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SALSA A ŠACHY

Že mohou být šachy inspirací i pro 
tanečníky, potvrdila jedna taneční 
skupina v brazilském městě Bota-
fogo. Secvičila nádherné skupinové 
vystoupení salsy na velké šachovni-
ci v kostýmech představující šacho-
vé figurky. Na video z vystoupení 
se můžete podívat na  vimeo.com. 

DAVID NAVARA  
NA 24. MÍSTĚ NA SVĚTĚ
Červnový zápas mezi Davidem 
Navarou a Ukrajincem Vassilijem 
Ivančukem v rámci ČEZ CHESS 
Trophy 2017 dostává nový náboj. 
David Navara si v pořadí nově vyda-
ného světového žebříčku k 1. dub-
nu vyměnil místo právě se svým 

soupeřem a po-
sunul se před něj 
na 24. místo. Ale 
ještě pikantnější 
je, že oba borci 
m a j í  d u b n ov ý 
rating naprosto 
shodný – 2732. Di-

váci, kteří přijdou ve dnech 15. až 
18. června do Michnova paláce 
v Praze na Kampě, se tak mohou 
těšit na zajímavé souboje ratingově 
vyrovnaných soupeřů.  Nutno ale 
dodat, že zápas se bude hrát v rapid 
tempu na 12 partií (se zápočtem na 
rapid ELO). A oproti remíze u „nor-
málního“ Ela je rozdíl toho rapido-
vého u obou borců propastných 
124 elo bodů ve prospěch Ivančuka 
(Navara 2703, Ivančuk 2827).
Světovému žebříčku dále vévodí 
Nor Magnus Carlsen (2838), který 
ale stejně jako druhý Wesley So 
(2822) a třetí  Fabiano Caruana 
(2817) žádnou změnu během mě-
síce března nezaznamenal.

THT EXTRALIGA DRUŽSTEV 2016/2017

NOVÝ BOR POOSMÉ KRÁLEM
„Zase ten Nový Bor, není to už po-
někud nudné?“ Mnozí nezasvěcení 
šachoví fanoušci by přesně takto mohli 
mluvit při pohledu na závěrečnou ta-
bulku letošní extraligové sezóny. 1. No-
voborský šachový klub již osmkrát za 
sebou přebral pohár pro nejlepší české 
družstvo. Pozornější diváci však ví, že 
letošní sezónu obohatil klíčový duel 
o zlaté medaile, jaký česká extraliga už 
dlouho nezažila. Ale nepředbíhejme…

pokračování na straně 7

BITVA O FIDE POKRAČUJE

Jorge Vega

Rozkol ve ve-
dení FIDE po 
o d s t o u p e n í -
-neodstoupení 
prezidenta FIDE 
Kirsana Iljumži-
nova pokračuje. 
Britská šachová 

federace vyzvala ke zveřejnění 
plného přepisu záznamu z jed-
nání prezidentské rady, kde 
mělo k údajnému oznámení od-
chodu z funkce dojít. Prezident 
americké zóny FIDE Jorge Vega 
se v otevřeném dopise veřejně 
postavil na stranu oponentů pre-
zidenta. Potvrdil, že Iljumžinov 
3× během jednání Prezidentské 
rady oznámil odchod z funkce, 
za důvod označil negativní emo-
cionální stav Iljumžinova poté, 
co mu rada odmítla podepsat 
jím předložený návrh smlouvy 
se společností AGON na pořádá-
ní mistrovství světa jednotlivců 
pro dalším období. Iljumžinov 
tak ve Vegovi ztratil významné-
ho a důležitého spojence, který 
mu pomohl získat hlasy z Latin-
ské Ameriky při volbách proti 
Beselu Kokovi (2006), Anatoliji 
Karpovovi (2010) i Garri Kaspa-
rovovi (2014). 
Je téměř jasné, že Iljumžinov 
větu o odstoupení z funkce na 
radě pronesl, později si uvědo-
mil důsledky vyjádření, a tak 
přicházejí ke slovu právníci. 

pokračování na straně 2
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VYDÁVÁ PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST

Vojtěch Plát může být s letošní sezónou 
spokojen, uhrál si totiž poslední normu 
velmistra.

David Navara

https://vimeo.com/211089442
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SHARJAH OPEN VYHRÁL WANG HAO

Wang Hao

Otevřený turnaj 
Sharjah Open ve 
s tejnojmenném 
městě ve Spoje-
ných arabských 
emirátech vyhrál 
se 7 body díky 
nejlepšímu pomoc-

nému hodnocení Číňan Wang Hao. 
Po čtyřech kolech vedl se 4 body 
a taktickým výkonem (dvě remízy, 
důležitá výhra černými nad druhým 
Indem Adhibanem a další dvě re-
mízy) dotáhl své úsilí do vítězného 
konce. Sedm bodů – tedy stejně 
jako vítěz – mělo dalších pět hráčů, 
druhý skončil Ind Adhiban a třetí 
Ukrajinec Martyn Kravtsiv. Nejvýše 
nasazený Polák Radoslaw Wojtaszek 
se 6,5 bodu uzavíral první desítku. 
Nejlepší ženou byla s 8 body celkově 
33. Indka Harika Dronavalliová.

DUBAI OPEN
Tradiční Dubai Open začal obrov-
ským překvapením. Nejvýše na-
sazený Ukrajinec Anton Korobov 
v prvním kole překvapivě prohrál 
s neznámým Ázerbájdžáncem Vu-
salem Abbasovem (s ratingem 2211):

Vusal Abbasov (2211) vs. Anton 
Korobov (2695)
Dubai Open 2017, 3. 4. 2017
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V pozici diagramu si Korobov se-
bral notně otráveného pěšce. 
17…Sxh4?
Bilý se nenechal dlouho pobízet 
a spustil…
18.Sxh6! gxh6 19.Dxh6 Sf6 20.Jf5 
Sxf5
Nic jiného černý nemá, hrozí 21.Dh7+ 
a 22.Dh8+ s obětí dámy a matem. 

21.gxf5 Sg7 22.Vdg1 Jg6 23.Dh7+ 
Kf8 24.fxg6 f5 25.Vd1 Df6 26.c3 
Ve2 27.Vh2 Vxh2 28.Dxh2 Dxg6 
29.Vxd5 Ve8 30.a3 f4+ 31.Ka2 Df6? 
A poslední chyba urychlující ko-
nec, ale partie je pro černého již 
ztracena. 
32.Dh5! 
Jak vidno, ani 484 elo rozdílu ne-
zajišťuje špičkovým velmistrům 
automatickou výhru. 
1–0

MISTROVSTVÍ USA

Wesley So

Po pěti odehraných 
kolech silně obsa-
zeného mistrovství 
USA byl na čele se 
3,5 bodu Wesley So. 
O půl bodu zpět byl 
Hikaru Nakamura 
a také Ray Robson 

a Daniel Naroditsky. Do tempa se 
zatím nemohla dostat světová dvojka 
Fabiano Caruana – s pěti remízami 
byl až na 7. místě průběžného pořadí. 
Mezi ženami byly ve vedení repre-
zentantky Anna Zatonskichová, Irina 
Krushová a Nazi Paikidzeová. Vůbec 
se do pátého kola nedařilo bývalé čes-
ké reprezentantce Kateřině Němcové. 
S 1,5 bodu za tři remízy byla průběž-
ně na předposledním 11. místě.

NOVÍ MISTŘI POLSKA

Kacper Piorun

Novým mistrem 
Polska se ve Varša-
vě stal GM Kacper 
Piorun, kterému 
k titulu stačilo 
v turnaji deseti 
h r á č ů  h r a n é m 
každý s každým 

pokračování ze strany 1

K. IljumžinovG. Makropulos

Iljumžinov tvrdí, že žádné od-
stoupení z funkce nepodepsal 
a že svolání mimořádné schůze 
rady, kde by mělo být projednává-
no jeho odstoupení, na 10. dubna 
je protiprávní a bude se proti 
tomu bránit právní cestou. Tvrdí 
totiž, že místopředsedovi FIDE 
Georgiosi Makropulosovi delego-
val po uvalení sankcí amerických 
úřadů proti němu pravomoc za-
stupovat prezidenta FIDE pouze 
navenek vůči třetím stranám, ne-
může tedy svolávat mimořádnou 
schůzi rady (což má v pravomoci 
prezident FIDE). 
Na to zase reagoval Makrolulos 
dopisem doplněným právním 
rozborem situace se závěrem, 
že právo na svolání mimořádné 
schůze rady má. Aby toho neby-
lo málo, v úterý 4. dubna poslal 
Iljumžinov všem šachových 
federacím zvláštní dopis, kde 
mj. slibuje vytvoření tří nadací 
„Kirsanův fond“, do kterých hod-
lá investovat částku 30 miliónů 
dolarů. V této souvislosti je ale 
potřeba vzpomenout na volby 
prezidenta v roce 2014, kde 
Garri Kasparov v předvolebním 
projevu oznámil získání 10 mi-
lionů dolarů investic, pokud by 
byl zvolen. Iljumžinov vzápětí 
kontroval ve svém projevu, že 
sežene 20 milionů. Jen několik 
minut později, Iljumžinov pora-
zil Kasparova 110 ku 61 hlasům 
a slibovaných 20 milionů se na 
účty FIDE nikdy nedostalo… Teď 
je tedy slibováno milionů 30! 
Uvěří šachový svět těmto slibům 
nebo to bude hodnotit jako zou-
falou snahu člověka, kterému 
klesá půda pod nohama, udržet 
se u moci?

Petr Herejk

Anton Korobov (vpravo) před zahájením partie
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6 bodů. Druhý skončil stejným bo-
dovým ziskem GM Jacek Tomczak 
a třetí s 5,5 bodu GM Grzegorz Ga-
jewski. Mezi ženami byla nejlepší 
GM Monika Soćková se 7 body 
před WGM Klaudií Kulonovou 
(6 bodů) a IM Karinou Szczep-
kowskou (5,5 bodu). 

DRUHÉ LIGY V CÍLI

Pontus Carlsson

Letošn í  ročn ík 
druhých lig je mi-
nulostí. Nedělní 
11. kolo rozhodlo 
o všech postupují-
cích do první ligy 
i o sestupujících do 
krajských přeborů. 

Ve skupině A si postup zajistilo 
s 29 body družstvo DP Praha se 
švédským velmistrem Pontu-
sem Carlssonem na první desce, 
druhý skončil Šakal Kozolupy 
(26 bodů) a třetí TJ Praha-Pankrác 
B (23 bodů). Z 2. ligy sestupují So-
kol Domažlice, TJ Plzeň-Košutka 
a Karlovarský Tietz B.
Stejný bodový zisk 29 bodů zajistil 
ve skupině B vítězství družstvu 
Bartoš Unichess B o pouhý bod 
před Zikudou Turnov B. Třetí 
skončil s propastným odstupem 
8 bodů Sokol Mladá Boleslav. 
Soutěž opouští Spartak Ústí n. L., 
Desko Liberec a Jiskra Hořice.
Rekordní osmibodový náskok 
a 30 bodů získal ve skupině C 
tým Joly Lysá n.L. C, druhý bylo 
s 22 body béčko Sokola Vyšehrad, 
třetí s 21 body Sparta Kutná Hora. 
S 2. ligou se loučí déčko Lysé nad 
Labem, Tatran Prachatice a Sokol 
Vyšehrad C.
Skupinu D vyhrálo s 28 body béčko 
Slavie Hradec Králové, které tak 
pro Hradec Králové po sestupu 
áčka zachová prvoligovou přísluš-
nost. Druhé skončilo Vysoké Mýto 
(24 bodů) a třetí Polička (21 bodů). 
Druholigovou příslušnost neudrže-
la družstva ŠK Ústí n.O., TJ Lanš-
kroun a Céčko Polabin.
To ve skupině E vítězné družstvo 
TJ Hošťálková získalo 30 bodů 
a před druhým ŠK Garde Lipovec 
náskok 6 bodů. Třetí Zbrojovka 
Vsetín byla zpět o další dva body. 

Sestupují ŠK Kuřim, MKS Vyškov 
a Spartak Adamov.
Skupinu F ovládl Slavoj Český Tě-
šín, který s 31 body zaznamenal 
nejlepší druholigový výkon. „Jen“ 
druhé místo s 30 body (!) ve skupi-
ně patří Slavii Orlová, třetí s 26 body 
skončil tým TŽ Třinec B. S 2. ligou 
se loučí Sokol Dobrá, Tatran Litovel 
B a TJ ŠK DUE POP Uničov. Ve sku-
pině F se skvěle za šachovnicí uvedl 
také spolupracovník Šachového 
týdeníku Aleš Kubeczka:

Aleš Kubeczka (2059)  
vs. Tomáš Čech (2152)
2. liga – F 16/17, Dobrá-Havířov, 
12. 2. 2017
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33.Dxb2!! 
Skvělá oběť dámy. Na 33…Dxb2 by 
přišla druhá oběť 34.Sd4+! s ideou 
34…Dxd4 35.Vxe8# a na 34…Je5 
rozhodne prosté 35.Sxb2+–.
33…Je5 34.fxe5+– 
1–0

OSMDESÁTKA LÁJOŠE PORTISCHE

Lájoš Portisch

Počátkem dubna 
oslavil osmdesátku 
maďarský velmistr 
a v 60. a 70 letech 
minulého století  
jeden z nejlepších 
hráčů světa Lájoš 
Portisch. Hrál na 

12 mezipásmových turnajích MS 
v řadě. Pro svůj vytříbený pozič-
ní styl mu bylo také přezdíváno 
maďarský Botvinnik. Portisch 
umět ale také prudce zaútočit, 
jak se o tom přesvědčil i český re-
prezentant Lubomír Kaválek na 
památném mezipásmovém turnaji 
v Sousse 1967:

Lubomír Kaválek vs. Lájoš Portisch
Mezipásmový turnaj Sousse, 1967
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Útok bílého vypadá nebezpečně, 
Portisch ale ukáže, že vše je jinak.
28…Dd2!! 
Oběť dámy, která naprosto mění si-
tuaci. Najednou hrozí mat bílému.
29.Jxh6+ 
Pochopitelně na 29.Vxd2 přijde 
29…Ve1#.
29…Kf8 30.Vf1
Jediný tah. 
30…Ve1 31.Dg4 
To sice stojí figuru, ale zachovává 
na šachovnici dámu a tím i něja-
kou šanci, po 31.f3 dojde k výměně 
těžkých figur 31…De3+ 32.Df2 
Vxf1+ 33.Kxf1 Dxf2+ 34.Kxf2 
a v koncovce střelce proti jezdci by 
černý vyhrál.
31…Vxf1+ 32.Kxf1 Dxh6 33.Dc8+ 
Se8 34.Dxc7 Kg8! 
A krásný obranný tah (uvolňuje 
pole f8 pro dámu, zároveň brání 
hrozbě 35.De7+), po kterém je 
rozhodnuto.
35.Dc8 Df8 36.Dxa6 Dc5 37.h4 
Dc1+ 38.Ke2 Dc6 
0–1

OPEN PETŘVALD 2017 
Turnaj v rapid šachu OPEN PETŘ- 
VALD 2017 vyhrál v konkurenci 
132 hráčů ziskem 8 bodů FM Jan 
Malík ze Slavoje Poruba. Druhý 
skončil nejlepší Lubomír Machý-
ček a třetí Tomáš Horváth ze SK 
Slavia Orlová (oba 7 bodů). Čtvrté 
místo obsadila také se 7 body nej-
lepší z žen, česká reprezentantka, 
Karolína Olšarová z SK Slavia 
Orlová.
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ŠEN-ČEN 2017

SLEPOTA SUPERVELMISTRA V ČÍNĚ

Aniš Giri má v absolutní světové 
špičce pověst remízového krále. 
Ve dvoukolovém turnaji šesti su-
pervelmistrů v čínském Šen-čenu 
se po 3. kole dostal na +1 a o dvě 
kola později s Peterem Svidlerem 
stál na pokraji výhry a byl „téměř“ 
na +2 a tím ve vedení turnaje. Jen-
že se stalo něco nečekaného…

ANIŠ GIRI (2769)  
vs. PETER SVIDLER (2741) 
Du Te Cup, Šen-čen CHN, 5.kolo
27. 3. 2017
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Bílý má pěšce více a jeho figury 
stojí určitě lépe, v podání supervel-
mistrů tedy jasná záležitost? Nebo 
ne? No, Svidler si to nemyslel 
a zahrál…
34…g5!?

Sice oslabuje pozici, ale nastražil 
tím velmi pěknou léčku.
35.h3??
A Giri nezbystřil a zřejmě ukolé-
bán vlastní pozicí chybuje. Přitom 
není sporu o tom, že pro supervel-
mistra jeho kvalit spočítat variantu 
35.Jc6!! Jxf4 36.Je7+ Kh8 37.e6+ f6 
38.Vxf4! gxf4 39.Jf7+ Kg7 40.Dxd7 
s výhrou nemohlo být problémem. 
Krásná varianta pro „diváky“ by 
vznikla po následném 40…f3
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41.Jf5+!! Kg6 (41…Dxf5 42.Jd6++–) 
42.Je5+!! fxe5 
XABCDEFGHY
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43.Dg7+! Kxf5 44.Dxf8+ Kxe6 
(44…Ke4 45.Dxf3+ Dxf3 46.gxf3+ 
Kxf3 47.e7+–) 45.Dc8++– se ziskem 
dámy. 
Svidler ale nezaváhal a chybu ihned 
potrestal.
35…Jxf4!! 
Přechodnou obětí dámy získává 
pěšce zpět.
36.hxg4 Je2+ 37.Kf2?!
Giriho slepota trvá, lepší bylo 37.Kh2
37…Jxd4 38.Vd1 f6!
A další krásný úder, který Giri pře-
hlédl, nejde samozřejmě 39.Vxd4 
pro 39…fxe5+–+.
39.e6

A Svidler se zde spokojil s remízou, 
ve kterou před pěti tahy jen doufal. 
Mohl to zde ale ještě klidně zkou-
šet: 39…Jxe6 40.Jf5 Je5 41.Vd6 Jf4 
42.Vxa6 Jfd3+ 43.Kg3 Jxb4.
½ – ½

Giriho tento neúspěch vrátil do jeho 
obvyklých „remízových“ kolejí, až 
do konce turnaje všechny své partie 
remizoval a skončil s 5,5 bodu na 
2. místě. Vítězem turnaje se stal 
s 6,5 bodu Číňan Ding Liren, tři par-
tie vyhrál, zbytek remizoval a vyhrál 
s pohodlným bodovým náskokem. 
Stejně jako Giri skončil na 5,5 bodu 
Peter Svidler.
Mimochodem pořadatelům se po-
dařilo velmi zajímavé složení účast-
níků. Všech šest hráčů turnaje bylo 
neobvykle vyrovnaných, všichni 
z druhé desítky světového pořadí 
s ratingem srovnaným do 28 bodů. 
Velmi neobvyklé.

Šen-čen 2017 – konečné pořadí:
1. GM Ding Liren 2759 CHN 6½ 

2. GM Aniš Giri 2769 NED 5½

3. GM Peter Svidler 2741 RUS 5½

4. GM Yu Yangyi 2750 CHN 4½

5. GM Pentala Harikrišna 2758 IND 4½

6. GM Michael Adams 2761 ENG 3½

Petr Herejk

Vítězem turnaje se stal s bodovým 
náskokem Číňan Ding Liren.

Aniš Giri skončil s bilancí jedné výhry 
a devíti remíz na 2. místě.
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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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THT EXTRALIGA DRUŽSTEV 2016/2017

NOVÝ BOR POOSMÉ KRÁLEM
Pokračování ze strany 1

Závěrečné extraligové trojkolo, 
během něhož se na jedno místo 
tradičně sjede všech dvanáct druž-
stev, v letošním roce uspořádali br-
něnští šachisté v čele s Břetislavem 
Eichlerem a Neklanem Vyskoči-
lem. Hrálo se v reprezentativních 
prostorách Stavební fakulty VUT, 
hráči měli k dispozici dostatek 
šachovnic na analýzy partií, v bu-
dově se nacházeli dva dobře záso-
bené bary a v přednáškovém sále 
komentoval probíhající partie na 
velkoplošnou obrazovku velmistr 
Marek Vokáč. Jediným drobným 
minusem byl fakt, že se hrálo ve 
dvou sálech dvě patra od sebe, 
takže klíčové zápasy Nového Boru 
si hráči hrající v druhém sále příliš 
neužili. 

Jelikož Výstaviště Lysá nad Labem 
mělo zápas devátého kola se svou 
rezervou předehraný, nastoupilo 
do trojkola až v sobotu. A to hned 
v zápase sezóny proti 1. Novobor-
skému ŠK. Nastoupili proti sobě 
dva giganti a jasní lídři soutěže, 
obě družstva neztratila v předcho-
zím průběhu ani jeden zápasový 
bod! 1. Novoborský nastoupil 
s průměrnou sestavou 2648, za 
kterou by se rozhodně nemuseli 
stydět ani v německé bundeslize. 
Výstaviště Lysá nad Labem s prů-
měrem 2568 rozhodně nebylo 
v zápase favoritem, ale přesto se 
očekával velice vyrovnaný souboj 
a myslím, že si mnozí v koutku 
duše přáli, aby suverénní Bor ko-
nečně někdo porazil! Nutno však 
přiznat, že novoborští podali ve-
lice profesionální výkon. V žádné 
partii nebyli ohroženi a perfektně 
využili jedinou partii, ve které 
dokázali získat hmatatelnou pře-
vahu. Kapitán Lysé nad Labem 
GM Vlastimil Jansa podával v této 
sezóně skvělé výkony a jeho ko-
nečné skóre 8,5/11 je vynikající! 

Ovšem právě nejdůležitější partie 
se mu příliš nepovedla. GM Štěpán 
Žilka získal ve španělské černými 
figurami příjemnou čtyřvěžovou 
koncovku, kterou bílý mylně pře-
vedl do dvojvěžové koncovky:

VLASTIMIL JANSA (2446)  
vs. ŠTĚPÁN ŽILKA (2523)
Extraliga ČR, 10. kolo, 1. 4. 2017
Komentuje: IM David Kaňovský

XABCDEFGHY

8-+-trr+k+(

7+-+-+-+p'

6-+p+-+p+&

5+p+-zP-+-%

4-+-+-+-tR$

3+-zP-+P+-#

2-+-+-zP-+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Černý stojí díky lepší pěšcové 
struktuře o něco málo lépe, ale 
tato výhoda by v této konkrétní 
situaci neměla stačit k výhře. Bílý 
však zvolil asi nejhorší možné 
řešení, a to výměnu věží ve zcela 

špatné konstelaci. Například po 
vyčkávacím 29.Ve3 Kg7 30.Kg2 by 
měl bílý partii skoro jistě udržet, 
i když to ještě nemusí být úplně 
snadné. 
29.Vd4? 
Nejde ani tak o to, že by výměna 
věží byla špatná, to by zase tak 
vadit nemuselo. Velký problém je 
však v tom, že nyní získal černý 
silného volného pěšce, který mu 
zaručí vítězství.
29…Vxd4 30.cxd4 Vb8! 
Jedna z nejdůležitějších pouček 
věžových koncovek praví: věž 
patří za volného pěšce!
31.Vb1 
Po 31.Vc1 Vb6 si bílý nijak zvlášť 
nepomůže. 
31…b4 32.Vb3 Kf7 33.Kf1 Ke6 
34.Ke2 Kd5 35.Kd3 h5 
A co je nejhorší, černý má ještě 
jednoho volného pěšce na druhé 
straně šachovnice! Naproti tomu 
čtveřice bílých pěšců vůbec nemá 
jak se pohnout směrem kupředu. 
36.f4 h4 37.Kc2 
Bílý už musí dát pěšce, jinak 
by černého h-pěšce neměl jak 
zastavit. 

Klíčový zápas začíná, na první šachovnici David Navara bílými proti exmistru světa FIDE 
Ruslanu Ponomarjovovi.
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37…Kxd4 38.Vh3 Vh8 
A pěkně za druhého volného 
pěšce! 
39.e6 Vh7 40.e7 Vxe7 41.Vxh4 
Ve4! 
Technicky hraje černý koncovku 
naprosto čistě. 
42.Vg4 Kc4 43.Vxg6 c5 
Zatímco černí pěšci jdou sami, bílý 
dvojpěšec bez pomoci svého krále 
žádnou kariéru neudělá, černá věž 
ho snadno zastaví. 
44.Vg4 b3+ 45.Kd2 Vd4+ 46.Kc1 
Kb4 47.f3 c4 48.f5 Vd3 
a bílý se vzdal. Parádičkou na zá-
věr mohlo být 48…Vxg4 49.fxg4 
Kc3 50.f6 b2+ 51.Kb1 Kb3 52.f7 c3 
53.f8D c2 mat, ale to už není tak 
podstatné… 
0-1

Za nepříznivého stavu 3:4 tak mu-
sel bojovat o zápasovou remízu 
GM Tomáš Oral, ovšem GM Vlas-
timil Babula dokázal vyrovnanou 
koncovku zcela bez problémů 
udržet. Nový Bor tak nejtěsnějším 
možným rozdílem porazil svého 
největšího konkurenta a prak-
ticky mohl slavit svůj další titul. 
Výstaviště i přesto zaslouží abso-
lutorium za skvělou sezónu, příští 
rok se jistě opět pokusí novobor-
ským co nejvíce zatopit! Výsled-
kově excelovali kromě již zmíně-
ného Jansy velmistři Jirka Štoček 
(8,5/11), Honza Krejčí (9,5/11!!) 
a IM Vojtěch Plát, který výkonem 

9/11 (po odečtení dvou soupeřů) 
s přehledem splnil svou poslední 
velmistrovskou normu! Podrobné 
zhodnocení celého družstva, jeho 
výsledku a zejména klíčového 
zápasu se staronovým mistrem 
přibližuje kapitán GM Vlastimil 
Jansa: „Je celkem jasné, že pro 
Lysou to byla nesporně úspěšná 
sezóna. Spoustu bodů nahráli 
především domácí šachisté, stačilo 
to bohužel jen na celkově druhé 
místo, i když na skóre jsme Nový 
Bor dokonce předčili. Rozhodl 
vzájemný zápas v předposledním 
kole, který jsme těsně prohráli. 
Bylo to hodně kruté, neboť průběh 
tohoto rozhodujícího utkání vyhlí-
žel dlouho pro nás velice nadějně 
a těsná výhra nebo maximálně 
zápasová remíza byla hodně blíz-
ko (v obou případech bychom se 
stali mistry my…). Nyní k průběhu 
jednotlivých šachovnic. Navara– 
–Ponomarjov: ve španělské s Jb8 
Ruslan chytře čekal s vývinem Sc8, 
David reagoval riskantním výpa-
dem jezdce na f5 a černý musel být 
opatrný. To také byl a byl to pak 
jedině černý, kdo v následujícím 
průběhu mohl usilovat o více než 
remízu. Na druhé šachovnici hrál 
Najer s Vitjugovem, tedy soupe-
řem, se kterým se mu v dřívějších 
kláních moc nedařilo (hrál však 
většinou s černými). Oboustranný 
respekt přivedl partii k poměrně 
brzké remíze. Stejně tomu bylo 

Klíčovou výhru sezóny pro Nový Bor zaznamenal Štěpán Žilka (vlevo), který ve věžové 
koncovce porazil Vlastimila Jansu. Vpravo Vlastimil Babula.

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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i v partii Širov – Landa, Konstantin 
černými neměl nejmenší problé-
my s vyrovnáním. Jirka Štoček 
v partii s Lázničkou bílými zavrhl 
opakování tahů hned v úvodu, ale 
Viktor nedopustil bílému rozvinout 
iniciativu a partie skončila zaslou-
ženou remízou. Na páté šachovnici 
hrál Vojta Plát nepříjemnou partii 
se Sasikiranem černými, nicméně 
Ind chyboval a Vojta získal pěšce! 
Rozhodně to byl on, kdo mohl 
bojovat o celý bod, jednoduché to 
však nebylo – něco jako remíza 
„z pozice síly“ pro Vojtu byla pak 

minimálním ziskem. O pěšce více 
měl i Honza Krejčí se Zbyňkem 
Hráčkem, byť dva střelci černého 
byly téměř kompletní kompenzací. 
Zprvu odmítnutí remízové nabíd-
ky bylo úvodem k pozdějšímu sou-
hlasu, když Hráček kompenzaci 
potvrdil několika dobrými tahy. 
Babula – Oral: Grunfeldka, ve které 
při přechodu do koncovky za delší 
konec tahal černý, tedy Tomáš 
Oral. Určitě mohl bílého přivést do 
větších problémů, než tomu bylo 
v závěru. A na závěr Jansa – Žilka, 
tedy partie, která rozhodla. Bílý 
měl v jedné z neobvyklých variant 
španělské nespornou iniciativu, 
ale černý hrál velice pevně. Bílý 
chtěl za každou cenu z pozice vy-
ždímat maximum, ale černý našel 
výbornou obranu a podařilo se mu 

partii převést dokonce do mírně 
lepší čtyřvěžové koncovky, která 
měla však skončit remízou. Hrubá 
chyba bílého, způsobená únavou 
ze všeho předcházejícího v partii 
i před utkáním, však soupeřům 
nabídla snad jedinou šanci v zápa-
su, a tuto možnost pak černý také 
využil silnou hrou k zisku rozhodu-
jícího bodu. Jsme smutní, k zisku 
titulu jsme tentokráte byli asi blíže 
než Nový Bor, ale je to tak: sport 
dokáže někdy být hodně krutý! 
Samozřejmě že našim soupeřům 
gratulujeme!“

Také kapitán novoborských Petr 
Boleslav chápe, že letošní titul byl 
opravdu vydřený a vybojovaný: 
„Připadá mi, že jsme se oproti mi-
nulým sezónám dlouho zahřívali, 
a než jsme dosáhli tu správnou 
provozní teplotu, dostal nás náš 
letošní hlavní konkurent do nepří-
liš jednoduché situace – vzájemný 
zápas s Lysou jsme museli vyhrát. 
Dlouho jsme takový zápas, po 
kterém již není čas na nápravu, 
nehráli. Hráči vypjaté klíčové utká-
ní zvládli, devátý ‚brněnský‘ titul 
bude zapsán mezi ty nejtěžší.“

Maličko odbočíme právě ke spl-
něným normám. Plát totiž nebyl 
jediný, komu se podařilo získat 
velmistrovský bal: po devíti kolech 
se mohl radovat IM Cyril Ponížil 

a díky výhře v desátém kole nad 
GM Martinem Petrem také IM 
Vítězslav Rašík, pro kterého je 
to stejně jako pro Pláta poslední 
velmistrovská norma, takže po 
letošní extralize budeme mít hned 
dva nové velmistry! Svou druhou 
normu mezinárodního mistra spl-
nil devatenáctiletý Jakub Půlpán. 

VÍTĚZSLAV RAŠÍK (2467) 
vs. MARTIN PETR (2492)
Extraliga ČR, 10. kolo, 1. 4. 2017
Komentuje: IM David Kaňovský

XABCDEFGHY

8-+-wq-trk+(

7+p+lsnpzp-'

6psnr+p+-zp&

5+-+pzP-+P%

4-vl-zP-+-+$

3+PsNQ+NzP-#

2P+-vL-zPL+"

1+R+R+-mK-!

xabcdefghy

Z poklidné varianty sicilské s 3.g3 
vznikla pozice francouzského typu 
se zablokovaným centrem. Situace 
na šachovnici je zhruba vyrovna-
ná, i když bílý má očividně určitou 
drobnou prostorovou převahu 
díky pěšci na e5 (a potažmo na 
h5). Je jasné, že černý teď nemůže 
jít dámou na c7 kvůli nepříjemné-
mu Jb5. Stalo se proto 
19…Dc8? 
leč chyba lávky: i to je špatně! 
Správné bylo kupříkladu 19…Vc7 
a nic se neděje. 
20.Jb5! 
I nyní totiž drobná taktika bílému 
skvěle vychází! 
20…axb5 
Problém je v tom, že po 20…Sxd2 
21.Ja7 De8 22.Jxc6 nemá černý 
střelec z d2 co sebrat, všechny bílé 
figury stojí na bílých polích! Černý 
by tak ztratil čistou kvalitu. 
21.Sxb4 Ve8 
Jen o maličko lepší bylo 21…Dd8, 
kde by černý sice po 22.Dxb5 Vc2 
23.Dd3 Vxa2 získal pěšce zpátky, 
nicméně jeho pozice po dalším 
24.Va1 Vxa1 25.Vxa1 rozhodně 
není moc dobrá, černopolný 

Velmistrem se stane také Vítězslav Rašík, v extralize splnil svoji poslední normu. Gratuluje 
velmistr Martin Petr.
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střelec hodně chybí a bílý stojí po-
zičně jasně lépe. 
22.Dxb5 Ja8 23.Dd3 
Takto ovšem bílému k pozičním 
plusům zůstal čistý pěšec navíc 
a partii dokázal dotáhnout k vý-
hře, čímž vydobyl velmistrovský 
titul. 
1-0

Bronzové medaile vybojoval ŠK 
Rapid Pardubice. Také pro druž-
stvo z města perníku je to další 
cenný kov v řadě jeho předchozích 
medailových úspěchů. Pardubice 
sice zaváhaly v desátém kole proti 
Ostravě, když pouze remizovaly, 
ale Slavoj Poruba, který měl jako 
jediný šanci o bronz bojovat, se-
hrál nemastný neslaný zápas proti 
Jičínu, který zaslouženě prohrál 
3:5. V posledním kole by tak mu-
sel Pardubice vzhledem k horšímu 
skóre porazit alespoň 2:6, což bylo 
vzhledem k síle pardubického 
mančaftu hodně nereálné. Pardu-
bičtí nakonec těšně vyhráli, čímž 
si pojistili bronzové medaile s vel-
kým náskokem před svými proná-
sledovateli. „Zisk bronzových me-
dailí považujeme za úspěch. Skvěle 
zahráli dva naši mladíci, oba na-
rození v roce 1998 – Jakub Půlpán 
a Christopher Repka. Omlazení 
týmu nám přineslo novou energii 
a myslím, že se letošní sezóna po-
vedla po všech stránkách,“ stručně 
popsal letošní extraligovou sezónu 

zástupce kapitána Pardubic GM 
Martin Petr. 

Mnohem zajímavější než boj 
o bronz byl však nedělní souboj 
o nesestup z extraligy mezi Litovlí 
a Durasem Brno. Favorizovaný 
Duras nakonec v zápase zvítězil 
5:3 a udržel pro extraligu alespoň 
jeden brněnský klub. Spolu s Tat-
ranem Litovel totiž sestupuje z ex-
traligy dle očekávaní Lokomotiva 
Brno, která se sice statečně prala 
se svými soupeři, ale rozdíly ve vý-
konnosti jednotlivých hráčů byly 
ve většině zápasů až příliš velké.
V zápase mezi Durasem a Litovlí 
se mimo jiné na první šachovnici 
urodila krásná koncovka:

DAVID SHENGELIA (2570) 
vs. MICHAL LUCH (2401)
Extraliga ČR, 11. kolo, 2. 4. 2017
Komentuje: IM David Kaňovský 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-+-+p+-'

6P+-+p+k+&

5+-+-zP-zp-%

4-sN-+-+-+$

3+n+-mK-zPP#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Jezdcová koncovka je remízová 
i přesto, že bílý má velice zajíma-
vého pěšce na a6. Musí však hrát 
přesně. 
44…Kf5 45.Jc6 f6? 
To vypadá velice logicky, ale právě 
tento postup prohrává díky nád-
hernému taktickému vyvrácení! 
Remízu drželo šokující 45…Kg6!! 
a bílý nemá žádný užitečný tah, 
protože po braní na a7 černý jez-
dec odebere pěšce na a6 a bílý král 
se nemůže přiblížit na dámské 
křídlo, protože má černý jezdec 
vidličky! No a po 46.g4 f5 47.exf6 
Kxf6 48.Jxa7 Jc5 už je také vše 
jasné. 
46.Kd3! 

Skvělou sezónu odehrál také Cyril Ponížil 
(5,5 z 11 na třetí šachovnici Durasu BVK) 
a zaslouženě také splnil velmistrovskou 
normu.

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
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Co to? Bílý si nechává dát vidličky, 
na d3 přece nemůže… Ale může! 
A právě to černý zřejmě přehlédl. 
46…fxe5 
Po 46…Jc5+ 47.Kd4 Jxa6 černý 
sice dobere nebezpečného bílého 
pěšce, ovšem po 48.Je7 dostává 
aktivní černý král absolutně neče-
kaný studiový mat!! 
47.Kc4 Jd2+ 48.Kb4 
Černý jezdec je teď odřezaný od 
dámského křídla a bílému vše do 
puntíku vychází. 
48…e4 
Jediná možnost je jít pěšcem do-
předu, ale to už nestačí. 
49.Jxa7 e3 50.Jb5 
Pro změnu totiž bílý chytá černého 
pěšce díky vidličkám! 
50…Jf3 51.Jc3 Jd4 52.Kc5 Jb3+ 
53.Kb6 Jd2 54.a7 
a černý se vzdal, bílý pěšec nej-
později v druhém tahu dokončí 
svou misi. 
Krásná a poučná jezdcovka! 
1-0

Stručné hodnocení uplynulé se-
zóny nám poskytli také kapitáni 
dalších celků:

Petr Dostál, Slavoj Poruba, 4. mís-
to: „Před sezónou se k nám vrátil 
po deseti letech GM Robert Cvek 
a takto posíleni jsem od družstva 
očekával boj o klidný střed tabulky. 
Nakonec to bylo krásné čtvrté mís-
to a nejvyšší počet získaných bodů 
v historii naší působnosti v extra-
lize. Škoda pak jen, že jsme jako 
obvykle nezvládli lépe závěrečné 
trojkolo. Z individuálních výkonů 
bych vyzdvihl GM Mištu na 1. ša-
chovnici, kde získal neuvěřitelných 
5 ze 6 možných bodů, Piotra Murd-
ziu 4/6 a Karla Malinovského 6/9. 
Věřím, že se ještě zlepšíme a v dal-
ší sezóně tento výsledek potvrdíme 
a případně ještě vylepšíme.“

Aleš Krajina, Labortech Ostrava, 
6. místo: „Před posledním trojko-
lem letošní extraligy jsme stále ještě 
měli teoretické šance na bronzovou 
medaili. Znamenalo by to vyhrát 
všechna tři těžká utkání – s Poru-
bou, Pardubicemi i Jičínem, což 

se nakonec ukázalo již v devátém 
kole proti letos silně hrající Porubě 
nad naše síly. Konečné šesté místo 
je pořád první polovina tabulky. 
Vzhledem k nevyrovnaným výko-
nům, kdy se mnoha hráčům v této 
sezóně příliš nedařilo a očekávalo 
se od nich více, to nakonec není 
špatný výsledek. Do příští sezóny 
máme náměty na zlepšení a bude-
me s nimi pracovat. Oporou týmu 
byl tentokrát Víťa Rašík se ziskem 
7,5 bodu z 11, kterému konečně 
vyšla sezóna podle jeho (i mých) 
představ. V předposledním kole 
výhrou s Martinem Petrem koneč-
ně splnil poslední velmistrovskou 
normu a získal tak titul GM! Víťa 
se tak stal rekordmanem – českým 
hráčem, který uhrál GM v zatím 
nejstarším věku! Nezklamali ani 
Vláďa Talla (bez prohry a se dvě-
ma výhrami) a Petr Velička (bez 
prohry a s jedinou výhrou proti 
Novému Boru ke svým padesáti-
nám). Letošní ročník byl v závěru 
mimořádně napínavý a diváci 
mohli v posledním trojkole sle-
dovat v podstatě tři miniturnaje: 
o zlato, bronz i o udržení. Je dobře, 
že naše nejvyšší soutěž směřuje 
k vyšší atraktivitě.“

FM Michal Schula, ŠK AD Jičín, 
7. místo: „Měli jsme v sezóně silné 
i slabší chvíle, nicméně se pove-
dl základní cíl – být zachráněni 
již před trojkolem a držet střed 

tabulky. Máme stále mladý tým, 
který ještě sbírá zkušenosti, tak-
že se teď můžeme těšit na příští 
sezónu.“
IM Martin Červený, ŠK města 
Lysá nad Labem, 8. místo: „Před-
sezónním cílem byla záchrana, 
takže s umístěním družstva spo-
kojení jsme. Vyzdvihnout můžu 
naše spolehlivé hosty Vorobjova 
a Danina, kteří sice hráli málo, 
ale pomohli výhrami v důležitých 
zápasech. Když se podíváme na 
výsledky dalších jednotlivců, téměř 
všichni zahráli pod svoje možnosti 
a rating, s tím rozhodně spokojení 
nejsme. Například kapitán by ur-
čitě neměl mít bilanci +0 =6 -5, to 
byla katastrofa.“

Neklan Vyskočil, ŠK Duras BVK 
Královo Pole, 9. kolo: „Hodnocení 
celé sezóny by se v našem případě 
dalo shrnout do jedné věty – ‚konec 
dobrý, všechno dobré‘. Znovu se 
potvrdilo, jak silná je česká extra-
liga a jak obtížné je v utkáních 
bodovat. Mnohdy jsme totiž měli 
k bodům opravdu blízko, ale díky 
silným protivníkům se nám ne-
dařilo dělat ty poslední (nejtěžší) 
kroky. Proto jsme se také po celou 
sezónu pohybovali těsně nad čer-
venou zónou a o naší záchraně 
rozhodl až poslední zápas proti 
Litovli, který jsme naštěstí zvládli. 
Tým byl podobně jako loni hodně 
vyrovnaný a nikdo moc nevyčníval 

Mladý Jakub Půlpán splnil normu mezinárodního mistra.
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ani nezklamal. Ze základní osy 
prvních devíti hráčů, kteří vyjma 
Demidova odehráli prakticky 
všechny zápasy, lze zmínit kvalit-
ní výkony Tomáše Poláka a lídra 
Davida Shengelii, kteří z mého po-
hledu hráli velmi náročné šachy do 
vyčerpání všech možností. Skvěle 
si v první polovině soutěže počínal 
Cyrda Ponížil, na jehož štítě zůstali 
i David Navara s bývalým mistrem 
Evropy Vladimírem Potkinem. Ve 
druhé polovině to už byla spíše 
údržba, která však po devíti kolech 
znamenala Cyrdovu první vel-
mistrovskou normu. Spolehlivým 
stavebním kamenem byl Roman 
Chytilek, který jako jediný z týmu 
neprohrál a celkovým výsledkem 
5,5/9 možná překvapil i sám sebe. 
Na závěr zmíním ještě velkou 
bojovnost a vytrvalost Martina 
Blahynky, tedy vlastnosti, kterými 
dříve až tolik neoplýval. Pokud 
Martin u šachu vydrží, mohou mu 
tyto zkušenosti pomoci k ataku na 
velmistrovské vavříny.“

Na závěr článku si dovolím ještě 
jednu partiovou ukázku, tentokrát 
na důležité téma propočtu. Aneb 
právě propočet je to, co odděluje 
silné hráče od slabších: zatímco 
slabší hráč spočítá například pět 
tahů dopředu s tím, že stojí dobře, 
silný hráč spočítá sedm tahů do-
předu a ví, že právě šestým nebo 
sedmým tahem kombinaci soupe-
ře pěkně vyvrátí:

LUKÁŠ ČERNOUŠEK (2462) 
vs. JEVGENIJ NAJER (2679)
Extraliga ČR, 11. kolo, 2. 4. 2017
Komentuje: IM David Kaňovský

XABCDEFGHY
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20.Jxd6? 
To sice vypadá lákavě, ale bílé figu-
ry zatím nejsou připraveny na tak-
tické operace, což vůdce černých 
figur krásně dokáže. Po 20.Sc3 bílý 
rozhodně nestojí hůř a možná by 
mohl stát i maličko lépe. 
20…Dxd6 21.e5
21.Sf4 Ve5 22.Sxe5 Dxe5 23.f4 
Dd4+ 24.Kh1 Sb7 jsou prostě 
a jednoduše dvě figury za věž, bílé 
centrum není tak silné, jak by se 
mohlo zdát. 
21…Vxe5 22.Vxe5 Jxg4! 
To je ten problém! Po 22…Dxe5? 
23.Sf4 by bílému jeho nápad vyšel 
a koncovku po 23…Dd4 24.Sxb8 
Jxd5 25.Dd1 Dxb2 26.Vb1 Jc3 
27.Vxb2 Jxd1 28.Vd2 by hrál na 
výhru pouze on.
23.hxg4 
Nic lepšího bílý nemá, ústup věže 
prohrává ihned, poněvadž po 
23.Ve1 Dh2+ 24.Kf1 přichází bru-
tální šach z druhé strany 24…Sa6+ 
s velkými materiálními ztrátami 
bílého. 
23…Sxe5 24.Sxh6 Sxg4 25.Dg5 
Ve8 
Takto bílému zůstal čistý pěšec, 
oslabený král a zcela potrhaná 
pěšcová struktura. Pokusil se pro-
to ještě zdramatizovat partii obětí 
druhého pěšce a přechodem do 
různobarevných střelců, ale brzy 
se v beznadějné pozici vzdal. 
26.Dxg4 Kxh6 27.Va3 Sxb2 
28.Vh3+ Kg7 29.Dh4 Sd4 30.Se4 
Kf8 31.Vf3 Kg8 32.Vh3 Sg7
0-1

tht extraliga 2016/2017
konečné pořadí
1. 1. Novoborský ŠK 33 64.5 48
2. Výstaviště Lysá nad Labem 30 65.5 46
3. ŠK Rapid Pardubice 25 50.0 25
4. ŠK Slavoj Poruba 19 46.0 19
5. BŠŠ Frýdek Místek 17 45.5 25
6. Labortech Ostrava 16 45.0 17
7. ŠK AD Jičín 15 46.0 23
8. SK města Lysá nad Labem 11 36.0 13
9. SK DURAS BVK Královo Pole 9 41.0 18

10. Prestige Photo Unichess 8 34.0 13
11. Tatran Litovel 6 31.0 9
12. Lokomotiva Brno 1 23.5 6

IM David Dejf Kaňovský
Fotografie: Vladimír Jagr

ALEXEJ ŠIROV
ŠACHOVNICE 

V PLAMENECH
2

Alexej Širov je považován za jednoho 
z nejoriginálnějších šachistů, za 
nástupce geniálního mistra světa 

Michaila Tala. Čeští diváci jej mohli 
v Praze vidět několikrát, například 

při dvou festivalech pořádaných 
občanským sdružením Pražská 

šachová společnost, při kterých se 
střetl s českou jedničkou Davidem 

Navarou.

Kniha obsahuje výběr nejlepších 
partií lotyšsko-španělského velmistra 
Alexeje Širova z posledních let jeho 
vrcholné kariéry, celkem 55 partií 

s jeho vlastními komentáři.

Vydaly:
Pražská šachová společnost

a Čs šach.
Praha 2006.

Knihu si můžete objednat na e-mailové adrese

pavel.matocha@gmail.com

Cena je 227 Kč plus poštovné.

Do objednávky prosíme uveďte
vaše celé jméno, adresu a telefonní číslo.



David Navara

MŮJ
ŠACHOVÝ

SVĚT

Múzy jsou vždycky lepší než můry. Zvlášť noční. 
Ty druhé navštěvují kdekoho, ty první jen ty 
vyvolené. Pro šachového velmistra jsou múzy 
životně důležité. Tedy pokud má šachem bavit 
sebe i diváky a destilovat krásu do šedesáti čtyř 

polí. A velmistr David Navara musí mít aspoň dvě – 
hraje geniální šachy a skládá vtipné básně. Obojí 
najdete v této knize o životě a partiích nejlepšího 

českého šachisty. 

Velmistr David Navara (30) je nejlepším 
šachistou České republiky a čtrnáctým 
nejlepším šachistou světa. Vystudoval 

logiku na Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy, skládá básně a zajímá se 

o sociologii. Stále studuje nové a nové cizí 
jazyky, aktuálně čínštinu a vietnamštinu.

Kniha Můj šachový svět kombinuje jeho 
autobiografi i, postřehy z turnajů a komentované 

partie. Chcete-li poznat svět šachových 
velmistrů, ponořte se do Navarova vyprávění. 

Chcete-li se naučit lépe šachy, přehrávejte si jeho 
partie a studujte k tomu velmistrovy komentáře. 

S touto knihou pochopíte, jak přemýšlí velmistr. 

limitovaná číslovaná edice
vázána v imitaci kůže
vydáno pouze 100 ks

999 Kč

Zájemci si ji mohou 
objednat na adrese:

prazska.sachova@gmail.com
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29. 3. – 10. 4. 2017
St. Louis (USA). Šampionát USA. 
S účastí Kateřiny Němcové. 
uschesschamps.com

1.–9. 4. 2017
Spoleto (Itálie). Mistrovství světa 
amatérů.
www.fide.com

8. 4. 2017
Teplice. Turnaj žáků a dorosten-
ců v rapid šachu. 14. ročník, hraje 
se v kategoriích dorostenci (1998 
a ml.), starší žáci (2002 a ml) 
a mladší žáci (2006 a ml).
Ing. Vladimír Hadraba
v.hadraba@volny.cz

8. 4. 2017
Litovel. II. ročník turnaje O Stří-
brnou věž města Litovle a Ote-
vřený krajský přebor mládeže 
v šachu 2016/2017, 5. seriál GP 
v rapidu. Švýcarským systémem 
na 7 kol a 2 × 20 minut, s čekací 
dobou 20 minut na partii.
Zdeněk Beil 
beil@seznam.cz 
Tel.: 606 591 096, 776 096 591 

8. 4. 2017
Frýdek-Místek. O Frymíkův po-
hár. Turnaj pro mládež, děvčata 
a chlapci (2008 a mladší), 7 kol hra-
ných v tempu 2 × 20 min + 10 s/tah 
se zápočtem na LOK Elo.
Zdeněk Holeksa
z.holeksa@chessfm.cz
www.chessfm.cz

8.–9. 4. 2017
Bundesliga, 12. a 13. kolo.
schachbundesliga.de

9. 4. 2017 
1. ligy – 11. kolo.
www.chess.cz

10.–23. 4. 2017 
Riga (Lotyšsko). Mistrovství Ev-
ropy žen.
www.ewcc2017.eu

10.–17. 4. 2017 
Lesnica (Slovensko). Uzavřený 
turnaj CZE + SVK + AUT.
www.chess.cz

11. 4. – 6. 6. 2017
Praha. Přebor Prahy jednotlivců 
2017, letos jako součást turnaje Rejfí-
řův memoriál. Každé úterý, začátky 
hry v 17.30 hodin. 9 kol, 90 minut na 
partii s bonusem 30 sekund na tah. 
Jaroslav Illetško
illetskojar@seznam.cz
Tel.: 723888486, 774975815

11.–19. 4. 2017
Lublin (Polsko). Zónový turnaj.

12.–16. 4. 2017
Nový Bor. Velikonoční turnaj. 
Turnaj pro děti a mládež 1998 
a ml. se zápočtem na FIDE ELO.
Michal Mach
Tel.: 732 636 825
machmichal@seznam.cz 

12.–17. 4. 2017
Curych (Švýcarsko). Korchnoi 
Zurich Chess. Za účasti Kramni-
ka, Ananda, Nakamury a dalších 
světových es.
www.zurich-cc.com

13.–16. 4. 2017
Planá nad Lužnicí. 3. O pohár 
mistra Jana. 2 turnaje, pro hráče 
do 2200 Elo, finanční ceny, 7 kol 
hraných v tempu 2 × 60 min + 30 s 
za tah. Přihlášky do 10. 4. 
Jaroslav Odehnal
Tel.: 602 840 598
sachklub.tabor@seznam.cz
www.sachklub.cz

13.–17. 4. 2017
Frýdek-Místek. Turnaj šachových 
nadějí. Tři turnaje pro mládež (do 
9 let – 2008 a ml., do 12 let – 2005 
a ml., do 15 let – 2002 a ml.) a Po-
beskydí Open.
Andrea Štěpánová
Tel.: 737 120 048
a.stepanova@chessfm.cz

14.–15. 4. 2017
Vyškov. MČR juniorů a dorostenců 
v rapid šachu. Pro hráče 1997 a ml.
Radka Slepánková
Tel.: 730 900 559
radka.slepankova@seznam.cz

14.–17. 4. 2017
Praha 4. Velikonoční open. 7 kol 
hraných v tempu 2 × 120 minut. 
Miroslav Steimar
Tel.: 777 986 807
migast@centrum.cz
chess-open.blog.cz

15.–16. 4. 2017
Plzeň. Velikonoční turnaj. Turnaj 
se zápočtem na LOK ČR.
Petr Herejk
Tel.: 773 870 333
herejkpetr@seznam.cz

15.–22. 4. 2017
Baden-Baden (Německo). GREN-
KE Chess Classic. Za účasti Mag-
nuse Carlsena, Fabiano Caruany, 
MVL, Levona Aronjana, Chou-I-
-fan a dalších.
www.grenkechessopen.de 

19.–27. 4. 2017
Reykjavík (Island). Reykjavik 
Open. Za účasti Aniše Giriho, 
Baadura Jobavy, Alexeje Širova, 
Gaty Kamského atd. 
www.reykjavikopen.com
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