Nová šachová kniha „Veľká šachovnica“ (autor: Stanislav Vokál, 2018) práve vyšla!
Možno ju objednať na internete (https://www.bux.sk/knihy/418448-velka-sachovnica.html),
prípadne kúpiť v kníhkupectvách.
Kniha je určená záujemcom, ktorí majú
aspoň základné šachové znalosti. Každý,
kto pozná pravidlá šachovej hry, môže sa
oboznámiť aj s podstatou kompozičného
šachu. Názorným a pútavým spôsobom
čitateľ vniká do tajomstiev jednotlivých
druhov šachových úloh.
Bohatý obsah novej slovenskej šachovej
knihy a podrobné vysvetlenie odborných
pojmov z oblasti kompozičného šachu sú
zrozumiteľné aj pre začiatočníkov.
Kniha je doplnená rôznymi tabuľkami
a prehľadmi o počtoch rôznych druhov
skladieb autora knihy, súťažiach a turnajoch, na ktorých sa zúčastnili a takisto
o ich vyznamenaniach.
Prečítanie aspoň vybraných pasáži z tejto
knihy prinesie každému veľa poučenia,
radosti a estetických zážitkov.
Z recenzie knihy:
„Špecifickou črtou autorovej tvorby sa javí priam dobrodružná implementácia
retrográdnej analýzy, najmä do ortodoxných dvojťažiek. A tak v piatej kapitole nájde
čitateľ Priame matové úlohy s retromotívmi. Okrem bežného vyhľadávania matových
pokračovaní musí teda riešiteľ rozlúsknuť aj mini-detektívku, ktorá odhalí legálnosť či
ilegálnosť vzniku diagramovej pozície.
Túto nesmierne zaujímavú knihu profesora jadrovej fyziky hodno odporúčať i praktickým
šachistom. Je totiž veľmi hodnotným študijným materiálom tiež pre šachové krúžky
vyšších vekových kategórií, kde sa určite nájde dostatok priestoru i času na podrobné
študovanie komplikovanejších kompozícií.“
Autor knihy, prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc., je aktívnym šachovým skladateľom
a riešiteľom. V oblasti kompozičného šachu uverejnil od roku 1965 vyše 450 úloh, z ktorých
bolo 188 vyznamenaných. V kompozičných súťažiach získal 38 cien (z toho 11 prvých), 68
čestných uznaní a 82 pochvalných zmienok. Medzi jeho najväčšie úspechy patrí titul majstra
Československa v mnohoťažkách v rokoch 1966-68 a víťazstvo v tom istom oddelení na
majstrovstvách Slovenska v rokoch 1964-1969. Do Slovenských výberov bolo v období 1993 –
2004 vybraných 36 jeho šachových skladieb. V Slovenskom výbere 1993-1998 obsadil 1.
miesto v oddelení mnohoťažiek s najväčším počtom 7,5 vybraných skladieb. V nasledujúcom
Slovenskom výbere II. 1999-2004 obsadil zase 2. miesto v oddelení samomatov s celkovým
počtom 8 vybraných skladieb. V prestížnych albumoch FIDE do roku 2015 sa umiestnilo jeho 5
skladieb.

