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SACHOVY
OBCASNIK

MINISTŘI V ŠACHOVÉM VLAKU

Vladimír Kremlík

Po ministru za-
hraničních věcí 
Tomáši Petříčkovi 
udělil svoji záštitu 
Šachovému vla-
ku 2019 i ministr 
dopravy Vladimír 
Kremlík. Kromě 

členů české vlády by se účastníci le-
tošního Šachového vlaku mohli při 
jeho odjezdu setkat i s prezidentem 
FIDE, členem správní rady Ruských 
železnic a bývalým místopředse-
dou ruské vlády Arkadijem Dvor-
kovičem, který ocenil unikátnost 
tohoto projektu.

ČIGORINŮV DOPIS
Velkou radost si mohou udělat sbě-
ratelé šachových memorábilií dopi-
sem Michaila Čigorina z roku 1906. 

Tuto antikvii nabízí 
k prodeji Ruský 
šachový dům (Ru-
ssian Chess House) 
za 380 tisíc korun 
(16 500 dolarů).

NEJDRAŽŠÍ FIGURKA SVĚTA
Ještě výrazně draž-
ší než Čigorinův 
dopis byla figura 
šachové věže ze 
s lavných šacho-
vých figur z ostrova 
Lewis. Tuto stře-
dověkou f igurku 

severského válečníka, vyřezanou 
z mrožího klu, vydražila v čer-
venci londýnská aukční síň So-
theby’s za více než 20 milionů 
korun.

ŠACHOVÉ  
FOTOGRAFIE  
NA PRODEJ
Šachové fotografie Vladimíra 
Brádlera, které byly v červnu 
vystavené v Obecním domě 
v Praze v průběhu Šachového 
festivalu 2019, si můžete nyní 
zakoupit. Fotografie o velikosti 
A3 vytištěná na plátně a napnu-
tá na dřevěném rámečku stojí 
3 500 Kč, fotografie vytištěná na 
fotografickém papíru (rovněž ve 
velikosti A3) stojí 1 500 Kč. 
Fotografie si můžete vybrat 
z katalogu, který byl pod ná-
zvem „Příběhy šachových figur“ 
k výstavě vydán. Nebo si mů-
žete požádat o zaslání náhledů 
Brádlerových fotografií a z nich 
si vybrat.
Katalog stojí 195 Kč (+ poštovné) 
a můžete si ho objednat mailem 
na prazska.sachova@gmail.com, 
kde si pak můžete objednat i jed-
notlivé fotografie.
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ROZHOVOR S M. KONOPKOU O JEHO TRENÉRSKÉ MISI V ULÁNBÁTARU

HRAVÍ MONGOLŠTÍ ŠACHISTÉ
Reprezentační kouč Michal Ko-
nopka se vrátil z Mongolska, kde 
strávil dva měsíce trénováním 
tamních talentů. V minulých letech 
opakovaně spolupracoval s mon-
golskými šachisty GM Gundaavou 
a IM Bilguunem, protože předseda 
Mongolské šachové federace pan 
Sainbayar dříve pracoval na velvy-
slanectví v Praze. Letos Michala 
Konopku oslovil Bekhtur Bayaraa, 
majitel nejmodernějšího mongol-
ského šachového klubu Chinggis. 

pokračování na straně 8

Michal Konopka se talentovanými 
mongolskými šachisty v ulánbátarském 
šachovém klubu  Chinggis Chess Club.

SACHOVY
OBCASNIK
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OHODNOCENÍ ŠACHOVÉHO TRHU

Vladimir Kramnik

FIDE zadala spo-
lečnosti Nielsen 
vypracování ce-
losvětového prů-
zkumu šachové 
komunity a šacho-
vého trhu. Firma 
Nielsen patří ve 

sběru datu a průzkumu trhu ke 
světové špičce a FIDE od ní chce 
znát odhady velikosti šachového 
trhu, počtu šachistů a také hodno-
ty sponzorských nabídek. FIDE by 
tak měla získat důležité informace 
o reálných cenách reklamních 
ploch třeba na mistrovstvích světa 
či na olympiádách a s tímto pod-
kladem jednat s velkými korporát-
ními sponzory.
Součástí výzkumu je i dotazník 
se šedesáti otázkami, který když 
vyplníte, můžete vyhrát dvouho-
dinový online trénink s exmistrem 
světa Vladimirem Kramnikem.

DOMINGUEZ  
NA KRAMNIKOVĚ HŘIŠTI
V Dortmundu na uzavřeném klání 
osmi velmistrů, kde dříve vyhrával 

Vladimír Kramnik 
s pravidelností 
a neúprosností 
Rafaela Nadala 
z pařížské antuky, 
zvítězil solidní 
kubánsko-americ-
ký velmistr Lei-

nier Dominguez Perez před nevy-
zpytatelným ruským velmistrem 
Ianem Něpomňaščim.  Z českých 
reprezentantů nikdo pozvánku do 
Německa na tento tradiční turnaj 
nedostal.

PARDUBICE V PLNÉM PROUDU

Sergej Movsesjan

H l a v n í  t u r n a j 
Czech Open, tra-
dičního šachového 
svátku v Pardubi-
cích, končí o tom-
to víkendu a mezi 
j e h o  f a v o r i t y 
patří i arménský 

velmistr Sergej Movsesjan, který 
ve městě perníku mnoho let žil. 
Velmistr Movsesjan na letošním 
pardubickém festivalu již vyhrál 
turnaj v rapid šachu (nejlepší 

z českých hráčů Martin Červený 
byl pátý). 
Dohráno je již několik menších 
pardubických turnajů - ve Fische-
rových šachách pohodlně zvítězil 
český velmistr Vojtěch Plát a ve 
24hodinovém maratonu v blesko-
vém šachu prokázal největší výdrž 
ukrajinský mistr Li Min Peng (čes-
ký reprezentant Karel Kratochvíl 
byl druhý). Kompletní výsledkový 
servis najdete na webu pořadatele 
AVE (czechopen.net).

RAUSIS V NEDBALKÁCH

Igors Rausis analyzující na toaletě

Velmistr Igors Rausis (58 let), 
který posledních roky zázračně 
stoupal ratingovým žebříčkem 
až do první světové padesátky 

DŮM SE ŠACHOVNICÍ
Město Nepomuk v jihozápadních Čechách je známo 
především Zelenou horou, kde v bývalém klášteře bý-
vali černí baroni, vojáci, co neměli důvěru komunistic-
kého režimu, aby jim svěřil do rukou zbraň. V polovině 
minulého století si město oblíbili i šachisté, jak dokazu-
je fotografie vlevo – ve spodní řadě uprostřed je mistr 
Karel Opočenský, první český šachový profesionál.
Při procházce městem, kde nyní stojí za pochvalnou 
zmínku i nový pivovar Zlatá kráva, nás potěšilo, že 

dům se šachovnicí, před nímž se tehdy mistr Opo-
čenský a další šachisté fotili, stále stojí a stále má 
šachovnici na svém průčelí (viz pravá fotografie).
Mimochodem ta první fotka je společně s mnoha dal-
šími unikátními a jinde nezveřejněnými snímky v kni-
ze Hort, Kaválek a kol.: Karel Opočenský – První český 
šachový profesionál. Máte ji ve své knihovně? Objednat 
si ji můžete emailem na prazska.sachova@gmail.com 
(cena 333 Kč + poštovné).

L. Dominguez

https://www.efs-survey.com/uc/REPUCOM/9e9a/ospe.php?SES=7db597b98ce56e64b6036e7c209fd985&syid=124715&sid=124716&act=start&js=16&flash=0&devicetype=0
https://www.efs-survey.com/uc/REPUCOM/9e9a/ospe.php?SES=7db597b98ce56e64b6036e7c209fd985&syid=124715&sid=124716&act=start&js=16&flash=0&devicetype=0
http://www.czechopen.net/cz/vysledky-a-partie/
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a který byl posledních pět let 
opakovaně podezírán z podvádě-
ní, byl na turnaji ve Štrasburku 
přistižen, jak v průběhu partie ji 
analyzuje na mobilním telefonu 
na záchodě.
Velmistr Rausis byl při podvo-
du vyfocen a vzápětí se k němu 
přiznal. Nyní se očekává verdikt 
nejen FIDE, ale také francouz-
ské policie, která tento podvod 
rovněž vyšetřuje. Sám podvod-
ník již oznámil, že to byla jeho 
poslední šachová partie v životě, 
neboť očekává od FIDE doživotní 
distanc.
Igors Rausis se narodil na Ukra-
jině a nyní žije ve Varnsdorfu, 
dříve reprezentoval Lotyšsko 
a Bangladéš. 

ROZHOZENÝ NAVARA

David Navara

Nej lepš í  český 
šachista byl jed-
ním z těch, kteří 
Rausise veřejně 
obvinili z podvá-
dění a který za to 
pak čelil opako-
vaným výtkám, 

jak může někoho takto vážně 
obvinit bez důkazu. Načapání 
Rausise inflagranti dalo Navarovi 
dodatečně zapravdu, ale bohu-
žel pro něj přišlo v ten nejméně 
vhodný okamžik. A sice před 
první partií turnaje FIDE Grand 
Prix, kam se Navara kvalifikoval 
a odkud by mohl postoupit až 
do turnaje kandidátů. Jenže před 
první partií zanedbal přípravu, 
protože na šachových serverech 
sjížděl informace o kauze Rausis, 
a prohrál s Maximem Vachierem-
-Lagravem v devatenácti tazích 
a z turnaje vypadl hned v prvním 
kole.

FINÁLE V RIZE

Š. Mamedjarov

L e p š í  n e r v y 
a větší štěstí měl 
ve finále turnaje 
FIDE Grand Prix 
Šachrijar Mamed-
jarov, který si tak 
kromě pr vního 
místa odváží i 24 

tisíc eur. Mamedjarův soupeř 
Maxime Vachier-Lagrave prochá-
zel turnajem jako nůž máslem, 
když v první třech kolech vždy 
rozhodl hned v základní části ve 
dvou vážných partiích. Potíže 
mu začaly až ve finále, kdy nej-
prve prohrál první partii, pak ale 
dokázal vyrovnat a poslat duel 
do tie-breaku rapidů a blicek 
a rozhodnout musela až devátá 
armagedonová partie.

SRPEN VE SKALICI

Milan Roman

Váháte-li, kde si koncem prázd-
nin zahrát šachy, atraktivní pří-
ležitostí bude nový slovenský 
turnaj ve starobylé Skalici, prak-
ticky na česko-slovenské hranici. 
Pořádá ho bývalý viceprimátor 
města Milan Roman v luxusním 
hotelu Svaté Ludmily od 25. do 
31. srpna. Celkový cenový fond 
turnaje je 3.600 eur a jeho or-
ganizátor má ambici založit no-
vou tradici a ve Skalici pořádat 
největší turnaj na Slovensku. 
Přihlásit se můžete emailem 
(info@milanroman.sk).

SKLENĚNÉ TULIPÁNY

Petr Boleslav

Skalickému podu-
jatiu bude přesně 
předcházet tra-
diční Novoborská 
Corrida, kterou ve 
městě sklářů po-
řádá Petr Boleslav. 
Letos je ve Sklář-

ské restauraci Huť na programu 
česko-holandský souboj. Od 19. do 
24. srpna se ve čtyřech vážných 
partiích a čtyřech rapidech utkají 
Thai Dai Van Nguyen s Loekem 
Van Welym a Tadeáš Kriebel s Ja-
nem Werlem.

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

p r a g u e c h e s s . c z

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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KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ

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

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

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

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

hraného na jeho počest

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 
Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné
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ROZHOVOR S MICHALEM KONOPKOU O JEHO TRENÉRSKÉ MISI V ULÁNBÁTARU

HRAVÍ MONGOLŠTÍ ŠACHISTÉ
pokračování ze strany 1

Pan Bayaraa je úspěšný podnika-
tel a šachový trenér, který žil s ro-
dinou několik let v USA. V roce 
2014 založil v Kalifornii Chinggis 
Chess Club a uspořádal řadu me-
zinárodních turnajů. Stejný klub 
pak otevřel v roce 2017 po svém 
návratu do Mongolska v Ulán-
bátaru. Chinggis Chess Club má 
velmi propracovaný systém práce 
s mládeží a byl vyhlášen nejlep-
ším šachovým klubem v Mongol-
sku. A právě v Chinggis Chess 
Club v květnu a v červnu trénoval 
IM Konopka mladé mongolské 
šachisty.

ŠO: Liší se nějak mladí mongolští 
šachisté od českých vrstevníků 
a liší se nějak práce s nimi?

Konopka: „Ve všech členských stá-
tech FIDE má šachovnice 64 polí. 😊 
Tím chci říct, že velké rozdíly ne-
jsou. Mongolská šachová mládež 
je bezesporu talentovanější než 
naše (na rozdíl od nás vozí občas 
medaile z mládežnických MS), na 
druhou stranu podle mých zku-
šeností mívají problémy se syste-
matickou náročnou a stoprocentní 

tréninkovou prací. Jsou více hraví, 
ale méně pracovití. A také ne 
každý si může dovolit věci, které 
u nás považujeme za samozřejmé 
– počítač, Chessbase, kvalitní ša-
chová literatura. V současné době 
má Mongolsko velmi perspektivní 
generaci mladých hráčů v čele 
s mistrem světa do 14 let z Mon-
tevidea 2017 Dambasurenem (roč-
ník 2004), Gan Erdenem (ročník 
2003), který postoupil do letošní-
ho Světového poháru, a slečnou 

Munkhzul (ročník 2002), která 
obsadila v červnu 3. místo na mis-
trovství Asie žen. Uvidíme, kam to 
dotáhnou.“

ŠO: Jakým jazykem jsi s nimi 
komunikoval?

Konopka: „Rusky, anglicky a…slo-
vensky! Češtinu jsem za celé dva 
měsíce použil jen jednou, když 
jsem se u příležitosti Dnu Evrop-
ské unie setkal na Suchbátarově 
náměstí s velvyslancem České re-
publiky v Mongolsku panem Brod-
ským a dalšími zaměstnanci naší 
ambasády. Slovensky jsem mluvil 
daleko častěji, protože rodiče jed-
noho mého svěřence, Sumyi Bil-
guuna, studovali v Košicích. Otec 
je inženýr a nakonec na Slovensku 
vydržel 11 let, matka lékařka. Sám 
Bilguun se v Košicích i narodil. Je 
to přeborník Mongolska z minulé-
ho roku, má 3 velmistrovské nor-
my, ale rating zatím okolo 2480, 
takže si na udělení nejvyššího 
titulu ještě musí počkat. Přednáš-
ky jsem měl v ruštině a angličtině. 
Jak jsem se přesvědčil, angličtina 
zažívá nyní v Mongolsku obrovský 
boom a vytěsnila ruštinu z pozice 

Obří ocelová socha Čingischána, na nějž jsou Mongolové dodnes hrdí, měří čtyřicet metrů.

Při tréninku český reprezentační trenér Michal Konopka seznámil mongolské talenty i se 
slavnou studií Richarda Rétiho, kde je bílý král na h8 a bílý pěšec na c6 a černý má krále na 
a6 a pěšce na h5 (bílý na tahu dokáže pozici zremizovat).
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zahraničního jazyka číslo jedna. 
Mnoho lidí se také učí a hovoří čín-
sky. Jistě je to dáno i geografickou 
polohou Mongolska. Ač to je ob-
rovská země, dvacetkrát větší než 
Česká republika, sousedí pouze 
s Čínou a Ruskem.“

ŠO: Mají v Mongolsku šachový 
časopis? Jak často vychází, jak 
kvalitní je?

Konopka: „Nevím, žádný jsem 
neviděl!“ 

ŠO: Kolik vychází v Mongolsku 
šachových knih?

Konopka: „Jak jsem zaregistroval, 
orientují se především na zahra-
niční šachovou literaturu. Knihy 
ale vycházejí i u nich, přivezl jsem 
si hned tři, které jsem dostal. Za-
tím jsem neměl čas prozkoumat 
skutečnou šachovou kvalitu, takže 
mohu jen sdělit, že jsou v měkké 

obálce a průměrné knihařské 
kvalitě.“
ŠO: Kdo je nejslavnějším mon-
golským šachistou historie? Jak 
byl silný, jaké turnaje hrával/
vyhrál?

Konopka: „Určitě nejslavnějším 
šachistou mongolské historie je 
mezinárodní mistr Lhamsuren 
Myagmarsuren, o kterém jsem 
psal v článku pro chess.cz. Úspě-
chů měl celou řadu. Především 
v roce 1960 získal zlatou medaili 
na 4. šachovnici na olympiádě 
v Lipsku. Tenkrát se hrály před-
skupiny a poté finále A, B, C a tak 
dále. Jistě měl slabší soupeře, ale 
i tak je výsledek 16,5 z 20 impo-
zantní. Dále se mu povedlo v roce 
1966 vyhrát asijský pásmový tur-
naj a probojoval se do mezipásmo-
vého turnaje v Sousse 1967. Stihl si 
tam zahrát ve 3. kole s Robertem 
Fischerem (Fischer později z tur-
naje vystoupil), krásně prohrál ve 

známé partii. Dále Myagmarsuren 
sehrál celou řadu mezinárodních 
turnajů, byla to známá postava. 
Dnes je mu 81 let, je stále velmi 
čilý a v Ulánbátaru jsem se s ním 
potkal. 
Objektivně nejsilnějším mongol-
ským šachistou všech dob je ale 
současná jednička Tsegmed Batch-
uluun. Velmistr, jehož nejvyšší ra-
ting byl 2571 a předloni postoupil 
z Mistrovství Asie do Světového 
poháru. V úvodním kole potrápil 
Michaela Adamse, když remizoval 
obě klasické partie a vypadl až po 
hrubé chybě ve druhé rapidové 
partii (1,5:2,5) Je to solidní a peč-
livý šachista. A nesmím zapome-
nout ani na nejlepší mongolskou 
velmistryni Bakthuyag Munguntu-
ul, jejíž rating se pohybuje stabilně 
okolo 2420 a která dosáhla řady 
mezinárodních úspěchů.“ 

ŠO: Jak vypadá Ulánbátar? Ka-
marád tam byl asi před deseti 

Centrum Ulánbátaru - prostranství před Národním divadlem.

Cestou z pohoří Bogd Ül do Ulánbátaru, který leží v horách ve výšce nad 1300 m.n.m. a na jehož okraji můžete chodit na krásné horské túry 
ve výšce 2 200 m.n.m. 
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lety a popisoval, že ulice nevyas-
faltované, lidé i tam často bydlí 
v jurtách.... Kde jsi tam bydlel? 
Jak vypadalo okolí? Kam jsi cho-
dil jíst? Jaké jsou mongolské re-
staurace a mongolská kuchyně?

Konopka: „Základní údaj – Ulán-
bátar (nebo UB, jak ho označují 
Mongolové) leží v horách, v nad-
mořské výšce 1325 m. Je to nej-
chladnější hlavní město na světě, 
zima je zde prý krutá. Žije v něm 
1,5 milionu obyvatel, polovina 
Mongolska. 
Architektura Ulánbátaru je směsí 
všeho možného – najdeme zde 
mnoho jurtových oblastí, kde žijí 
lidé velmi skromně, dále paneláky 
sovětského střihu ze 70. a 80. let, 
které jsou většinou v nedobrém 
stavu, ale také supermoderní čtvrti 
a mnoho impozantních výško-
vých budov, typických pro ostatní 
světové metropole. Ulánbátar má 
velké problémy s infrastrukturou. 
Městu by velmi prospělo metro, 
ale přes mnohé plány se to jen 
tak nezrealizuje. A proto UB trápí 
obrovské zácpy a s tím související 
smog. Situace je údajně daleko 
horší v zimě, kdy lidé v chudších 
oblastech metropole topí vším 
možným.
Já jsem žil ve čtvrti River Garden, 
na mongolské poměry luxusní 
oblasti na jihu města. Vše je nové, 
obchody vysoké kvality a větši-
nou zahraničních značek. Zde se 

nacházel i Chinggis Chess Club, 
kde jsem přednášel. Do centra 
města – což je Suchbátarovo ná-
městí, srdce Ulánbátaru, jsem to 
měl necelých 5 km a pěšky jsem 
tam mohl být často rychleji než 
taxíkem nebo autobusem (kvůli již 
zmíněným zácpám)
S mongolskou kuchyní jsem do-
cela zápasil, ale nakonec jsem si 
zvykl. Vařili mi v domácnosti, kde 
jsem bydlel. Do restaurací jsem 
chodil jen tehdy, když mě pozval 
někdo z mongolských šachistů, 
a pak bylo z čeho vybírat! V UB 
je mnoho vynikajících restaurací 
s nejrůznějšími kuchyněmi.“ 

ŠO: Byl jsi na nějakých výletech 
mimo Ulánbátar? Co zajímavého 
jsi tam viděl?

Konopka: „Volného času jsem měl 
málo, jen neděle, ale přeci jen se 
povedlo něco poznat. Byl jsem na 
dvou výletech mimo UB – nejprve 
na největší jezdeckou sochu světa 
– Čingischána na koni (socha je 
z oceli, měří 40 metrů a váží 250 
tun). Odtud jsme jeli dále do stepi 
k příbuzným pana Bayaray, majite-
le šachového klubu Čingis. Bydleli 
v jurtě, měli malé hospodářství – 
koně, dobytek, žádní sousedi, do 
civilizace daleko. Zajímavá zkuše-
nost! Druhý výlet byl do Národní-
ho parku Gorkhi-Terelj. Tam se mi 
velmi líbilo – hory, krásná příroda. 
Ale nejhezčí vzpomínky mám na 
několik túr v pohoří Bogd Ül. To 
nelze brát jako výlet mimo měs-
to – leží totiž na kraji Ulánbátaru 

Národní park Gorkhi Terelj.

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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a je zde několik turistických tras 
na hory ve výšce okolo 2000 metrů 
nad mořem (nejvyšší bod – 2261 
m). Je to velmi oblíbené místo 

obyvatel hlavního města Mongol-
ska, kteří si pravidelnými výšlapy 
kompenzují nezdravé ovzdu-
ší v centru. Navíc to je rychlá 

záležitost, za nějaké tři čtyři hodi-
ny můžete být zpět doma.“

ŠO: Jak na Tebe působila mon-
golská společnost? Jak bys to 
porovnal s českou či evropskou?

Konopka: „Nic negativního nemů-
žu říct. Všude jsou dobří lidé i da-
rebáci, Mongolsko není výjimkou. 
Je to země, která má mnoho pro-
blémů, ale velký potenciál. Viděl 
jsem řadu lidí, žijících v opravdu 
velmi skromných podmínkách, ale 
také mnoho energických, progre-
sivně smýšlejících a dravých Mon-
golů, úspěšných podnikatelů i zá-
možných občanů. Sociální nůžky 
jsou v Mongolsku rozevřeny nepo-
chybně více než v České republice 
nebo všeobecně v Evropě.“

Pavel Matocha
Foto: Michal Konopka

V Ulábátaru vedle sebe stojí moderní mrakodrapy a stanové jurty a také rozpadající se 
panelová sídliště ze 70. let. Suchbátarovo náměstí  
(na snímku) je moderním centrem města.
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ŘEŠENÍ ZE STRANY 5 A 6

1.
42.Vxc7+! Sxc7 43.Da6# 1–0 (Grit-
sayeva, O. (2381) vs. Chernyak, V. 
(2253), ch-RUS Women, 4. 7. 2019)

2.
34.Sd4! Vxe1 35.Dh8# 1–0 (Van Fo-
reest, J. (2612) vs. Skalský, A. (2049), 
Czech Open A Pardubice, 21. 7. 2019)

3.
41.Dxg7+! Kxg7 42.Sc3+ Kg6 
43.Vxa2+- 1–0 (Leko, P. (2674) 
vs. Bogner, S. (2584), Biel GM, 
22. 7. 2019)

4.
26…Vxg3+ 27.Kf2 [27.hxg3 Dxe2–+] 
27…Vg2+–+ 0–1 (Nigalidze, G. (2563) 
vs. Paichadze, L. (2567), Poti Open, 
20. 7. 2019)

5.
32.Dxh6+! gxh6 33.Vxh6+ Kg7 
34.Vg6+ Kh7 35.Vh1# 1–0 (Bjerre, J. 
(2503) vs. Travadon, L. (2403), FSGM 
Budapest, 6. 7. 2019)

6.
68…Dxe4! 69.Dxe4 Jf2+ 70.Kg2 
Jxe4–+ 0–1 (Maghsoodloo, P. (2656) 
vs. Shankland, S. (2713), Biel GM, 
21. 7. 2019)

7.
35.Dxd8+!! Sxd8 36.Se5+ Sf6 
37.Sxf6# 1–0 (Babujian, L. (2469) 
vs. Sanikidze, T. (2509), Poti Open, 
20. 7. 2019)

8.
27.Vxc8! Vxc8 [27...Dxc8 28.Jxe7+ 
Kf8 29.Jxc8 Vxd2 30.Sxd2+–] 28.Jf6+ 
Sxf6 29.Dxd7+– 1–0 (Dragicevic, D. 
(2359) vs. Wahlund, M. (2103), Nor-
dic 2019, 27. 6. 2019)

9.
28.Dxa6+! bxa6 29.Vxb8+ Ka7 
30.V1b7# 1–0 (Gluhovsky, M. (2276) 
vs. Halkias, S. (2553), Tal memorial 
blitz, 18. 7. 2019)

10.
31.Vh8+ Kxh8 32.Dxf8+ Kh7 33.g6+ 
fxg6 34.Vh1# 1–0 (Sherman, R. 
(1978) vs. Lomakin, V. (1430), Neta-
nya Open, 30. 6. 2019)

11.
32…Dxg2+! 33.Vxg2 Vb1+ 34.Dc1 
Vxc1# 0–1 (Yuffa, D. (2582) vs. Svane, 
R. (2615), Tal memorial, 18. 7. 2019)

12.
39.Vxf8+! Kxf8 [39...Dxf8 40.Dh7#] 
40.g7+ Kxg7 41.Dxe8 Jf2+ 42.Kh4 
Vxd4+ 43.Kh5 Jd3 44.De7+ Kg8 
45.Kh6 1–0 (Nikitenko, M. (2424) vs. 
Samadov, R. (2191), Voroněž Master 
Open, 18. 6. 2019)

13.
39.Vxa4! Dxa4 40.Sf8+ Vxf8 [40...
Kxf8 41.Dxa4+–] 41.Dh7# 1–0 (Sarkar, 
J. (2389) vs. Kopřiva, M. (2031), Czech 
OPEN Rapid Pardubice, 17. 7. 2019)

14.
41.Vc8+! Vf8 [41...Dxc8 42.Dg7#] 
42.Dh8+!! Kxh8 43.Vxf8# 1–0 (Moi-
seenko, A. (2642) vs. Rozentalis, E. 
(2540), Netanya Open 2019, 2. 7. 2019)

15.
24…Je1+! 25.Vxe1 Vxg3+! 26.hxg3 
Dxc2–+ 0–1 (Dev, S. (2147) vs. Zeto-
cha, C. (2316), Czech Open A, Pardu-
bice, 21. 7. 2019)

16.
24.Sxd5+! Dxd5 25.Ve8+! Vxe8 
26.Dxd5++– 1–0 (Zelčič, R. (2518) vs. 
Jovanovič, Z. (2503), Pula Open 2019, 
28. 6. 2019)

17.
38.Vg7+! Kxg7 39.Jxf5+ Vxf5 
40.Dxg4++– (Flores, D. (2600) vs. 
Henriquez Villagra, C. (2560), 
Villa Tehuelches Open, 12. 7. 2019)

18.
35…Sxf3+! 36.Vxf3 Dxf3+! 37.Kxf3 
fxe6+ 38.Ke3 exd5 39.exd5 Vc8–+ 
0–1 (Lobanov, S. (2505) vs. Firouzja, 
Alireza. (2685), TCh-TUR, 18. 7. 2019)

19.
30.f6! Sxf6 31.Vxd7! Dxd7 32.Dxf6 
Va2 33.Sh6 Dd4 34.e5+– 1–0 
(Brenner, M. (2098) vs. Tsirilman, 
G. (1798), Netanya Open 2019, 
24. 6. 2019)

20.
45.Jxe6+! fxe6 46.Dxe6 Dh7 [46...
Vd8 47.Dg8#] 47.Vg8+!! Dxg8 
48.De7# 1–0 (Rahman, Z. (2487) vs. 
Wahid, H. (1843), Asian Cities Teams 
2019, 16. 7. 2019)

21.
20.Sd5! h5 [20...Dxd5 21.Je7+ Jxe7 
(21...Kh7 22.Jxd5+–) 22.Dxg7#] 
21.Dxh5 Dxd5 22.Jh6+ gxh6 
23.Dxd5+– 1–0 (Navara, D. (2734) 
vs. Fedorčuk, S. (2633), Tal memorial 
blitz 2019, 18. 7. 2019)

22.
28.Sxh7+! Kxh7 [28...Kh8 29.Vxc4 
Dxc4 30.Vxf7+–] 29.Vh4+ Kg8 
3 0 . V h 8 +  K x h 8  31. V h 6 +  K g 8 
32.Dxg7# 1–0 (Andriasian, Z. (2589) 
vs. Gabuzyan, H. (2622), World Open 
Philadelphia, 7. 7. 2019)

23.
27…Va1+! 28.Kc2 [28.Sxa1 Vxa1+ 
29.Kd2 Db2+ 30.Vc2 Dd4+ 31.Ke2 
Dd1+ 32.Ke3 Va3+ 33.Ke4 (33.Kf2 
Dxc2+ 34.Kg1 Va1#) 33...Dd4#] 28...
Dxb2+!! 29.Kxb2 [29.Kd3 Vd1+ 
30.Ke3 Dxc3+ 31.Ke2 Dd3+ 32.Kf2 
Va2#] 29...V8a2+ 30.Kb3 Jd4+ 
31.Kb4 Va4# 0–1 (Ivanov, S. (2496) 
vs. Sandipan, C. (2516), Leiden Open 
2019, 17. 7. 2019)

24.
14.Sxf7+! Kxf7 15.Jg5+ Kf6 [15...
Kg8 16.Dd5+ Kh8 17.Jf7+ Kg8 18.Jh6+ 
Kh8 19.Dg8+!! Vxg8 20.Jf7#] 16.Jd5+ 
Kxg5 [16...Ke5 17.f4+ Jxf4 18.Jf7+ Ke6 
19.Jxf4+ Kxf7 20.Dd5+ Kf6 21.Jh5#] 
17.Se3+ Kh4 18.Df3 Vf8 19.g3+ Kxh3 
20.Dh1+ Kg4 21.f3+ Kxg3 22.Dh2# 
1–0 (Zubov, A. (2601) vs. Antoms, 
G. (2337), Tal memorial rapid 2019, 
17. 7. 2019)
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