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BUDU-LI MÍTI KLIKU

Budu-li míti kliku
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Ve vzpomínkové knize Budu-li míti kliku se Vlastimil Hort vrací ke svým šacho-
vým začátkům i důležitým milníkům osobního života. Neotřelou formou předsta-
vuje osobnosti předválečného českého šachu Opočenského či Durase, čtenáři 
připomíná legendy královské hry, jakými jsou Capablanca nebo Aljechin, přibli-
žuje své slavné souputníky Fishera, Smyslova, Spasského a další, nezapomíná 
ale ani na šachisty z rodného Kladna. Autor nechává pocítit i atmosféru proslulé 
šachové kavárny U Nováků na Václavském náměstí. 

Vlastimil Hort, který na vrcholu své kariéry patřil do nejužší špičky světového 
šachu, hrál s úspěchem na mnoha turnajích a reprezentoval Československo na 
šachových olympiádách, v roce 1985 emigroval do Německa. V knize se vrací 
k tomu, co jeho odchodu za hranice předcházelo. Jako člověk, který v zemi na-
šich západních sousedů žije přes tři desetiletí, sděluje své pocity z politického 
a ekonomického vývoje v Německu po jeho sjednocení. Vyjadřuje též obavy 
z islamizace Evropy. 
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ISBN 978-80-7211-508-2

www.nava.cz

Legenda českého 
šachu Vlastimil 
Hort vydává no-
vou knihu. Pod 
titulem Budu-li 
míti kliku najdete 
velmistrovy vzpo-
mínky na dávné 

turnaje a bývalé šachové kolegy 
a i jeho politické názory. Kniha 
je doprovozena zajímavými foto-
grafiemi, ovšem zcela absentují 
diagramy a šachové partie.
Knihu velmistr Hort pokřtí v pon-
dělí 16. ledna v 16 hodin v pražském 
hotelu Galerie Royale v Karlíně.

KVITOVÁ SE LÉČÍ ŠACHY
Jedna z nejlepších českých šachis-
tek Petra Kvitová si vynucenou 
půlroční pauzu od kurtů, kterou 

její lékaři odhadují na doléčení 
levé ruky, krátí hrou v šach. Na 
svém facebookovém profilu zve-
řejnila v pořadí již druhou foto-
grafii se šachovou tematikou. Ta 
první je z 25. listopadu loňského 
roku s titulkem „tak co, kterou 
bych měla táhnout?“ Pro šachy 
každopádně dobrá reklama. Třeba 
se tenistka Petra Kvitová objeví 
i v projektu ŠSČR Partie osobností. 
Kdo ví?!

1. ČESKÁ LIGA

NA VÝCHODĚ HUSTÝ DÝM
Druhá nejvyšší česká soutěž se po-
malu přehupuje do druhé polovi-
ny, ale o postupujících do extraligy 
není zdaleka jasno. Jednoznačný 
papírový favorit západní skupiny 
Turnov neprošel dosavadními pěti 
koly bez ztráty kytičky a vede 
o pouhý jeden zápasový bod. Vý-
chod je ještě zamotanější – v ne-
smírně vyrovnané konkurenci má 
Slavia Kroměříž náskok jen půl 
bodu na pomocném hodnocení.

pokračování na straně 9

LEDNOVÉ ŠACHOVÉ DÁREČKY

Magnus Carlsen, Sergej Karjakin a kdo 
ještě?

Těsně po Vánocích a Novém 
roku se příliš významných ša-
chových akcí nekoná, šachisté 
odpočívají a chystají se na velké 
šachové svátky. První z nich 
začíná prvním kolem hlavních 
turnajů už zítra. Je to tradiční 
turnaj Tata Steel Chess v nizo-
zemském Wijk aan Zee. Hlavní 
A turnaj i letos přilákal největší 
hvězdy šachového světa v čele 
s Magnusem Carlsenem. Trojná-
sobný mistr světa se opět utká 
mj. se Sergejem Karjakinem, 
který po neúspěšném útoku na 
titul mistra světa, dokázal své-
mu rivalovi vyfouknout alespoň 
titul mistra světa v bleskovém 
šachu. Domácí budou jistě fan-
dit Anishi Girimu a Loeku Van 
Welymu. V turnaji budou letos 
také dva hráči Nového Boru a to 
Pentala Harikrishna a Radoslav 
Wojtaszek. Druhým velkým 
turnajem na počátku letošního 
roku bude Open na Gibraltaru 
hraný na deset kol švýcarským 
systémem. I zde budou k vidění 
velká jména. Prvním nasaze-
ným je současná světová dvojka 
Fabiano Caruana. 

Nejlepší výsledky při nejvyšším počtu 
odehraných partií má v I. lize východ 
průběžně vedoucí Slavii Kroměříž IM Karel 
Malinovský.
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Petra Kvitová s trenérem Jiřím Vaňkem.

https://www.google.com/url?hl=cs&q=https://www.facebook.com/petrakvitovaofficial/&source=gmail&ust=1484210393577000&usg=AFQjCNHqPLDD1huJfEIEBbfhxjf5uBKt0A
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ODJEL PLÁT PRO POSLEDNÍ NORMU?

Vojtěch Plát

V  a r m é n s k é m 
J e r e v a n u  s e 
v  u z a v ř e n é m 
velmistrovském 
turnaji s celkovým 
počtem 10 hráčů 
pokouší IM Voj-
těch Plát uhrát 

svou třetí a tedy poslední velmist-
rovskou normu. Zatím se mu cesta 
k velmistrovskému titulu poněkud 
komplikuje. IM Plát v pěti kolech 
ještě nevyhrál a na kontě má už 
jednu nulu. Důvody jeho ne příliš 
silné hry jsou ale i nešachové, jak 
oznámil na svém facebookovém 
profilu. „Všem se omlouvám, ale 
zvracel jsem celou noc, zvracel 
jsem i při partii. Snad se zlepším 
do pár dnů a odehraju turnaj se 
ctí, ale v tomhle stavu se fakt nedá 
hrát...“. Páté kolo však lze brát 
jako příslib blýskání se na lepší 
časy. IM Plát v dost ohroženě vy-
padající pozici totiž našel hezký 
obrat vedoucí k vynucené remíze. 
Na programu jsou ještě čtyři kola. 

VOLTE NEJLEPŠÍ TAHY

Fabiano Caruana

Rok 2016 skončil, 
a tak se může 
rozhodovat o nej-
lepších partiích, ta-
zích a koncovkách 
uplynulého roku. 
Jak nelepší partii, 
tak koncovku či 

tah je možné vybírat na stránkách 
chessbase.com po přihlášení k účtu. 
V kategorii partie roku je celkem no-
minováno deset partií, největší za-
stoupení má Fabiano Caruana, v no-
minaci jsou tři jeho partie. Po dvou 
partiích mají Magnus Carlsen, Hi-
karu Nakamura, Vladimir Kramnik 
a Wesley So. V šesti nominovaných 
koncovkách jsou tři partie Vladimira 
Kramnika a dvě koncovky mezi Viši 
Anandem a Sergejem Karjakinem. 
V obou kategoriích však je ve vedení 
ukázka hry mistra světa Magnuse 
Carlsena. Slavnou partii Rašid Gi-
bjatovič Nežmetdinov vs. Oleg L. 
Chernikov (1962) letos v Londýně 
napodobil Fabiano Caruana v partii 
s Hikaru Nakamurou.

HRÁČ/KA ROKU 

Wesley So

Stejně jako se volí 
partie a koncovka 
roku 2016, volí se 
také hráč a hráčka 
roku 2016. V každé 
kategorii je nomi-
nováno deset hráčů, 
hráček. Mezi žena-

mi je v průběžném vedení suverénka 
ženského šachu Chou-I-fan. Z nomi-
novaných zatím vyčnívají ještě ví-
tězka Grand Prix Ju Wenjun a Anna 
Muzyčuková. Naopak mezi muži 
překvapivě není v průběžném vedení 
mistr světa Magnus Carlsen. Poměr-
ně velký náskok na něj totiž zatím 
získal miláček Ameriky Wesley So. 
Třetí příčku prozatím zajistili pro 
svého favorita příznivci letošního 
vyzyvatele mistra světa, kterým byl 
Sergej Karjakin. Hlasovat je opět 
možné na stránkách chessbase.com 
po přihlášení se k účtu. 

Fabiano Caruana (2823)
vs. Hikaru Nakamura (2779)
Londýn, London Chess Classic
6. kolo, 15. 12. 2016

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 h6 
8.Sh4 Db6 9.a3 Se7 10.Sf2 Dc7 
11.Df3 Jbd7 12.0–0–0 b5 13.g4 g5 
14.h4 gxf4 15.Se2 b4 16.axb4 Je5 
17.Dxf4 Jexg4 18.Sxg4 e5 

XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7+-wq-vlp+-'

6p+-zp-sn-zp&

5+-+-zp-+-%

4-zP-sNPwQLzP$

3+-sN-+-+-#

2-zPP+-vL-+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

19.Dxf6!! Poziční oběť dámy za 
pouhé dvě figury! Sxf6 20.Jd5 
Dd8 21.Jf5 Vb8 22.Jxf6+ Dxf6 
23.Vxd6 Se6 24.Vhd1 0–0 25.h5 
Dg5+ 26.Se3 Df6 27.Jxh6+ Kh8 
28.Sf5 De7 29.b5 De8 30.Jxf7+ 
Vxf7 31.Vxe6 Dxb5 32.Vh6+ 
1–0

SASIKIRAN DOBYL RILTON CUP

Krishnan Sasikiran

S šesti výhrami 
a bez jediné po-
rážky prošel ve 
švédském Stock-
ho lmu ind ický 
velmistr Krishnan 
Sasikiran turna-
jem Rilton Cup. 

Tento výkon mu stačil k samo-
statnému vítězství. Půl bodu na 
něj ztratil celkově druhý Rus GM 
Sergey Volkov. 6,5 bodu nasbíra-
lo celkem sedm hráčů, nejlepší 
pomocné hodnocení měl Gata 
Kamsky, který si tím zajistil třetí 
místo. Doslova cit pro hru před-
vedl jeden z domácích velmistrů 
v šestém kole. 

Tiger Hillarp Persson (2511)
vs. Florian Grafl (2394)
46. Rilton Cup 2016–17
Stockholm (SWE), 6. kolo 
2. 1. 2017

XABCDEFGHY

8r+-wq-+-tr(

7+l+kvlp+-'

6-snn+p+pzp&

5zp-+pzP-+-%

4-zppzP-zP-+$

3zP-zP-wQ-vLN#

2-zPLsN-+PzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

18.f5! gxf5 19.Sxf5! exf5 20.Vxf5 
Dg8 21.Vaf1 Jd8 22.Vxf7! Jxf7 
Houdini 5 se zde brání pomocí 
22…Vh7 a po bláznivé sérii tahů 
23.e6+ Jxe6 24.Jf3 Va6 25.Jf4 
Jc8 26.Je5+ Ke8 27.Jh5 hlásí, že 
je pozice vyrovnaná. Černý však 
dal přednost braní na f7 před 
obranou pole f7. Není se co divit, 
že člověk raději bere věž. 23.e6+ 
Kc6 24.exf7 Bílý má věž méně, 
přesto je však hodnocení pozi-
ce příznivější pro bílého. Útok 
bílého je opravdu hodně silný. 
Je úžasné, že Hillarp Persson 
odhadl, že bude mít dostatečnou 
kompenzaci a troufl si do této 
varianty jít. 24…Dd8 25.Jf3 Kb5 
26.Je5 Sf8 27.Jf4 Bílí jezdci jsou 

http://chessbase.com
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nesmírně silní. Černý nemá šanci 
se ubránit. 27…Jd7 28.Je6 Dc8 
29.Jg6 Vh7 30.Jc7+ Kb6 31.De6+ 
Sc6 32.Jxd5+ Kb7 33.Jde7 Sxe7 
34.Jxe7 Jf8 35.De5 Bílý má 
stále věž méně, ale nepanikaří 
a chladnokrevně zakončuje partii. 
35…Dd7 36.Vf6 Sd5 37.Vd6  1–0

6 HODIN TRÉNINKU DENNĚ

Jorden van Foreest

Stačil by vám ra-
ting 2600+, účast 
na turnajích zvuč-
ných jmen, jako 
je třeba Wijk ann 
Zee, kde pravidel-
ně hraje světová 
špička? Rada je 

jednoduchá. Trénovat. Jorden van 
Foreest je jméno, které bychom si 
měli zapamatovat, protože o něm 
bude v šachovém světě jistě ještě 
hodně slyšet. Ve věku 17 let se 
stal nizozemským šampiónem 
a také překročil hranici 2600 ELO. 
K šachům měl od mala velmi blíz-
ko, protože pochází z rodiny, ve 
které se šachy na vysoké úrovni 
hrají už po dobu šesti generací 
a mimo Jordena van Foreesta v ní 
vyrostli i další mistři Nizozem-
ska. V rozhovoru (pro Chess24) 
na Sunway Chess Openu mluvil 
mimo jiné o svém překročení hra-
nice ratingu 2600. Není to pro něj 
nic zvláštního a bere to jako me-
zistupeň k cestě za hranici 2700. 
Rozhovořil se také o Nizozemské 
šachové federaci, která má snahu 
dělat pro šachy maximum, ale 
chybí jí peníze. On sám má na-
štěstí dva sponzory, kterými jsou 
Adviesbureau Schrijvers a Hotels.
nl. Pro příští rok uvažuje o nástu-
pu na univerzitu, zatím však není 
rozhodnut, zda půjde nebo si dá 
se studiem pauzu. Díky škole ne-
měl čas se šachům naplno věno-
vat. Teď však trénuje okolo šesti 
hodin denně. V nejbližší době 
bude hrát turnaj v Basileji, Wijk 
aan Zee a Aeroflot.

CO NOVÉHO V GTC
Pořadatelé prestižních turnajů 
Grand Chess Tour oznámili v ne-
dávno vydané tiskové zprávě 

novinky. Jednou z nich je zave-
dení nového rating systému (URS 
= Universal Rating Systém), který 
kombinuje výsledky z klasických 
partií, rapidu a blesku. Jedničkou 
v tomto žebříčku je mistr světa 
Magnus Carlsen, současná světo-
vá dvojka v žebříčku FIDE v kla-
sickém tempu je v tomto novém 
systému až na 5. místě. Druhý 
je v současnosti v URS Vladimir 
Kramnik. Bylo také oznáme-
no, kdo se letošní Grand Chess 
Tour (GTC) s celkovou dotací 
1 200 000 $ zúčastní. Šest hráčů 
se kvalifikovalo v roce 2016. Jsou 
jimi Wesley So (vítěz GTC 2016), 
Fabiano Caruana (finalista GTC 
2016), Hikaru Nakamura (3. mís-
to GTC 2016), Magnus Carlsen 
(1. místo v průměrném ratingu 
v roce 2016), Vladimir Kramnik 
(2. místo v průměrném ratingu 
v roce 2016) a Maxime Vachier-
-Lagrave (3. místo v průměrném 
ratingu v roce 2016). Doplněni 
budou třemi hráči s divokou kar-
tou, tu dostali Jan Něpomňaščij, 
Sergey Karjakin a Višvanathan 
Anand. Prvním náhradníkem je 
Levon Aronian. Grand Chess Tour 
se bude hrát letos na pěti mís-
tech. Seriál začne 18.–26. červ-
na turnajem Paris GCT (rapid 
a blesk), 26. června – 3. července 
bude pokračovat turnajem Your 
Next Move (rapid a blesk), dále 
31. července – 2. srpna Sinque-
field Cup (klasické tempo), poté 
13.–20. srpna Saint Louis Rapid 
(rapid a blesk) a zakončení bude 
v prosinci na turnaji London Clas-
sic (klasické tempo).

ŠACHOVÍ TALENTI JSOU

Jinshi Bai

V  Š a c h o v é m 
týdeníku často 
i n f o r m u j e m e 
o  mladých  t a -
lentech. Čínský 
mladík Jinshi Bai 
se k nim právem 
počítá. Ukázal se 

v nizozemském Groningenu, kde 
dokázal vyhrát celý turnaj. Měl 
sice pomalejší start, kdy v úvo-
du dvakrát remizoval, poté však 

získal 6/7 a s celkovým ziskem 
7/9 díky pomocnému hodnocení 
vyhrál. Druhým byl Sergej Tivi-
akov, oba výsledku 7/9 dosáhli 
pěti výhrami a čtyřmi remízami. 
Za úspěchy tohoto sedmnáctileté-
ho mladíka stojí bezesporu také 
jeho trenér. Jinshi Bai se totiž 
připravuje s čínským velmistrem 
Li Chaem a oba doufají, že se Jin-
shi Bai brzy probojuje do světové 
špičky.

PROJEKTU ŠACHY DO ŠKOL  
SE DAŘÍ
V České republice je stále aktivní 
projekt Šachy do škol. Jak už sa-
motný název projektu napovídá, 
jde o snahu zařadit do škol šachy 
buď jako vyučovací předmět ať 
už jako povinný nebo nepovin-
ný, nebo i jako školní kroužek. 
Mohou se hlásit také DDM, pod 
kterými některé školy provozují 
své kroužky, podmínkou je, že 
DDM informuje školu o zapoje-
ní do projektu. Projektu se daří 
a každoročně přibývá počet za-
pojených škol. Do školního roku 
2016/2017 se přihlásilo 132 škol 
z toho je rekordní počet 65 nově 
zapojených škol. Nejvíce škol 
přibylo v kraji Olomouckém (9), 
následují kraje Královéhradecký 
(8) a Jihomoravský (8). Poslední 
seminář, který byl určený pro 
všechny zájemce o tuto proble-
matiku, se uskutečnil na Mikulá-
še na Magistrátu města Ostrava. 
Cílem bylo rozšířit výuku šachů 
do co nejvíce ostravských škol. 
Podrobnější podmínky co splnit 
pro zapojení do projektu jsou 
k nalezení na stránkách projektu 
www.sachydoskol.cz.

OPRAVA
V textu článku o Vánočních a sil-
vestrovských turnajích strany č. 3 
minulého čísla Šachového týde-
níku bylo ve výsledcích Táborské 
věže – turnaje nejmladších chyb-
ně uvedené jméno. Druhé místo 
obsadil se 7 body Daniel Bárta, 
nikoli David Bárta. Za chybu se 
omlouváme.

https://chess24.com/en/read/news/jorden-van-foreest-on-his-career-so-far
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ROZHOVOR S VELMISTREM VLASTIMILEM HORTEM

TAJEMNÁ DÁMA A DOBROTIVÝ PODPANTOFLÁK
Legendární český velmistr Vlas-
timil Hort, který v 70. letech 
patřil mezi nejužší světovou 
špičku a v 80. letech emigroval 
do Německa, bude hrát příští 
týden šachový zápas v Praze (od 
16. do 20. ledna v karlínském 
hotelu Galerie Royal). Spolu 
s německou šachovou legendou 
a univerzitním profesorem Ro-
bertem Hübnerem přijali výzvu 
na duel s mladíky Tadeášem 
Krieblem a Thaiem Daiem Va-
nem Nguyenem.

Velmistr Hort je pravidelným 
čtenářem Šachového týdeníku 
a v rozhovoru pro tento list nabídl 
vlastní hypotézu ohledně původu 
jedné tajemné fotografie a za-
vzpomínal na návštěvy u manže-
lů Flohrových v Moskvě.

Čtete Šachový týdeník? Jak se 
vám líbí?
HORT: Samozřejmě! Šachový 
týdeník si cením, vycházejí tam 
zajímavé články. Asi nejradši 
mám povídky pana Housera, ty 
jeho fantasmagorie jsou úchvat-
né. Hodně doporučuji i jeho 
knihu povídek Černobílá cesta, 
kde šachista najde ještě podobně 
fantastické studie Maria Matouše.

Kromě povídek Pavla Housera, 
který větší článek z poslední 
doby vám uvízl v paměti?
HORT: Velmi mě zaujal článek 
pana Konopky Tajemství jedné 
fotografie (viz Šachový týdeník 
44 a 45-46 / 2016, pozn. redakce). 
Díky němu jsem se dozvěděl, že 
se Aljechin skutečně snažil o náv- 
štěvu Sovětského svazu, že to 
zkoušel domluvit i přes Flohra 
přes sovětské vyslanectví v Pra-
ze, kde byl tehdy velvyslancem 
šachový mistr Iljin Ženevský. 
A samozřejmě zajímavá je i ta 
fotografie. Nechci autorovi opo-
novat, udělal hodně práce a našel 
mnoho zajímavých detailů, ale ta 

fotografie je pořád záhadná. I po 
jeho detektivním pátrání. Rád 
bych nabídl svoji hypotézu, kdo 
je ta tajemná dáma na fotografii. 

Legenda českého šachu Vlastimil Hort

Připomeňme čtenářům, že na 
fotografii jsou šachový mistr 
světa Aljechin a českosloven-
ský velmistr a tehdejší možná 
druhý nejlepší hráč světa Salo 
Flohr. Spolu se Salo Flohrem je 
na fotografii dáma a trojici do-
plňuje ještě jeden muž, nejspíše 

tehdejší jednatel Ústřední jed-
noty československých šachistů 
Josef Louma. O koho podle vás 
tedy jde?
HORT: Myslím, že už nežije nikdo 
jiný, kdo by znal Sala Flohra lépe 
než já. Byl jsem u Flohrů dvakrát 
doma v Moskvě, a tak jsem měl 
možnost dobře poznat i jeho 
ženu, paní Raisu. Ona byla velice 
žárlivá, což by mohl být i jeden 
klíč k tomu, kdy byla fotografie 
vyfocená. Je-li na snímku s Flo-
hrem jiná jeho přítelkyně, tak to 
muselo být před svatbou s Rai-
sou. Flohr by nikdy nedovolil, aby 
byl vyfotografován s milenkou, 
on byl hrozně jemný a dobrotivý 
pán, který věděl, jak jeho manžel-
ka žárlí. Dalo by se říct, že žil pod 
pantoflem. On by jakýkoliv jiný 
vztah zatajil, zapřel, zalhal a pří-
padnou fotografii by zničil. 

Jak si žil Salo Flohr v Moskvě?
HORT: Bydlel ve stejném domě 
či bloku domů jako Andor 
Lilienthal, se kterým do Sovět-
ského svazu před válku odešel, 
aby se jako Židi skryli před Něm-
ci. Oba dva si žili v SSSR velmi 
dobře, byli v podstatě sovětskou 

Kdy byl tento snímek z pražského setkání A. Aljechina (zcela vlevo) se S. Flohrem vyfocen? 
A kdo je ona dáme po levici Sala Flohra?
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nomenklaturou – dostávali hodně 
rublů a měli k dispozici pas, moh-
li relativně svobodně cestovat ale-
spoň do zemí východního bloku. 
Přesto ale nebyl Flohr v SSSR spo-
kojený, a když maďarský vůdce 
János Kádár nabídl Lilienthalovi 
státní penzi a možnost se vrátit, 
bylo Flohrovi líto, že nedostal od 
žádného československého pre-
zidenta obdobnou nabídku. On 
zůstal srdcem Čech celý život. 

Potkali jste se i na nějakém tur-
naji, kde byste oba hráli?
HORT: Jednou jsme oba hráli tur-
naj v Polanici Zdroj. Byli jsme tam 
skoro měsíc, hezky jsme se bavili, 
on byl docela hovorný a rád mas-
til karty. Rád vyprávěl vtipy, i ty 
košilaté, ale jakmile jsem jen tro-
chu zavadil o politiku, tak se oka-
mžitě stáhnul. On dobře věděl, 
že si na poměry SSSR žije velmi 
dobře a nechtěl to ničím ohrozit. 

A jaká je tedy vaše hypotéza 
ohledně tajemné dámy na té zá-
hadné fotografii?
HORT: V roce 1936 se hrál v Podě-
bradech velice silný turnaj, jehož 
se účastnili i Flohr s Aljechinem. 
Aljechin byl překvapivě až druhý, 
ten slavný lázeňský turnaj vyhrál 
náš Flohr. Mám za to, že na tom 

turnaji s ním určitě byla i jeho 
manželka Raisa. Třeba si o vol-
ném dni udělali výlet do Prahy 
na nákup. Dávám tedy ke zvá-
žení, zda na ta fotka není z roku 
1936 a není na ní Flohr se svojí 
Rájočkou. 

Pavel Matocha

Velmistr Vlastimil Hort ve Wijk aan Zee, kde dnes začíná první letošní superturnaj.

vám usnadní  
         cestování

Aplikace

MŮJ VLAK 

STAHUJTE 
ZDARMA

Muj_vlak_inzerce_Sachovy_tydenik_2016_A5_210x148_v03_tisk.indd   1 02/09/16   10:35
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RECENZE KNIHY KRÁLOVNA ŠACHU VĚRA MENČÍKOVÁ

DÍRA V ALJECHINOVĚ PAMĚTI
Ženy nemívají za šachovnicí s muži 
dobré skóre. Přesto jeden šachový 
mistr světa má po čtyřech odehra-
ných partií negativní bilanci s Vě-
rou Menčíkovou. Víte, kdo to byl? 
A odhadnete, jaké má první mist-
ryně světa skóre ze dvaceti partií 
s dalšími čtyřmi mistry, se kterými 
hrála? 

Nová kniha Jana Kalendovského 
„Královna šachu – Věra Menčíková“ 
vyšla již na podzim a pár týdnů mi 
ležela na nočním stolku, než jsem 
ji přečetl. Když mi ji zástupci spo-
lečnosti Sokrates 2001, kteří se o její 
vydání zasloužili, věnovali, listoval 
jsem jí s velkým nadšením. Kniha je 
bezvadně tiskově vydaná – je v ní ob-
rovské množství fotografií, které jsou 
pečlivě upravené, a je vytištěná na 
kvalitní těžké křídě a dobře svázána 
v pevných deskách. Jenže začíst se 
do ní nešlo…
Abyste recenzentovi dobře rozu-
měli. Kniha není vůbec špatná, je 
v ní množství zajímavých informací 
a pozoruhodných detailů, ale není 
biografií Věry Menčíkové. Místo pří-
běhu o životě první mistryně světa 
dostanete do rukou výbor z archiv-
ního materiálu o ní – z nejrůznějších 
dobových materiálů, především 
šachových časopisů jsou přepsané 
pasáže, které se Věry Menčíkové tý-
kaly. A stejně tak jsou vybrané a pře-
psané její důležité partie i s dobovými 
komentáři.
Materiál to je úctyhodný, práce na 
knize o Věře Menčíkové by ale teprve 
z tohoto výboru měla začínat. Autor 
by ze sebraných informací a výpově-
dí mnoha jejích současníků měl na-
psat příběh jejího života (jako to udě-
lal například Václav Votoček v textu 
Šachistka Věra Menčíková, zveřej-
něný nejprve v publikaci Z Českého 
ráje a Podkrkonoší 2 a nyní Janem 
Kalendovským obsáhle citovaný). 
A vybrané partie, byť u nich mohou 
částečně zůstat původní poznámky 
(zejména ty od Věry Menčíkové), 
by si zasloužily nový komentář od 

zkušeného velmistra. Pak by si kniha 
jistě našla mnohem více čtenářů.
Víc pečlivosti by si také zasloužilo 
formální sjednocení předkládaného 
materiálu. Například v záhlaví partií 
se nahodile střídají kulaté závorky 
a lomítka a jméno této české šachist-
ky je v české šachové knize z nezná-
mých důvodů uváděno v anglické 
transkripci Menchik.

Kdyby nebyla pohodlná, při náletu by se 
ukryla v protileteckém krytu a nezemřela 
by v sutinách domu. I tuto informaci 
můžete najít v knize šachového historika 
Jana Kalendovského o první šachové 
mistryni světa.

Vraťme se ale k těm zajímavým infor-
macím, kterými mě Kalendovského 
kniha vzdělala a obohatila. Nabídnu 
vám dvě ukázky, které by mohly 
potěšit i vás. První je citace z již zmí-
něného článku Václava Votočka: „Při 
náletech, které stále častěji ohrožo-
valy Londýn, se ženy z pohodlnosti 
uchylovaly do sklepa domu, i když 
v přilehlé zahradě nechal zesnulý 
manžel již počátkem války vybudo-
vat důkladný protiletecký kryt. V noci 
27. června 1944 zasáhla Stevensonův 
dům raketa V-1 a do základů jej zniči-
la. V troskách zahynula Olga Menčí-
ková i její dcery, osmatřicetiletá Věra 
a šestatřicetiletá Olga. Za své vzaly 
také všechny jejich trofeje a knihov-
na. Protiletecký kryt v zahradě zůstal 
zcela neporušen.“ 

Fatální důsledek lennosti a pohodl-
nosti. Škoda že se Věra Menčíková 
s matkou a sestrou neukryly v připra-
veném protileteckém krytu. 
Druhá vybraná citace je z časopisu 
Šachový týden, z reportáže o turna-
ji Plymouth 1938: „Nakonec ještě 
pozoruhodná historka blanketu 
Aljechinovy parie s Menčíkovou, 
který se ztratil. Nejnepříjemnější pro 
Aljechina byla okolnost, že nedove-
dl partii rekonstruovat. On, jenž se 
honosí tak fenomenální partií! Ale 
v tomto případě ho zklamala, na dva 
tahy ne a ne přijít. Konečně byl blan-
ket nalezen a shledalo se, že ony dva 
tahy, které nemá Aljechin v paměti, 
nejsou ani na blanketu: zapomněl je 
také zapsat!“
Kniha – i přes výše uvedené kritické 
řádky – přináší čtenáři zajímavé infor-
mace, obrazové i textové, a tak o do-
poručení, zda si ji koupit, či nikoliv, 
není sporu. Rozhodně koupit. Vez-
mete-li si ji večer do křesla a k tomu 
starší whisky, strávíte s ní pár krás-
ných a inspirativních hodin bez ohle-
du na venkovní počasí. Ideálně kdyby 
k tomu ještě praskalo v krbu.
A jak jste tipovali odpovědi na otázky 
směřující k partiím Věry Menčíkové 
s mistry světa? Jak vyplývá ze závě-
rečné přehledné tabulky, z mistrů 
světa měl špatné výsledky s první 
mistryní světa pouze Max Euwe (2x 
prohrál, 1x remizoval a 1x vyhrál). 
Zbývající čtyři světoví šampioni 
(Lasker, Capablanca, Aljechin a Bot-
vinnik) sehráli s Věrou Menčíkovou 
celkem 20 partií a všechny vyhráli.

Pavel Matocha

Kalendovský, J.: Královna šachu Věra 
Menčíková. Vydalo nakladatelství 

JAKURA, Praha 2016. 152 stran vel-
kého formátu s desítkami fotografií 

v pevné vazbě. Cena: 350 Kč.

Knihu si můžete objednat emailem 
na zaslání na dobírku  

(prazska.sachova@gmail.com).
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1. ČESKÁ LIGA

NA VÝCHODĚ HUSTÝ DÝM

Pojďme ve východní skupině ještě 
chvíli zůstat. Formálně nejsilněj-
ším kádrem disponuje TŽ Třinec, 
jenže všechny jeho trumfové karty 
(velmistři Michalík, Movsesjan, 
Petrík či Štohl) jsou hosté či ci-
zinci. Kvůli omezení počtu „pís-
menkových“ hráčů (hostů nebo 
cizinců) na nejvýše tři v jednom 
zápase je tak drtivá převaha tři-
neckých jen papírová. Navíc ze 
jmenovaných legionářů nastupo-
val v každém utkání pouze jeden, 
a určitá liknavost se železným 
vymstila – po remíze se Slavií Brno 
přišla nečekaná porážka od Staré-
ho Města 3:5.
Cesta k první příčce se tak ote-
vřela stíhačům, Kroměříž (Krejčí, 
Malinovský) přetlačila Ostravu 
(na první desce s talentem Ma-
tyášem Markem) skórem 4,5:3,5 
a vyšvihla se na první příčku, na 
záda jí však dýchá Grygov (Biolek, 
Kaňovský a Biolek), jenž porazil 
béčko Frýdku-Místku (Rojíček, 
Vesselovský, Jasný) výsledkem 
5,5:2,5.
Jak už bylo předesláno, o vítězství 
v soutěži se může ucházet ještě 
stále skoro kdokoliv – na vedoucí 

dvojlístek ztrácí dva body ambi- 
ciózní Třinec, který snad zlepší 
svou docházku, a Brno, o tři body 
zpět je Region Panda a TJ Ostrava. 
Co se sestupových příček týče, 
vážně namočený je ŠK Zlín pod 
vedením Cyrila Ponížila, který je 
s nulou na kontě beznadějně po-
slední a nehrál zatím ani s jedním 
ze tří nejlepších družstev; Havířov 
a Opava mají o 3 resp. 6 bodů více 
a šance na záchranu reálné.

JAKUB ZEBERSKI (2307)
vs. MAREK NÁBĚLEK (2260) 
[A00] Nepravidelná zahájení
1. liga 16/17, RnK – Opava, 5. kolo
8. 1. 2017

Hlavou o zeď si musel po minulém 
víkendu třískat opavský Marek Ná-
bělek, když se mu při obraně po-
měrně snadně remízové koncovky 
(většinou stačí se nenechat zahnat 
na kraj a ve správný čas dát šach) 
stala malá nehoda.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-mk-+&

5tR-+K+-+-%

4-+-+-+N+$

3+r+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

78…Kf5?? Černý nedokázal pře-
kročit onu neslavnou bariéru 
poznání, napadená figurka není 
povinna uskočit, nýbrž uskočí bílý 
král.
79.Kc4+! a to s rozhodujícím efek-
tem! 1–0

Na západě už před sezonou ex-ex-
traligový Zikuda Turnov avizoval 
jednoznačnou vůli a chuť se vrátit 
do pater nejvyšších. Zahraniční 

velmistry (Bindrich, Ftáčnik, 
Cyborowski, Jaracz) doplňuje 
spousta výborných českých hrá-
čů (Bernášek, Šimáček), platí ale 
stejné písmenkové omezení jako 
u třineckých. Po remízovém za-
klopýtnutí v druhém kole s Bohe-
mians (Černoušek, Jurčík, Jirka) 
ale jede na plný plyn, v 5. kole 
porazil Smíchov (Červený) jedno-
značně 6,5:1,5.

ONDŘEJ TOMAN (2218)
vs. PAVEL ČECH (2356) 
[C02] Francouzská obrana
1. liga 16/17, Smíchov–Turnov
5. kolo, 8. 1. 2017

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 Jsou lidé, 
kteří by přísahali na sílu varianty 
3. e5, jedním z nich je kupříkladu 
slavný Jevgenij Svešnikov, který 
také vydal o této variantě mnoho 
(a dobrých!) knížek, nebo český 
velmistr Petr Hába. Současná teo-
rie se ale více soustředí na varianty 
3. Jd2 a hlavně 3. Jc3.
3…c5 4.c3 Jc6 5.Jf3 Sd7 Flexibilní 
linie, dobře hratelné je i 5. …Db6.
6.a3 Jge7 7.b4 cxd4 8.cxd4 Jf5 
9.Se3? Nepříliš zřejmá, ale velmi 
závažná chyba. Černopolného 
střelce bílého nelze vůbec čer-
nobíle odsoudit jako „špatného“. 
Bílý má v této pozici jen dva plá-
ny – buď udrží prostorovou převa-
hu a pro to potřebuje mít zavřenou 
pozici, nebo zaútočí na vysunu-
tého jezdce f5 (pomocí g2–g4 či 
Sd3xf5). Ani v jednom případě ne-
dává tah 9. Se3 smysl, po výměně 
černý pozici rychle otevře.
V podstatě automatickým tahem 
je 9.Sb2, ale praktické výsledky bí-
lého nejsou bůhvíjaké. Kupříkladu 
po 9…b5! 10.Jc3 (10.Sxb5 Jxe5! je 
důležitý trik) 10…a5 11.Sxb5 axb4 
12.axb4 Sxb4 si je velmi těžké 
představit, že partie skončí jiným 
výsledkem než remízou.
9…Jxe3 10.fxe3 

I. ligu za TŽ Třinec hraje i velmistr Peter 
Michalík.
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]10…g5! Novinka, zato velmi lo-
gická! Pozici je zapotřebí rychle 
otevřít, aby se naplno mohl proje-
vit zbylý černopolák – konkrétně 
přes pole h6.
Smysl dávají i možnosti 10…f6; či 
10…b5 (s dalším …a5), tah v partii 
je ale nejprůraznější.
11.Sd3?! Jde černému na ruku.
Volky nevolky, nutno bylo zapojit 
profylaktické myšlení. Vyskočení 
střelce na h6 je velká poziční hroz-
ba (srovnejte aktivitu střelce na f8 
a s otevřenou diagonálou na h6!), 
silný tah 11.Jfd2! by patrně vynutil 
odpověď 11…h5 (pro slabé pole 
h5), po čemž bílý minimálně zís-
kal důležité tempo na obranu a za-
pojení střelce přes h6 ještě chvíli 
bude trvat. Bílá pozice by zůstala 
obranyschopnou.
11…g4 Teď vše pošlape jako na 
drátkách.
12.Jfd2 Dh4+ Malá finesa vy-
nucující další oslabení pěšcové 
struktury.

13.g3 Dg5 14.De2 h5?! Abychom 
černého jenom nechválili, tohle 
je trochu laxní tah, uvidíme, že 
v partii na …h5–h4 stejně nedošlo.
K strategické dominanci vedlo 
14…Sh6 15.Jf1 f6!, kdy se podvyvi-
nutá bílá pozice začíná bortit, ku-
příkladu 16.exf6 0–0!–+ s dalším 
…Vxf6, …Vaf8, pak třeba …e6–e5 
s obrovskou převahou ve vývinu. 
Jen se podívejte na bílé figury, 
jak se krčí takřka všechny v zá-
kladních pozicích na posledních 
řadách!
15.Jc3 Sh6 16.Jf1? 

XABCDEFGHY

8r+-+k+-tr(

7zpp+l+p+-'

6-+n+p+-vl&
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Za tento tah bychom vlastně měli 
být vděčni, jinak by partie patrně 
unikla komentátorově zraku.
Kompaktnější pozici by si bílý 
zachoval po 16.Jd1, i když po 
16…f6 17.exf6 0–0 by stále neměl 
na růžích ustláno. Oproti pozici 
z minulé poznámky se podařilo 
přesunout jezdce z b1 na d1, kde 
kryje slabý bod e3 a pozice čer-
ného krále je trochu oslabena, 
i tak ale bílý balancuje na hraně 
propasti. Kupříkladu nejde 18.0–0? 
Jxd4! 19.exd4 Dxd2µ se ziskem 
materiálu.
16…Jxe5!? Vždy usměvavý Pavel 
Čech nejspíše v neděli nebyl ve 
dvakrát přívětivé náladě.
Pozičněji naladěný hráč by asi 
šel do 16…f6! (což je objektivně 
silnější) 17.exf6 0–0 s nádhernou 
pozicí, Pavel se však rozhodl za- 
útočit přímo na solar.
17.dxe5 Co jiného?
17…Dxe5 18.Vc1 Vc8 19.Ja2? 
Pokorné.
Jedinou správnou obranou bylo 
paradoxně ustoupit dámou do vaz-
by 19.Dd2, kdy po 19…0–0 černý 

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

Turnovský Pavel Čech
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má sice hezkou kompenzaci, ale 
nic rozhodujícího ještě není vidět. 
(Fór je ve variantě 19…d4 20.Je2 
Vxc1+ 21.Dxc1! dxe3 22.Dc3!, kdy 
se bílému podaří výrazně snížit 
tlak pomocí výměny dam a dosáh-
nout relativně bezpečného přísta-
vu koncovky.) 
19…Vxc1+ 20.Jxc1 Da1 Teď se 
černý dostane k dalším výživným 
pěšcům a pozice bílého se bortí.
21.Dd2 Bílý v partii nastavil krk 
přímo pod úder …d5–d4, avšak po 
21.Dd1 není kryto pole b4 a černý 
proto nerušeně zkonzumuje, co 
mu je nabídnuto: 21…Dxa3 Tři 
pěšci, mohutný útok a spousta 
slabin soupeře musí být převaha 
postačující k vítězství.
21…Ke7 Chystá ještě případné za-
pojení věže do hry.
22.Kf2 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-tr(

7zpp+lmkp+-'

6-+-+p+-vl&

5+-+p+-+p%

4-zP-+-+p+$

3zP-+LzP-zP-#

2-+-wQ-mK-zP"

1wq-sN-+N+R!

xabcdefghy

22…d4! Samozřejmě, do hry 
vstoupí návdavkem i střelec 

přes c6! Převaha černého teď už 
i v očích počítače je drtivá.
23.De1 Sc6 24.Vg1 dxe3+ Bru-
tálnější bylo jednoduše sesbírat 
popadané ovoce 24…Dxa3, kdy se 
bílý tak či onak nemůže pohnout 
z místa.
25.Jxe3 Df6+ 26.Ke2 Sf3+ Ještě 
lepší bylo klidné 26…Vd8, posled-
ní figura do útoku.
27.Kf2 Dd4 Černý nakonec za-
brousí do vyhrané věžové koncov-
ky, po nápadité předchozí hře je to 
ale tak trochu škoda. Pořád nebylo 
pozdě zopakovat tahy a zapojit 
věž.
Čistě pro čtenářovu představu: 
první linie enginu v této pozi-
ci je brilantní oběť další figury 
27…Se4+ 28.Ke2 Vc8!! 29.Sxe4 
Dd4–+
XABCDEFGHY

8-+r+-+-+(

7zpp+-mkp+-'

6-+-+p+-vl&

5+-+-+-+p%

4-zP-wqL+p+$

3zP-+-sN-zP-#

2-+-+K+-zP"

1+-sN-wQ-tR-!

xabcdefghy

kdy bílý hned jednu figuru ode-
vzdá nazpátek a už od oka je jas-
né, že mátožné bílé figurky nebu-
dou s to odrazit černou zteč.
28.Dd2 Vd8 29.Ve1 Se4 Praktické 
řešení, forsíruje koncovku s pěš-
cem více.
30.Dc2 30.Vd1 Vd5!–+ a …Vf5 
s výhrou.
30…Sxd3 31.Jxd3 Dxd3 32.Dxd3 
Vxd3 33.Jf5+ Ouha, že by chyba 
v propočtu?
33…Kf6 34.Jxh6 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zpp+-+p+-'

6-+-+pmk-sN&

5+-+-+-+p%

4-zP-+-+p+$

3zP-+r+-zP-#

2-+-+-mK-zP"

1+-+-tR-+-!

xabcdefghy

ČERNOBÍLÁ 
CESTA

NOVÁ KNIHA VYDANÁ 
PRAŽSKOU ŠACHOVOU 

SPOLEČNOSTÍ

Nejkrásnější studie a úlohy Maria 
Matouše, nejlepšího českého 

šachového skladatele 20. století, 
a bizarní šachové povídky Pavla 

Housera spojují ilustrace Kristiny 
Peřichové v jednu nádhernou 

knihu.

Kniha vyšla i v limitované 
číslované edici (100 ks), vázaná 

v imitaci kůže s raženým 
diagramem, papírovým přebalem 

a všitou stužkovou záložkou.

Na 240 stranách najdete 
45 studií a úloh, 

22 povídek a 36 ilustrací. 

Knihu doplňují biografie 
obou autorů a několik dosud 
nepublikovaných fotografií.

333 Kč + poštovné

(limitovaná edice v imitaci kůže 
999 Kč + poštovné)

zájemci si ji mohou objednat 
na adrese:

prazska.sachova@gmail.com

V první lize hraje za pražský GROP 
i velmistr Robert Cvek.
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34…Kg7! Nikoliv, jezdec je chycen 
a vzniklá koncovka je nehledě na 
pouze minimální materiální nerov-
nováhu hladce prohraná.
35.Jxf7 Kxf7 36.Ve5 Vd2+ Technic-
ký tah, dává bílému králi nelehkou 
volbu – odevzdat pěšce, nebo ode-
vzdat druhou řadu?
37.Ke3 Tak tedy pěšec.
I po 37.Kg1 Vd5 38.Ve1 Kf6 záchrany 
nebude, volný pěšec černého je moc 
silný a bílá věž příliš pasivní.
37…Vxh2 38.Vc5 Zdálo by se, že 
bílý získává jakous takous aktiv-
ní protihru, ale jeho pěšci jsou 
slaboučcí.
38…Kf6 39.Vc7 Va2 40.Vxb7 
Vxa3+ 41.Kf2 S dvěma čistými pěšci 
více není o vítězství černého žád-
ných pochyb.
41…Ke5! Malá oběť za zdrcující ak-
tivitu krále.
42.Vb5+ Ke4 43.Vxh5 Va2+ 44.Kg1 
Kf3 45.Ve5 Ve2 46.Va5 Kxg3–+ 
47.Va3+ Kf4 48.Vxa7 Černý nako-
nec vyhrává díky pěšci e6 (bez něj 
by bílému stačilo stát s věží na první 
řadě), tak už to ale v šachu často 

bývá – vždy držíte remízu až na jed-
nu «maličkost”.
48…Vb2 49.Vb7 Kf3 Bojovná par-
tie! 0–1

Hlavním konkurentem turnovských 
je béčko extraligového Jičína (Rašík, 
Kočiščák, Pavlidis), které po třeti-
kolové prohře na Pankráci rovněž 
zabojovalo a na druhé pozici ztrácí 
jen bod na Turnov, s nímž si stylově 
zahraje až v posledním kole. Do 
karet mu hraje i to, že již porazilo 
pražský GROP (Cvek, Neumann, 
Kriebel), který je na třetí pozici jen 
o pomocné hodnocení, avšak Tur-
nov ještě čeká výlet do Prahy.
Jičín potvrdil roli favorita s Budějo-
vicemi (Vokáč, Lechtýnský) pomě-
rem 5,5:2,5, GROP odstrčil Polabiny 
(Votava, Půlpán) na čtvrté místo 
brutálním skóre 7:1. Nejhůře si prů-
běžně stojí Smíchov s jedním bo-
dem, horkými kandidáty na sestup 
jsou i Vyšehrad (remíza 4:4 s Nera-
tovicemi) se dvěma body a Hradec 
Králové (prohra 2:6 s Oázou) se 
třemi, leč do konce soutěže je ještě 
stále velmi daleko. IM Tadeáš Kriebel

1.liga - východ 2016/2017
Poř. Družstvo V R P B. Skóre Part.

1. Slavia Kroměříž 4 0 1 12 25,0 17

2. Agentura 64 Grygov 4 0 1 12 24,5 17

3. TŽ Třinec 3 1 1 10 24,5 19

4. Moravská Slavia Brno 3 1 1 10 23,5 14

5. Region Panda 3 0 2 9 23,0 16

6. TJ Ostrava 3 0 2 9 20,5 11

7. ŠK Gordic Jihlava 2 0 3 6 21,0 15

8. ŠK Staré Město 2 0 3 6 19,5 11

9. BŠŠ Frýdek-Místek "B" 2 0 3 6 18,0 11

10. KVS EKODIVIZE Opava 2 0 3 6 16,5 11

11. Baník Havířov 1 0 4 3 10,5 5

12. ŠK Zlín 0 0 5 0 13,5 8

1.liga - západ 2016/2017
Poř. Družstvo V R P B. Skóre Part.

1. ŠK ZIKUDA Turnov 4 1 0 13 26,5 18

2. ŠK AD Jičín B 4 0 1 12 27,5 23

3. GROP Praha 4 0 1 12 25,5 19

4. 2222 ŠK Polabiny 3 0 2 9 19,0 13

5. TJ Neratovice 2 2 1 8 21,0 11

6. Bohemians Texbase.
cz Praha

1 3 1 6 21,0 11

7. SK OAZA Praha 2 0 3 6 17,5 8

8. QCC České Budějovice 1 2 2 5 20,0 13

9. TJ Pankrác 1 2 2 5 19,0 9

10. TJ Slavia Hradec Králové 0 3 2 3 17,5 9

11. ŠK Sokol Vyšehrad 0 2 3 2 15,0 11
12. ŠK AD JC Smíchov 0 1 4 1 10,5 3

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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ČESKÉ A SLOVENSKÉ ŠACHOVÉ WEBY

KAM ZA INFORMACEMI Z ČERNOBÍLÉHO SVĚTA
V dobách, kdy ještě nebyl roz-
šířený internet, se aktuální 
šachové informace šířily díky 
časopisům jako Šachinfo nebo 
Československý šach. Dnes však 
převážná většina šachistů dává 
přednost získávání informací 
z internetu. 

U nás a na Slovensku je spousta 
klubů, které mají webové stránky 
a informují o dění klubu a často 
i o dění v daném kraji. Nejznáměj-
ším a zároveň jediným webem, 
který skutečně komplexně infor-
muje i o evropském a světovém 
šachovém dění, je bezesporu 
Novoborský šachový ser ver 
(www.nss.cz). Na tomto webu 
jsou informace z domova i ze svě-
ta, doplněné šachovými analýzami 
mistrů a velmistrů. Zajímavé jsou 
však i další weby. 
Všichni čtenáři dozajista znají 
Pražskou šachovou společnost 
praguechess.cz, kde mimo in-
formací o zajímavých akcích 
pořádaných Pražskou šachovou 
společností jsou raritkou také blo-
gy amatérských i profesionálních 
šachistů. 
Důležité informace nejen o ša-
chovém dění v České republice či 
zahraničních turnajích, kterých 
se účastní Češi, se čtenář může 
dozvědět na oficiálním webu Ša-
chového svazu (www.chess.cz). 
Mimo informací celorepublikové-
ho významu zde nalezneme také 
odkazy na stránky jednotlivých 
Krajských šachových svazů ŠSČR, 
na kterých najdeme turnaje a udá-
losti krajského významu. 
Podobně jako Novoborský šacho-
vý server nabízí informace z do-
mova i z celého světa také Mezi-
národní šachová škola Interchess 
(www.interchess.cz), oproti NSS 
jsou však zprávy stručnější a bez 
komentovaných partií. 
Další stránky různých klubů se 
většinou zabývají pouze klubem 

(např. www.hlavnevyhrat.cz), 
případně děním v daném kraji, 
občas se najdou výjimky, kdy je 
snaha výjimečně přinést i infor-
mace z jiných koutů republiky 
nebo ze světa. Příkladem tako-
vého webu jsou stránky Šacho-
vého oddílu TJ Sokol Pozlovice 
(www.sachypozlovice.cz). Zde 
kromě informací o klubu nalezne-
me také na úvodní stránce zprávy 
o nejrůznějších akcích doplněné 
i o ukázky ze hry a diagramy. 
Za zmínku také stojí web čes-
kého velmistra Roberta Cveka 
(www.sachycvek.cz), který sice 
nepřináší zpravodajské informace, 
ale slouží jako návod a motivace 
pro (sebe)trénink. Autor zde uvádí 
komentované partie převážně ze 
své vlastní tvorby a upozorňuje na 
chyby, kterých se dopustil a z kte-
rých je možné se poučit, a snaží se 
objasnit často nešachové příčiny, 
kvůli kterým k chybám došlo.

Další šachové weby je možné 
nalézt také na Slovensku. Vlastní 
web má samozřejmě Slovenský ša-
chový svaz (www.chess.sk). Tyto 
stránky jsou co se do obsahu týče 

obdobou stránek Českého šacho-
vého svazu, ovšem samozřejmě 
informují o dění na Slovensku. 
Velice rozsáhlé informace najde-
me na serveru Šachové správy, 
které vydává Peter Mego, anebo FB 
profilu ŠK Považské podhradie. 
Velmi nadějně se před lety vyvíjely 
také stránky hrajsach.sk neboli 
chessfriends.com, kde mimo po-
vedené šachové herny vycházely 
také zprávy a tréninky. Zhruba 
před dvěma lety však nové články 
přestaly vycházet a zůstala tak 
pouze herna, kde je možné hrát 
online. 
Určitě jste už také zaregistrovali, 
že na Slovensku vznikl jedineč-
ný tréninkový šachový portál 
www.sachovetreningy.sk, který 
funguje mj. i s podporou velmist-
rů Jána Markoše a české šachové 
jedničky GM Davida Navary. Tento 
portál nabízí možnost tréninku 
opravdu široké šachové veřejnosti, 
k dispozici jsou totiž tři tréninkové 
kategorie, které pokrývají ratingo-
vou škálu od 1000 až po 2300 ELO 
bodů.

Zuzana Červená

http://www.nss.cz
https://praguechess.cz
http://www.chess.cz
http://interchess.cz/index.php/cs/
http://www.sachypozlovice.cz/
http://www.sachycvek.cz/
http://www.chess.sk/index.php
http://www.chess.sk/index.php
http://www.sachovespravy.eu/
https://www.facebook.com/groups/1475810512645645/
http://news.hrajsach.sk/


Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol.
svým klientům garantuje nejvyšší odbornou a profesionální úroveň

poskytovaných právních služeb.

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. patří mezi přední renomované advokátní kanceláře působící na českém advokátním trhu, která poskytuje svým 
klientům právní služby ve všech oblastech českého práva a práva Evropské unie, přičemž se zejména specializuje na oblast práva obchodních společnos-

tí, práva veřejnoprávního sektoru a veřejných zakázek, práva nemovitostí, smluvní agendy, arbitráže, soudních sporů a vymáhání pohledávek.

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol., Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, Česká republika
tel.: (+420) 221 875 402–9 • fax: (+420) 221 875 401 • kancelar@jansta-kostka.cz • www.jansta-kostka.cz
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13. 1. 1987
Třicet let oslaví 
nejlepší polský 
velmistr Radoslaw 
Wojtaszek, člen 
českého mistra 
1. Novoborského 
ŠK. Jeho manžel-
kou je IM Alina 

Kašlinská.

13.–20. 1. 2017 
Praha. Open Praha. Otevřený mis-
trovský turnaj s normou IM a ote-
vřený ratingový turnaj švýcarským 
systémem na 9 kol, 2x 1,5 h/40 + 
30 min + 30 s/tah. Turnaj v rapid 
šachu a bleskovém šachu.
Jan Mazuch
Tel. 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net

13.–29. 1. 2017 
Wijk aan Zee. 79. Tata Steel Chess 
Tournament. Nasazenou jedničkou 
bude mistr světa Magnus Carlsen.
www.tatasteelchess.com

15. 1. 2017
2. ligy – 6. kolo
www.chess.cz

16.–20. 1. 2017
Praha. Talenti proti legendám. 
Hrají Tadeáš Kriebel a Thai Dai 
Van Nguyen proti legendárním 
velmistrům Vlastimilu Hortovi 
a Robertu Hubnerovi. Komentovat 
bude GM Vlastimil Babula. 
www.hotelroyale.cz

21.–28. 1. 2017 
Mariánské Lázně. Open Marián-
ské Lázně. Uzavřené GM a IM 
turnaje, open FIDE (cenový fond 
30 000 CZK), otevřený turnaj v rapid 
šachu a otevřený bleskový turnaj.

Jan Mazuch
Tel. 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
czechtour.net

22. 1. 2017
1. ligy – 6. kolo 
www.chess.cz

23.–27. 1. 2017 
Gibraltar. Tradewise Gibraltar 
Chess Festival. Tradičně jeden 
z nejsilnějších OPEN turnajů roku, 
nasazenou jedničkou je Fabiano 
Caruana.
www.gibraltarchesscongress.com

28. 1. 2017
Bakov nad Jizerou. Bakovské 
dvojice. Hrací systém: Švýcarský 
na 9 kol, čas 2x15 min. na partii 
plus 3 vteřiny na tah pro každého 
hráče, pravidla platná pro aktivní 
šach. Body – součet dvojice.
Martin Richter
martin.richter@volny.cz

28.–29. 1. 2017
tht Extraliga – 5. a 6. kolo. 5. kolo 
(28.1.): ŠK Slavoj Poruba – ŠK DU-
RAS BVK Královo Pole, Labortech 
Ostrava – Lokomotiva Brno, ŠK AD 
Jičín – ŠK města Lysá nad Labem, 
ŠK Rapid Pardubice – Výstaviště 
Lysá nad Labem, BŠŠ Frýdek Mís-
tek – Prestige Photo Unichess, Tatran 
Litovel – 1. Novoborský ŠK; 6. kolo 
(29.1.): Lokomotiva Brno – ŠK Slavoj 
Poruba, ŠK DURAS BVK Královo 
Pole – Labortech Ostrava, Výstaviště 
Lysá nad Labem – ŠK AD Jičín, ŠK 
města Lysá nad Labem – ŠK Rapid 
Pardubice, 1. Novoborský ŠK – BŠŠ 
Frýdek Místek, Photo Unichess – Ta-
tran Litovel.
www.chess.cz

29. 1. 2017 
2. ligy – 7. kolo 
www.chess.cz

30. 1. 1937 
Osmdesát let osla-
ví 10. mistr světa 
ve lmis t r  Bor is 
Spasskij. Mistrem 
světa se stal v roce 
1969 po výhře nad 
Tigranem Petrosja-
nem, o titul přišel 

v památném zápase s Bobby Fis-
cherem v roce 1972 v Reykjavíku.

3. 2. 2017
Tábor. Chess lady 2017. 10. ročník 
rapid turnaje pro ženy narozené 
1997 a mladší, turnaj má 3 věkové 
kategorie. 
Jaroslav Odehnal
Tel.. 602 840 598
sachlub.tabor@seznam.cz
www.sachklub.cz

4. 2. 1987 
Třicet let oslaví 
r uský  ve lmis t r 
Nikita Vitiugov, 
vítěz turnaje na 
Gibraltaru 2013 
a  dvojnásobný 
člen zlatého rus-
kého týmu z MS 

družstev 2009 a 2013.

5. 2. 2017
1. ligy – 7. kolo
www.chess.cz

10. – 11. 2. 2017
Bezměrov. Memoriál Tomáše 
Baštince 2017. Víkendový šachový 
festival, 3 turnaje. 
oplustil.vladimir@gmail.com
Tel.: 737 607 503
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