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KRÁL JE MRTEV, AŤ ŽIJE KRÁL!

Z dramatické
koncovky boje
o prezidentské
křeslo mezinárodní šachové
organizace
nakonec vyšel
Arkadij Dvorkovič v í t ě z n ě R u s
Arkadij Dvorkovič. Bývalý místopředseda Medvěděvovy vlády
a syn šachového arbitra po více
než 20 letech vlády nahradil
v křesle šéfa FIDE svého krajana
Iljumžinova, jenž neustál tíhu
kupících se skadálů a svou kandidaturu již před časem stáhnul.
Napětí gradovalo během olympiády v Batumi, během níž se
konal volební kongres. Druhým
žhavým kandidátem na funkci
byl Řek Georgios Makropoulos,
který v posledních letech přebral veškeré výkonné Iljumžinovovy funkce. Půtky kandidátů
plnily stránky šachových médií,
když kupříkladu člen Dvorkovičova týmu vyhazoval letáky
jeho soupeře do koše (pravda,
kvůli výrokům, proti nimž dokonce soud vydal předběžné
opatření). Etická komise FIDE
také na poslední chvíli vyšetřovala ruského politika kvůli
údajné korupci.
V závěrečných proslovech kandidátů ale čekalo ještě jedno
překvapení – outsider voleb Nigel
Short totiž na poslední chvíli složil kandidaturu a vyzval delegáty
k volbě Dvorkoviče. Ten po sečtení všech hlasů triumfoval ziskem
103 ze 182 odevzdaných hlasů.
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V ZÁŘI REFLEKTORŮ

O překvapení není nouze.

Úvodní kola Šachové olympiády
v Batumi kromě zajímavých partií,
které rozebíráme v hlavním článku,
přinesla i nešachová překvapení.
Ind Niklesh Jain před objektivy kamer v hracím sále požádal svou kolumbijskou přítelkyni Angelu Francovou o ruku. Jak se mu podařilo
pronést přes drakonické bezpečnostní kontroly krabičku i s prstýnkem, se redakci zjistit nepodařilo.
Naštěstí však v tomto případě byli
rozhodčí shovívaví, a dokonce se
neuplatňovala pravidla o přijímání
(remízových) nabídek, přestože se
celá událost se šťastným koncem
seběhla ještě předtím, než vůbec
začaly partie druhého kola.

EVROPA JE V NORMĚ
Ještě jedno politické okénko – jen
pár hodin poté, co
Arkadij Dvorkovič
zvítězil v prezidentské volbě
FIDE, se staronoZ. Azmajparašvili vým šéfem Evropské šachové unie stal Gruzínec
Zurab Azmajparašvili. Svérázná
postava světového šachu neměla
s obhájením svého postu větší problémy, do voleb se totiž nepostavil
žádný protikandidát.
Zároveň se zdá, že se pomalu uzavírá kruh okolo Bulharské šachové
federace. Poté, co byla tato organizace vedená největším Azmajparašviliho rivalem Silvio Danailovem
oficiálně vyloučena z mezinárodní
šachové federace, byla přijata nová
organizace pod názvem Bulharská
šachová federace 1928 podle roku
založení původního svazu.

ŠACHOVÁ OLYMPIÁDA 2018

POLSKÝ SEN

Gruzínské Batumi je letos středobodem šachového světa. Po rozcvičce při březnovém mistrovství
Evropy jednotlivců si organizátoři
ukrojili krajíc ze všech nejtlustší,
Šachovou olympiádu. Vrchol letošní šachové sezóny si nemohla
ujít ani česká výprava a i když po
perfektním startu a vítězství nad
silnou Čínou přišlo drsné vystřízlivění, dvě kola před koncem si

Duda vede Polsko za zlatem.

stále držíme šance na velmi dobré
umístění. Euforii a samostatnou
první příčku těsně před cílem drží
famózní Poláci.
pokračování na straně 4
1

BENEŠOV PRO ZWARDONĚ
Vojtěch Zwardoń
suverénně přejel
své soupeře na
rapidovém memoriálu Karla Osmančíka v Dolním Benešově a navlékl
Vojtěch Zwardoń tak žlutý trikot vedoucího muže průběžného pořadí
republikového Grand Prix v rapid
šachu. Po nabitém září si se startem ligových soutěží mohou dát
šachisté od velkých rapidů pauzu – další díl seriálu bude totiž až
v prosinci v Koutech nad Desnou,
kde se bude hrát o tradičního losinského kapra.

Účastníci simultánky

SIMULTÁNKA S GM BABULOU

Šestadvacátého září od 17 hodin
probíhala za podpory Města Kyjova v Kulturním domě v Kyjově při
příležitosti 95. výročí organizovaného šachu simultánka s velmistrem Vlastimilem Babulou. Kyjov,
jak známo, byl po Brně druhým
městem tehdejšího brněnského
kraje, kde se začaly hrát organizovaně šachy. Velmistr nastoupil proti 17 soupeřům, mezi kterými byly
zastoupeny všechny možné kategorie hráčů od celebrit města přes
dětské hráče, amatérské šachisty
až po přeborníky okresu Kyjov.

Přestože se jednalo o slavnostní
akci, velmistr Babula nás nijak nešetřil. Dostali jsme sice výhodu, že
polovina hráčů mohla hrát bílými,
ale i tak byl konečný výsledek 17:0
v náš neprospěch. Vlastimil Babula to komentoval slovy: „Nechtěl
jsem vyhrát všechno, ale tak nějak
to vyplynulo ze hry…“ Nejdéle se
ve hře udrželi Honza Kořínek, Ivan
Pařízek a Michal Vaněk, bohužel
ani oni neuspěli. Musíme více
trénovat, ať za 5 let ke 100. výročí
konečně něco uhrajeme!
Evžen Klimek

(NE)CZECH TOUR
Openu Vysočina
letos dominovala
17 l et á Č í ň a n k a
Ruotong Chu.
V klasickém tempu ztratila z 9 kol
pouhý půlbod, zvíRuotong Chu
tězila i v rapidovém tempu a jen v blesku skončila
„až“ druhá. Cizinci v Czech Tour
dominují i v právě probíhajícím
Openu Hradec Králové, po pěti
odehraných kolech je ve vedení
ukrajinský veterán Piankov.

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL
KNIHA PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI
Karel Opočenský porazil mistra světa Alexandra Aljechina a spřátelil se s ním. Za šachovnicí se setkal s legendami
konce devatenáctého století, i s generací, která zářila až v sedmdesátých letech století dvacátého. Založil agenturu
šachového zpravodajství, byl rozhodčím zápasů o mistra světa. Byl prvním českým šachovým profesionálem. Mistr
Karel Opočenský ale také miloval viržinka, dobrá francouzská vína a ženy. V nové knize o Karlu Opočenském najdete
popis jeho pestrého života, doplněný o mnoho dosud nepublikovaných fotografií, včetně snímků z alba jeho dcery Evy.
Úvodní vzpomínku mu věnoval velmistr Lubomír Kaválek. Tři desítky partií okomentoval velmistr Vlastimil Hort.
Jako Faust Mefistofelovi upsal se Opočenský vlastní
krví šachu. Šachu – a asi jen šachu – zůstal vždy věrný.
Stárnul. Čas taktikou neošvindluješ, remízu s ním
nevyjednáš. Ale za šachovnicí mohl zůstat mladý.
Byl to šachový romantik a nenapravitelný šachový optimista.
• velmistr Vlastimil Hort •

ZÁJEMCI SI JI MOHOU OBJEDNAT NA ADRESE: PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM • CENA KNIHY 333 KČ PLUS POŠTOVNÉ
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pokračování ze strany 1

Šachy se těší v Gruzii velké popularitě a v duchu nejlepších olympijských tradic vzali Gruzínci přípravu na svůj velký šachový svátek
seriózně. Pro více než 300 družstev ze všech koutů světa vyrostla
v Batumi zbrusu nová hala – přímořské letovisko na východním
břehu Černého moře má vůbec
dobré podhoubí pro investice
a nové stavby. S nadsázkou se dá
říci, že jde o gruzínské Las Vegas,
hotely a turismus rostou jako
houby po dešti a neoddělitelným
komplementem ke každému ubytovacímu zařízení je nové kasino.
Díky ruským a tureckým turistům
tak město může vzkvétat.
Česká reprezentace se letos vydala
do Batumi v relativně velkém počtu. Předvoj tvořili Viktor Láznička
se ženou, hlavní voj pak cestoval
do Batumi po poněkud chatrné
trase a vlastně dorazil až v den
začátku prvního kola, vzhledem
k volbám prezidentů mezinárodní
a evropské šachové federace nemohla chybět ani šachově-politická reprezentace. Šachově-novinářskou obec pak reprezentuje další
velmistr Martin Petr.
Přes náročnou cestu skočili naši
reprezentanti do bojů po hlavě
a i když naši dva nejsilnější nájemní šachoví zabijáci Láznička s Navarou v úvodních kolech každý
jednou pochybili, tým pěkně šlapal a „povinné výhry“ si v prvních
třech kolech naši muži odbyli bez
ztráty fialky. Reprezentantky měly
zlomové již právě kolo třetí, kde
nejtěsnějším rozdílem podlehly
lehce favorizovaným Italkám.
4

Na olympiádu letos odcestovali
muži v klasickém složení Navara,
Láznička, na kapitánskou pásku
se připravující Hráček, rozjetý
Štoček a Michalík. Kapitán Vlastimil Jansa se ve čtvrtém kole
rozhodl proti nebezpečnému mladému týmu Íránců v čele s juniorským mistrem světa Maghsoodlem vystřídat naši jedničku, která
v předchozím utkání balancovala
na hraně prohry, přestože nakonec
partii vyhrála. Důvěru na první
desce Láznička potvrdil, když
svého soupeře zkušeně rozstřelil.

VIKTOR LÁZNIČKA (2662)
vs. PARHAM MAGHSOODLOO (2649)
Batumi (Gruzie)
43. Šachová olympiáda, 4. kolo
27. 9. 2018

XABCDEFGHY
8-+rvl-+k+(
7+-+qsn-zp-'
6p+-+p+p+&
5+p+pzPp+-%
4-+nzP-zPPzP$
3+-+-+N+-#
2PzP-+QvLK+"
1+L+-+-+R!
xabcdefghy

Jeho černé veličenstvo kolem sebe
věru nemá mnoho poddaných,
a také že na to rázem doplatilo.
38.h5! fxg4 39.Jh4 gxh5 40.Dd3!
Viktor obětoval dva pěšce, což sice
není úplně v jeho stylu, ale silný
hráč musí umět zaútočit, když
je to potřeba. Dosáhl uvolnění
dlouhé diagonály a černý už musí
uvažovat, jak vrátit materiál a nedostat přes h7 mat.
40…g6 41.Jxg6 Jf5 42.Vxh5 Df7

Viktor Láznička zvaný Čistič

XABCDEFGHY
8-+rvl-+k+(
7+-+-+q+-'
6p+-+p+N+&
5+p+pzPn+R%
4-+nzP-zPp+$
3+-+Q+-+-#
2PzP-+-vLK+"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy

Černému se tak nějak zdánlivě šalamounsky podařilo pozici zablokovat, jenže Viktor si stejně najde
cestu vpřed.
43.Vxf5! Tak a ne jinak! Vlastně to
ani není pořádná oběť materiálu,
protože bílý hned posbírá černé
pěšce jako hrušky, ale i tak je to
velmi estetické řešení problému
blokády!
43…exf5 44.Dxf5 Dxf5 45.Sxf5
Vc6 46.b3! Před hostinou se ještě
Viktor ujišťuje, že na dámském
křídle nebudou žádné problémy.
46…Jd2 47.e6±
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volného pěšce a e4 je slabé, v tom
se ale analýza výrazně liší od hrané partie.
49.Sxe4 dxe4 50.Kxg4 Vc2 51.Se3
Sa5 Černý se možná spoléhal
na 51…Ve2, jenže bílý jezdec se
stihne nadlábnout a ještě všechno
vykrýt: 52.e7 Sxe7 53.Jxe7+ Kf7
54.Jf5
52.f5

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+-'
6p+-+P+N+&
5vlp+-+P+-%
Jiří Štoček táhne tým kupředu.
4-+-zPp+K+$
3+P+-vL-+-#
XABCDEFGHY 2P+r+-+-+"
8-+-vl-+k+( 1+-+-+-+-!
7+-+-+-+-' xabcdefghy
6p+r+P+N+& Už idú. Takové pěšcové trio by
5+p+p+L+-% bylo těžce zastavitelné, i kdyby
neměl střelce na e3.
4-+-zP-zPp+$ bílý
52…Sb4 53.f6 Vxa2 54.Kf5 Ve2
3+P+-+-+-# 55.e7 Techničtěji vypadá 55.Je7+!
2P+-sn-vLK+" (jezdce nelze brát, neb by se brzy
e8 objevila dáma) 55…Kh7
1+-+-+-+-! na
56.Jd5, ale bílý už si jen vybírá, jak
xabcdefghy vyhraje.

Černá pozice možná je bránitelná
pro počítač, ale v praktické partii
je hra bílého příliš snadná a černé
figury příliš pasivní.
47…Vc7 48.Kg3 Je4+ Počítač trochu abstraktně šachuje jezdcem
na f1, kde stojí úplně mimo hru,
zatímco postup v partii vypadá
logicky, mění bílému dvojici střelců. Post mortem můžeme říci, že
to zároveň dělá bílému dalšího
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55…Sxe7 56.fxe7 Kf7 57.Sg5 Vg2
Protihru s volným pěšcem černý
nestíhá 57…e3 58.Je5+ Ke8 59.Ke6
Ve1 60.Jf7 e2 61.Jd6#
58.Je5+ Ke8 59.d5 e3 60.d6 Pěkná
lekce mladému juniorskému mistru světa!
1–0
Vzrušení a nadšení v českých
fanouškovských duší gradovalo

hned po kole následujícím, kdy
muži naběhli na třetí nasazený tým
z Číny. Zatímco Navara a Michalík své partie kontrolovaně vedli
do remízových přístavů, Láznička
v dramatické partii držel figuru za
mohutnou pěšcovou kompenzaci
soupeře. Nás diváky nalepené
u online přenosů ale záhy zvedl
ze židlí Jiří Štoček, jenž dokonce
černými figurami rozsekal čínský
talent Wei Yi napadrť.

YI WEI (2742) vs. JIŘÍ ŠTOČEK (2574)

Batumi (Gruzie)
43. Šachová olympiáda, 5. kolo
28. 9. 2018

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+-+-vlp+p'
6-+lzp-zp-+&
5+-wq-zpP+-%
4pzpNsnP+-+$
3+-+LwQ-zP-#
2PzPP+-+-zP"
1+KsNR+-+R!
xabcdefghy

Bílý v této variantě obvykle rychle
natahuje pěšce na g4 a utíká jezdcem
na h5, aby ohrožoval více černého
krále a pěšcovou strukturu, hlavně
pěšce f6. Jenže čínskému velmistrovi
se v této partii nepodařilo nic, zato
Jirka už rozvinul na dámském křídle
prvotřídní iniciativu.
23…d5! Navíc ještě černý má
tento úder v centru. Pěšce nelze
pořádně brát pro vidli jezdci c4
a věži h1, navíc se pozice pro černý tlak na dámském křídle ještě

5

více otevírá. Nelze jej ani pořádně
nebrat… Jednoduše řečeno bílá
pozice je ztracena.
24.Jd2 a3! Vtipný tah rozvracející
obrany bílého krále.
25.exd5 Bílý by rád udržel strukturu intaktní, ale 25.b3 Dc3! vede
k okamžitému matu na b2.
25…Sxd5 26.Je4 Dc6 V klidu. Hrozí braní na b2, hrozí braní na c2
a bílý nemá magickou hůlku, aby
vše jedním mávnutím pokryl.
27.Jb3 0–0!

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-+-vlp+p'
6-+q+-zp-+&
5+-+lzpP+-%
4-zp-snN+-+$
3zpN+LwQ-zP-#
2PzPP+-+-zP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

Jiří správně vidí, že bílý král svou
mizérii nevylepší, zatímco on
může nerušeně zapojit do hry poslední figuru, věž z h8. Jeho král je
na g8 jako v bavlnce.
28.Vhe1 Jxc2 A inkasujeme.
29.Dh6 Sxb3 30.Jg5 Zoufalství.
30…Sxa2+ 31.Kc1

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-+-vlp+p'
6-+q+-zp-wQ&
5+-+-zpPsN-%
4-zp-+-+-+$
3zp-+L+-zP-#
2lzPn+-+-zP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy

31…Jxe1+ 31…Jd4+ dává vynuceně mat po 32.Kd2 Jb3+ 33.Ke2
Dg2+ 34.Ke3 Sc5#, řešení v partii
ale dává takovou materiální výhodu, že jsou další diskuse tak či tak
bezpředmětné.
32.Kd2 Jf3+ Černý bude mít věž,
figuru a dva pěšce více, další odpor je zbytečný.
0–1
6

Ázerbájdžán nám vystavil stopku.

Po volném dni se bohužel studna
štěstí našich borců vyčerpala.
V zápase na prvním stole s hladovým Ázerbájdžánem se nepodařilo
udržet černé obranné pevnosti
a po bojovné remíze s Izraelem
Češi tak trochu bez šťávy podlehli
Indii. Pravda, po povinném vysokém vítězství v kole následujícím
máme stále z dělené 10. příčky
slušnou šanci nakouknout do první desítky, jen je třeba doufat, že
ještě zbývá sil do finiše!
Stejný bodový zisk mají ženy,
paradoxně díky systému počítání
pomocného hodnocení jsou v tabulce dokonce o trochu výše než
muži, přestože si spíše procházely

houpačkou nahoru-dolů. Na druhou stranu, přestože jsou partie
bojovné, dalo by se říci, že výsledky a výkony družstva jsou stabilní,
proti papírově silnějším se zatím
prosadit bohužel nepovedlo.
Joanna Worek, Kristýna Petrová
a Olga Sikorová hrají velmi dobře
a zatím neprohrály ani partii, Karolína Olšarová se ctí drží první
šachovnici a trochu pokulhává
snad jen Kristýna Novosadová.
Dívkám a Kristýně speciálně se
ale v 9. Kole podařilo naladit vítěznou vlnu, když nadělily kanára
týmu Malajsie, a tak si dáme alespoň jednu lahodnou ochutnávku.

Náš ženský repre výběr
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KRISTÝNA NOVOSADOVÁ (2231)
vs. PUTERI AZHAR (1869)

oběť pěšce na c4, měla by nyní jednoduchou možnost b2–b3 a c2–c4.
Černá pozice je však tak jako tak
nezachranitelná.
22…a5 23.Je3 Vad8 24.Jxd5 Jxd5

Batumi (Gruzie)
43. Šachová olympiáda, 9. kolo
3. 10. 2018

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7+-wq-+pzpp'
6pzp-+p+-+&
5+-+l+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-vLQ+-+-#
2PzPP+-zPPzP" Joanna Worek válí výkonem přes 2400 elo.
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy XABCDEFGHY
Černá trestuhodně opominula vý- 8r+-+-+-tr(
vin, a draze za to zaplatí.
7+-wqk+-zpp'
15.Jf5! f6 Po braní jezdce se po6p+nsNpzp-+&
zice rozpadne hned – 15…exf5
16.Dxd5 Jc6 (visela věž) 17.Sxg7 5+-+l+-+-%
a bílá má kromě pěšce více ještě 4-+p+-+-+$
smrtelný šach na e1. Tah v partii 3vL-+-+-+Q#
je jediným způsobem, jak vykrýt 2PzP-+-zPPzP"
pole g7, jenže oheň je už na střeše.
1+-+R+RmK-!
16.Sb4! Jde černému králi po
krku. Nepouští ho do rošády a zá- xabcdefghy
roveň obsazuje pole d6 pro koně.
16…Jc6 17.Jd6+ Kd7 18.Sa3 Kristýna hrozí otevřít d-sloupec proti
nepřátelskému králi po c2–c4,
a i když její soupeřka ještě nachází
jakousi obranu, její král v centru
dlouho přežít nemůže.
18…b5 19.c4 Možná trochu zbytečná parádička, ale budiž :)
19…bxc4 20.Dh3

Hrozí prosté braní na d5.
20…Je7 20…f5 21.Vxd5! exd5
22.Dxf5+ Kd8 23.Jf7++– je masakr
motorovou pilou.
21.Vfe1 Ještě více zesiluje tlak
na pozici, opět hrozí braní na d5
s dalším prostřelením obranných
valů přes e6.
21…Dc6 22.Jxc4 Jednoduchý, ale
účinný manévr jezdce. Na druhou
stranu, pokud by si bílá odpustila

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7+-+k+-zpp'
6-+q+pzp-+&
5zp-+n+-+-%
4-+-+-+-+$
3vL-+-+-+Q#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

25.Vxe6! Přece jen závěrečný úder
přišel na bílá pole!
25.Vxe6 Dxe6 26.Vxd5+ a díky
vazbám černá ztrácí dámu.
1–0
Nemůžeme se však neporozhlédnout
i po ostatních mužstvech. Kromě
kapitánů Jansy a Petra Háby, který
vede ženský tým, koučuje v Batumi
i Michal Konopka, ačkoliv pro jeho
svěřence ze Senegalu (a pravděpodobně i pro Michala samotného) je
turnaj hlavně zajímavou zkušeností.
Nejskloňovanějším státem v šachových médiích je však nyní Polsko,
které po 9 kolech turnaj s náskokem
jednoho zápasového bodu vede před
čtyřčlennou smečkou pronásledovatelů. Ženským turnajem zase nejlépe
procházejí Číňanky, ale i ony mají jen
tenounký náskok pouhého jediného
bodu, stíhají je týmy Ukrajiny, Arménie i USA.

Duda uhájil první desku i proti Caruanovi.
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Poláci vyslali do Gruzie tým se
dvěma hráči úrovně 2700 Dudou
a Wojtaszkem doplněný třemi
silnými velmistry a dokázali si
vyšlápnout i na nejsilnější mužstva. Paradoxně právě lídři týmu si
drží svoje, zatímco jejich kolegové
Piorun, Tomczak a Dragun je
svými výkony matematicky ještě
předhánějí! Nejprve odstavili tým
Ruska, udrželi na uzdě Ázerbájdžánce a Armény a v devátém kole
porazili obhájce titulu z USA. My
se podíváme právě na zápas s Ruskem – jak často se stane, že dostane Kramnik na šachovnici mat?

S DÁMAMI FLIRTUJTE,

KRÁLŮM DÁVEJTE MAT

A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

JACEK TOMCZAK (2614)
vs. VLADIMIR KRAMNIK (2779)
Batumi (Gruzie)
43. Šachová olympiáda, 4. kolo
27. 9. 2018

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-zp-+pzPp'
6-vlp+r+-+&
5+-+qzP-vL-%
4-+-+-+-+$
3zP-wQ-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+-mKR!
xabcdefghy

Kramnik podivuhodným způsobem ztratil pud sebezáchovy. Černý král nestojí moc dobře, ale bílý
má tak špatnou souhru, že by to
nemělo až tolik vadit.
25…Da2? Ruský velmistr se soustředí na materiálno a přitom zcela
opomíjí hrozby bílého.
26.Vh2 Vd5?

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-zp-+pzPp'
6-vlp+r+-+&
5+-+rzP-vL-%
4-+-+-+-+$
3zP-wQ-+-zP-#
2q+-+-zP-tR"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
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Kramnikovi ani Rusku se příliš nedaří.

Odstavit dámu na a2, kde nemá
moc co dělat, když předtím krásně hrála v centru, nebyl zrovna
rozumný nápad, ale teď odchází
ještě jeden obránce černé pozice.
27.Db4! Hrozí mat na f8 a bílá
dáma získává rozhodující tempo
k převodu do útoku.
27…c5 28.Dh4 h6 29.Sxh6 Není to
žádná kvantová fyzika, co říkáte?
29…Db3 30.Sd2 A černý král je
pod nekrytelným matem, Kramnik
si partii osladil alespoň tím, že si
jej nechal nasadit.
30…Kxg7 31.Dh8+ Kg6 32.Dh7#

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

1–0

IM Tadeáš Kriebel
Foto: batumi2018.fide.com, ŠSČR

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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Rafael Nadal
ATP č.1

Nová
PURE AERO
+ více kontroly
+ více přesnosti
+ více spinu

VAMOS!

PRIPRAVTE SE NA BOJ!
Matchpoint s. r. o.

výhradní dovozce a distributor pro ČR
www.matchpoint.cz

KALENDÁRIUM
30. 9. – 7. 10. 2018
Hradec Králové. OPEN Hradec
Králové. Hráno jako součást seriálu
Czech Tour 2018/2019. Open FIDE,
bleskový turnaj, turnaj v rapid šachu.
Jan Mazuch, Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net
6.–7. 10. 2018
Termín soutěží družstev mládeže.
7. 10. 2018
Velvary. Memoriál Dr. Karla Treybala. Švýcarský systém na 9 kol
tempem 2 × 20 minut na partii.
Petr Neuman
Tel.: 602 964 055
sachyvelvary@post.cz
11.–19. 10. 2018
Rhodos (Řecko). Evropský klubový pohár. Šachová liga mistrů
za účasti českých extraligových
mistrů z Nového Boru.
eurochess2018.com
13. 10. 2018
Praha. 7. Ročník Memoriálu
generála J. Hradila v rapidu.
Švýcarským systémem na 7 kol
tempem 2 × 25 minut na partii.
Rudolf Soukal
Tel.: 774 711 280
soukalrudolf@seznam.cz
nss.cz
14. 10. 2018
První kolo českých druhých šachových lig.
19. 10. – 1. 11. 2018
Chalkidiki (Řecko). Mistrovství
světa mládeže do 18 let. O zlato
bude bojovat nejmladší český velmistr Van Nguyen.
worldyouth2018.com

20. 10. 2018
Brno. O pohárek BVK. 17. ročník
mládežnického turnaje v rapid šachu pro šachisty narozené r. 2003
a mladší. Švýcarským systémem
na 7 kol tempem 2 × 15 minut.
Neklan Vyskočil
Tel.: 774 256 842
neklanv@seznam.cz
skduras.cz
21. 10. 2018
Začátek prvních šachových lig.
26.–29. 10. 2018
Janské Lázně. Pohár Penzionu
Protěž. Trojboj v rapidovém, bleskovém a Fischerově šachu o putovní pohár Penzionu Protěž.
Jaroslav Šmíd
Tel.: 603 954 960
jarda.smid292@gmail.com
sklipa.com
27. 10. – 1. 11. 2018
Kouty nad Desnou. Mistrovství
Moravy mládeže. Postupová soutěž
mládeže do 16 let v klasickém šachu
a doprovodné otevřené turnaje.
Jiří Novák
Tel.: 608 830 041
jiri.novak@sachyorlova.cz
chess.cz
27. 10. – 3. 11. 2018
Harrachov. Mistrovství Čech do
16 let. Kvalifikace na mistrovství
ČR mládeže do 16 let pro západní
část republiky plus doprovodné
otevřené turnaje.
Zdeněk Fiala
Tel.: 731 006 364
chess.svetla@seznam.cz
chess.cz
3.–4. 11. 2018
Česká šachová extraliga,
1.–2. kolo.

3.–16. 11. 2018
Santiago de Compostela (Španělsko). Mistrovství světa mládeže
do 12 let.
wccc2018.com
9.–28. 11. 2018
Londýn (Anglie). Zápas o titul
mistra světa. Magnus Carlsen
bude obhajovat svůj titul šampióna před Američanem Fabianem
Caruanou v zápase na 12 partií
v klasickém šachu.
london2018.worldchess.com
10. 11. 2018
Teplice. 40. ročník šachového
turnaje žákovských družstev.
Soutěž čtyřčlenných družstev složených z hráčů narozených r. 2003
a mladších. Švýcarským systémem
na 7 kol tempem 2 × 20 minut
+ 5 s / tah na partii.
Vladimír Hadraba
Tel.: 603 244 008
v.hadraba@volny.cz
nss.cz
10.–17. 11. 2018
Brno. Open Brno 2018. Otevřený
turnaj série Czech Tour, švýcarským systémem na 9 kol tempem
2 × 1,5 hod + 30 s / tah na partii.
Doprovodnými událostmi jsou
klání v rapidovém a bleskovém
šachu.
Jan Mazuch
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net
17.–30. 11. 2018
Bled, Slovinsko. Mistrovství světa
seniorů. V kategorii nad 65 let čtvrtým nasazeným Vlastimil Jansa.
wscc2018.european-chessacademy.com
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