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ŠACHISTA SPORTOVCEM ROKU
Šachista nejlep-

ším sportovcem 

roku? Ano, je to 

možné, alespoň 

v Ázerbájdžánu. 

Velmistr Vugar 

Gašimov se stal 

nejen nejlepším 

šachistou země letošních mistrů Ev-

ropy, ale uspěl také v anketě o nejlep-

šího sportovce celé země. „Pochopi-

telně je to pro mě velice příjemné zjiš-

tění, ale rozhodně se nechci na této 

metě zastavit, řekl ázerbájdžánský 

velmistr v reakci na svůj úspěch por-

tálu 1news.az. Velmistr Gašimov své 

umístění považuje za celkem pocho-

pitelné. „Nevidím v tom nic, čemu 

bych se mohl divit. Jsem již druhým 

rokem nejlepším domácím šachistou 

a zároveň patřím také k nejlepším ša-

chistům světa.“

ZEMŘEL IVAN JANKOVEC
Ve věku 71 let ze-

mřel na sklonku 

roku 2009 Ivan 

Jankovec. Hrál 

šachy často a rád, 

neodmyslitelně 

patřil do turnajo-

vých sálů především na severu Mo-

ravy a ve Slezsku, v řadě Fide turna-

jů také zvítězil. Účastnil se několika 

přeborů Československa, dorostenec-

ký přebor v roce 1956 vyhrál. 

Pokračování na straně 2

ZÁPAS SPASSKIJ-KORČNOJ

SPORTOVEC S BOJOVNÍKEM SE ROZEŠLI SMÍRNĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O H L É D N U T Í 
ZA ROKEM 2009

Začátek roku 2010 je poslední 

smysluplnou příležitostí k ob-

hlédnutí roku minulého. Za pár 

týdnů nás už většinou pohltí 

aktuální problémy a radosti, ale 

nyní – kdy si ještě pamatujeme 

i novoroční předsevzetí – je ješ-

tě ten správný čas k ohlédnutí 

za rokem 2009.

Občanské sdružení Pražská ša-

chová společnost loni pokračo-

valo nejen ve vydávání Šacho-

vého týdeníku (letos začínáme 

již čtvrtý ročník) a šachových 

knih (Měl jsem bojovat – kniha 

o Salo Flohrovi a kniha kresle-

ných šachových vtipů Tichý 

mat), ale také v pořádání šacho-

vých festivalů ČEZ CHESS TRO-

PHY (zápasy české jedničky 

Davida Navary s nejlepšími 

hráči světa, loni to byl Vasilij 

Ivančuk),

Pokračování na straně 2

Ve španěl-

ské Elistě se-

hráli zápas 

na osm par-

tií velcí hrá-

či minulosti, 

kteří se za-

čátkem pro-

since potkali 

v Marián-

ských Lázních: Boris Spasskij 

a Viktor Korčnoj. 

Boris Spasskij k soutěžní partii ne-

zasedl již několik let, papírovým 

favoritem zápasu dvou velkých 

představitelů slavné petrohradské 

šachové školy byl proto díky své 

herní praxi Viktor Korčnoj. 

„Pro Korčného jsem před jeho 

o d c h o d e m 

ze Sovětské-

ho svazu i po 

něm udělal le-

dacos, ale on 

to nikdy plně 

neocenil,“ řekl 

nám v Mari-

ánských Láz-

ních desá-

tý mistr světa Boris Spasskij. Se-

děli jsme společně s Vlastimi-

lem Hortem a Pavlem Votrubou 

u jednoho stolu a vzpomína-

li na doby minulé. Spasskij ozna-

čil své vztahy s  Korčným za 

spíše profesionální než přátelské.

Pokračování na straně 15
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Jako osmnáctiletý porazil v simul-

tánce legendárního Botvinnika. Jan-

kovcovo šachové krédo lze vyčíst ze 

vzpomínky jeho třineckého kole-

gy, IM Ladislava Langnera: „Na tur-

naji v Beskydech jsem měl pět bodů 

z pěti, ale poté jsem pokazil, co jsem 

mohl. Ivan Jankovec mi tehdy říkal: 

musíš se naučit taky dávat remízky… 

což byl jeden z jeho životních posto-

jů, byl to velký pohodář.“ 

SUPERFINÁLE PŘEBORU RUSKA

Rusko má nový královský pár. 

V předvečer příchodu nového roku 

se jím stali velmistr Alexandr Griš-

čuk (2736) a mezinárodní mistryně 

Alisa Galjamovová (2460), kteří 

oba systémem start-cíl zvítězili ve 

svých kategoriích superfinálových 

turnajů. V pravděpodobně nejbo-

jovnějším přebornickém turnaji 

posledních let získal druhé místo 

velmistr Petr Svidler (2754) a na 

bronzový stupínek vystoupil Niki-

ta Vitjugov (2694). Za ženskou pře-

bornicí skončila na druhém místě 

s odstupem poloviny bodu Naděž-

da Kosincevová (2518), třetí místo 

patří Valentině Guninové (2446).

CARLSEN SEKUNDOVAT NEBUDE…
Magnus Carlsen 

ukončil fámu, 

kterou šířil po-

pletený novinář 

britských Daily 

Telegraph. Ak-

tuální ratingo-

vá jednička ne-

bude v Sofii se-

kundovat mistru světa Viši Anan-

dovi při jeho souboji s Veselinem 

Topalovem. „Novinář, který pro-

žil hned několik týdnů ve Skan-

dinávii a jeho uši byly přesyceny 

koncovkou „…sen“, se prostě spletl 

a zaměnil Anandem vyslovené pří-

jmení Nielsen za Carlsen,“ vysvět-

luje Daily Telegraph. Možnost, 

že by se Magnus Carlsen mohl 

stát sekundantem mistra světa, 

popřel také jeho otec: „Magnus 

a Viši jsou již několik let dob-

rými přáteli a v minulosti spo-

lu skutečně i pracovali. Nyní 

má ale Magnus své vlastní plá-

ny a vlastní rozvrh, do kterého 

sekundování v Sofii nezapadá.“ 

Jedním z Anandových sekun-

dantů tak bude jeho dlouholetý 

souputník, velmistr Peter Heine 

Nielsen. 

… ŠACHOVNICI 
TAKY NEPOTŘEBUJE…
„Při tréninku doma šachovnici sku-

tečně nepoužívám,“ přiznává nej-

větší naděje světového šachu. „Lidé 

si myslí, že musím mít doma urči-

tě spoustu šachových souprav. Mož-

ná nějaké šachy doma máme, ale ne-

jsem si tím jistý,“ říká Magnus, jehož 

domácí příprava je vedena výhrad-

ně na počítači. Roli umělého mozku 

však mladý Nor nepřeceňuje. „Ne, 

nebojím se, že by mohly počítače 

šachy zničit. Stroje prostě nemohou 

najít všechny ideje, které za hrou sto-

jí a nenechat žádný prostor pro lid-

skou fantazii,“ říká velmistr Carlsen.

…ALE OLYMPIÁDU BY BRAL
Popularita šachu v Norsku díky 

Magnusi Carlsenovi stoupá. Norská 

vláda se dokonce zasazuje o to, aby 

země hostila v roce 2014 šachovou 

olympiádu. „Vládní podpora pořá-

dání šachové olympiády v norském 

městě Tromsø ve výši dvanácti mi-

liónů dolarů představuje dostateč-

né finanční a politické garance. Spo-

lečně s pořadatelským městem doru-

číme do kanceláří FIDE kvalitní na-

bídku,“ řekl k neobvykle štědré stát-

ní podpoře královské hry norský mi-

nistr sportu Henrik Andenæs. Na-

bídky na pořádání olympiády v roce 

2014 musí být na FIDE doručeny do 

konce dubna, v současné době ne-

jsou známi žádní protikandidáti.

Alexandr Griščuk

Magnus Carlsen

Alisa Galjamovová

pokračování ze strany 1 

CZECH COAL CHESS MATCH – 

Sněženky a Machři (zápas mla-

dých velmistryň a starých šacho-

vých legend, letos přijeli i Viktor 

Korčnoj a Boris Spasskij) a mezi-

státního československého zápa-

su manažerů JENEWEIN CHESS 

MATCH – Mat, pane řediteli (le-

tos konečně vyhráli čeští šéfové, 

když slovenské nezachránil ani 

na první šachovnici čarující Ser-

gej Movsesjan). Úspěšnou no-

vinkou loňského roku jsou blo-

gy velmistrů a dalších šachistů 

na webu www.praguechess.cz. 

Bloguje tam nejen nejlepší čes-

ký šachista David Navara, ale také 

ředitel Dopravních staveb Brno 

Vlastimil Chládek, velmistryně 

Soňa Pertlová, spisovatel Vítěz-

slav Houška, mezinárodní mis-

tr David Dejf Kaňovský a velmis-

tr Robert Cvek. Uspořádali jsme 

loni dvě přednášky a simultánky 

velmistra Vlastimila Horta pro za-

městnance společností ČEZ a Čes-

ká rafinérská. A také trénink čes-

kých juniorských reprezentantů 

s jedním z nejlepších šachových 

trenérů Markem Dvoreckým.

I v roce 2010 chceme držet stej-

né tempo. Zda se to i přes krizi 

podaří, řekneme si za rok. Drž-

te nám palce a zachovejte nám 

přízeň.

Pavel Matocha,

předseda Pražské 

šachové společnosti 

Pavel Matocha
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ZPĚVANKA UŠENINOVÁ
U k r a j i n k a 

Anna Uše-

ninová se 

v rozhovo-

ru pro ser-

ver vecher-

niy.kharkov.

ua přiznala 

ke své velké 

zálibě. „Po-

slední dobou 

velice ráda zpívám karaoke, hlav-

ně písně populární v minulém sto-

letí,“ říká šachistka, kterou jsme 

viděli v loňském ročníku zápa-

su Sněženek a Machrů. „Součas-

né písničky se mi ale příliš nelíbí. 

Jejich popularita se počítá na dny 

a to mě prostě nedokáže uchvátit,“ 

přiznává Anna. Její volný čas však 

není vyplněný pouze zpíváním v ka-

raoke barech. „Ráda také jezdím na 

on-linech, na normálních bruslích 

a nepohrdnu také procházkou po 

Charkově.“

 

JACKOVÁ V LIDOVKÁCH NEJČTENĚJŠÍ
S koncem roku vyhlašoval nejčte-

nější články jednotlivých rubrik 

server Lidovky.cz. V rubrice „ostat-

ní sporty“ byl nejvíce čten roz-

hovor s Janou Jackovou nazva-

ný Šach. Mat. A nejlepší česká ša-

chistka končí. Otázkou samozřejmě 

je, nakolik vzbudily zájem šachy 

a nakolik půvab Jany Jackové, zdá se 

však, že šachy nejsou zase tak medi-

álně neatraktivní, jak si občas někte-

ří šachisté myslí.

LÁZNIČKA V PAMPLONĚ
Velmistr Vik-

tor Láznič-

ka (2637) dě-

lil první příč-

ku na devate-

náctém roč-

níku uzavře-

ného meziná-

rodního turna-

je ve španělské  

Pamploně. V devíti odehraných ko-

lech získal stejně jako Němec Georg 

Meier (2653), Peruánec Julio 

Granda Zuniga (2640) a Bulhar 

Kiril Georgijev (2672) šest bodů.  

Kompletní výsledky turnaje k dis-

pozici na jeho oficiální stránce 

www.chesspamplona.com 

TURNER V KŠICÍCH SUVERÉNNÍ
Nejvýše na-

sazený Jan 

Turner (2328) 

ze Šaka-

lu Kozolupy 

se stal vítě-

zem vánoč-

ního turnaje 

v rapid ša-

chu, kte-

rý proběhl 

v západočeských Kšicích. V de-

víti turnajových kolech si na své 

konto připsal devět bodů. Před 

druhým v pořadí, domácím 

Hynkem Šperlem (1985), zís-

kal náskok jednoho a půl bodu. 

Ze třetího místa se díky šes-

ti získaným bodům radoval Jan 

Toman (2071) z Tachova. Kom-

pletní výsledky turnaje, kte-

rého se zúčastnilo třicet osm 

šachistů, k dispozici na adrese 

http://chess-results.com/

BLOGY
Ani mezi vánočními svátky blog-

geři na stránkách Pražské šachové 

společnosti /http://www.blog.pra-

guechess.cz/ nezaháleli. 

Nejpilnější byl Vlastimil Chládek, 

který mimo jiné popsal místa svých 

oblíbených procházek v Moravském 

Krasu, nebo to, jak těžký občas bývá 

život kapitána a jak se individuál-

ní ambice někdy musí přizpůsobit 

týmové strategii. Říznou povídku 

o šachovém rivalství dvou vedoucích 

představitelů rozdílných šachových 

škol napsal velmistr Robert Cvek. 

Povídka bude mít doufejme 

pokračování, protože principiální 

šachová bitva byla přerušena 

příchodem manželky jednoho z ak-

térů: „Bůčééééééék! 

Kde se zase válíš, ty otrapo starej!“ 

Vítězslav Houška vzpomíná na sil-

vestrovský večer s mistrem Opo-

čenským, jako vždy velmi příjemně 

a s humorem. A Soňa Pertlová bě-

hem Vánoc přidala pěkné novoroční 

přání.

NOVOROČNÍ
SOUTĚŽ

Milí čtenáři, časopis Šachový 
týdeník vychází již čtvrtým ro-
kem. K prvnímu číslu roku 2010 
jsme se rozhodli uspořádat ma-
lou soutěž a položit Vám otáz-
ku: víte, kolik čísel Šachové-
ho týdeníku jsme dosud vy-
dali? Počítáme časopisy včetně 
nultého čísla, dvojčíslo chá-
peme jako číslo jediné. Čís-
lo, které právě čtete, do souč-
tu ještě nepočítáme. Své 
odpovědi zasílejte do 14. led-
na na e-mail editora časopisu: 
Kubeczka@seznam.cz. Do před-
mětu zprávy napište „soutěž“. 
Aby se otázka nezdála příliš slo-
žitá, nabízíme čtyři možnosti:
A) 137   
B) 141
C) 145   
D) 149

Ze správných odpovědí vylosu-
jeme čtyři výherce. A pozor, ti si 
mohou svou cenu sami vybrat. 
Volit mohou z těchto námi vy-
daných knih: biografii Salo Flo-
hra nazvanou Měl jsem bojovat; 
knihu kreslených vtipů se ša-
chovou tematikou Tichý mat: 
šachy v kresleném humoru; dru-
hý díl vybraných partií Alexe-
je Širova Šachovnice v plame-
nech; vybrané a podrobně ko-
mentované partie Borise Gel-
fanda Deset pozoruhodných par-
tií. Více informací o jednotli-
vých titulech naleznete zde: 
http://www.praguechess.cz/kni-
hy_vydane.php
Zapojení do soutěže chápeme 
zároveň jako souhlas s případ-
ným zveřejněním jména výher-
ce. Výsledky soutěže budou 
oznámeny ve třetím letošním 
čísle (21. ledna).

Aleš Kubeczka

Anna Ušeninová

Viktor Láznička

Jan Turner

OU

http://vecherniy.kharkov.ua
www.Lidovky.cz
http://chess-results.com/tnr28733.aspx?art=1&lan=1&m=-1&wi=1000
/http://www.blog.praguechess.cz
http://www.praguechess.cz/knihy_vydane.php
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Bude následující rok patřit Mag-

nusi Carlsenovi (2810)? Vyloučit 

to rozhodně nelze. Na startovní 

čáře má mladý Nor nejrychlejší 

reakci a vstupuje do ní jako ša-

chista s nejvyšším osobním ra-

tingem. 

Na první místo světového žebříč-

ku jej vyneslo zejména famóz-

ní vítězství na superturnaji v čín-

ském Nanjingu, kde s hráči nej-

užší světové špičky získal v dese-

ti odehraných partiích osm bodů 

a nechal za sebou s citelným od-

stupem i svého největšího ratin-

gového rivala, Bulhara Topalova 

(2805). Velmistři Carlsen a Topa-

lov jsou jedinými nositeli ratingu 

nad 2800 bodů.

Nejbližšími pronásledovateli ve-

doucího tandemu jsou aktéři po-

sledního zápasu o titul mistra svě-

ta, velmistři Viši Anand (2790) 

a Vladimir Kramnik (2788). Dru-

hý jmenovaný udělal v posledním 

hodnoceném období roku 2009 

největší bodový skok, a to ze-

jména díky výborným výkonům 

na Talově memoriálu v Moskvě 

a posledním superturnaji hraném 

v Londýně. Na dostřel vedoucím 

světovým hráčům se drží Armén 

Levon Aronjan (2780), za nímž 

je v tabulce dvacetibodová meze-

ra. Z hráčů světové špičky potkal 

největší pád, z desátého na sedm-

nácté místo žebříčku, Alexandra 

Morozeviče (2732). 

Z českých a slovenských šachis-

tů se do první stovky probojova-

li se shodným ratingovým ziskem 

2708 bodů David Navara a Ser-

gej Movsesjan, s přírůstkem pat-

nácti bodů poskočil na osmdesá-

té čtvrté místo také Viktor Láznič-

ka (2652).  

Mezi ženami se za suverénní Judi-

tou Polgárovou (2682) vykrystali-

zovala dvojice nejvážnějších pro-

následovatelek, mladých repre-

zentantek asijského kontinentu: 

Indky Humpy Koneru (2614) a Čí-

ňanky Hou Jifan (2590). Evropské 

hvězdy za vedoucí trojkou stále 

zaostávají. V pořadí čtvrtá Bulhar-

ka Stefanovová (2545) má na in-

dicko-čínský pár ztrátu pětačty-

řiceti bodů! Nejlepší „českoslo-

venskou“ šachistkou je na jeden-

apadesáté příčce IM Eva Repková 

s ratingem 2434 bodů, stříbro pa-

tří IM Janě Jackové (2403), která 

se díky výborným výsledkům ve 

druhé polovině uplynulého roku 

znovu podívala nad hranici 2400 

bodů, kde se drží i WGM Zuzana 

Štočková s ratinem 2401.

Domácí žebříčky nezaznamena-

ly k prvnímu dni nového roku 

žádné převratné změny. Slabší 

rok znamenal pro Vlastimila Ba-

bulu pokles na šestou příčku do-

mácího pořadí, kvarteto nejlep-

ších domácích šachistů ve slože-

ní GM Navara, GM Láznička, GM 

Hráček a GM Štoček má na páté-

ho GM Votavu třicetibodový ná-

skok.  Mezi ženami je patrný ná-

stup šachového mládí, které se 

v konkurenci zkušených šachis-

tek pozvolna prodírá vpřed. Dru-

hé až čtvrté místo WGM Kulova-

né, Němcové a WFM Pertlové je 

rozhodně potěšující a když navíc 

hned za úvodní desítkou figuru-

jí s nevelkým odstupem Karolína 

a Tereza Olšarovy a Kristýna Hav-

líková, můžeme na budoucnost 

českého ženského šachu „po Janě 

Jackové“ nahlížet poměrně opti-

misticky.

Václav Pech

S NOVÝM ROKEM NOVÁ ELO LISTINA

TOP TEN – muži
1. Carlsen, Magnus NOR (2810) +9

2. Topalov, Veselin BUL (2805) -5

3. Anand, Viši IND (2790) +2

4. Kramnik, Vladimir RUS (2788) +16

5. Aronjan, Levon ARM (2781) -5

6. Gelfand, Boris ISR (2761) +3

7. Gašimov, Vugar AZE (2759) +1

8. Ivančuk, Vasilij UKR (2749) +10

9. Wang Yue CHN (2749) +15

10. Svidler, Petr RUS (2744) -10

27. Navara, David CZE (2708) +1

29. Movsesjan, Sergej SVK (2708) -10

84. Láznička, Viktor CZE (2652) +15

TOP TEN – muži ČR
1. Navara, David (2708)

2. Láznička, Viktor (2652)

3. Hráček, Zbyněk (2620)

4. Štoček, Jiří (2592)

5. Votava, Jan (2561)

6. Babula, Vlastimil (2554)

7. Oral, Tomáš (2546)

8. Hába, Petr (2542)

9. Šimáček, Pavel (2513)

10. Cvek, Robert (2508)

TOP TEN – ženy
1. Polgárová, Judit HUN (2682)

2. Koneru, Humpy IND (2614)

3. Jifan, Hou CHN (2590)

4. Stefanovová, Antoaneta BUL (2545)

5. Kosincevová, Naděžda RUS (2533)

6. Cramlingová, Pia SWE (2528)

7. Muzyčuková, Anna SLO (2523)

8. Kostenjuková, Alexandra RUS (2523)

9. Lahnová, Kateryna UKR (2518)

10. Kosincevová, Tatiana RUS (2515)

51. Repková, Eva SVK (2434)

67. Jacková, Jana CZE (2403)

72. Štočková, Zuzana SVK (2401)

TOP TEN – ženy ČR
1. Jacková, Jana (2403)

2. Kulovaná, Eva (2302)

3. Němcová, Kateřina (2272)

4. Pertlová, Soňa (2262)

5. Sikorová, Olga (2256)

6. Richtrová, Eliška (2233)

7. Kořenová, Martina (2226)

8. Čedíková, Kateřina (2216)

9. Pirklová, Hana (2190)

10. Blažková, Petra (2178)

Magnus Carlsen foto V. Jágr
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V Mariánských Lázních jsme 

před posledním kolem zápasu 

Sněženky a Machři - Czech Coal 

Chess Match 2009 požádali o roz-

hovor Vlastimila Horta. Tento vel-

mistr českého původu patřil v 60. 

a 70. letech mezi nejsilnější svě-

tové hráče. V Mariánských Láz-

ních jen potvrdil, jakou osobnos-

tí je. Směrem k širší šachové ve-

řejnosti byl vstřícný a komunika-

tivní, v rámci týmu Machrů zase 

tím, kdo se nejvíc snažil udržovat 

týmový duch.

Mohl byste poodhalit, jakým způso-

bem se tvořila sestava Machrů?

Měl jsem v této záležitosti porad-

ní hlas. Snažili jsme se o to, aby se 

v sestavě objevila nějaká legenda. 

Bohužel, hráčů této generace ubý-

vá. Spasskij už hraje nerad, Smyslov 

je nemocen, Tajmanov také. V úva-

hu by snad připadal Lájos Portisch. 

Kontaktovali jsme i Gligoriče, který 

by šachově zá-

pas absolvovat 

mohl, ale zdra-

ví mu opět při-

jet nedovolí. 

A kromě jme-

novaných je 

těžko někoho 

dalšího vybrat. 

Mimochodem, 

idea těchto zá-

pasů mezi ve-

terány a mladý-

mi velmistryně-

mi je výborná. 

Přišel s ní van 

Oosterom, kte-

rý dříve uspo-

řádal sérii tako-

výchto zápasů; 

jeden z nich se 

hrál i v Praze. 

Jak hodnotí-

te letošní klání 

Sněženek a Ma-

chrů?

Myslím, že se 

povedlo. Důležité je, že je zápas vy-

rovnaný. Není tak podstatné, aby 

byla na nějaké straně složena su-

persilná sestava, jedná se spíš o to, 

aby bylo napětí, aby se hrály za-

jímavé šachy. Všimli jste si, kolik 

bylo v tomto mači krátkých remíz? 

Vůbec žádná!

Do jaké míry berete zápasy mezi 

veterány a mladými velmistryně-

mi prestižně a do jaké míry spole-

čensky?

Pokud se zápasy počítají na ELO, 

jsou vždycky sportovní. A já byl 

vždycky pro to, aby se všechny zá-

pasy do ELA počítaly. Když se se-

tkají profesionálové na přibližně 

stejné výkonnostní úrovni, je přece 

přirozené, že hrají o ELO. 

Jste šachové veřejnosti znám také 

jako výborný šachový komentátor, 

který divákům zprostředkoval řadu 

významných akcí. Co potřebuje sil-

ný šachista k tomu, aby byl dobrým 

komentátorem?

Jako komentátor považuji za svou 

povinnost publikum bavit, stejně 

jako třeba na divadle. Opomíjím 

exaktnost a varianty a snažím se, 

aby se diváci mohli do partie zapo-

jit. Ostatně, dobrou praxí mi bylo 22 

let v německé televizi. 

Inspiraci dostávám ze spousty ša-

chových časopisů; a musím říct, že 

ty české, Šachový týdeník, Česko-

slovenský šach i ŠachInfo mají vel-

mi dobrou úroveň. Bohužel, šachy 

do médií příliš nepronikají. Jednou 

z mála zemí, kde mají šachy zastou-

pení v denním tisku, je Holandsko. 

S popularizací šachu, jež spočívá na 

bedrech médií a komentátorů, sou-

visí myšlenka, kterou jsem vyslovil 

již dříve: spojil bych udělování ša-

chových mistrovských titulů s pro-

kázáním znalostí ze šachové his-

torie. Hráč se šachovým titulem by 

měl být schopen šachy propagovat, 

měl by umět komunikovat s rozlič-

ným šachovým publikem, včetně 

možných sponzorů. 

Dotkli jsme se komentování a popu-

larizace šachu, zeptáme se i na tre-

nérství. Máte chuť vychovávat vlast-

ní svěřence?

Ne. V životě jsem dělal dvěma 

velmistrům sekundanta. Shodou 

okolností jsou oba zde v Mari-

ánských Lázních: Hübner a Tim-

man. Nejdále se dostali v době, 

kdy spolupracovali se mnou. Mi-

mochodem, Hübner mi tady ří-

kal, že jsme spolu svou první par-

tii odehráli v roce 1969. Byl jsem 

i na pozvání již zmíněného van 

Osterooma hrajícím kapitánem 

veteránského celku proti ženám. 

To jsou ale aktivity, které můžete 

dělat jen naplno. Já v šachu neu-

znávám něco jako přátelství. Jsme 

spíš gladiátoři, kteří by se měli 

chovat korektně. Vzpomínám na 

Fischera, který vždy vyžadoval, 

Vlastimila Horta pokořila jediná Sněženka, zato hned dvakrát. 
Co na tu Humpy Koneru zahrát?

S VLASTIMILEM HORTEM NEJEN O SNĚŽENKÁCH A MACHRECH

NEJSME PŘÁTELÉ, JSME KOREKTNÍ GLADIÁTOŘI



4. LEDNA 2010 ROČNÍK IV. ČÍSL0 1 7

VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDÝ ČTVRTEK 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ SE 
ZAREGISTROVAT NA
www. praguechess. cz

aby každý pracoval sám a aby byla 

odbourána pomoc sekundantů.

Říkáte, že v šachu nevěříte na přá-

telství. Přiznám se, očekával jsem, 

že družstvo Machrů bude fungovat 

trochu více kolegiálně, že hráči bu-

dou spolu třeba sedět u večeře, poví-

dat si…

Každý má jiný přístup, s určitým vě-

kem ale myslím přichází nadhled. 

Každopádně vztah různých hráčů k 

šachu je jiný: někdo chodí po turna-

jích, jiný se zabývá teorií, další sedí 

v šachové kavárně atd, každý vnímá 

šachy jinak. 

Jaký máte názor na alternativní po-

doby šachu typu Fischerovy šachy?

Zrovna jeho návrh šachu považu-

ji za velmi vydařený. Lepší varian-

ta snad ani neexistuje. Fischer nám 

svým návrhem rozšířil obzory a zni-

čil teorii. Znovu můžete v šachu tvo-

řit. Sám je tedy vnímám pozitivně, 

je to zpestření šachu, které pomáhá 

jeho rozšiřování.

Když se bavíme o rozšiřování šachu, 

mají podle Vás smysl šachy na ško-

lách? Mohou pomáhat žákům k lep-

šímu myšlení, potažmo prospěchu?

Jako povinný předmět bych ša-

chy do škol nezaváděl. Jinou věcí 

jsou školy, ve kterých se děti zdržu-

jí až do odpoledne. Někde existují 

i šachová gymnázia, což je zajíma-

vý projekt.

 

Na závěr našeho rozhovoru: mohl 

byste jmenovat svůj šachový vzor 

a šachovou knihu, která Vás silně 

ovlivnila? 

Vzor je jasný, Bobby Fischer. Cením 

si na něm především to, že u něj ne-

najdete krátkou remízu. A šacho-

vé knihy? Dnes se píší šachové kni-

hy velmi snadno, zapnete Fritze 

a necháte jej běžet. Autoři jsou spí-

še administrátory než tvůrci. V sou-

časnosti spolu s Pražskou šachovou 

společností spolupracujeme na mo-

nografiích o Fischerovi a Opočen-

ském. Čtu ale nejen šachové knihy.

Například?

Je toho spousta, třeba Baudelaire. 

Z českých autorů mám rád Čapka. 

Na druhou stranu jako autora ne-

mám rád Havla, jeho hry se mi zdají 

laciné. A v poslední době jsem obje-

vil opery, například Dvořáka. Při ná-

vštěvách Prahy rád chodím do Sta-

vovského divadla, z tvůrců mám 

nejraději Pucciniho.

Děkujeme za rozhovor.

Václav Pech, Aleš Kubeczka

Povídání s Vlastimilem Hortem bylo velmi příjemné.
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Poslední velký domácí turnaj 

roku 2009 proběhl  v Litomyšli. 

V devíti turnajových kolech zápo-

lilo sto devět šachistů, z toho dva 

velmistři a čtrnáct mezinárod-

ních mistrů. Vítězství si ve vyrov-

naném finiši odnesl díky nejlep-

šímu pomocnému hodnocení par-

dubický IM Martin Petr (2495) 

před polským GM Bartolomiejem 

Heberlou (2515) a další českým 

zástupcem, IM Janem Bernáškem 

(2576).

„Chtěl jsem si hlavně hezky zahrát 

a vyzkoušet, jestli těm šachům as-

poň trošku rozumím,“ řekl Šacho-

vému týdeníku po skončení turnaje 

spokojený vítěz, který za klíč k ví-

tězství v turnaji označil výhru v ob-

tížné partii osmého kola proti IM 

Kirillovi Stupakovi. Turnaj zdobi-

la jako téměř každý rok velice pří-

jemná atmosféra, což s povděkem 

kvitovali všichni oslovení účastní-

ci. „V Litomyšli bylo vždycky moc 

pěkně,“ tvrdí vítěz. V podobném 

duchu hovoří i v pořadí sedmý 

hráč, úřadující přeborník republiky 

IM Pavel Šimáček. „České šachové 

Vánoce jsou už dlouhá léta nejsil-

nějším vánočním turnajem v České 

republice. Setkává se zde mnoho 

sympatických lidí, kteří spolu rádi 

každoročně oslaví Silvestra a uži-

jí si výbornou atmosféru,“ hodnotí 

nejen právě skončený ročník Šimá-

ček. „Z tohoto pohledu bych řekl, 

že se turnaj nijak zvlášť nelišil od 

předchozích ročníků, a to je určitě 

dobře.“ 

 

Z  odehraných partií turnaje má 

mezinárodní mistr Šimáček dob-

rý pocit, přestože výsledkem nepo-

tvrdil své nasazení. K celkovém vy-

rovnanému pořadí pak pozname-

nává, že k vítězství v takovém klá-

ní je vždy zapotřebí trocha štěstí. 

„Klíčová partie pro celkové pořadí 

byla partie mezi druhým velmist-

rem Heberlou a celkově třetím IM 

Janem Bernáškem. Z vlastních par-

tií bych vyzdvihnul výhru nad Ale-

šem Jedličkou, která se myslím ve-

lice povedla,  z dalších partií mi nej-

větší radost udělala výhra Jiříka Na-

vrátila nad Jaroslavem Mojžíšem.“

Určitý problém s výběrem své nej-

lepší partie měl turnajový premi-

ant. „Moje partie nejsou zrovna 

hezké do časopisu, i když jsem se-

hrál asi svůj nejlepší turnaj vůbec,“ 

říká Martin Petr. Ke zveřejnění do-

poručil diagram z jeho duelu s Po-

lákem IM Tazbirem, kde přešel ko-

lem zajímavého taktického motivu.

MARTIN PETR (2495) 
– MARCIN TAZBIR (2497)  
[C36] Královský gambit

Litomyšl 2009

1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 exf4 4.Jf3 

Sd6 5.d4 Je7 6.c4 c5 7.Jc3 0–0 

8.dxc5 Sxc5 9.Je4 Ve8 10.Jxc5 

Da5+ 11.Kf2 Dxc5+ 12.Dd4 Dxd4+ 

13.Jxd4 Jg6 14.Sd2 Vd8 15.Sd3 

Je5 16.Se2 Sg4 17.Jf3 Jg6 18.Sd3 

Jd7 19.Sxg6 hxg6 20.Sxf4 Vac8 

21.Vac1 Jc5 22.Je5 Sf5 23.Se3 f6 

24.Sxc5 Vxc5  

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpp+-+-zp-'
6-+-+-zpp+&
5+-trPsNl+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-mKPzP"
1+-tR-+-+R!
xabcdefghy
25.Jf3?  Bílý přechází kolem hez-

ké možnosti, jak partii rozhod-

nout pomocí nenápadného odchy-

tu černé věže tahem 25.Jc6!! Čer-

ný nemůže drzého jezdce nese-

brat, ale po 25…bxc6 přijde 26.b4 

a dny černé věžky jsou sečteny. 

„Prostě jsem to neviděl,“ říká Mar-

tin k tahu 25. Jc6. 

25...b5 26.b3 bxc4 27.bxc4 Vdc8 

28.Jd2 Va5 29.Va1 Va3 30.Vhc1 

Vd3 31.Jf3 g5 32.h3 Kf8 33.Vab1 

Vxf3+ 34.Kxf3 Sxb1 35.Vxb1 

Vxc4 36.Vb7 Va4 37.d6 Ke8 

38.Ve7+ Kd8 39.Vxg7 Vxa2 

40.Vf7 Va3+ 41.Kg4 Va5 42.Vxf6 

Kd7 43.Kh5 a6 44.g4 Va3 45.Kxg5 

Vxh3 46.Kg6 a5 47.Vf5 a4 48.Va5 

a3 49.Va6 Vd3 50.Kh5 Vh3+ 

51.Kg6 Vd3 52.Va5 Kxd6 53.g5 

Kc6 54.Kf7 Kb6 55.Vxa3 Vxa3 

56.g6 Vf3+ 57.Ke7 Vg3 58.Kf7 Kc6 

59.g7 Kd7 ½:½

FIDE OPEN LITOMYŠL

ČESKÉ ŠACHOVÉ VÁNOCE OSLAVENY

Pohled do hracího sálu. Účastníci si i letos atmosféru turnaje pochvalovali
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Z vítězných partií vítěze přinášíme 

zajímavou partii třetího kola, kde 

IM Petrovi přinesla úspěch ener-

gická hra v pozici s různobarevný-

mi střelci. 

JAROSLAV BUREŠ (2300) 
– MARTIN PETR (2495)  
Sicilská obrana [B84]

Litomyšl 2009

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 a6 6.Se2 e6 7.a4 Se7 

8.a5 Brzký nástup bílého pěšce 

na dámském křídle má za cíl pod-

vázat možnou protihru černého. 

Černý bude jednou muset postou-

pit svým pěšcem „b“ a po výmě-

ně na b6 mu pak zůstane slabý pě-

šec a6, na kterého může bílý zací-

lit svůj tlak. Není ovšem jediný dů-

vod se domnívat, že by tato strate-

gie mohla bílému dát nějakou zá-

vaznou výhodu.

8...Jc6 Černý jde v zahájení příliš 

aktivnímu bílému pěšci rovnou po 

krku. Jinou alternativu vývinu zvo-

lil velmistr Oll v partii proti Bulha-

ru Georgijevovi: 8...0–0 9.Se3 Dc7 

10.0–0 Jbd7 11.Jb3 b5 12.axb6 Jxb6 

13.Dd4 Vb8 14.Sxa6 d5; Georgijev, 

K. - Oll, L., Jerevan 1996. 

9.Jb3 b6 10.axb6 Dxb6 11.Se3 

Dc7 12.0–0 0–0 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-wq-vlpzpp'
6p+nzppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+NsN-vL-+-#
2-zPP+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
13.Va4 Zřejmě nový tah. Velmis-

tr Navara pokračoval v partii proti 

IM Berezjukovi tahem 13.Dd2 a po 

13...Je5 14.Va4 Vd8 partie pokračo-

vala 15.Dd4 Jfd7 16.Ja5 Vb8 17.Va2 

Jb6 18.Vd1 Sf6 19.Dd2 Jbc4 20.Jxc4 

Jxc4 21.Sxc4 Dxc4 22.Sd4 Sxd4 

23.Dxd4 Dxd4 24.Vxd4 Kf8 s mír-

ně lepší koncovkou pro bílého. 

13...Jd7 Černému se bílá věž na a4 

vůbec nelíbí a rád by ji v pravou 

chvíli poslal prostřednictvím tahů 

Jb6 nebo Jc5 tam, odkud přišla. 

14.Jb5 Nějak se nemohu přinutit, 

na rozdíl od Fritze a jiných podob-

ných oblud, být fanouškem toho-

to tahu. Bílý jezdec míří na pole 

d4, ale pouští kontrolu centrálního 

bodu d5, což může černému po-

moci v pozdějším uvolnění. Před-

nost by možná zasloužilo klidné 

14.Dd2, ale je to spíše otázkou po-

vahy a okamžité nálady. 

14...Db8 15.J5d4  Bez povšimnu-

tí nelze projít kolem programové-

ho pokračování 15.Da1!?, kde by 

mohl mít bílý po 15...Jb6 16.J5d4 

Jxd4 17.Vxd4 d5 18.Ja5 díky tlaku 

proti pěšci a6 přece jenom malé 

plus. 

15...Sb7 16.f3 Jxd4 17.Sxd4 

XABCDEFGHY
8rwq-+-trk+(
7+l+nvlpzpp'
6p+-zpp+-+&
5+-+-+-+-%
4R+-vLP+-+$
3+N+-+P+-#
2-zPP+L+PzP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

IM Bernášek, GM Heberla a IM Petr spolu s organizátory
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17...d5! 18.exd5 I pokračování 

18.Ja5 dxe4 19.fxe4 e5 (19...Sxe4?! 

20.Sxg7 Kxg7 21.Vxe4 je určitě pro 

bílého dobré.) 20.Se3 Jb6 21.Sxb6 

Sc6 22.Jxc6 Dxb6+ 23.Kh1 Dxc6 je 

pro černého schůdné. 

18...Sxd5 19.Vxa6 Hrubou chybou 

by bylo sebrat již dávno k smr-

ti odsouzeného pěšáka střelcem. 

Po 19.Sxa6?? přijde 19...Jb6! a po 

20.Va1 Sxb3 21.cxb3 Vd8 se může 

bílý v poklidu vzdát. 

19...Vxa6 20.Sxa6 Sxb3 21.cxb3 

Po vynucených výměnách se po-

zice na šachovnici vyjasnila. Bílý 

sice získal zamýšleného pěšce, ale 

zdvojeného pěšce na sloupci „b“ 

bude jenom těžko držet. A když 

jej udrží, mají černé figury dosta-

tek možností, jak svého soupeře 

pozlobit. 

21...Vd8! Iniciativa v partii přechá-

zí plně na stranu černého. Hrozí-

cí odtah černého jezdce nutí bílé-

ho k dalším ztrátám času a to je 

voda na mlýn pozdějšího turnajo-

vého vítěze. 

22.De2 Jc5 

XABCDEFGHY
8-wq-tr-+k+(
7+-+-vlpzpp'
6L+-+p+-+&
5+-sn-+-+-%
4-+-vL-+-+$
3+P+-+P+-#
2-zP-+Q+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
23.Sxc5? Různobarevní střelci roz-

hodně nejsou dobrou volbou. Čer-

ný s nimi získá nebezpečnou ini-

ciativu a obrana bílého nebude 

jednoduchá. Bílý měl raději zvolit 

klidné 23.Sc3 nebo 23.Se3. Napří-

klad po 23.Se3 Jxa6 24.Dxa6 Dxb3 

25.Db6 Dd3 je sice černá pozice 

lepší, ale bílý bude mít rozhodně 

lepší šance než tomu bylo v partii. 

23...Sxc5+ 24.Kh1 Dxb3 Černý 

stojí lépe.

25.Sc4 Db4 26.b3? Pouštět černou 

věž na druhou řadu nemusí být 

zrovna nejlepší nápad. Lépe vypa-

dá pokračování 26.Sd3 Sd4 27.Vd1 

a černé figury budou muset na 

průniku do útrob pozice bílého 

ještě hodně popracovat. 

26...Vd2 27.De5 Sd6 28.Da1 Dc5 

Černé figury se ukázkově prochá-

zejí po černých polích. 

29.Da8+ Sf8 30.Da1? Pasivita bílé-

mu rozhodně nepomůže. Správné 

bylo 30.Db7 a na 30...Dg5 má pak 

bílý postup 31.f4. 

30...Dg5 31.Vg1 g6 32.Da8 

XABCDEFGHY
8Q+-+-vlk+(
7+-+-+p+p'
6-+-+p+p+&
5+-+-+-wq-%
4-+L+-+-+$
3+P+-+P+-#
2-+-tr-+PzP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy
32...h5! Finální fáze černého útoku 

se blíží. Krajní černý pěšec se vydá-

vá na rozhodující misi. Jeho úkolem 

je rozbití bran k poslednímu obran-

nému valu, za kterým se ukrývá bílý 

král.  

33.De4 Sd6 34.g3? Bílý měl asi vy-

zkoušet jiný pěšcový postup, který 

by jej sice stál pěšce, ale dovolil by 

mu přece jenom získat určitou inicia-

tivu. Po 34.f4 Sxf4 35.Vf1 Se5 36.Db7 

by měl rozhodně větší šance, než 

tomu bylo v partii. Jestli by to ale sta-

čilo na udržení partie? Moc bych na 

to nevsadil. 

34...h4 35.f4 hxg3! Vrata královské 

pevnosti jsou rozražena a následuje 

do osmnácti let nepřístupný masakr. 

36.Vxg3 Dh6 37.h3 Sxf4 38.Vd3 

Vh2+ 39.Kg1 Dg5+  Ještě silnější 

bylo 39...Dh4, ale to je asi jedno. 

40.Kf1 Sg3 0–1

Václav Pech

Konečné pořadí
1. IM Petr, Martin CZE (2495) 7

2. GM Heberla, 

Bartolomiej

POL (2515) 7

3. IM Bernášek, Jan CZE (2476) 7

4. IM Biolek, Richard CZE (2385) 7

5. IM Tazbir, Marcin POL (2497) 6,5

6. IM Stupak, Kirill BLR (2456) 6,5

7. IM Šimáček, Pavel CZE (2513) 6,5

8. IM Kulhánek, Tomáš CZE (2441) 6,5

9. FM Bulski, Krzysztof POL (2416) 6,5

10. IM Plát, Vojtěch CZE (2388) 6,5
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Díra v rozpočtu Šachového svazu 

se kriticky prohloubila. Pesimisty 

(nebo realisty) dlouho proklamo-

vaný výpadek  veškerých dotací 

ze Sazky se stal skutečností a před 

šachovým hnutím stojí kardinální 

otázka: přežijí šachy následující 

roky? A pokud ano, jak bude do-

mácí šachová scéna vypadat?

 V aktuálním rozpočtu chybí pod-

le hospodáře Šachového svazu 

České republiky Rostislava Svobo-

dy částka přibližně jeden milion 

a čtyři sta tisíc korun. „Na zákla-

dě rozhovoru svazového předse-

dy  s panem Hušákem nemáme na 

příští rok počítat se žádnými pří-

jmy,“ řekl novoborskému serve-

ru Svoboda. Navíc musíme v nej-

bližším období počítat i se zvýše-

ním některých nákladů. „Pro tuto 

situaci již žádné řešení připraveno 

nemám.“ 

V principu  existuje několik mož-

ností, jak se v současné situaci za-

chovat. Na straně výdajové lze uva-

žovat například o snížení nákladů 

na reprezentaci nebo o snížení pla-

tů či odměn funkcionářů. Na stra-

ně příjmové pak existují pouze dvě 

možnosti: neustále omílané hle-

dání generálního sponzora, nebo 

zcela nepopulární razantní zvý-

šení členských příspěvků, ke kte-

rému se však  v anketě pořádané 

novoborským serverem přihlási-

lo překvapivě nejvíce responden-

tů. Pravdou ovšem je, že samotné 

zvýšení příspěvků aktuální potře-

bu peněz nemůže vyřešit, protože 

se ve svazové pokladně projeví až 

se zpožděním v roce 2011. 

Jakým způsobem chce citelnou 

díru zacelit svaz ve svém návrhu 

rozpočtu jsme se zeptali úřadující-

ho předsedy ŠSČR Vlastimila Sej-

kory. „Přístup šachového svazu k 

tvorbě rozpočtu na rok 2010 vychá-

zel z několika jednoznačných pre-

mis. Základní je, že musí fungovat 

sekretariát ŠSČR. Bez něj, i když 

si to někdy mnozí neuvědomují, 

by byla ohrožena činnost šachové-

ho svazu jako celku. Další je zajiš-

tění těch činností, na které obdrží 

svaz prostředky ze státních zdro-

jů, tedy státní reprezentace a pod-

pora talentované mládeže. Musí-

me na straně jedné zreálnit pří-

jmy a na straně druhé stanovit jis-

tou prioritu výdajů.“  Cokoli mimo 

zmíněné priority pak musí pod-

le vyjádření předsedy jít pro rok 

2010 stranou, nebo se může reali-

zovat jen na základě dodatečných 

zdrojů. Návrh upraveného rozpoč-

tu projednaného Výkonným výbo-

rem ŠSČR bude po nezbytných ko-

rekturách v brzké době zveřejněn 

na internetu a obdrží jej všechny 

krajské šachové svazy. „Přepoklá-

dáme, že v něm bude schodek cca 

211 000 Kč, krytý z rezervy, kterou 

šachový svaz prozatím má.“

Co bude napjatý rozpočet zname-

nat pro řadové oddílové šachis-

ty? „Uskuteční se všechny soutě-

že družstev, zajistíme účast na-

šich reprezentantů na Olympiádě, 

uskuteční se, i když ve změněné 

podobě, přebor České republiky 

v praktickém šachu a  udržíme 

také rozsah vysílání pořadu V ša-

chu na ČT 4.“ Předpokladem je 

podle současného lodivoda české-

ho šachového hnutí také zabezpe-

čení všech činností souvisejících 

s provozem svazových webových 

stránek, soutěže mládeže a dalších 

akcí. Předseda  však připomíná, že 

mnohé z toho bude za jiných pod-

mínek než dříve. „Musíme počítat 

s nižšími odměnami včetně odměn 

Výkonnému výboru, s nižšími do-

tacemi na jednotlivé akce a někte-

ré soutěže dospělých budou sice 

vypisovány, ale nebudou pořada-

telům ničím dotovány.  V právě za-

hájeném roce bude ještě zajištěna 

činnost svazu v poměrně širokém 

rozsahu, což je dobře,“ říká Vlasti-

mil Sejkora.

Jinou otázkou však zůstává bu-

doucnost. Dá se předpokládat, 

že výpadek rozpočtových příjmů 

ze strany Sazky bude trvalejšího 

rázu. „S odstupem času lze kon-

statovat, že výstavba Sazka aré-

ny byl krok velice nešťastný,“ sou-

dí Sejkora. Doplácí na ni prakticky 

všechny svazy a s nimi v podstatě 

S VLASTIMILEM SEJKOROU O SVAZOVÉM ROZPOČTU

SVAZ POTŘEBUJE I PISTOLNÍKY

Vlastimil Sejkora
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celá Česká republika. „Snad proto, 

že ona výstavba zachránila Českou 

republiku od mezinárodní ostudy, 

se daří dosud vedení ČSTV vyjed-

návat se státem určitou kompen-

zaci v podobě mimořádné dotace 

ze státního rozpočtu,“ říká Vlas-

timil Sejkora. Problém je, že tato 

pro rok 2010 schválená podpora 

nedosahuje ani poloviční výše vý-

padku „sazkového“ zdroje. „Ni-

kdo z nás není schopen říci, jak to 

bude v roce 2011.“ Možná budou-

cí dotace pro další roky bude zále-

žet na spoustě faktorů, včetně blí-

žících se voleb a  následných pri-

orit nově zvolených zákonodár-

ců. Největším neštěstím by zjev-

ně bylo pasivní čekání, znamena-

jící rozpuštění existujících rezerv 

a následné ochromení chodu celé-

ho šachového hnutí. „Již dnes mu-

síme tuto tvrdou realitu respekto-

vat a začít uvažovat o „samofinan-

covatelnosti“.“ Koneckonců čin-

nost každého spolku je založena 

v prvé řadě na svém samofinanco-

vání; získání dalších zdrojů je pak 

něco navíc a slouží na další rozvoj 

spolku, případně na jeho mimo-

řádné aktivity.

Pochopení budoucí, ale v urči-

tém ohledu již současné hrozby, 

by mohlo motivovat k otázce: „Já 

jsem jenom OOP, tedy „obyčejný 

oddílový pistolník“, jak bych mohl 

svazu pomoci? Není to jenom věc 

vás, bafuňářů?“ Sejkova vidí po-

moc ve dvou možných rovinách. 

Ta první je mírně teoretičtější 

a spočívá v aktivním tlaku na bu-

doucí i současné zákonodárce buď 

přímo, nebo nepřímo přes případ-

né osobní kontakty. Druhá rovina 

je již ryze praktického rázu. „Před-

ně bychom měli vyjádřit větší sou-

náležitost k našemu spolku napří-

klad tím, že budeme využívat na-

bídnutou možnost zajišťovat si své 

vlastní pojistné potřeby přes fir-

mu TOP pojištění cz.,  se kterou 

máme smlouvu a která byla naším 

sponzorem,“ navrhuje Sejkora. Mi-

mochodem, dosavadní stav využi-

tí této nabídky není nijak uspoko-

jivý. „Tuto možnost využilo zatím 

jen  třicet šachistů, což není dob-

rým důkazem toho, že si našeho 

sponzora vážíme. Přitom je spočí-

táno, že když využije systém jen 

deset procent šachistů, je  možné 

získat i několik set tisíc korun roč-

ně!“ Postup, jak služeb sponzora 

šachu v České republice využít, je 

veřejně přístupný a je dlouhodobě 

zveřejněn na webu Šachového sva-

zu. „Jinou možností je začít v kra-

jích uplatňovat dotační politiku,“ 

konstatuje Vlastimil Sejkora. „Kra-

je mají dobré partnery v hejtman-

stvích a od nich je možné přede-

vším na mládež nebo na mimořád-

né akce získávat nějaké prostřed-

ky. Některé krajské svazy již tuto 

možnost pochopily a začínají ji vy-

užívat.“ Sejkora také přiznává, že 

je možné v zájmu vyšší operativ-

nosti změnit právní postavení kraj-

ského svazu směrem k právní sub-

jektivitě. „To sice s sebou přináší 

více starostí, ale na straně druhé 

větší manévrovací prostor. O tom 

se však musí kraje rozhodnout 

samy.“ Další možností posílení bu-

doucích vlastních zdrojů je prav-

děpodobně nutnost zvýšení člen-

ských příspěvků. Kdyby se k ní při-

stoupilo již v letech minulých, ne-

museli bychom v současnosti nad 

výpadkem Sazky tolik bědovat. 

„Prostě bychom se měli snažit po-

stavit na vlastní nohy,“ říká Vlas-

timil Sejkora. „Pokud by šachisté 

platili příspěvky přibližně ve výši 

čtyřista korun, bylo by v podsta-

tě naše šachové hnutí při dosavad-

ních cenách bez problémů a mělo 

by dokonce i na další rozvoj. „Po-

kud zůstaneme tam, kde jsme, bu-

deme mít problémy a dříve nebo 

později budeme před otázkou, co 

dál. Odpověď na ni může být v bu-

doucnu i taková, že se zvýší mar-

kantně členské příspěvky i za cenu 

velkého úbytku členské základny.  

Ti, kteří by následně zbyli, by pak 

položili základ v podstatě nové 

éře vzestupu šachu, protože kaž-

dý nový člen již bude novým v no-

vých podmínkách a nebude se ni-

čemu divit,“ tvrdí Sejkora s vědo-

mím, že právě s tímto názorem 

mnozí členové svazu nesouhlasí. 

„Znám kritiky typu škrtejte. Ano, 

již při přípravě rozpočtu 2010 jsme 

škrtali; a dost. To však nelze po-

řád, protože to bychom jednou 

mohli také škrtnout celý šachový 

svaz a to jistě všichni, kdo máme 

šach rádi a žijeme s nimi celý ži-

vot, nechceme. Jenom škrtání není 

systémové. Musí se posilovat i pří-

jmová stránka rozpočtu. Zná-li 

někdo lepší cestu, může ji nastí-

nit na konferenci nebo zorganizo-

vat nový tým vedení ŠSČR a pře-

svědčit, aby na volební konferenci 

v roce 2011 byl zvolen. Nikdo mu 

to nebude zazlívat, ba naopak!“ Na 

závěr našeho novoročního povídá-

ní vyjádřil Vlastimil Sejkora přání 

pozdravit čtenáře Šachového týde-

níku a popřát jim do nového roku 

mnoho úspěchů.

Václav Pech
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K tomuto vzájemnému chladu nej-

spíš přispěla napjatá atmosféra, 

kterou Korčnoj vytvořil v roce 1978 

v Bělehradě  během zápasu o prá-

vo vyzvat Anatolije Karpova k zá-

pasu o titul mistra světa. Spasskij 

sebe označil za sportovce, který se 

snaží u partie udržet příjemnou at-

mosféru, kdežto Korčnoj je bojov-

ník, který v zájmu psychologické 

převahy neváhá nastolit atmosfé-

ru destruktivní. Ten večer jsme si 

mysleli, že zápasy mezi Spasským 

a Korčným patří již jen minulos-

ti. Mýlili jsme se. Spasskij už teh-

dy dobře věděl, že neuplyne ani 

měsíc a že se se svým sokem utká 

znovu. Hostitelským městem sou-

boje dvou titánů se stala v posled-

ním prosincovém týdnu španělská 

Elista. 

Švýcar Korčnoj hraje šachy té-

měř nepřetržitě. Měl tak všechny 

předpoklady svého soupeře, kte-

rý hned několik let nesehrál „os-

trou“ partii, s přehledem přehrát. 

Nakonec se tak nestalo a šachový 

svět viděl dramatický duel dvou gi-

gantů minulosti, ve kterém neměl 

nikdo viditelnou převahu. „Čím 

déle nad  tímto zápasem přemýš-

lím, tím více jsem si jist, že se na 

něj Spasskij velice pečlivě připra-

voval,“ říkal po prohrané páté par-

tii Korčnoj. Spasskij bral zápas 

skutečně prestižně, což bylo pa-

trné nejen z průběhu partií, ale 

také z toho, že si bývalý mistr svě-

ta s sebou do Elisty přivezl hned 

dva pomocníky – velmistry Jurije 

Balašova a proslaveného útočníka 

Viktora Kuprejčika. „A já jsem tu, 

jako vždycky, pouze sám,“ dokon-

čil své úvahy Viktor Korčnoj.

Vstup do zápasu patřil Korčnému. 

Toho však zdržela na letišti sněho-

vá bouře, a proto přicestoval prak-

ticky až na samotné slavnostní za-

hájení. Jeho soupeř dokonce ještě 

v době Korčného příjezdu navrho-

val zkrácení zápasu pouze na šest 

partií se zařazením volného dne, 

s čímž ale neunavitelný Korčnoj 

nesouhlasil. Hned v první partii 

Spasského porazil a prozradil svou 

taktiku na zápas s praxi postrádají-

cím soupeřem:  hrát co možná nej-

agresivněji a nutit nerozehraného 

soupeře řešit konkrétní problémy, 

ve kterých mu jeho obecné zna-

losti příliš nepomohou.  Po úvod-

ní porážce se Spasskij rychle otřásl 

a hned v následující hře získal bí-

lými v pozici s izolovaným pěšcem 

zjevnou výhodu, o kterou však při-

šel nepřesností ve věžové koncov-

ce. Ve třetí partii se situace obrá-

til, ve druhý bod prozměnu ne-

dokázal svou výhodu transformo-

vat Korčnoj. „Nehráli jsme dnes 

ani jeden dobře,“ sdělil novinářům 

na tiskové konferenci po třetí par-

tii. „Nejprve jsem nic neměl ze za-

hájení, ale po podivných manév-

rech mého soupeře jsem získal vel-

kou výhodu a moje pozice již byla 

pravděpodobně vyhraná.“ 

Klíčovým momentem ve třetí par-

tii zápasu byla pravděpodobně po-

zice vzniklá po dvacátém tahu bí-

lého. 

ZÁPAS SPASSKIJ-KORČNOJ

SPORTOVEC S BOJOVNÍKEM SE ROZEŠLI SMÍRNĚ
pokračování ze strany 1

Boris Spasskij

V zápase Francouze a Švýcara nepředstavovaly bílé figury žádnou velkou výhodu  foto: http://chess-rk.ru/
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VIKTOR KORČNOJ 
– BORIS SPASSKIJ
Bogoljubovova indická obrana 

[E11] 

Elista 2009 

1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Jf3 

b6 5. Db3 a5 6. e3 Sb7 7. a3 Sxc3+ 

8.Dxc3 Je4 9. Dc2 a4 10. Se2 d6 

11. 0-0 Jd7 12. Je1 f5 13. f3 Jef6 

14. Jd3 De7 15. Sd2 0-0 16. Jc1 e5 

17. Ja2 e4 18. Jc3 exf3 19. Sxf3 Je4 

20. Se1

20...Jdf6? Nesprávné pořadí tahů! 

Spasskij měl zvolit 20…Dg5! 

A teprve poté, až bílý nějak pokry-

je svého centrálního pěšce, přijde 

čas na převod černého jezdce z d7 

na f6. Zde by o nějaké výhodě bí-

lého nemohlo být řeči a s optimis-

mem by do budoucnosti mohl hle-

dět spíše jeho soupeř. Ani případ-

né komplikace spojené s tahem 21. 

Jxa4 nejsou pro bílého výhodné; 

velmistr Šipov ukazuje například 

tuto variantu: 21…. Dxe3+ 22.Sf2 

Jxf2 23.Sxb7 Jg4+ 24.Kh1 Dh6! 

25.h3 Je3! s výhodou černého.

21.Sh4! Va7 Pro černého nejsou 

lepší ani jiná pokračování. Jako 

příklad uvádí Šipov variantu spoje-

nou s  výměnami 21...De8 22.Sxf6 

Vxf6 23.Sxe4 Sxe4 24.Jxe4 Dxe4 

25.Dxe4 fxe4 26.Vxf6 gxf6 27.Vf1 

Kf7 28.Vf4 Ve8 29.g4 s jasně lep-

ší věžovou koncovkou pro bílého. 

22.Sxf6 Vxf6 23.Jxa4 Překva-

pivě zde nefunguje výše uvede-

ná výměnná varianta 23.Sxe4 

Sxe4 24.Jxe4 Dxe4 25.Dxe4 fxe4 

26.Vxf6 gxf6 27.Vf1, na což počí-

tač neomylně ukazuje pokračo-

vání 27...Kf7 28.Vf4 b5! 29.Vxe4 

(na 29.cxb5 přijde 29… Rb7!) 29...

bxc4 30.d5 f5 31.Vxc4 a věž kryje 

pěšce c7, díky čemuž může král 

okamžitě do centra šachovnice 

31...Kf6 s pravděpodobným vyrov-

náním. 

23...Jg5 24.Sxb7 Dxe3+

25.Kh1? Výhodu si mohl bílý 

udržet nabídkou výměny dam 

prostřednictvím jednoduchého 

25.Df2! Zde mohla Korčného zra-

dit právě jeho zápasová taktika, 

která mu radila vyhýbat se zjedno-

dušením a snažil situaci vždy ma-

ximálně „zakalit“. Po 25...Dxf2+ 

26.Vxf2 Vxb7 27.Jc3 by měl bílý 

díky své převaze na dámském kří-

dle možnosti hrát na zisk celé-

ho bodu. Po tahu v partii se černý 

chopí nabízené šance a rychle vy-

rovná.

25...Vxb7 26.Jc3 Je4! ½:½

Čtvrtá partie byla zajímavá zejmé-

na úvodní fází. Černými hrající 

Korčnoj se bránil svou oblíbenou 

francouzskou, kterou hrává v po-

slední době čím dál tím pravidel-

něji. „Píšu teď o Francouzské obra-

ně knihu, a tak se ji snažím hrát 

co možná nejvíce. Dnes jsme hráli 

jednu z vedlejších variant. Nemo-

hl jsem předpokládat, že by Spass-

kij tuto variantu neznal, ale uká-

zalo se, že tomu tak bylo. Zahrál 

nový tah, který nebyl nejsilnější.“ 

Korčnoj získal dobrou pozici, ale 

jeho soupeř se mu opět vysmekl. 

„Všechno by bylo dobré, kdybych 

viděl hned následující tah Spasské-

ho,“ stěžoval si na tiskovce velmis-

tr Korčnoj. „Když jsem zahrál pro-

gramový postup c7-c5, měl jsem 

na mysli kombinaci s obětí dvou 

pěšců, ale hned po zahrání jsem 

si všiml, že kombinace nevychází. 

V analýze se ale ukázalo, že to nej-

prve neviděl ani Spasskij. Nu což, 

giganti zestárli,“ zakončil svůj po-

pis zajímavé kratší partie několi-

kanásobný kandidát mistrovství 

světa.  

Klíčovou partií pro výsledek zá-

pasu byla partie pátá, ve které Bo-

ris Spasskij hrající černými svému 

soupeři zasadil tvrdý úder.

VIKTOR KORČNOJ 
– BORIS SPASSKIJ
Anglická hra [A28]

Elista 2009

1. c4 e5 2. Jc3 Jc6 3. Jf3 Jf6 4. a3 

d5 5. cxd5 Jxd5 6. Dc2 Se7 7. e3 

a6 8.Sc4 Jb6 9. Sd3

9...Dd7!  Síla Borise Spasského 

byla vždy v tom, že nacházel tahy, 

které by normálního smrtelníka 

nikdy ani nenapadly. Zde šachové-

mu světu ukázal, že jej tato schop-

nost dodnes neopustila. Černá 

dáma překrývá cestu střelci, ale na 

druhé straně ztěžuje jeho bělopol-

nému oponentovi plánované ob-

sazení pole e4. Standardně černý 

připravuje postup f7-f5 za pomo-

ci černá pole oslabujícího tahu g7-

g6. Navíc v této variantě není vše 

jednoduché. Například po  9...g6 

10.Se4 Dd6 11.0-0 nelze okamžitéě 

11...f5 pro 12.Sxc6+ bxc6 13.e4! 

s nepříjemným tlakem bílého, jak 

ukazuje ve svých komentářích vel-

mistr Šipov. Varianta pokračuje 

tahy 13...0-0 14.Vd1 c5 15.b4! 
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10.b3 Na okamžité 10.Se4 přijde 

10…f5! a na 11.Sxc6 Dxc6 12.Jxe5? 

bere černý 12…Dxg2! se zřetelnou 

výhodou. Pravděpodobně nejlepší 

cestou pro bílého je ve vzniklé po-

zici 10. 0-0 s nejasnou hrou. 

10...f5! 11.e4 

 

11...g5!! Další z neobvyklých tahů, 

které mohou napadnout pouze ge-

niálního šachistu. Spasského vů-

bec nezajímá výměna figur na poli 

e4, objektem jeho úsilí je jiný cen-

trální bod – pole d4. „Tah strašlivé 

síly. Černý nehledí na možné ztrá-

ty a utíká svým pěšcem na g4. Ve 

chvíli, kdy se mu podaří vyhnat bí-

lého jezdce z f3, půjde černý jez-

dec na dominantní centrální po-

zici. Je neuvěřitelné, že už v je-

denáctém tahu stojí černý citelně 

lépe, dokonce v případě, že bílý 

hrál pozici zcela gramotně v du-

chu varianty, kterou rozehrál.“ 

(GM Šipov)

12.exf5 Korčnoj se rozhodl čelit 

Spasského postupu obětí figury 

za dva pěšce, když seznal, že jiné 

možnosti mu neskýtají prakticky 

žádnou perspektivu! Například na 

12.h3 by mohlo následovat 12...g4! 

a ani po 12.0-0 nemůže bílý doufat 

v nic příjemného. Například ve va-

riantě 12…g4 13.Je1 f4!čeká bílého 

jenom trápení.

12...g4 13.Jxe5 Jxe5 14.Se4  Jc6 

Možná ještě lepší byla rošáda. Po 

14..0-0 bílý nemůže dost dobře za-

hrát 15.h3 pro 15...Vxf5! 

15.Je2 Sf6 16.Vb1 Dd6 Cesta čer-

ného bělopolného střelce je opět 

otevřena a jestli se Spasskému po-

daří dokončit vývin, nebude již 

prakticky o co hrát.

17.h3! Poslední možnost, jak čer-

nému ztížit jeho úkol, ale ani ten-

to pokus již Spasskému nezabrá-

ní sehrát svou nejlepší partii v zá-

pase. 

17...gxh3! Černý nebojácně přijí-

má hozenou rukavici a vypouští 

do hry pokojně spící bílou věž, kte-

rá by mohla na první pohled zna-

menat pro jeho dosud neuklizené-

ho krále určitý problém. Velmistr 

Spasskij má však vše pod kontro-

lou a nemusí se Korčného „bubu-

bu“ obávat. 

18.Vxh3 Sd7! 19.Vd3 Df8! Zřej-

mě jediný, ale zcela dostatečný 

tah. Naopak do prohrané pozice 

by černý došel po 19… De5? nebo 

19…De7?, po kterých následuje 20. 

Sxc6! Sxc6 21. Ve3!. Pouze remízu 

opakováním tahů dávalo 19…Dh2 

20. Vh3 Dd6 21. Vd3.  

20.Sxc6 Sxc6 21.Ve3+ Kd7 Černý 

král nakonec přece jenom najde 

bezpečný útulek.

22.Bb2 Jd5 23.Dd3Sxb2 24.Vxb2 

Dxa3 25.Vc2 Vae8 26.Dd4 Kc8 0-1

„Spasskij pravděpodobně příliš 

oslavoval své vítězství v páté par-

tii,“ komentoval průběh šesté hry 

Viktor Korčnoj. „Chtěl mě dnes do-

razit. Sám jsem o volném dni před 

pátou partií udělal podobnou chy-

bu a to se mi vymstilo,“ smál se po 

partii spokojeně osmasedmdesáti-

letý veterán. Korčnoj se tentokrát 

odchýlil od Francouzské s tím, že 

v ní aktuálně má určité problé-

my, a pro důležitou partii si vybral 

obranu Španělskou. Spasskij zís-

kal ze zahájení malou, ale nepří-

jemnou výhodu a nebylo pochyb 

o tom, že chce svého soupeře zlo-

mit. „Spasskij hrál zjevně na útok, 

i když přitom nic neobětoval,“ při-

znal Viktor Korčnoj po partii a do-

dal, že ačkoli neměl bílý žádné 

konkrétní hrozby, byla černá pozi-

ce nepříjemná. Pak se ale vše změ-

nilo, protože Spasskému v lep-

BORIS GELFAND: 

DESET POZORUHODNÝCH PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-běloruského šachisty Borise 

Gelfanda, doplněnou o krásný portrét tohoto hráče od velmistra Lubomíra Kaválka, 

si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM

Cena: 148 Kč plus poštovné
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ší pozici pravděpodobně poprvé 

v zápase prostě došly síly.

VIKTOR KORČNOJ 
– BORIS SPASSKIJ
Hra čtyř jezdců [C49]

Elista 2009

1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Jc3 Jf6 4. Sb5 

Sb4 5. 0-0 0-0 6. d3 Sxc3 7. bxc3 

d6 8. Sg5 Sd7 9. Jd2 h6 10. Sh4 

g5 11. Sg3 Je7 12. Sxd7 Dxd7 13. 

Jc4 De6 14.Je3 Kh7 15. c4 Vg8 16. 

Vb1 b6 17. c3 Jg6 18. Vb2 c6 19. f3 

d5 20. cxd5 cxd5 21. d4 dxe4 22. 

d5 Dc8 23. fxe4 Jf4 24. Dc2 Da6 

25. c4 Vac8 26. a4 Je8 27.Vc1 Jd6 

28. Se1 Vc7 29. g3 Jh3+ 30. Kh1 

g4

31.Sb4? Tah vypouštějící výhodu, 

kterou bílý nesporně měl. Mohl si 

dokonce vybrat hned z několika 

dobrých pokračování. K dispozici 

mu například, jak ukázal velmistr 

Šipov, byl převod dámy na králov-

ské křídlo 31.De2 h5 32.Df1 s hroz-

bou Se1-b4! Možné bylo i 31. Sc3. 

„Idea tohoto tahu spočívá v tom, 

že se bílý pokouší vyvolat oslabe-

ní sedmé řady prostřednictvím od-

povědi 31…f6,  načež již jednodu-

še vyhrává 32. Sb4. Černému tak 

zbývá pouze 31...Vgc8, ale tady má 

bílý velice silný argument v tahu 

32. De2!, když nelze 32…Jxc4 pro 

33. d6!“ (GM Šipov) 

31...Jxc4! 32.Sd6?  Prohrává oka-

mžitě, ale bílý by se nemohl držet 

ani po úpornějším 32. d6. Jedinou 

reálnou šancí bylo 32. Ve1 s horší 

pozicí.

32...Jxd6 33.Dxc7 Vc8 34. Dxc8 

Jxc8 35. Jxg4 Jd6  0-1 

„Podobné zápasy by se měly zaká-

zat,“ prohlásil Korčnoj po vítězné 

šesté partii. „Kdo potřebuje vidět 

taková „přehlédnutí století“, jaké-

ho se dnes Spasskij dopustil? Ale 

uvidíte, že se mi stane něco podob-

ného a také něco nastavím.“ Nena-

stavil, ale i tak v následující par-

tii zápasu o vedení přišel, protože 

prohrál na čas. Tentokrát ale měl 

horší, ne-li přímo prohranou pozi-

ci..  „Letos se mi to stalo už potře-

tí. Ve dvou předcházejících přípa-

dech se mi to stalo v partiích proti 

ženám,“ vzpomíná Korčnoj na ne-

dávný duel Sněženek a Machrů. 

„V jedné z těch partií jsem prohrál 

na čas dokonce ve 29. tahu, což je 

skutečně neomluvitelné. Co se se 

mnou stalo tentokrát, to opravdu 

nevím.“ 

Celkový výsledek udělal radost 

zejména Borisi Spasskému. Ten 

ukázal, že je i po ohromné pau-

ze schopen hrát šachy srovnatelné 

s jeho obdivovaným rivalem a že 

je schopen psychicky ustát i velice 

napjaté situace vznikající v tak vy-

rovnaném duelu. Rozhodně jsme 

nebyli svědky současného počíta-

či ovlivněného šachu, v němž se 

soupeři překvapují novinkami ně-

kde na úrovni třicátého tahu, ale 

o to příjemnější dojem mohly ode-

hrané partie u svých diváků vyvo-

lat. „Zejména bych ocenil poziční 

manévry, které oba soupeři před-

váděli,“ hodnotil velmistr Šipov 

klady zápasu šachových gigantů. 

„Dost tahů vypadalo na první po-

hled podivně, ale v následné ana-

lýze se objevil jejich hluboký smy-

sl. Veteráni postupně prováděli své 

strategické plány a neztráceli nit 

ani v těch nejsložitějších situacích 

a jejich přesnost narušovaly pouze 

časové tísně.“

Václav Pech

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
■  problémový šach
■  korespondenční šach
■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz

Roční předplatné 580 Kč

Boris Spasskij 0 1/2 1/2 1/2 1 0 1 1/2 4

Viktor Korčnoj 1 1/2 1/2 1/2 0 1 0 1/2 4
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KALENDÁRIUM
3. – 14. 1. 2010 
Bursa (Turecko). Mistrovství světa 
družstev za účasti deseti nejsilněj-
ších národních celků planety.
wtcc2009.tsf.org.tr/ 

8. 1. 2010 
Kunětice. 1. Šachový ples. Ukázka
řeckých tanců, bohatá tombola 
a další překvapení.Vladimír Dudek
Tel.: 608 775 995
vladimirdudek@gmail.com
www.polabinychess.eu/

8. – 15. 1. 2010
Praha. Open Praha. Fide open, 
otevřený turnaj v rapid šachu a ote-
vřený bleskový turnaj. 
Hlavní turnaje hrané švýcarským 
systémem na devět kol. 
Tempo 90 minut na partii s přídav-
kem 30 s. za tah.
AVE-KONTAKT s.r.o. 
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net

9. 1. 2010
Bílovec. Novoroční cena města 
Bílovec. Švýcarský systém na devět 
kol. Tempo 15 minut na partii. 
Marie Velká 
Tel.: 603 852 054 
marie.velka@bilovec.cz 

8. – 16. 1. 2010 
Budapešť (Maďarsko). Memoriál 
Bely Perenyiho. Švýcarský systém 
na devět kol. Tempo 90 minut na 
partii s přídavkem 90 s. za tah. 
Fazekas György IA
Tel.:+36-3078700 
firstsat@hu.inter.net
http://www.fi rstsaturday.hu/pere-
nyi_tournament.html

9. 1. 2010
Praha. Tříkrálový mezinárodní 
turnaj. Švýcarský systém na sedm 
kol. Tempo 20 minut na partii.
Šachový klub Praha-Smíchov
Tel.:+420722029088
JaVe9@seznam.cz
http://sksmichov.wz.cz/web/index.
php?page=page2

10. 1. 2010
Praha-Kobylisy. Kobyliský rapid. 
Švýcarský systém na šest kol. 
Tempo 20 minut na partii.
Pavel Kopta
koptap@seznam.cz

12. 1. 1944 
Před šedesáti šesti lety se na Kladně 
narodil jeden z nejlepších českých 
šachistů všech dob, účastník zápa-
sů kandidátů, šestinásobný přebor-
ník republiky z let 1969, 1970, 1971, 
1972, 1975 a 1977, trojnásobný mistr 
Německa, velmistr Vlastimil Hort. 

12. 1. 1990
Dvacet let od svého narození oslaví 
jedna z největších nadějí současného 
světového šachu, ruský velmistr 
ukrajinského původu Segrej Karjakin.

16. 1. 1975 
Půlkulaté životní jubileum osla-
ví současná nejlepší slovenská ša-
chistka, velmistryně Eva Repková. 
Několikrát reprezentovala na olym-
piádě Československo a Slovensko, 
byla druhá na mistrovství světa 
do osmnácti let (1993).

16. 1. 2010 
Chorzów (Polsko). Memoriál 
Stanislava Szymanskiho. 
Švýcarský systém na devět kol. Tem-
po 15 minut na partii.
MDK Chorzów
www.chesspawn.pl/tour/16.01.2010/
english.php 

16. 1. 2010 
Extraliga České republiky. 
V pátém kole se utkají: 
TJ Bohemians Praha
  – ŠK Mahrla Praha; 
TŽ Třinec
  – BŠŠ Frýdek-Místek; 
ŠK Geofi n Ostrava
  – A64 VALOZ Grygov; 
ŠK DURAS BVK - Královo Pole
  – ŠK SK Zlín; 
SAGINA Pardubice
  – 2222 ŠK Polabiny; 
ŠK Zikuda Turnov
  – 1. Novoborský ŠK.

16. – 17. 1. 2010
Drážďany (Německo). Dresdner 
Porzellan Cup. Vyřazovací K-O 
systém. Tempo 25 minut na partii 
s přídavkem 10 s. za tah. 
ZMD Schachfestival Dresden e. V. 
049-351-416 16 29 
porzellan-cup@schachfestival.de 
www.schachfestival.de 

16. – 24. 1. 2010 
Kecskeméth (Maďarsko). Caissa 
IM + rating tournament. Uzavřené 
turnaje na devět kol s možností 
zisku titulu mezinárodního mistra. 
Tamás Erdélyi
Tel.: +36-30-271-33-38 
E-mail: postmaster@caissa.t-online.hu 
www.caissachessbooks.com

16. – 24. 1. 2010
Mariánské Lázně. Open Mariánské 
Lázně. Fide open, otevřený turnaj 
v rapid šachu a otevřený bleskový 
turnaj. Hlavní turnaje hrané švýcar-
ským systémem na devět kol. 
Tempo 90 minut na partii s přídav-
kem 30 s. za tah.
AVE-KONTAKT s.r.o. 
Tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net
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