Fischerově šachu a v rapid šachu se festival přesunul do nádherných sálů
Schebkova paláce, kde ČNB sídlila před necelými sto lety a kde dnes sídlí CERGE-EI.
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BANKOVNÍ
FESTIVAL
OBJEKTIVEM
ANEŽKY
KRUŽÍKOVÉ
Poslední partie každého kola, ať už na jakékoliv
šachovnici, mají specifickou atmosféru a mnoho diváků.

Mezinárodní mistr Petr Zvára se probojoval na stupně vítězů ve všech třech turnajích.

Mimořádnosti festivalu a luxusu prostředí odpovídaly i ceny pro vítěze: zlaté svatováclavské
dukáty od Pražské mincovny a k tomu kožená zboží Montblanc a luxusní plnicí pero Waterman.

Společná fotografie všech účastníků turnaje v rapid šachu na schodišti Schebkova paláce.
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Příště vlakem!

Můj vlak můj čas

PRAHA–VÍDEŇ
VÍDEŇ od 372 Kč
Cestování si má člověk užívat plnými doušky. Sklenku vína, klid na práci nebo večeři ve dvou si
ale vychutnáte jenom ve vlaku. Unaveným řidičům na přeplněných dálnicích skutečně není co závidět.

www.cd.cz

inz_sachovy_tydenik_Auta_vs_vlaky_Praha-Viden_2017_210x148_CB_A5_v01.indd 1

www.cd.cz

05/10/2017 16:48

-

v první den platnosti lze jízdenku
použít v kterémkoliv dalším spoji

-

při nákupu on-line lze vrátit
do 15 min před odjezdem vlaku

-

při nákupu v pokladně lze vrátit
do 15 min od zakoupení nebo
do půlnoci před začátkem platnosti

VÝZNAMNÁ JUBILEA

ALEXANDRU FICOVI JE SEDMDESÁT LET
Český (vlastně spíš československý) šachový skladatel
Alexander Fica se narodil
15. 2. 1947 ve slovenské obci
Sládečkovce. Šachy začal hrát
na střední škole a velmi brzy
se zajímal i o šachové úlohy.
Nejprve jako řešitel, a o něco
později se začal pokoušet
i o vlastní skladby. Svou první
úlohu uveřejnil v roce 1965
v deníku Smena, ve kterém
tehdy šachovou rubriku vedl
legendární šachový skladatel
a organizátor Ing. Bedrich
Formánek. Ten také mladému
skladateli velmi pomohl v jeho
prvních krůčcích na nelehké
cestě ke zvládnutí kompozičního řemesla.
Se Sašou, jak mu jeho přátelé
říkají, jsem se seznámil na pražských schůzkách šachových problémistů někdy okolo roku 2005.
Jeho rozložitá postava, nepřeslechnutelný baryton, a hlavně
ohromné nadšení pro šachovou
skladbu – to všechno dohromady
skládá obraz jedné z výrazných
osobností současné nepočetné
české problémové scény.
Alexander Fica zatím publikoval
více než 480 skladeb nejrůznějších žánrů, z toho 170 diagramů
bylo oceněno v různých soutěžích. (V obou číslech jsou zahrnuty i společné práce, nejčastějším spoluautorem je známý
slovenský problémista a Sašův
přítel Zoltán Labai). Na několika příkladech bych chtěl ukázat
mnohostrannost jubilantovy
tvorby a vysokou kvalitu jeho
nejlepších prací.
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Alexander Fica
3. cena JT Jaroslav Karel 75, 2014

XIIIIIIIIY
8-sn-+-+-+0
7zp-+-zp-+-0
6p+-mkL+-+0
5zPp+-tR-zP-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+Q+-0
2-+-zP-+-mK0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
Mat 3. tahem

Alexander Fica

Alexander Fica
1. č. uzn. Šachové umění 2000

Saša Fica je velkým obdivovatelem
české úlohové školy, jejímž základním atributem je soubor několika modelových matů. Trojtažka
na druhém diagramu obsahuje
výtečný úvodník 1.Da8! se třemi
hrami, zakončenými modelovými
maty: 1…b4 2.Vc5 Kxe6 3.Dd5#,
1…Kxe5 2.Dd5+ Kf4 3.Df5#
a 1…Jc6 2.Vd5+ Kxe6 3.Dg8#.

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7vl-zp-+P+-0
6-+p+-wQK+0
5tR-wqPsN-zp-0
4-+pzpk+N+0
Alexander Fica,
Zoltán Labai, Josef Burda
3+r+-+-+-0
1.
cena
JT Ferhat Karmil 55, 2014
2-+-+-+-+0
1+-snR+-+-0 XIIIIIIIIY
xabcdefghy 8-tr-+-+-+0
7+-+-+Qzp-0
Mat 2. tahem
6-zpP+-zp-+0
Naše první ukázka je dvojtažka se 5zpK+psNP+-0
záměnou matů, zahrnující i mat 4-zp-mkp+-+0
hrozbový. Výchozí postavení
obsahuje zdánlivé hry 1…Kxd5 3+-+-+-+-0
2.Dxc6#, 1…Dxd5 2.Df5# a 1…Vf3 2-zP-+-tRP+0
2.Dxf2#. Vzhledem k existenci 1+-+-+-+-0
volného pole d5 by mělo být řešixabcdefghy
teli brzy jasné, že v úvodníku musí
táhnout Je5 a vytvořit tak hrozbu Df5#. Zatímco pokus 1.Jxc4?
(s hrami 1…Kxd5 Vxd4#, 1…Dxd5
2.Jgf2# a 1…Vf3 2.De6# ) vázne na
1…d3!, po správném 1.Jd3! vycházejí matové závěry jiné: 1…Kxd5
2.De5#, 1…Dxd5 2.Jdf2#.

Mat 3. tahem

Vynikající úloha na dalším diagramu
zpracovává záměnu dvou her při
respektování zásad české školy, skladatelský počin dosud nepříliš často
vídaný. Zdánlivé hry 1…e3 2.Vf4+
Kxe5 3.Dc7# a 1…fxe5 2.Dxd5+!
17

Alexander Fica

Kxd5 3.Vd2# se po úvodníku 1.Dg6!
(hrozí 2.Dg3 a 3.Vd2#) zamění za
jiné: 1…e3 2.Dg4+ Kxe5 3.Df4#
a 1…fxe5 2.Vd2+ Ke3 3.Dg5#.
Alexander Fica
2. č. uzn. Pravda 1972

XIIIIIIIIY
8-+-+K+-+0
7+-+p+p+-0
6Rzp-zpkzp-+0
5+-zp-zp-zpR0
4P+-vL-+-+0
3+-+N+NzP-0
2-+-+-+Q+0
1+L+-+-+-0
xabcdefghy
Mat 3. tahem

Třetí vybraná trojtažka dokumentuje autorovu všestrannost,
modelové maty neobsahuje a je

18

obtížné ji zařadit do některého problémového směru. Úloha ukazuje
zajímavé otevírání linií, soustavu
vazbových matů a dobrý úvodník
1.Sa1! tempo s variantami 1…c4
2.Jd4+ exd4 3.De4x, 1…g4 2.Jf4+
exf4 3.De2#, 1…e4 2.Jxg5+ a 3.
Dxe4#, 1…b5 2.Jd4+ cxd4 3.Jc5x
(2…exd4+ 3.De4#), 1…d5 2.Vxb6+
d6 3.Jxc5# (2…Kf5 3.De4#),
1…f5 2.Vh6+ f6 3.Jxg5# (2…Kd5
3.Jxe5#), 1…Kf5 2.Jf4+ e4 33.Dh3#
(2…Kg4 3.Jh2#) a 1…Kd5 2.Jxg5+
Kc4 3.Da2# (2…e4 3.Dxe4#).
Škoda jen, že výchozí pozice i celé
řešení vykazují značnou symetrii.

Vd2#, 1.Kd3 Kf2 2.e1J Vg1 3.Jc2
Kf3 4.V5c4 Vd1#, 1.Vf5 Kd2 2.e1J
Kxc3 3.b4+ Kc4 4.Jf3 Ve2#.

Pomocný mat 4. tahem, 3 řešení

3.Sc4+ Kf8 4.Df6+ Jhxf6#.
Ano, Alexander Fica se asi nezařadí mezi světové hvězdy problémového šachu. Ale svým zaujetím pro
krásu šachu, pracovitostí a samozřejmě i kvalitou svých nejlepších
prací je nepřehlédnutelným členem české problémové obce. Sašo,
přeji Ti pevné zdraví a ještě hodně
krásných skladatelských úspěchů.

Alexander Fica
7. místo, zápas Česko – Sasko,
1998

XIIIIIIIIY
8-+-+-+ntr0
7+-sNR+-+n0
6-+-+-mk-zp0
5tR-+-+-zpK0
4-+L+-+Q+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+-+0
Alexander Fica
1+-vL-+-+-0
p. zm. MT Kotovskij 130, 2011
XIIIIIIIIY xabcdefghy
Samomat 4. tahem
8-+-+-+-+0
7+-+-wq-+-0 A konečně tempový samomat
6-+-+-+-+0 s jediným modelovým matem, ve
si ale oba černí jezdci vymě5+ptr-+-+-0 kterém
ňují své role – jeden vždy kryje pole
4-+-+kzp-+0 v matové síti, druhý matí na poli
3+-tr-+-+-0 f6. Obsah obohacuje ještě zdánlivá
1…Je7 2.De6+ Kg7 3.Dg6+ Kf8
2-zp-+p+R+0 hra:
4.Df6+ Jhxf6#, řešení: 1.Se2! tem1+-+-mK-+-0 po 1…Jf8 2.Jd5+ Ke5 3.De4+ Kxe4
xabcdefghy 4.Jf6+ Jgxf6#, 1…Je7 2.Dd4+ Kf7

V oblasti pomocných matů autor
rovněž často pracuje s modelovými
maty. Naše další ukázka, pomocný
mat 4. tahem, předvádí s minimálním bílým materiálem trojnásobné
echo (tzn. opakování matového
obrazce na různých místech šachovnice), spojené s trojí proměnou
černého pěšce v jezdce: 1.V3c4
Kxe2 2.Kd4 Kf3 3.b1J Kxf4 4.Jc3

Miloslav Vanka
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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
915 – 930 hod

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.

prezence
zahájení

930 – 1630 hod
1630 – 1700 hod

utkání 1. až 7. kola
vyhlášení výsledků

50,- Kč / 1 hráče

Startovné:
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/

KALENDÁRIUM
29. 11. – 11. 12. 2017
Londýn. London Chess Classic
2017. Velmistři Carlsen, Nakamura, Aronjan, Vachier-Lagrave, So,
Karjakin, Caruana, Anand, Něpomňaščij a Adams se představí na
9. ročníku prestižního turnaje.
www.londonchessclassic.com
9. 12. 1987

Třicetiny oslaví Hikaru Nakamura,
americký velmistr,
dlouholetý př íslušník absolutní
světové špičky. Ve
stejný den v roce
Hikaru Nakamura 1947 se narodil
legendární trenér Mark Dvorecký.
9. 12. 2017
Velké Losiny. O Losinského kapra. Turnaj hraný v rámci seriálu
Grand-Prix ČR v rapid šachu,
Švýcarským systémem na 9 kol,
2 × 15min + 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, nozar@rti.zcu.cz
Tel.: 377 638 726
9. 12. 2017
Žďár nad Sázavou. Mikulášský turnaj mládeže, hraný současně jako
přebor kraje Vysočina mládeže v rapid šachu. U8-U10 9 kol, 2 × 15 min.,
U12-U16 7 kol 2 × 20 min.
Josef Fišar, Tel.: 731 285 780
josef.fisar.st@post.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 započítaný na FIDE ELO.
Andrea Štěpánová
737 120 048
a.stepanova@chessfm.cz
www.chessfm.cz
14.-18. 12. 2017
Katovice (Polsko). Mistrovství Evropy 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
16. 12. 2017
Bludov . 6. Vánoční turnaj. Systém švýcarský na 7 kol, 2 × 20 minut na partii.
Jiří Voráč
voracjirka@centrum.cz
Tel.: 774 866 227
16. 12. 2017
Sendražice. 47. ročník vánočního
bleskáče. Švýcarský systém na
15 kol v tempu 2 × 5minut.
Václav Uhlíř
Tel.: 602 777 112
vaclav.uhlir@gmail.com

17. 12. 2017
2. ligy – 5. kolo
www.chess.cz
23. 12. 2017
Praha 5. O Vánočního kapra. Skupina A (pro hráče nar. 2004 a ml.)
švýcarským systémem na 7 kol tempem 2 × 25 minut na partii, skupina
B (pro hráče nar. 1998 a ml.) 9 kol
tempem 2 × 20 minut na partii.
Jan Veselský
jave9@seznam.cz
sksmichov.wz.cz
23. 12. 2017
Svitavy. Vánoční turnaj. Tři turnaje pro mládež – A pro hráče 2007
a ml., B pro ročníky 2003–2006,
C pro ročníky 1999–2002. Turnaje
se hrají švýcarským způsobem na
7 kol, 2 × 20 minut na partii.
Adolf Krušina
adolfkrusina@seznam.cz
Tel.: 724 303 293
24. 12. 1977
Čtyřicet let oslaví
český velmistr
Tomáš Oral, mistr
Evropy do 14 let
z roku 1991, kter ý se proslavil
výhrou nad Garri
Kasparovem při
jeho simultánním utkání s českou
reprezentací v roce 2001.
26. 12. 2017
Chotýšany. 33. ročník Memoriál
Stanislava Vojty. Bleskový turnaj, základní skupiny s postupem
do skupin finálových, tempo:
2 × 5 minut. Finanční ceny pro
první tři, ostatní věcné ceny.
Ondřej Matějovský
Tel.: 603 44 78 34
ondrej.matejovsky@centrum.cz
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