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SLOUPEK

NIGEL SHORT
NA HRAD

Nikdy nekončící
politicko-šachová telenovela
v nejvyšších
patrech Mezinárodní šachové
federace má
Nigel Short
další pokračování. Zatímco Kirsan Iljumžinov
zveřejnil složení svého týmu,
v němž figuruje jméno fiktivního amerického byznysmena
Glena Starka (jak odhalil server
chess.com; a možná přijde
i Tony Stark!), kandidaturu
ohlásila další výrazná figura světového šachu. Vyzyvatel mistra
světa Kasparova Nigel Short chce
v podzimních volbách usilovat
o křeslo prezidenta FIDE. Angličan, který před téměř 11 lety zavítal i na pražskou Kampu změřit
zápasové síly s Davidem Navarou, kromě svých nezpochybnitelných vynikajících šachových
schopností sluje také občasnými
bouřlivými prohlášeními – památný je zejména nekrolog
za jeho soka Tonyho Milese,
v němž se chlubil přebráním Milesovy dívky. Svérázný anglický
velmistr však může narazit už ve
své domácí federaci – zákulisní
informace totiž nasvědčují tomu,
že delegát anglické šachové federace bude na kandidátce Řeka
Makropoulose.
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ŠAMPIONY USA
SHANKLAND A PAIKIDZEOVÁ

v armageddonové partii porazila
stoupající hvězdu amerického šachu Annie Wangovou.

VELMISTŘI ŽIJÍ DÉLE

Paikidzeová a Shankland, autor: Austin Fuller

Přeborníky Spojených států amerických pro rok 2018 se stali Samuel Shankland mezi muži a Nazi
Paikidzeová v ženském turnaji. Zatímco Shankland uhájil půlbodový
náskok (z 11 partií 6 vyhrál a ani
jednou neprohrál) před Fabianem
Caruanou a s odstupem následoval Wesley So (žádný z ostatních
hráčů, ani Nakamura, nepřekročil
hranici 50 procent!), Paikidzeová zvítězila až v rozstřelu, kdy

Angličtí vědci
zjistili, že šachoví velmistři mají
výrazně vyšší
průměrný věk
dožití než běžná
Rekordman
populace. Studie
Lilienthal se
dožil 99 let.
zahrnující šachové
velmistry a olympijské medailisty
(jedním ze spoluautorů je australský velmistr Smerdon) tvrdí, že
velmistři mají průměrný věk dožití
83,6 roku, což je o více než 7 let
nad průměrem běžné populace.
Přitom jsou jejich výsledky srovnatelné s daty špičkových atletů.
A pak že přemíra sezení nad šachovnicí ničí fyzické zdraví!

MISTROVSTVÍ ČR

PŘEKVÁPKO NA KONÍKOVI

Na přeboru republiky v rámci Ostravského šachového koníka v černé perle tuzemska všem vypálil
rybník Svatopluk Svoboda. Hráč
pražského Unichessu se slovenskými kořeny sérií vítězství předběhl plejádu velmistrů a odnesl
si palmu pro vítěze, stříbro získal
Vojtěch Plát, bronz Richard Biolek mladší. Jak papírový outsider
z osmnáctého místa poskočil až na
samostatnou zlatou příčku?
Pokračování na str. 4

FM Svatopluk Svoboda
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NAVARA NEMUSÍ VĚŠET HLAVU

V létě opáčko i s Carlsenem
zdroj: ShamkirChess

Superturnaj v ázerbájdžánském
Šamkiru, kterému jsme se podrobně věnovali v předchozím čísle,
měl pro české barvy katastrofální
závěr – z posledních 5 kol získal
David Navara pouhý jeden půlbod,
naopak skvěle zapracoval mistr
světa Carlsen, když zmasakroval
Topalovovy ambice a nakonec
v turnaji triumfoval. Česká jednička ale dostala šanci na reparát
a další pozvánku na vynikající turnaj ve švýcarském Bielu za účasti
jak mistra světa, tak dalších hvězd
Mamedjarova či Vachiera-Lagrava.

V ŠANGHAJI O MISTRYNI SVĚTA

Zápas o ženskou šachovou korunu
se tentokrát odehrává v mediálním přítmí v Číně. Kontroverzní
knock-out turnaj, který vyvolal
minulý rok bouřlivé reakce zejména kvůli hostitelské zemi Íránu,
letos vystřídal zápas. Dlouhodobá
organizátorská krize vrcholných
ženských akcí je doprovázena také
nepříliš průhlednými pravidly –
titul bude hájit vítězka loňského
turnaje Tan Zhongyi, zatímco
„vyzyvatelka“ Ju Wenjun si své
právo vydobyla již vítězství cyklu
Grand Prix v roce 2016. Buď jak
buď, ze čtyř partií se dámy shodly
na remíze zatím jen jednou a se
6 partiemi do konce zápasu vede
nejtěsnějším rozdílem Ju Wenjun.

MÁJOVÝ TURNAJ V RAPID ŠACHU

Na prvního máje
se ve vltavotýnské SokoElovně
uskutečnil již
35. ročník šachového turnaje
v rapid šachu.
Matyáš Zeman
Na turnaj se sjel
pěkný počet 57 hráčů z mnoha
míst České republiky. Nejstaršímu účastníkovi Milanu Bartoňovi
bylo 88 let, nejmladšímu teprve 8. Tento rok se nejvíce dařilo
dvěma mladým šachistům, kteří
předčili mnohem zkušenější soupeře a v posledním kole se utkali
mezi sebou o prvenství v celém
turnaji. To nakonec po remíze
získal díky lepšímu pomocnému
hodnocení teprve sedmnáctiletý
Matyáš Zeman ze Sokola Tábor
před o rok starším Václavem Kotálem z VŠTE České Budějovice.
Třetí místo obsadil jeden z tradičních účastníků tohoto turnaje,
FM Jiří Gregor z Neratovic.

TURNAJ NA STŘEŠE LUCERNY

PŘIJĎTE ZABLICAT S NAVAROU
A DINGEM LIRENEM O ZLATÝ DUKÁT

Ze střechy paláce Lucerna je
jeden z nejkrásnějších výhledů
na Prahu. V úterý 12. června od
15.00 odpoledne se zde můžete
nejen rozhlédnout, ale především
si zde zahrát v bleskovém turnaji,
jehož se zúčastní i velmistři David
Navara a Ding Liren a mezi dalšími pozvanými jsou
i Pentala Harikrišna,
Sergej Movsesjan, Robert Cvek, Vlastimil
Hort a Jan Smejkal.
Blicák bude prvním
b o d e m p ro g ra m u
letošního ročníku
festivalu ČEZ CHESS
TROPHY a zároveň
prvním turnaje série
tur najů Šachy na
střechách a ve věžích,
2

nového projektu Pražské šachové
společnosti.
Turnaj bude atraktivní nejen místem konání a sestavou hráčů, ale
i cenovým fondem. Vítěz vyhraje
Svatováclavský dukát z pravého zlata v hodnotě 7000 Kč, druhý a třetí

stříbrnou pamětní medaili Královské hlavní město Praha v hodnotě
4000 Kč.
Ceny budou i pro vítěze několika
ratingových kategorií, aby šanci
na výhru měli i amatérští hráči.
Pro účast v turnaji není žádné výkonnostní omezení,
jen je třeba se včas
přihlásit, počet míst je
limitován. Startovné je
300 Kč.

Úchvatný výhled na celou Prahu. Díky kavárníkovi Ondřeji Kobzovi a Pavlu
Matochovi z Pražské šachové společnosti si můžete přijít zahrát bleskový
šachový turnaj s hvězdným obsazením na střechu paláce Lucerna.

Hlásit se můžete
e-mailem na prazska.
sachova@gmail.com,
více informací o festivalu ČEZ CHESS TROPHY 2018 najdete zde.
Pavel Matocha
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CEZ Chess
Trophy 2018

David Navara vs. Ding Liren

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

MISTROVSTVÍ ČR

PŘEKVÁPKO NA KONÍKOVI

pokračování ze strany 1

Ojedinělé ryze české klání o mistrovský pohár se v Ostravě konalo již potřetí za sebou, a i když
chyběla největší hvězda David
Navara, bylo se na co dívat. Hlavní
turnaj ostravského šachového festivalu hraný jako přebor republiky
byl téměř ze čtvrtiny složen z velmistrů, přesto si vedení postupně
vypracovávali hráči na nejvyšší titul teprve aspirující. Ale popořadě.
Šampionát České republiky má
v posledních letech ustálený
otevřený formát. Letošní ročník
poznamenalo malé šachové schizma – vzhledem k termínové kolizi
se šachovou Bundesligou dalo
několik hráčů nejužší špičky přednost nejvyšší týmové soutěži našeho západního souseda. To údajně
motivovalo i uspořádání nominačního turnaje šesti hráčů o místo
v reprezentaci na letošní Šachovou
olympiádu, který se bude konat na
přelomu května a června (pozornému čtenáři neujde, že z oněch
bundesligových hráčů se nominačního turnaje zúčastní pouze
dva a že vítěz mistrovství ČR nejen

Že je Ostrava drsné město, se přesvědčil
i FM Jan Vykouk.

4

nebyl pozván do reprezentace, ale
ani do nominačního turnaje).
Ve hře tedy byl „jen“ titul přeborníka republiky, tučný šek a bezmezný obdiv šachových fanynek.
Na tvrdém chlebíčku otevřeného
turnaje si favorité začali lámat
zuby už v úvodních kolech. Své
by o tom mohli povídat velmistři
Cvek či Štoček, kteří měli v úvodních kolech co dělat, aby se vůbec
vytáhli nazpět na padesátiprocentní bodový zisk. S těžkým křížem
na zádech tak měl Jiří Štoček,
zářící hvězda minulého mistrovství, kdy porazil i favorizovaného
Navaru, cestu turnajem mnohem
obtížnější.

MICHAL KONOPKA (2373)
vs. PETR VELIČKA (2412)

Ostrava, Mistrovství ČR mužů 2018
7. kolo, 4. 5. 2018
[A11] Symetrická anglická

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpq+-zppvlp'
6-zp-+-+p+&
5+-+n+-+-%
4-+-+Q+-+$
3+PsN-vL-zP-#
2P+-+PzP-zP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Ani mezinárodní mistři ale neměli
vždy posvícení – bílé figury hájící
manažer reprezentace Michal Konopka zdálky spustil kombinaci,
která měla stát na visící dámě
černého
17…Sxc3 18.Vxc3, jaké však bylo
jeho překvapení, když černý nesebral jezdcem na c3, nýbrž zvolil
úskočné
18…Jf4!!,

Ostravský koník ředitele festivalu M. Jelínka

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpq+-zpp+p'
6-zp-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+Qsn-+$
3+PtR-vL-zP-#
2P+-+PzP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

po čemž musel ihned kapitulovat.
Po 18 … J f 4 19 . V x d 8 + V x d 8
20.Dxb7 má totiž sice dámu navíc,
ale jeho král je v půvabné matové
síti. 20…Vd1#
0–1
V čelné skupině se držel z favoritů
pouze Vojtěch Plát (jenž bohužel
dle svých vlastních slov měl při
turnaji i jiné „aktivity“ a nebyl pak
zcela při síle), kterému však v polovině turnaje došel dech a přibývající remízy v tabulce jej postupně připravovaly o šance zopakovat
triumf z předloňska. Do čela se po
dvou třetinách dostal mezinárodní
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byla dáma exponovaná na d4 kvůli
působení střelce g7.
7.Dxd4 d6 8.f3 Sg7 9.Se3 Se6
10.Vc1 Da5 11.Se2 0–0 12.Dd2
Drobným přehozením tahů se
nám partie vrací do známých kolejí. Bílý má prostor a v mnoho variantách zůstane po výměně dam
v centru.
12…Vfc8 13.b3 a6 14.Ja4 Dxd2+
15.Kxd2 Jd7

IM Vojtěch Zwardoń udával tempo.

mistr Vojtěch Zwardoń, jenže na
začátku poslední 20minutovky
podcenil domácí přípravu a nechal
fide mistra Svatopluka Svobodu
předvést etudu na téma kdo nezná historii, je odsouzen dějiny
opakovat.

SVATOPLUK SVOBODA (2401)
vs. VOJTĚCH ZWARDOŃ (2409)

Ostrava, Mistrovství ČR mužů 2018
7. kolo, 4. 5. 2018
[B36] Maróczyho výstavba
Komentuje GM Štěpán Žilka
1.e4 c5 Původně můj jediný cíl
byl uhrát si normu, zkoušel jsem
každou partii v zahájení hrát něco,
co jsem do té doby nehrával, a byl
rád, že vznikaly celkem zajímavé
partie. Zlom nastal asi po partii
s GM Hábou, která byla pro mne
velká vzpruha. Vojta spadl do známé pasti, na kterou se nachytalo
dost silných hráčů (včetně Vojtěcha Pláta) – S. Svoboda.
2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 g6 5.c4
To je podle mě nejlepší způsob,
jak reagovat na urychleného draka. Ve variantách s Jc3 bílý totiž
nemůže volit systémy bez střelce
na c4, protože hrozba tahu d5 je
bez ztráty tempa příliš velká. Ve
variantách s brzkým d6 černého
bílý může zkoušet různé výstavby
se střelcem na f1.
5…Jf6 6.Jc3 Jxd4 To chce černý
většinou vzít před tahem Se3, aby
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XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+p+nzppvlp'
6p+-zpl+p+&
5+-+-+-+-%
4N+P+P+-+$
3+P+-vLP+-#
2P+-mKL+PzP"
1+-tR-+-+R!
xabcdefghy

16.g4 To je v této pozici považováno za standard, přestože počítač
nabízí i jiná pokračování. Černý
by rád zahrál f5, bílý se na tento
postup tedy chystá a plánuje si
posvítit na černého krále.
16…f5 17.gxf5 O něco častěji se na
f5 bere druhým pěšcem, například
exf5 gxf5 h3 Vf8 f4 se zajímavou
hrou. Trochu ale bílého podezírám, že se nechal inspirovat partií
Navara – Plát.
17…gxf5 18.Vhg1 Kh8 19.Sd3 To
se zde hravá téměř pokaždé, tah
v sobě má trochu jedu. Počítač
doporučuje i okamžité Jc3 s převodem na d5.
19…Vf8 To je přesně ta samá
hrubka, která se stala ve výše zmiňované partii. Černý má správně
reagovat na hrozbu f-pěšci tahem
f4! Zdali pak bílý má něco reálného, je otázka.
20.Vxg7 Černý nenajde pro krále
vhodné útočiště.
20…Kxg7 21.Vg1+ Vojta Plát zde
zkusil Kh8 Sd4+ Jf6 exf5 Sg8, ale
pozice se po dalším Jb6 a Se4 nedala hrát.
21…Kf6 22.Sd4+

Formát B5
432 stran
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pevná vazba
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Cena 649 Kč
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42…Vf2+ 43.Ke3 Vf3+ 44.Kd4 Se2
45.c7 Vd3+ 46.Kxe4 A černý se
vzdal.
1–0

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+p+nzp-+p'
6p+-zplmk-+&
5+-+-+p+-%
4N+PvLP+-+$
3+P+L+P+-#
2P+-mK-+-zP"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

22…Je5 To je samozřejmě dost
smutný příběh, když černý musí
takto odevzdat další figuru.
23.f4 Vg8 24.Vg3 To je velmi špatné rozhodnutí ve zcela vyhrané
pozici. Po Ve1 bílý prostě získá
i pěšce e5 a jeho figury zůstanou
aktivní.
24…Vad8 Počítač doporučuje místo toho hned Vxg3 hxg3 Vg8 fxe5+
dxe5 Sf2 f4 s horší, ale hratelnou,
pozicí.
25.Ke2 Bílý ideu boje o pole e5
nevidí, a tak hraje pomalu.
25…fxe4 26.Sxe4 Vxg3 27.hxg3
b5 Nedělat nic není řešení. Bílý
sice bude mít brzy volného pěšce
na c-sloupci, pokus o rozhraní
vlastních figur je určitě správný.
28.Jb6 bxc4 29.bxc4 Sf5 30.Sb7
Sd3+ 31.Kf2 Ke6 32.fxe5 dxe5
33.Se3

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+L+-zp-+p'
6psN-+k+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+lvL-zP-#
2P+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Nyní má bílý v ruce nový trumf
a sice volného c-pěšce. Jeho zastavení bude asi nadlidský úkol.
33…Vf8+ 34.Ke1 Vf1+ 35.Kd2 e4
36.c5 Už jde.
36…Vb1 37.Sd4 Vh1
6

Tomáš Kraus měl našlápnuto, ale zazdil finiš.

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

38.g4 Hlavně nenápadně. Třeba
se černý nebude dívat a dostane
jednotahový mat na d5.
38…Vh2+ 39.Ke3 Ve2+ 40.Kf4
Kf7 41.c6 Vc2 42.Se5 Teď už to má
pěšec vydlážděné až na poslední
řadu. Černý nemá obranu.

Vytáhl se také mladý turnovský
drak Tomáš Kraus, a chléb se tak
mezi vedoucí dvojicí logicky lámal
v předposledním kole. V divoké
partii partii Svobodův král sice
musel kličkovat minovým polem,
romantický útok svého soupeře
ale ustál a vypracoval si do finále
luxusní celobodový náskok. Partii
přiblížil sám bílý takto: „S Tomášem Krausem se mi úplně nečekaně povedlo zužitkovat variantu,
kterou jsem studoval v průběhu
turnaje (ani jsem nedoufal, že
bych něco takového v praxi tak
rychle použil). Hrál jsem tak, jak
jsem to měl zpracované, a všechno
zázračně zafungovalo.“
V posledním kole si Svoboda relativně snadno pojistil titul přeborníka, když mu Alexej Kislinský
nedokázal bílými figurami vytvořit
reálné problémy a už po čtrnácti
tazích mohl slavit. „V posledním
kole jsem doufal, že Kislinského
zaskočím volbou toho nejostřejšího, co jsem proti Alapince našel,
a on v této variantě obvykle odbočoval do remízy… A udělal to
i proti mně. A k mé radosti přijal
nabídku remízy,“ komentuje průběh vítězný Svatopluk Svoboda.

Nabitý sál ostravské šachové arény
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Oproti tomu Tomáš Kraus nedokázal zastavit pád a zahodil prohrou ve výtečné pozici s Richardem Biolkem mladším výtečnou
šanci na cenný kov. Richard na
druhou stranu znovu prokázal, že
otevřené přebory umí, a přidal do
své sbírky další, bronzovou medaili. Nu a nakonec se z letargie čtyř
remíz za sebou probral i Vojtěch
Plát, který hezky otevřel Lukáše
Černouška a katapultoval se na
stříbro.

LUKÁŠ ČERNOUŠEK (2464)
vs. VOJTĚCH PLÁT (2566)
Ostrava, Mistrovství ČR mužů 2018
9. kolo, 6. 5. 2018
[C41] Philidorova obrana

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-+p+p'
6-+nwq-zPp+&
5+-zp-+-wQ-%
4Pzp-+-+-+$
3+-+L+P+-#
2P+P+-+PzP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

Bílý byl otevřen doslova jako
konzerva:
24…b3!! 25.axb3 c4! 26.bxc4 Je5

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-+p+p'
6-+-wq-zPp+&
5+-+-sn-wQ-%
4P+P+-+-+$
3+-+L+P+-#
2-+P+-+PzP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

Nejprve černý obětoval dva pěšce
za otevření královského úkrytu
a nyní jeho figury vygenerují neodvratitelné hrozby. Hrozí prosté
braní na d3 či nejprve šach dámou
na a3, a obrany není.
27.Vd1 Da3+ 28.Kd2 Jxd3 29.Ke2
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Když už byl Vojtěch Plát (vlevo) rezultativní, tak to stálo za to.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-+p+p'
6-+-+-zPp+&
5+-+-+-wQ-%
4P+P+-+-+$
3wq-+n+P+-#
2-+P+K+PzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Smutné, ale patrně ještě nejlepší.
Černý ale s figurou navíc nebude
mít žádné problémy s uplatněním –
bílý navíc sám kvůli stále slabému
králi bude muset přejít do koncovky.
29…Ve8+! 30.Kf1 Jb2 31.Dh6 Df8
32.Dxf8+ Kxf8 33.Vd7 Va8 34.c5
Jxa4 35.c6 Jc5
0–1
Jakkoliv je jméno vítěze překvapivé, zlata dosáhl zaslouženě. A co
svěřenec trenéra Roberta Cveka
plánuje do budoucna a bude útočit
na nejvyšší české šachové výšiny?

„Přemýšlím o Áčku Pardubic a GM
turnaji, jako vítěz MČR budu mít
údajně zajištěnu účast na mistrovství Evropy příští rok v březnu
a pravděpodobně této příležitosti
využiju. Doufám, že se budu dále
šachově zlepšovat, ale na turnaje
a hraní nemám tolik času. Pokud
mě ‘přirozený šachový vývoj’ vynese případně někam, odkud bych
mohl špičku atakovat, samozřejmě
útočit budu, ale v tomto směru jinak vůbec nepřemýšlím.“
Konečné pořadí po 9 kolech
Rating

Body

1. Svatopluk Svoboda

2401

7

2. Vojtěch Plát

2566

6½

3. Richard Biolek jr.

2447

6½

4. Jiří Štoček

2568

6½

5. Vojtěch Zwardoń

2409

6

6. Jan Krejčí

2582

6

7. Alexej Kislinský

2509

6

8. Petr Velička

2412

6

9. Robert Cvek

2505

6

10. Tomáš Kraus

2429

5½

Foto: ostravskykonik.cz
IM Tadeáš Kriebel
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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

KALENDÁRIUM
2. 5.–20. 5. 2018
Šanghaj (CHN). Zápas o mistryni světa žen. Zápas na 10 partií
klasickým tempem mezi úřadující
šampionkou Tan Zhongyi a vyzyvatelkou Ju Wenjun.
china2018.fide.com
12. 5. 2018
Hotel Hukvaldy. Hukvaldské šachování. Turnaje mládeže do 18 let.
Švýcarským systémem na 7 kol tempem 2 × 15 minut + 5 s/tah.
Andrea Štěpánová
a.stepanova@chessfm.cz
www.chessfm.cz
12. 5. 2018
Teplice. Memoriál Antonína Drvoty. Přebor Ústeckého kraje v rapid šachu. Švýcarským systémem
na 9 kol tempem 2 × 15 minut
+ 5 s/tah.
Radek Bayer
radek.bayer@seznam.cz
skteplice.cz
12.–20. 5. 2018
Vídeň. Chess Masters Vienna.
Tradiční uzavřený velmistrovský
turnaj za účasti českých, slovenských a rakouských hráčů. 9 kol
systémem každý s každým.
www.chess.cz
13. 5. 2018
Karviná. Jarní turnaj dvojic. Švýcarsko-karvinským Davis Cup systémem na 7 dvouzápasů tempem
2 × 5 minut + 3 s/tah.
Luboš Zimniok
zimniok@volny.cz
sachykarvina.cz
13. 5. 2018
Hošťálková. Memoriál Jana Kováře. Přebor Zlínského kraje v rapid
šachu. Švýcarským systémem

na 9 kol tempem 2 × 13 minut
+ 2 s/tah.
František Veselský
Tel.: 604 189 284
sachy.hostalkova@seznam.cz
sachy-hostalkova.estranky.cz
19. 5. 2018
Praha. Smíchovský soudek.
Mezinárodní turnaj 4členných
družstev (bez omezení klubové
příslušnosti) v bleskovém šachu.
Švýcarským systémem na 13 kol
tempem 2 × 5 minut olympijským
způsobem.
Jan Veselský
Tel.: 722 029 088
jave9@seznam.cz
sksmichov.wz.cz
19. 5. 2018
Sázava. O pohár města Sázava.
Turnaj v bleskovém šachu. Švýcarským systémem na 13 kol tempem
2 × 5 minut.
Jaroslav Řeřábek
slavarerabek@seznam.cz
kavalier-sazava.cz
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.–27. 5. 2018
Ružomberok. Mistrovství Evropské unie mládeže v rapid a bleskovém šachu. Šampionáty mládeže odstupňované dle kategorií,
právo účasti ročníky 2002 a mladší. 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.
Uzavřený turnaj o nominaci na
olympiádu v Batumi dvoukolovým
systémem každý s každým. Babula, Krejčí, Michalík, Nguyen, Plát,
Štoček.
www.chess.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 Jankovce. Pamětní turnaj v bleskovém šachu a krajský přebor Moravskoslezského kraje.
Jiří Novák
Tel.: 608 830 041
jiri.novak@sachyorlova.cz
www.sachyorlova.cz
12.–17. 6. 2018
Praha. ČEZ Chess Trophy. Pestrý
šachový festival zahajuje 12. června otevřeným bleskovým turnajem
na střeše paláce Lucerna, pokračuje
rapidovým zápasem supervelmistrů Navary a Dinga v Michnově
paláci na Kampě a doprovodnými
simultánkami, přednáškami či
výstavou.
prazska.sachova@gmail.com
praguechess.cz
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