
Trend Zbraslav. Organizátoři ŠK Smíchov připravili pro mladé šachisty
do 16 let již poosmé turnaj, ve kterém se bojovalo nejen o umístění,
ale i o ceny v oblasti výtvarné činnosti. Nejhezčí masku Mikuláše měl
Vojtěch Mykiska, čerta – Adam Dvořák a anděla Karin Němcová.
Šachové turnaje se hrály se švýcarským systémem – mladší žáci 9 kol
tempem 20 minut na partii a starší žáci 7 kol tempem 25 minut na partii.
Nejmladší hráči – Ondřej Skypala (5 let) a Anastázie Tvrzniková (7 let).
Turnaj splnil své poslání jak po stránce společenské, tak i sportovní
a přispěl k obohacení akcí pro mládež v hlavním městě. Poděkování
patří Úřadu MČ Prahy 5 i sponzorům a společnosti Prestigephoto za
pořízení fotoreportáže turnaje a snímků vítězů.

Kategorie do 12 let: 1. Krupička (ŠK Smíchov) 8×, 2.–3. Horák (Český
Brod) a Anaškin (Oáza) 7, atd. Nejlepší hráčka: Kamila Němcová.

Kategorie do 16 let: 1. Bodický (Příbram) 6, 2.–3. Nguyen Thai Dai
Van (Beskydská škola) a Cetens (Kobylisy) 5, atd. Nejlepší hráčka: Jitka
Jánská. Josef Čermák

Rok 2011 – rok Věry Menčíkové
Občanské sdružení Sokrates 2001 vyhlašuje rok 2011 rokem Věry
Menčíkové.
Věra Menčíková se narodila 16. února 1906 v Moskvě českému otci
a anglické matce. V devíti letech se naučila hrát šachy. Při vzniku
Československa přijala její rodina československou státní příslušnost
a od roku 1921 žila ve Velké Británii. Tady se provdala (1937) za
R. H. Stevensona, který byl sekretářem šachového svazu. V roce 1927
zvítězila v Londýně na prvním mistrovství světa žen a titul mistryně
světa si udržela až do konce svého života. V bojích o titul mistryně
světa 1927-1939 sehrála 83 partií, z nichž 78 vyhrála, 4 remizovala a jen
jednu prohrála. Několikrát zvítězila v mistrovství Anglie žen a účastnila
se mezinárodních turnajů mužů, což bylo v té době nevídané. Účastnila
se vedle slavných hráčů – Bogoljubov, Capablanca, Euwe, Maróczy,
Nimcovič, Rubinstein, Spielman – jako jediná žena slavného turnaje
Karlovy Vary 1929. Když nastoupila do turnaje, vídeňský mistr Albert
Becker v žertu navrhl, aby ti mistři, které Menčíková porazí, utvořili
klub pojmenovaný jejím jménem. Netušil, že se za nedlouho stane
jeho prvním členem. Klub Věry Menčíkové se stal později vybranou
společností a jeho členy byli světoví hráči – např. i mistr světa Max Euwe
a další. Byla šachistkou světové extratřídy. Zahynula tragicky s matkou
a mladší sestrou Olgou 27. června 1944 při náletu na Londýn.
Sdružení pro rozvoj šachu Sokrates 2001 vyzývá šachové kroužky,
oddíly, kluby k pořádání turnajů, simultánek, přednášek, besed a dalších
akcí na její počest. Zároveň si dovolujeme požádat novináře a šachové
publicisty, aby informovali příznivce královské hry a českou veřejnost
o této vynikající osobnosti a jejím přínosu pro rozvoj šachu.

PhDr. Pavla Kortusová, Ing. Mgr. Ladislav Eliáš

Vánočním Valašskem
Vsetín: V pořadí už 30. ročník

"
Štěpánského bleskového turnaje\

uspořádal oddíl MEZ. K jubilejní soutěži se sjelo 28 šachistů z 8 oddílů
regionu Vsetín a na přední příčky se tentokrát prosadilo mládí.

1.–2. Závodný (ŠKZ Vsetín) a Karlík (Hošťálková) 9×/11, 3.–4.
D. Parák a Straděj (oba ŠKZ) 8×, 5.–11. Veselský (Hošťálková), Hradil
(ŠKZ), Filák (MEZ Vsetín), Múdrý (Huslenky), Malina (Zašová), Šulák
a Vítek (oba MEZ) 6, atd.

Valašské Klobouky: Víkendový
"
Štěpánský turnaj\ uspořádal 26. pro-

since tempem 2x15 minut na 9 kol zdejší šachový oddíl Spartak. Pořa-
datelům sice v úvodu poněkud

"
stávkoval\ počítač, pak se ale soutěž

rozeběhla ke všeobecné spokojenosti. V dramatickém posledním kole
se nakonec štěstí usmálo na Hrabovského, když po celý turnaj vedoucí
favorit pokazil vyhranou pozici a musel se spokojit s druhým místem.
Velmi slušná účast 34 hráčů z osmi oddílů okresů Zlín a Vsetín je pro
domácí určitě povzbuzením, aby v této soutěži pokračovali i příští rok.

1. Hrabovský (Francova Lhota) 7, 2.–4. Juříček (Vsetín), Špaňhel
(Vizovice) a Raška (Brumov) 6×, 5.–10. Brzobohatý (Valašské Klo-
bouky), Chmelař (Vizovice), Slámečka, Křek (oba Slavičín), Běhunčík
a V. Gogela (oba Brumov) 5×, atd.

Francova Lhota: Tradiční víkendový
"
Vánoční turnaj\ se konal 28. pro-

since jako vždy v pohostinném prostředí restaurace
"
U zvonu\ a necelé

tři desítky příchozích se pak utkaly jako vždy v tempu 2x15 minut na
9 kol. V nich si vedl nejlépe spolehlivě hrající jediný host ze Sloven-
ska. Turnaj měl i letos příjemnou atmosféru s obvyklou přestávkou po
pátém kole na konzumaci voňavých valašských specialit.

1. Vereš (SVK) 7, 2.–3. Beseda (Mořkov) a Chmelař (Vizovice) 6×,
4.–6. Špaňhel (Vizovice), Hradil (ŠKZ Vsetín) a Martinka (Francova
Lhota) 6, 7. Štach (Praha) 5×, 8.–14. V. Gogela (Brumov), Bistrý ml.,
Sýkora, Fojtů (všichni Valašské Klobouky), Bařinka (Vizovice), Dolina
(Francova Lhota) a M. Horňák (Brumov) 5, atd.

Valašská Polanka: Na 13. ročník
"
Memoriálu A. Hájka a K. Hořelky\

hraný 29. prosince zásluhou oddílu Sokol se dostavila překvapivě
početná účast. Po sedmi kolech s limitem 2x15 minut se z vítězství
radoval mladý Jurča těsně sledovaný Šimkem a další trojicí hráčů.

1. Jurča (ŠKZ Vsetín) 6, 2. Šimek (Ústí) 5×, 3.–5. P. Smilek,
Závodný (oba ŠKZ Vsetín) a J. Hromada (Lužná) 5, 6.–7. J. Filák
(Francova Lhota) a Švagera (MEZ Vsetín) 4×, 8.–10. F. Parák (Ústí),
P. Hromada (Valašská Polanka) a Čokavec (Lužná) 4, atd.

Vsetín: Velmi dobře obsazený
"
Silvestrovský bleskový turnaj\ se hrál

30.12. pod patronací místního klubu ŠKZ. Rozhodčí J. Kovařík uvítal
startovní pole třiceti šachistů, které zpestřili dva účastníci ze Slovenska.
V rytmu 4 minut + 4 vteřiny za tah na 13 kol se o prvenství rozdělili
s velkým náskokem FM Motúz a domácí Zajíček.

1.–2. Motúz (SVK) a Zajíček (ŠKZ Vsetín) 11×, 3.–4. Vrána (Staré
Město) a Zádrapa (ŠKZ Vsetín) 9×, 5. Karlík (Hošťálková) 8×,
6.–7. Beseda (Mořkov) a Závodný (ŠKZ Vsetín) 7×, 8.–9. Zvardoň
(Francova Lhota) a Bosák (ŠKZ Vsetín) 7, atd.

Zubří: Ve stejný den se hrál i bleskový turnaj oddílu Gumárny. Dvanáctka
zúčastněných ze tří oddílů se utkala systémem každý s každým.

1. Viták (Rožnov) 9, 2. Škrobák (Zubří) 8, 3. Pagáč (Rožnov) 6×,
4.–6. Jos. Krupa, Jar. Krupa (oba Zubří) a Foukal (Valašská Bystřice)
6, 7.–10. Růčka (Valašská Bystřice), Velčovský (Zubří), Pyš (Rožnov)
a Kubín (Zubří) 5, 11. Ambros (Rožnov) 4, 12. Svak (Zubří) ×.

Stanislav Juříček

Z Libereckého kraje
Hejnice: Vánoční šachový turnaj se uskutečnil 27.12. v Hejnicích. Hrálo
se rapidovým tempem 2x15 minut na partii. Se 7 body zvítězil Daniel
Bradáč, druhý se umístil se 6,5 body Tomáš Trejbal a na třetím míste
skončil Václav Vladyka z Varnsdorfu. Hrálo 29 hráčů.

Liberec: 17. ročník openu v rapid šachu 2x15 minut se uskutečnil
19. prosince v Liberci za účasti 30 hráčů. S 8 body zvítězil Marek
Braun, druhý se 7× body skončil Zdeněk Joukl a třetí místo se 7 body
obsadil FM Josef Kopal.

Pražská liga žáků
Žákovské turnaje jsou pořádány pravidelně první sobotu v měsíci ve
škole Nový Porg v Praze 4. Hraje se 7 kol tempem 15 minut na
partii. V sobotu 8. ledna se otevřeného turnaje účastnilo 38 žáků.
Zvítězil Daniel Rous před Ondřejem Francem a hráčem z pořádající
školy Pavlem Haasem.

Konečné pořadí: 1. D. Rous (G-Arcus) 6×, 2. Franc (Uhelný trh) 6,
3. Haase (Nový Porg) 5×, 4.–8. Nový (Vybíralova), V. Přibyl (MŠ
Lány), J. Havelka (Řevnice), Jonáš Volek (Nový Porg), S. Přibylová
(Lány) 5, 9. Krátký (Žernosecká) 4×, atd.

Kat. MŠ: 1. Přibyl 5, 2. Hruban 2, 3. Lhotská 1.
Kat. 1.–2. třída: 1.–3. Šuráň, F. Havelka a Jan Volek 4.
Kat. 3.–5. třída: 1. Haase 5×, 2.–3. Nový a J. Havelka 5.
Kat. 6.–9. třída: 1. Rous 6×, 2. Franc 6, 3. Polák 4.

Čtenář pomohl najít dvojníka
Richard Fischl mi poslal mail se stručným, ale výstižným vyvrácením
mé studie 79 (Čs. šach 11/2010, str. 309). Připomeňme si zamýšlené
řešení varianty A této práce (od diagramu 7 se lišila jen postavením
čPb6!b7): 1.Kc4! Vh4+ 2.Kc3 Vh3+ 3.Kb4! Vb3+ 4.Kxa4 Vb2 5.Vg6+!
b6 6.Vxb6+! Vxb6 pat, nebo 5. . .Ka7 6.Ka5! b6+ 7.Ka4 Kb7 8.Vg7+
s věčný šachem či patem. V poznámce jsem uvedl, že i po 6. . .Kb8
7.Vg7 Kc8! 8.a4 (viz diagram 8) se bílý zachrání patem. Jak ale píše
dr. Fischl,

"
černý může pokračovat 8. . .b6+! 9.Ka6 Kd8 s myšlenkou

převodu krále k bílé věži 10.Kb7 Ke8 11.Kc6 Kf8 12.Vg3 Ke7 13.Kd5
Kf6 14.Ke4 Va2 a černý vyhraje, např. 15.Kd5 Kf5 a černý král stačí
včas pokrýt pěšce g2 z pole f3 (počítačová varianta)\. Tak se mi Fritz
pomstil za můj výrok, že šachovým programům nelze (slepě) věřit!
Nepomůže ani 15.Kf3 pro 15. . .Va3+! 16.Kxg2 Vxg3+ 17.Kxg3 Ke5
18.Kf3 Kd4 19.Ke2 Kc3 20.a5 bxa5 21.Kd1 Kb2 -+. Bílý je ztracen
i po prozaickém 15. . .Ke5, protože černý převede krále k pěšci

"
b\, ve

vhodný moment vezme věží na a4 a vyhraje věžovku s pěšcem b.

Jaroslav Polášek
dvojník čPb6!b7 (viz text)
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Ale všechno špatné může být k něčemu dobré. Jak již možná tušíte,
přemístěním černého pěšce z b7 na b6 vznikl teoreticky zajímavý
dvojník 7. V původní pozici s pěšcem na b7 je jen potřeba změnit
výzvu na

"
bílý táhne, černý vyhraje\; v nové pozici s pěšcem na b6

a výzvou
"
bílý remizuje\ se po 1.Kc4! změní řešení pouze ve variantě A:

1. . .Vh3 (1. . .Vh4+ je slabší, protože po 2.Kc3 Vh3+ kromě 3.Kb4
remizuje i 3.Kb2 Vh2 4.Kc3, např. 4. . .Ka5 5.Va7+ Kb5 6.Vg7 Kc5
7.Vg5+ Kd6 8.Kb4 Ke6 9.Kxa4 Kf6 10.Vg8! Kf5 11.Kb5=) 2.Kb4
Vb3+ 3.Kxa4 Vb2 4.Va7+! Kxa7 pat, ale ne 4.Vg6? g1D 5.Vxg1 b5 mat
nebo 5.Vxb6+ Ka7! a pat se nekoná. Jaroslav Polášek
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