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Vážení šachoví přátelé,
mezi největší šachové události v období července bezesporu patří tradiční Czech Open a také novinka,
která obletěla celý svět médií. Překvapením je, že se Garri Kasparov po dvanácti letech vrací
k soutěžnímu šachu. A náš David Navara bude u toho.

David Navara si zahraje s Garrim Kasparovem
Ve dnech 14. – 19. srpna se v Saint Louis koná turnaj v bleskovém a rapid šachu jako součást čtvrté
části Grand Chess Tour. Bude se účastnit šest hráčů Grand Chess Tour a další čtyři hráči, kteří byli
vybráni organizátory jako držitelé divokých karet. A právě divokou kartu obdržel jak Navara, tak
Kasparov.

A co si myslí Navara o účasti legendárního bojovníka a exmistra světa v šachu? Na to se ho ptali
reportéři Českého rozhlasu - odhaduje finální umístění Kasparova v polovině tabulky. Rozhovor nejen
o Kasparovovi můžete najít na stránkách Českého rozhlasu.

Startovní listina Saint Louis 2017 pro bleskový a rapid šach
Jméno

*FIDE Elo

Věk Federace

1.

Fabiano Caruana

2807 (3.)

24

USA

2.

Levon Aronian

2799 (5.)

36

Arménie

3.

Hikaru Nakamura

2792 (7.)

29

USA

4.

Viswanathan Anand

2783 (10.) 47

Indie

5.

Sergey Karjakin

2773 (12.) 26

Rusko

6.

Ian Nepomniachtchi

2751 (15.) 26

Rusko

7.

Le Quang Liem

2739 (23.) 26

Vietnam

8.

Lenier Dominguez

2739 (24.) 33

Kuba

9.

David Navara

2737 (26.) 32

Česká republika

N/A

Rusko

10. Garri Kasparov

54

* k srpnu 2017, v závorce pořadí ve světovém žebříčku

Jan Krejčí vyhrál pardubický Czech Open!
Čtyřiadvacetiletý český velmistr Jan Krejčí vyhrál prestižní pardubický Czech Open v konkurenci více
než 300 hráčů z 38 zemí, mezi kterými bylo 46 velmistrů a 2 hráči s ratingem přes 2600 bodů. Krejčí
remizoval první dvě partie, ale pak zahájil úctyhodnou stíhací jízdu, vyhrál všech dalších 7 partií!
Rozhodující partii sehrál v posledním kole proti indickému velmistrovi Lalithovi (2530):

Lalith – Krejčí, pozice po 28. tahu bílého.

V pozici na diagramu následovalo 28…e3! 29. Sxa5 exf2+ 30. Kh1 fxe1+, černý získal kvalitu a rychle
vyhrál. Kompletní výsledky hlavního turnaje Czech Open najdete zde.

Mistrovské tituly z Pardubic
V rámci festivalu Czech Open se jako každý rok odehrálo hned několik přeborů republiky. MČR
čtyřčlenných družstev vyhrál Zikuda Turnov, v rapid šachu a bleskovém maratonu byl nejlepší Vojtěch
Plát, holanďany ovládla dvojice Šlesinger, Jezbera a s nástrahami fischerových šachů si nejlépe
poradil Pavel Šimáček.

MČR čtyřčlenných družstev
Oblíbeného turnaje se letos zúčastnil rekordní počet družstev (131) i hráčů (672). O kvalitě turnaje pak
vypovídá, že téměř deset procent hráčů se honosilo mezinárodním titulem. Průběh turnaje byl velmi
vyrovnaný, před posledním kolem mělo hned deset družstev deset bodů. Z účastníků MČR byla ve
vedoucí skupině první nasazená Joly Lysá nad Labem a také ŠK Lokomotiva Brno. Lysá i Turnov dokázali
v posledním kole porazit své soupeře 3,5:0,5, lepší pomocné hodnocení přiřklo titul již počtvrté v řadě
do Turnova. Stříbrné medaile si odvezlo družstvo Joly Lysá nad Labem, bronz v posledním kole
vybojovala OAZA Praha.

Stupně vítězů MČR 4členných družstev, foto organizátorů.

MČR v rapid šachu
Otevřeného přeboru republiky v rapidu se opět zúčastnilo velké množství cizinců. Ve startovním poli
jsme mohli vidět hned 28 velmistrů, z nich jako první nasazený do turnaje vstupoval téměř domácí
Sergej Movsesjan s ratingem přes 2700. V silné konkurenci se z domácích nejlépe dařilo celkově třetímu
nasazenému Vojtěchu Plátovi, který se ziskem 7 bodů obsadil v celkovém pořadí 7. místo. Stříbro
vybojoval Pavel Zpěvák, bronz si odváží Jan Vykouk, oba se ziskem šesti bodů.
MČR v bleskovém maratonu
Nejnáročnějšího turnaje celého festivalu se letos zúčastnilo 96 hráčů, kteří strávili 24 hodin v kuse za
šachovnicemi. V bleskové džungli se stejně jako v rapid turnaji dařilo Vojtěchu Plátovi, který si poprvé
připsal i vítězství v celkovém pořadí. Druhý skončil Petr Neuman, třetí Jakub Půlpán.
MČR ve Fischerových šachách
Turnaj, který nejvíce prověří kreativitu hráčů, opět přilákal domácí jedničku Davida Navaru. První čtyři
kola svoje kvality potvrzoval, pak ale přišly nečekané prohry s Krylovem a Frolovem a celkových pět
bodů Navarovi zajistilo domácí stříbro a celkové třetí místo. O bod více měl Pavel Šimáček, který prohrál
pouze s Navarou, jinak vítězil. Bronz si odváží Zdeněk Kalousek.
MČR v bughouse
Holanďany, nebo také bughouse, nejlépe zvládla dvojice Ivoš Šlesinger a Jiří Jezbera. Hlavní favorité
turnaje ztratili pouze dvakrát po jednom bodu a získali tedy 36 bodů z 38 možných. O pět bodů pozadu
zůstali Martin Tajovský s Pavlem Menšíkem, samostatné třetí místo vybojoval Dušan Škaloud, který
turnaj odehrál simultánně.

Mezinárodní den šachu oslaven
Dne 20.7. si připomínáme světový Mezinárodní den šachu. Podle našich statistik bylo sehráno na území
České republiky úctyhodných 1968 partií! Největší podíl na tom měli rapidy v rámci Czech Openu
v Pardubicích, dále pak Mezinárodní šachová dovolená v Praze, Šachový festival mládeže v Bezměrově,
šachový den v Lázních Libverda, turnaje v Mohelnici, pražský GROP, Novoborský Ajeto a rodina
Rampulových. Děkujeme za zaslané statistiky!

Extraliga 2017/2018
Momentálně jsou již hotové rozpisy a los pro následující sezónu ligových družstev. Detaily najdete na
stránkách šachového svazu www.chess.cz.
Kvůli problémům sponzora se extraligy nezúčastní ani jedno družstvo Jičína, jejich místa nahradí Turnov
a (nesestupující) Litovel. ŠK Rapid Pardubice uskutečnil hromadný přestup členů svého extraligového
družstva do oddílu 2222 ŠK Polabiny. Extraligy se tedy zúčastní týmy:
1. Novoborský ŠK, Výstaviště Lysá nad Labem, ŠK města Lysá nad Labem, 2222 ŠK Polabiny, z.s., ŠK
ZIKUDA Turnov, z.s., Labortech Ostrava, ŠK Slavoj Poruba, BŠŠ Frýdek-Místek, Unichess, ŠK DURAS BVK
Královo pole, Moravská Slavia Brno a TJ Tatran Litovel.
První dvojkolo Extraligy se uskuteční 18. - 19. listopadu. Začátky sobotních utkání se z 10:00 mění na
14:00. Titul z loňské sezóny bude obhajovat 1. Novoborský ŠK.

Noví vs. „staří“ šampioni v Klatovech
Zajímavostí je odehraný Zápas šampionů dorostenecké extraligy v Klatovech během tradičního letního
UNIQA turnaje. Letošní klatovští mistři ČR 2017 se utkali s klatovskými mistry ČR 2007. Zápas se hrál
v rapidu i blesku, nakonec mladší nástupci vyhráli těsným poměrem 24,5:23,5. Zatímco mistři 2007
odehráli vše v základním složení, mladší mistři taktizovali a někteří hráči se účastnili pouze rapidu a jiní
bleskového šachu.

