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Garri Kasparov se po 12 letech vrátil k soutěžnímu šachu a porazil ho David Navara
Garri Kasparov, který je mnohými považován za nejlepšího šachistu historie, sehrál svou poslední
soutěžní partii v roce 2005. Pak se pokoušel o politickou kariéru, věnoval se psaní knih a trénování,
přednášel, cestoval po světě. A letos se ve svých 54 letech rozhodl k nečekanému kroku – přijal divokou
kartu organizátorů turnaje americkém v St. Louis a vrátil se za šachovnici. Návrat Garriho Kasparova
vzbudil obrovský ohlas fanoušků a médií.
Hned úvodní den turnaje naznačil, že exmistr světa sice přišel o část své bývalé síly, ale šachy ještě umí.
Z prvních tří partií uhrál tři remízy. Sám Kasparov to komentoval: „Ve třetí partii už jsem byl unavený,
nejspíš to bylo způsobené nervovým vypětím. Vůbec jsem nevěděl, co čekat, bylo to pro mě po letech
nové teritorium. Na rozdíl od doby před dvaceti lety jsem se třemi remízami spokojený.“
Naproti tomu David Navara hned v prvním kole efektně prohrál s Levonem Aronjanem a jako by to
předznačilo další průběh turnaje. Aronjan si vedl skvěle a Navarovi se příliš nedařilo. Ale prohry našeho
reprezentanta si fanoušci za pár týdnů pamatovat nebudou. V historii daleko spíš zůstane partie ze
sedmého kola, kdy se Navara vůbec poprvé střetl s Kasparovem. Partie se pro legendární „Bestii z Baku“
vyvíjela dobře, Kasparov získal velkou převahu po zahájení a vzniklou koncovku by nejspíš s Navarou
vyhráli i daleko slabší hráči. V časové tísni ale exmistr světa udělal několik nezvyklých chyb, nejlepší
český šachista hledal své šance a podařilo se mu partii vyrovnat. Když pak Kasparov spadl do závěrečné
léčky, Navara slavil překvapivé vítězství.

(Kasparov – Navara, pozice po 49. Jc6+)

V pozici na diagramu po chybném šachu jezdcem zahrál David Navara jediné, ale vyhrávající 49…Dxc6.
Tento motiv viděl už několik tahů dopředu, předtím, než si obě strany postavily dámy. Garri Kasparov
černou dámu sebral tahem 50.Dxc6, ale po 50…Vd6 se musel vzdát, černý získává dámu zpět a pěšec
na f4 poběží do dámy. Celou napínavou partii si můžete přehrát zde.

(Garri Kasparov při partii s Davidem Navarou, foto ŠSČR/Radim Borůvka)
Partie zaujala i novináře. Na nejnavštěvovanějším webu v ČR – seznam.cz byl historicky první živý
přenos ze šachové partie. Pro zajímavost, duel byl označen za vyrovnaný 😊

(Z webu seznam.cz během první partie Kasparov – Navara)

Turnaj po výborných výkonech v rapidové i bleskové části vyhrál Levon Aronjan. V roce 2017 má
skvělou formu, stačí připomenout jeho červnové vítězství na turnaji Norway Chess, kde porazil mistra
světa Magnuse Carlsena. „V některých partiích jsem měl štěstí, ale to v takovém turnaji potřebujete.
Co se týká pozitivního skóre s Garrim, víte, chtěl jsem ho tím motivovat, aby se vrátil a ještě hrál.“,
dodal vtipně Aronjan.
Garri Kasparov: „Byl to pro mě těžký, ale příjemný turnaj. Stálo to za to, byť jsem absolvoval 5 dní
mentálního utrpení. Hlavním cílem bylo popularizovat šachy a sérii Grand Chess Tour, a to se podařilo
víc než dobře.“
(Budete ještě někdy hrát soutěžní šachy?)
„Nikdy neříkej nikdy!“
David Navara se svým výkonem moc spokojený nebyl, podle svých slov dělal příliš mnoho chyb a mohl
se projevit i náročný časový posun, který mezi St. Louis a ČR je 7 hodin. Nicméně reprezentace naší
země a šachu obecně se mu povedla perfektně. Ne každý má kladné skóre s Garrim Kasparovem!
Celkové pořadí:
1. Levon Aronjan 24½, 2. Sergej Karjakin 21½, 3. Hikaru Nakamura 21½,
4. Jan Něpomniaščij 20, 5. Leinier Dominguez Perez 16½, 6. Fabiano Caruana 16½,
7. Le Quang Liem 16½, 8. Garri Kasparov 16, 9. Viswanathan Anand 14, 10. David Navara 13

Thai Dai Van Nguyen si uhrál druhou velmistrovskou normu
Výhrou na turnaji v Budapešti, kterou si vybojoval v posledním kole bílými proti velmistru Dobrovovi
(FIDE ELO 2510), splnil teprve patnáctiletý Thai Dai Van Nguyen už svoji druhou velmistrovskou normu.
Gratulujeme!
O jeho úspěchu informovala dokonce titulní strana webu světové šachové federace FIDE:

(Titulní strana www.fide.com po výhře Thai Dai Van Nguyena v Budapešti)

Termínový kalendář ligových soutěží
Extraliga:
18. – 19. 11., 2. – 3. 12., 13. – 14. 1., 10. – 11. 2., 6. – 8. 4.
Hlavní favorité soutěže, 1. Novoborský ŠK a Výstaviště Lysá nad Labem, se utkají stejně v minulé sezóně
až v desátém kole během závěrečného trojkola. Změnou pro tuto sezónu je, že sobotní zápasy (pokud
družstva nepožádají o přeložení termínu) budou začínat ve 14:00 místo 10:00.
1. liga:
22. 10. (východ) 29.10. (západ), 12. 11., 26. 11., 10. 12., 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18.2., 4. 3., 25.3., 15. 4.
2. liga:
15. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12., 14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 18. 3., 8. 4.
Kompletní termínový kalendář najdete na stránkách www.db.chess.cz.
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Velmi pěkné sedmé místo na mistrovství světa dívek do 12 let obsadila Anna Lhotská z ŠK Oazy
Praha. Dalším našim reprezentantům se v daleké Brazílii příliš nedařilo. Turnaj skončil 31. 8.
a kompletní výsledky najdete na chess-results.
Na mistrovství Evropy juniorských družstev se našim reprezentantům moc nedařilo. Týmy
chlapců i děvčat skončily ve druhé polovině tabulky, malou náplastí byl úspěch Jana Vykouka,
který si svým výkonem uhrál normu mezinárodního mistra. Výsledky
Na mistrovství Evropské unie mládeže vybojoval bronzovou medaili Michal Jareš v kategorii do
12 let. V dalších věkových kategoriích se radovali zahraniční účastníci. Výsledky
Mistrovství ČR seniorů se už tradičně koná v rámci šachového festivalu v Rychnově nad
Kněžnou. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 130 hráčů ze čtyř států. V kategoriích nad
50, 60 a 70 let slavili zlato Marian Sabol, Petr Mlýnek a Jiří Chmelík. Výsledky

Prázdninová jubilea
Více než 18 tisíc členů prošlo v loňském roce registrací Šachového svazu. Každý měsíc tak řada z nich
slaví životní jubilea. Chtěli bychom touto cestou pogratulovat alespoň některým z nich, kteří se kromě
samotného hraní významně zasloužili o šach také organizačně – ať už jde o pořádání turnajů, chod
oddílů nebo krajských šachových svazů.
70. narozeniny v srpnu oslavili Jan Kalendovský a František Bányai, 65. narozeniny Ing. Milan Lizner a
Ing. Pavel Semerák, 55. narozeniny RNDr. Hana Kubíková a Marcela Valentová a 50. narozeniny Ing.
Roman Omelka.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a dobrých tahů na šachovnici i v životě!

