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„Moc nechybělo a mohl jsem 

změnit běh šachové historie – za-

bít budoucího mistra světa,“ řekl 

po své autonehodě před pěti lety 

Nigel Short řeckému velmistru 

Steliosi Halkiasovi. Ten mu ten-

krát nevěřil. Několik týdnů poté 

se s tehdy patnáctiletým Serge-

jem Karjakinem utkal ve druhém 

kole mistrovství Evropy a o síle 

mladého (tehdy) Ukrajince se 

přesvědčil na vlastní kůži.

Pokračování na straně 9

NA ŠACHY DO KINA

Do kin přichází nový francouzský 

snímek Joueuse – Queen to Play 

(trailer na youtube.com), kde ša-

chy hrají jednu z hlavních rolí. 

Podle dostupných recenzí se jedná 

o komorní příběh, ve kterém se ob-

jevuje láska a zalíbení mladé ženy 

ke královské hře. Sandrine Bonai-

reová v roli pokojské Heleny při 

své práci zahlédne zamilovanou 

dvojici vyměňující si nad rozehra-

nou partií erotická gesta a rozhod-

ne se šachem obohatit také svůj ži-

vot. Její manžel však zálibu v krá-

lovské hře nesdílí, a tak jeho místo 

postupně zaujímá Američan před-

stavovaný Kevinem Klinem, u ně-

hož Helen uklízí a který ji postup-

ně do tajů šachu zasvěcuje.

ŠACHY INSPIRACÍ EKONOMOVI
„V příštím desetiletí bude moto-

rem ekonomického růstu umě-

lá inteligence,“ soudí bývalý 

profesionální šachista a velmis-

tr Kenneth Rogoff, který dnes pa-

tří mezi skupinu předních světo-

vých ekonomů. „Perspektiva, kte-

rou vidím, je ovlivněna tím, co 

se odehrálo v šachovém světě, 

ve hře, kterou jsem ještě nedávno 

na profesionální úrovni sám hrál,“ 

vysvětluje bývalý hlavní ekonom 

Mezinárodního měnového fondu. 

Počítačové šachy ukazují zcela 

jasně, jak rychle se rozvíjí odvět-

ví spojené s tvorbou umělé inteli-

gence a jak se tomuto rozvoji mo-

hou lidé přizpůsobovat. 

Pokračování na straně 2
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SERGEJ KARJAKIN DVACETILETÝ

„NOVÝ RUS“ KARJAKIN MÁ RÁD KLASIKY

BLOGY

NEJEN „ŠACHAMA“
BLOGGER JE ŽIV

Vítězslav Houška

Letošní rok začínají blogge-

ři na stránkách Pražské šacho-

vé společnosti zvolna. Od vydání 

prvního čísla Šachového týdeníku 

přibyly dva nové texty: Vítězsla-

va Houšky a Vlastimila Chládka. 

Druhý jmenovaný přispěl neša-

chovým textem: Reaguje na člá-

nek v Mladé frontě Dnes a klade 

si otázky viny a trestu, respekti-

ve ptá se nad smyslem uvěznění 

Ludmily Brožové-Polednové. Ví-

tězslav Houška udělal prozměnu 

lingvistický exkurs, do kterého se 

ochotně zapojili čtenáři v disku-

si (včetně Luboše Kaválka a Da-

vida Navary). „Toho bohdá nebu-

de, aby blogujícího seniora potře-

lo dítě školou povinné,“ přijímá 

Houška výzvu svého vnuka, aby 

hledal „parádní áčková slova“, tj. 

slova obsahující tři a více písmen 

„a“. Pro šachistu jistě není pro-

blém vzpomenout hráče jako Na-

vara či Capablanca. A zda se Vítěz-

slav Houška se jmenovanými hrá-

či někdy osobně setkal? Dočtete 

se na www.blog.praguechess.cz GM Sergej Karjakin

http://www.youtube.com/watch?v=qSLA_4MY36g
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pokračování ze strany 1

Kenneth Rogoff

Kenneth Rogoff 

uvádí příklad zápa-

sů mezi člověkem 

a počítačem, kde 

se obě strany zlep-

šovaly právě díky 

tomu, že se uči-

ly jedna od druhé. 

Kompletní článek bývalého velmistra 

k dispozici na www.chessbase.com

VRACÍ CARLSEN TAHY?

Magnus Carlsen

Půvabná mistry-

ně světa, pokus 

rychle vrátit tah 

a zahrát jiný a ná-

sledné znechuce-

ní ratingově nej-

lepšího součas-

ného šachisty. To 

vše je k vidění na videu zachycu-

jícím průběh bleskové partie Mag-

nuse Carlsena a Alexandry Kosten-

jukové. Video je přístupné na ad-

rese youtube.com, kde Kostenju-

ková komentuje a vysvětluje prů-

běh hry i Carlsenovo přehlédnutí 

v silné časové tísni.

VLASTIMIL HORT JUBILUJÍCÍ

Vlastimil Hort  
Vlastimil Hort, je-

den z nejsilnějších 

světových hráčů 

60. a 70. let, slaví 

v těchto dnech své 

šestašedesáté na-

rozeniny. Velmis-

tr Hort stále pro-

kazuje svou šachovou sílu, často 

se podílí na akcích Pražské šacho-

vé společnosti. V nedávné době byl 

například aktérem zápasu Czech 

Coal Chess Match – Sněženky 

a Machři. 

HRÁČEK V HASTINGSU

Zbyněk Hráček  
Třetí nejlep-

ší český šachis-

ta Zbyněk Hrá-

ček (2620) skon-

čil mezi sto dva-

nácti účastníky 

tradičního mezi-

národního turna-

je v anglickém Hastingsu na de-

vátém místě. V devíti odehra-

ných partiích získal šest bodů; 

z nejužší špičky turnaje jej vy-

řadila až porážka v posledním 

kole. Nejlépe se na britském po-

břeží dařilo rumunskému velmis-

tru Andreji Istratescovi (2624), 

který měl, stejně jako druhý GM 

Romain Edouard (2620) a třetí 

GM David Howell (2597), na na-

šeho reprezentanta náskok jed-

noho bodu. Kompletní výsled-

ky na ofi ciální stránce turnaje: 

www.hastingschess.org.uk

OPEN PRAHA REKORDNÍ
Po třetím kole prvního z letošních 

turnajů série Czech Tour je na čele 

turnaje se stoprocentním bodo-

vým ziskem šestice ve složení IM 

David Kaňovský (2471), GM Mi-

chail Ivanov (2465), GM Konstan-

tin Maslak (2571), IM Petr Zvára 

(2419), IM Alexej Jatsenko (2468) 

a Predrag Bodiroga (2420). V re-

kordně obsazeném a zároveň hráč-

sky nejsilnějším ročníku zápo-

lí o prvenství sto třiatřicet šachis-

tů, mezi nimiž je osm držitelů 

velmistrovského titulu. Komplet-

ní výsledky pražského klání k na-

hlédnutí na chess-results.com

ČEŠI NA STAUFER OPEN 
Početná česká šachová výprava 

v čele s IM Josefem Přibylem (2344) 

a IM Josefem Juřkem (2343) se zú-

častnila tradičního mezinárodního 

turnaje ve švábském Gmündu. V ná-

ročném devítikolovém turnaji se 

z vítězství radoval domácí velmistr 

Rainer Buhman (2591). Ten si v de-

víti kolech na své konto připsal sedm 

a půl bodu, stejně jako v pořadí dru-

hý GM Vladimír Burmakin (2590) 

a celkově třetí Ilja Nižnik (2495). 

Nejlepší z Čechů Marek Pokrupa 

(2169) skončil s půlbodovou ztrá-

tou na devátém místě. Hned za ním 

skončil Josef Juřek, osmnáctý pak 

Josef Přibyl. Nejlepší z českých žen 

byla šestačtyřicátá Kristýna Hav-

líková. Kompletní výsledky turna-

je, na kterém zápolilo 295 šachistů, 

jsou k dispozici na ofi ciální stránce 

turnaje www.staufer-open.de

RAPID V BÍLOVCI
FM Josef Mudrák (2323) se stal 

díky lepšímu pomocnému hodno-

cení vítězem devítikolového turna-

je v rapid šachu, odehraného v so-

botu v Bílovci. Z devíti partií si ví-

těz na své konto připsal osm bodů. 

Na druhém místě skončil IM Voj-

těch Plát (2391), třetí příčka s od-

stupem jednoho a půl bodu pat-

řila mezi padesáti zúčastněnými 

šachisty IM Sergeji Vesselovské-

mu (2388). Kompletní výsledky 

turnaje jsou k dispozici na adrese 

chess-results.com

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=6045
http://www.youtube.com/chessqueen
http://chess-results.com/tnr29109.aspx?art=0&lan=5&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&m=-1&wi=1000
http://chess-results.com/tnr29232.aspx?lan=1
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••   minimální záloha jen 990 Kč na osobu

••   až dvě děti zdarma

••   garance nejnižší ceny na trhu

••    sleva až 15 % na promo pokoje pro nejrychlejší

••    hezký dárek pro děti

••   výjimečné služby pro zvýšení kvality dovolené, 

včetně ITQ Kodexu

Platnost nabídky do 15. 1. 2010. 

1. on-line prodej  •  www.fischer.cz  •  800 12 10 10

Myslete na léto. 
Pořiďte si letní dovolenou výhodně již teď!

Dárek
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V Burse probíhá tvrdý boj o světo-

vou nadvládu mezi Rusy a Ame-

ričany. V tomto případě naštěs-

tí jen na území vymezeném osm 

krát osmi poli.

 

Letošní mistrovství světa druž-

stev hostí turecká Bursa a tamní 

příznivci šachu jsou svědky ve-

lice vyrovnaných bojů, v nichž 

není nouze o překvapivé výsled-

ky. K hlavním favoritům pat-

ří pochopitelně celek mistrů Ev-

ropy z Ázerbájdžánu, který hra-

je v nejsilnější možné sestavě. 

Mezi hlavní favority se samozřej-

mě musí počítat také Rusko, byť 

Rusům chybí jejich aktuální jed-

nička, Vladimir Kramnik, stej-

ně jako naturalizovaný Rus Ser-

gej Karjakin. „Hrozně moc jsem 

chtěl v Burse za Rusko hrát, ale 

podle jakýchsi pravidel prý ješ-

tě nemohu nastoupit,“ vysvětlu-

je svou neúčast čerstvě dvacetile-

tý velmistr, který věří, že za svou 

novou vlast nastoupí na kon-

ci roku na Šachové olympiádě, 

která se bude konat v domácím 

Chanty-Mansijsku. I bez Karjaki-

na se „sborná“ s již nějakou dobu 

se trápícím Alexandrem Moroze-

vičem drží na první příčce tabul-

ky, a to i přes nečekanou poráž-

ku ve druhém kole s o dvě třídy 

slabšími Řeky.

Společně s Rusy prozatím vévodí 

desetičlennému startovnímu poli 

Američané, jejichž zástavu drží in-

dividuální výkony hráčů na dvou 

nejvyšších šachovnicích. Velmis-

tři Hikaru Nakamura a Alexan-

dr Oniščuk získali ve svých deví-

ti odehraných partiích osm bodů, 

když každý z nich dovolil pou-

ze Rusům získat půl bodu. O tom, 

v jaké formě hraje Hikaru Naka-

mura, se měl možnost přesvědčit 

v pátém kole turnaje nejvýše po-

stavený hráč Izraele Boris Gelfand. 

Před touto partií bylo vzájemné 

skóre, včetně dvou partií rapid ša-

chu, zřetelně v Gelfandův pro-

spěch (4,5:0,5), ale jednou se to 

prostě zlomit muselo…

BORIS GELFAND (2761) 
– HIKARU NAKAMURA (2708) 
Královská indická obrana [E97]

Bursa 2010

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 

5.Jf3 0–0 6.Se2 e5 7.0–0 Jc6 8.d5 

Je7 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-snpvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
9.Jd2 Velmistr Gelfand nebyl ni-

kdy vyhraněným příznivcem hlav-

ního proudu v dobývání králov-

sko-indických pevností, který spo-

čívá v nástupu na dámském křídle 

tahem 9.b4. Tah použitý izrael-

ským velmistrem má jak obranný, 

tak útočný smysl. Ten první spo-

čívá v profylaxi tradičního nástu-

pu černého na královském křídle, 

kdy dovoluje zpevnit klíčový bod 

e4 krátkým postupem bílého pěš-

ce“f“. Bílý jezdec má také v úmys-

lu skočit, po provedení postupu c4-

-c5, na hezké pole c4, odkud může 

podporovat postup b4-b5-b6. 

9…Je8 Problémem černého bývá, 

že se často musí zachovat trochu 

jinak než při klasických variantách 

spojených s tahem 9.Je1. Dobrým 

příkladem je třeba partie Běljav-

skij-Solak, Saint Vincent 2000. 

Pro Američana však často podobné 

postuláty neplatí. Razantní je po-

kračování 9…c5, jehož nevýhodou 

však je, že bílý má po ruce dobrý 

plán rozvíjení iniciativy na dám-

ském křídle pomocí tahů Vb1 a b2-

-b4. 10.Vb1 Je8 11.b4 b6 a po 12.

bxc5 bxc5 najde bílý Jd2 na dám-

ském křídle jiné perspektivní pole; 

13.Jb3 f5 14.Sg5! h6 15.Sxe7 Dxe7 

16.Ja5 s výhodou bílého. Za úvahu 

ovšem stojí pokračování 9…a5!?, 

alespoň dočasně brzdící iniciativu 

bílého v jeho hlavním zájmovém 

prostoru. 

10.b4 f5 11.c5 Jf6 12.f3 f4 13.Jc4 

g5 14.a4 Jg6 15.Sa3 Vf7 16.b5 Ale-

xandr Běljavskij použil proti Hika-

ru Nakamurovi loni v Amsteroda-

mu postup 16.a5 a po 16…h5 17.b5 

dxc5 18.b6 g4 19.bxc7 Vxc7 20.Jb5 

g3 21.Jxc7 Jxe4!? byla sice jeho po-

zice pravděpodobně vyhraná, ale 

z celého bodu se nakonec radoval 

soupeř. 

16…dxc5 Výše zmíněná partie Běl-

javskij-Solak pokračovala tahem 

16…Je8?!, po němž získal bílý ci-

telnou výhodu. 17.a5 Sf8 18.Ja4 h5 

19.b6 Sd7 20.bxc7 Dxc7 21.a6 bxa6 

22.c6 Sc8 23.Jab2 Vg7 24.Jd3 Jh8 

25.Jf2 Jf7 26.h3±.

17.Sxc5 h5 18.a5 g4 19.b6 g3 

20.Kh1 

MS DRUŽSTEV V BURSE

RUSOVÉ A AMERIČANÉ SE PŘETAHUJÍ O TITUL

GM Hikaru Nakamura
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XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7zppzp-+rvl-'
6-zP-+-snn+&
5zP-vLPzp-+p%
4-+N+Pzp-+$
3+-sN-+Pzp-#
2-+-+L+PzP"
1tR-+Q+R+K!
xabcdefghy
20…Sf8 Klasickým obrazem dneš-

ního šachu je to, že ani po dva-

ceti odehraných tazích ještě zda-

leka nejsme z teorie venku. Stej-

ně hráli Arbakov a Gufeld v roce 

1986… Na tomto místě nelze neu-

vést krásnou výhru černého 20…

Jh7 21.d6 Dh4 22.Sg1 Sh3 23.bxc7 

Sxg2+ 24.Kxg2 Dh3+ 25.Kxh3 

Jg5+ 26.Kg2 Jh4+ 0–1 (Ftáčnik, L. 

(2585) – Cvitan, O. (2570), Němec-

ko 1997) 

21.d6 Až toto je nový tah! 

21…axb6 22.Sg1 Na dobrání pěš-

ce může následovat 22.axb6 Vxa1 

23.Dxa1 cxd6 24.Vd1, kde má čer-

ný nepříjemné 24…Jg4 s myšlen-

kou po 25.fxg4 pokračovat 25…

Dh4 26.Sg1 hxg4 a hrozbou průlo-

mu f4-f3! 

22…Jh4 Hikaru Nakamura je věr-

ný svému stylu a nic jiného než 

bílý král jej nezajímá. 

23.Ve1 Jeden z mála způsobů, jak 

odrazit hrozbu tahu černého střel-

ce na pole h3. Bílému by nyní tře-

ba nevycházelo 23.Jxe5? pro tema-

tické 23…Sh3 24.Sd4 Sxg2+ 25.Kg1 

Vg7 s výhrou černého. 

23…Jxg2 

XABCDEFGHY
8r+lwq-vlk+(
7+pzp-+r+-'
6-zp-zP-sn-+&
5zP-+-zp-+p%
4-+N+Pzp-+$
3+-sN-+Pzp-#
2-+-+L+nzP"
1tR-+QtR-vLK!
xabcdefghy

24.dxc7?? Hrubá chyba, po které 

udělá Američan s Izraelcem krát-

ký, oku šachového fanouška la-

hodící, proces. Přijetí nabízené 

oběti zřejmě při správné hře ved-

lo k remíze v koncovce, kterou 

po určité době nachází i počítač. 

Například 24.Kxg2 Vg7 25.dxc7 

gxh2+ 26.Kh1 (26.Kxh2 by se bí-

lému nemuselo vůbec vyplatit. 

26…Jg4+ 27.fxg4 Dh4+ 28.Kg2 

hxg4 a lavina černých pěšců 

může bílého krále bez problémů 

zahubit.) 26…hxg1D+ 27.Vxg1 

Dxc7 28.axb6 Vxa1 29.bxc7 

Vxd1 30.Sxd1 Vxg1+ 31.Kxg1 Je8 

32.Jd5 Se6 33.Jxe5 Sd6 34.Jxf4 

Jxc7 s rovnou hrou a pravděpo-

dobnou remízou. 

24…Jxe1 25.Dxe1 g2+! Přesné ve-

dení útoku.

26.Kxg2 Vg7+ 27.Kh1 Sh3! 28.Sf1 

XABCDEFGHY
8r+-wq-vlk+(
7+pzP-+-tr-'
6-zp-+-sn-+&
5zP-+-zp-+p%
4-+N+Pzp-+$
3+-sN-+P+l#
2-+-+-+-zP"
1tR-+-wQLvLK!
xabcdefghy
28…Dd3!! Kombinací na téma od-

lákání fi gury věc v podstatě končí. 

29.Jxe5 Sxf1 30.Dxf1 Dxc3 31.Vc1 

Dxe5 32.c8D Vxc8 33.Vxc8 De6 

0–1

GM Boris Gelfand

S DÁMAMI FLIRTUJTE 
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT 
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů 
a milovníků šachů a života 

Nejlepší český šachista David Navara

Krásná mistryně Soňa Pertlová

Velmistři Marek Vokáč a Robert Cvek

Ředitel Dopravních staveb Brno 

Vlastimil Chládek 

Mezinárodní mistři 

David Kaňovský a Vojtěch Plát

Spisovatel Vítězslav Houška

na webu 
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz
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Mnohem méně přesvědčiví než 

první dva celky jsou v Turec-

ku Ázerbájdžánci, v jejichž se-

stavě se nedaří zejména nejvý-

še nasazenému Vugaru Gašimo-

vovi. Ten prozatím podlehl Indo-

vi Sasikiranovi, Rusovi Grišču-

kovi a v pátém kole také Egyp-

ťanu Mohamedu Aldymu. S mi-

nus dvěma body je tak hlavním 

„viníkem“ dosud skromného po-

stavení svého celku. Bilanci jeho 

celku napravuje na bílé figury 

stavěný Šachrijar Mamedjarov. 

Ten je se stoprocentním ziskem 

(5 z 5) nejúspěšnějším hráčem 

turnaje a na svůj opasek si při 

vzájemném duelu Ruska a Ázer-

bájdžánu připnul jako jediný ze 

svého celku soupeřův skalp. Ma-

medjarovou formu odnesl Ale-

xandr Morozevič. 

ŠACHRIJAR MAMEDJAROV (2741) 
– ALEXANDR MOROZEVIČ (2732) 
Grünfeldova indická obrana [D85]

Bursa 2010

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.Jf3 

Sg7 5.cxd5 Jxd5 6.e4 Jxc3 7.bxc3 

c5 8.Vb1 0–0 9.Se2 cxd4 10.cxd4 

Da5+ 11.Sd2 Dxa2 

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+N+-#
2q+-vLLzPPzP"
1+R+QmK-+R!
xabcdefghy

12.0–0 Na šachovnici se objevi-

la pro obě strany náročná varianta 

Grünfeldovy indické obrany. Čer-

ný sice získal krajního pěšce a pří-

padná koncovka je pro něho té-

měř vždy vyhraná, ale: loupež pěš-

ce „a“ stála černého poměrně dost 

času a jeho dámské křídlo pro-

zatím pokojně spí na výchozích 

pozicích. A za druhé, bílý si vytvo-

řil velkou převahu v centru, kde by 

si mohl sám vytvořit nebezpečné-

ho volného pěšce. Zejména první 

z bílých plusů má pouze dočasný 

charakter, proto Mamedjarov ne-

smí ztrácet čas. 

12…b6 13.Dc1 Sb7 14.Sc4 Da4 

15.Sb5 Da2 16.Sc4 Da4 17.Sb5 

Da2 18.Ve1 Vc8 19.Dd1 Dc2 Celá 

varianta patří k těm obehranějším, 

a tak se nelze divit, že až do pozd-

ní střední hry nebudeme svěd-

ky prakticky ničeho nového. Po-

kračování 19…e6 přivedlo černé-

ho do horší pozice po 20.h4 h5 

21.De2 Jc6 22.Sc4 Da4? (22…Da3!) 

23.Va1 Dc2 24.Sd3 Db2 25.Va4! b5 

26.Sxb5 Vd8 27.Sg5 Dxe2 28.Sxe2 

Vd7 29.Vb1± (Ivančuk, V. – Svi-

dler, P.; Linares 1998). 

20.De2 Dc7 Alexej Širov vy-

zkoušel proti Joelu Lautierovi 

okamžitý vývin jezdce 20…Jc6 

21.Sd3 Da2 22.Sc4 Da4 23.Sb3 

Da6 24.De3 Ja5 25.Sxf7+ Kxf7 

26.Jg5+ Kg8 27.Dh3 h6 s nejas-

nou hrou (Bělehrad 1995).

21.Vbc1 Dd8 22.Vxc8 Sxc8 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-+k+(
7zp-+-zppvlp'
6-zp-+-+p+&
5+L+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+N+-#
2-+-vLQzPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

23.Sc4N První nový tah. V par-

tii Schneider - Ernst hrál bílý věží 

na c1, ale k úspěchu jej to nepři-

vedlo. Tahem v partii předkládá 

velmistr Mamedjarov svému sou-

peři nepříliš sofi stikovanou hroz-

bu 24. Sd5.

23…a5 Na 23…Sb7? přijde 

24.Sxf7+ a po 24…Kxf7 25.Dc4+ 

a černý prohraje po 25…e6 (ne-

jde ani 25…Kf8, na což přijde 

26.Jg5 Ke8 27.Df7+ Kd7 28.Dxg7) 

26.Jg5+ Ke8 27.Jxe6 De7 28.Jc7+.

24.Jg5 e6 25.d5! Obě strany vy-

nesly své trumfy. Černá pěchota 

dámského křídla se vydala vpřed, 

stejně jako bílý centrální pěšec, 

který hodlá využít zaostalost čer-

ných fi gur a nejisté pozice černé-

ho krále. 

25…h6 26.dxe6! Ústup bílého 

jezdce by dal černému zřejmě 

za pravdu, například 26.Jf3 a4 

27.Sf4 a3 28.Da2 De7 s nejasnou 

pozicí.

26…hxg5 27.exf7+ 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-+k+(
7+-+-+Pvl-'
6-zp-+-+p+&
5zp-+-+-zp-%
4-+L+P+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-vLQzPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

27…Kh7 Velmistr Zagrebelnyj ko-

mentující tuto partii v „onlajnu“ 

považoval tento ústup za chybný 

a doporučoval ve shodě se všudy-

přítomným počítačem ústup krá-

le na f8. Ani po něm však nemá 

černý na růžích ustláno, jak je vi-

dět z variant 27…Kf8 28.Vd1 De7 

(slabší je 28…Jd7, protože 29.Dd3 

De7 30.Dd5 Va7 31.Sxg5 vypadá 

poměrně přesvědčivě a nedává 

černému příliš šancí na přežití.) 

GM Šachrijar Mamedjarov



14. LEDNA 2009 ROČNÍK IV. ČÍSL0 2 7

29.h4 Jc6 30.Sxg5 De5 31.Sd5 

a pozice je nejasná. Nebo si při-

nejmenším netroufnu na výsle-

dek partie vsadit. 

28.e5 Jc6 29.Sd3? Možná že 

Mamedjarov nemusel pouštět 

soupeřova bělopolného střel-

ce do hry a nejprve měl postou-

pit dalším ze svých středových 

pěšců. Po 29.e6 Jd4 30.e7 Jxe2+ 

31.Vxe2 Sg4 32.exd8D Vxd8 33.f3 

Sf5 34.Sxg5 Vc8 může zahrát rov-

nou 35.Ve8 a po 35…Vxc4 36.Sf6 

tahá za delší konec. 

29…Sf5? Špatné místo. Černý se 

měl pokusit o zjednodušení pozi-

ce tahem 29…Sg4, kde nemá bílý 

asi nic lepšího než na nabíze-

nou likvidaci materiálu přistou-

pit. Po 30.Dxg4 (Druhá možnost 

30.Sxg6+ Kxg6 31.Dxg4 Dxd2 

32.De6+ Kh7 33.Df5+ Kh6 vede 

k remíze opakováním tahů.) 30…

Dxd3 31.Sxg5 Sxe5 jsou šance 

obou stran nejasné. 

30.Sxf5 gxf5 31.e6 Nabízelo se 

také 31.Dh5+, ale bílému se zřej-

mě nechtělo dokazovat svou 

pravdu s centralizovanou dámou 

a pěšcem f7 proti věži a dvěma fi -

gurám ve variantě 31…Sh6 32.h4 

Dxd2 33.Vd1 Dxd1+ 34.Dxd1 

Jxe5 35.Dd5. 

31…g4?! K dynamické rovnováze 

vedlo 31…Kg6, po čemž není jed-

noduché najít za bílého něco pro-

kazatelného. Tah v partii je vo-

dou na mlýn bílého.

XABCDEFGHY
8r+-wq-+-+(
7+-+-+Pvlk'
6-zpn+P+-+&
5zp-+-+p+-%
4-+-+-+p+$
3+-+-+-+-#
2-+-vLQzPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

32.h3 Dobrá snaha o otevření po-

zice, konkrétně sloupce „h“, kte-

rá nabývá na síle s rostoucí ča-

sovou tísní ruského velmistra. 

Tomu nyní zbývalo do časové 

kontroly pět minut. 

32…Jd4? A Morozevič chybu-

je. Správné mohlo být 32…Dd4 

33.hxg4 Dxg4 34.De3, kde má 

sice bílý díky silným pěšcům vý-

hodu, ale před oběma soupeři by 

bylo ještě mnoho šarvátek s ne-

jistým výsledkem. Po tahu v par-

tii je již všechno jasné. 

33.De3 Jc2 „Vidle“ bílý samo-

zřejmě nepřehlédl. Naopak má 

připravenu břitkou repliku. 

34.Df4! Dd5 Na o něco lepší, ale 

stejně prohrané 34…Df6 přijde 

35.hxg4 Jxe1 36.Dh2+ a po 36…

Sh6 37.gxf5 se může černý i s věží 

navíc bez výčitek svědomí vzdát. 

35.Dg5 

1–0

Jak dopadne souboj o titul mis-

trů světa a zda se mezi dvě do-

sud mocně bojující velmoci vklí-

ní ještě někdo další, budeme vě-

dět přibližně za týden.

Václav Pech

GM Alexandr Morozevič

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 
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■  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
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Sergej Karjakin se naučil hrát šachy 

v pěti letech. Ty Karjakina, v době 

vydání tohoto čísla již dvacetileté-

ho, okamžitě uchvátily. Po své prv-

ní návštěvě šachové školy řekl mat-

ce: „Mami, já bez šachu nemohu 

žít!“ Karjakinův další šachový vý-

voj byl raketový; je-li řeč o zázrač-

ných dětech nedávné doby, nelze 

jej opomenout. V jedenácti letech 

byl sekundantem Ruslana Pono-

marjova v zápase o titul mistra svě-

ta FIDE proti Vasilijovi Ivančukovi. 

O necelý rok poté již jeho jméno 

ozdobil velmistrovský titul. 

Není divu, že se Sergej Karja-

kin stal v jedenácti letech mlá-

dežnickým světovým šampio-

nem v o rok vyšší kategorii, vy-

hrál mnoho turnajů a soutěží 

družstev. Za svůj největší úspěch 

však považuje vítězství na šacho-

vé olympiádě. „Ukrajina brala 

zlato a já jsem na čtvrté šachov-

nici získal v sedmi odehraných 

partiích šest a půl bodu,“ vzpo-

míná na úspěšné vystoupení, kdy 

uhrál nejlepší performanci v ce-

lém turnaji. „Dosáhnout podob-

ného výsledku v soutěži druž-

stev je mnohem těžší než při běž-

ném turnaji. V takové soutěži si 

musíte dát mnohem větší pozor, 

abyste nerušili své kolegy a sou-

peře, bojíte se přijímat riskantní 

řešení, a tak hrajete přece jenom 

o něco opatrněji než jindy. Teh-

dy se však všechno vyvíjelo přes-

ně tak, jak jsem si představoval.“

Šachovým idolem velmistra Karja-

kina býval čtvrtý mistr světa Ale-

xandr Aljechin. Také jeho nejoblí-

benější kniha pochází z pera rus-

kého génia: „Aljechinova kniha 

o superturnajích v New Yorku v le-

tech 1924 a 1927 byla po mnoho 

let mou hlavní učebnicí,“ přiznává 

Sergej. Zároveň dodává, že když si 

dnes přehrává partie z této zname-

nité knihy, zjišťuje, že by již v urči-

tých pozicích pokračoval jinak než 

dávní hrdinové. Přehrávání partií 

šachových gigantů dob minulých, 

jakými byli Tarrasch, Capablanca 

či právě Aljechin, však považuje 

za užitečné i v dnešní, počítačové 

době. „Nejde jenom o porozumě-

ní toho, jak tito velcí šachisté hrá-

li.Studiem jejich tvorby také lépe 

pochopíte, jak se naše hra vyvíje-

la jako celek, což je podle mě pro 

praktického hráče velice důležité.“ 

Přes náklonnost ke klasice velmis-

tr Karjakin nepochybně patří, spo-

lečně s Norem Magnusem Carlse-

nem a Američanem Hikaru Naka-

murou, mezi nejlepší hráče gene-

race, jejichž hru výrazně ovlivnily 

počítače. „Počítače udělaly ze ša-

chů mnohem přesnější hru,“ říká 

Sergej Karjakin. „V ostrých pozi-

cích již dnes neexistuje hodnoce-

ní typu ‚lépe‘ nebo ‚hůře‘. Pomo-

cí analýzy s počítačem prostě mů-

žete dojít k jasnému řešení. Díky 

počítačům jsou přehodnocovány 

některé pozice koncovek a záro-

veň také metody, jak podobné po-

zice rozehrávat. To je patrné ze-

jména s aplikací ofi ciálního tempa 

FIDE, kde již na konci partie není 

tolik času na obecné úvahy. Musíte 

prostě ‚hrát rukou‘ a k tomu použí-

vat znalosti konkrétních typů po-

zic a hlavních idejí hry v nich.“ Po-

čítače však za hrobaře slavné éry 

královské hry Karjakin nepokládá. 

„Stále máte možnost se na šachov-

nici dostatečně realizovat. Kaž-

dý hráč má svůj vlastní styl, který 

dělá šachy zajímavé.“

SERGEJ KARJAKIN 
– MICHAEL ADAMS 
Španělská hra [C92]

Wijk aan Zee 2009

 

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 

5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 

0–0 9.h3 Sb7 10.d4 Ve8 11.Jbd2 

Sf8 12.a4 Ja5 13.Sc2 Jinou, před 

touto partií Sergejem Karjakinem 

preferovanou možností, je 13.Sa2. 

Například proti Alexandru Běljav-

skému pokračovala partie 13…c5 

14.d5 c4 15.b4 cxb3 16.Jxb3 Sc8 

17.Sg5 Jc4 18.axb5 axb5 19.Jbd2 

s malou výhodou bílého (Karja-

SERGEJ KARJAKIN DVACETILETÝ

„NOVÝ RUS“ KARJAKIN MÁ RÁD KLASIKY
pokračování ze strany 1

GM Sergej Karjakin
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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

kin, S. (2679) – Běljavskij, A. 

(2625), Amsterdam 2006).

13…b4 

XABCDEFGHY
8r+-wqrvlk+(
7+lzp-+pzpp'
6p+-zp-sn-+&
5sn-+-zp-+-%
4Pzp-zPP+-+$
3+-zP-+N+P#
2-zPLsN-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

14.cxb4 Bílý volí v důležité par-

tii méně obehrané pokračování, 

které se na vysoké úrovni dosud 

prakticky nevyskytovalo. Častější 

je pokračování 14.d5 bxc3 15.bxc3 

c6 16.c4, ale ani tady to nemá bílý 

lehké. O tom se přesvědčil Alexan-

dr Griščuk ve tři a půl roku starém 

duelu se svým krajanem a jmenov-

cem Alexandrem Morozevičem. 

Po dalším 16…Dc7 17.Sd3 Veb8 

18.Sa3 Sc8 19.Sf1 Sd7 20.Ve3 c5 

21.Dc2 g6 měl mírně navrch spí-

še černý (Griščuk, A. (2717) – Mo-

rozevič, A. (2721), Monte Carlo 

2006). 

14…Jc6 15.Jb3 exd4 Angličan 

se nespokojuje s již známým po-

kračováním 15…Jxb4 16.Ja5 Db8 

17.d5 c6 18.dxc6 z partie Motylev, 

A. (2642) – Pavasovič, D. (2567); 

Drážďany 2007; pokouší se dosáh-

nout ještě výhodnější pozice. 

16.Sd2 d5 17.e5 Je4 

XABCDEFGHY
8r+-wqrvlk+(
7+lzp-+pzpp'
6p+n+-+-+&
5+-+pzP-+-%
4PzP-zpn+-+$
3+N+-+N+P#
2-zPLvL-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

18.Jc5! „Možná že Michael tento 

tah podcenil,“ soudil po partii Ser-

gej Karjakin. V každém případě 

na odpověď ztratil černý poměrně 

hodně času; časový náskok bílého 

narostl téměř na celou hodinu. 

18…Sxc5 19.bxc5 Vb8? Podle 

Karjakina bylo za černého nejlep-

ší zabránit postupu b2-b4 tahem 

19…a5!, načež by měl bílý pouze 

malou výhodu. Naopak chybné je 

19…Jxe5?, protože by následovalo 

20.Jxe5 Vxe5 21.Sa5! 

20.b4 Sa8 V úvahu přichází také 

20…Sc8. „Po 21.Vb1 Sf5 22.b5 axb5 

23.axb5 Jxe5 24.Jxe5 Vxe5 25.Sf4 

Jxf2 (Černému příliš nepomůže vi-

dlička 25…Jc3 pro hezké 26.Sxe5 

Jxd1 27.Sxf5 g6 28.b6 s výhodou 

bílého.) 26.Dxd4 Jxh3+ 27.gxh3 

Vxe1+ 28.Vxe1 Sxc2 29.b6 cxb6 

30.Sxb8 bxc5 31.Dxc5 Se4 a černý 

by ve vzniklé pozici mohl mít díky 

redukovanému materiálu určité re-

mízové šance, nicméně výhoda bí-

lého je zřejmá,“ soudí Karjakin. 

21.Vb1 g6 Z tradičních důvodů 

není zřejmě lepší ani 21…Jxe5. 

Po automatickém 22.Jxe5 Vxe5 

23.Sf4 Vf5 (Nestačí 23…Jc3, proto-

že po 24.Dd3 Ve4 25.f3 Jxb1 26.fxe4 

dxe4 27.Dg3 d3 28.Sxb1 nebudou 

černí středoví pěšci dostatečnou 

náhradou za fi guru.) 24.Sh2 d3 si 

díky Karjakinem uváděné variantě 

25.Sxd3 Jxf2 26.Dc2 Jxd3 27.Dxd3 

Vg5 28.b5 d4 29.c6 černý bělopol-

ný střelec příliš nezahraje. 

22.b5 axb5 23.axb5 Jxe5 24.Jxe5 

Vxe5 

GM Michael Adams
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XABCDEFGHY
8ltr-wq-+k+(
7+-zp-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+PzPptr-+-%
4-+-zpn+-+$
3+-+-+-+P#
2-+LvL-zPP+"
1+R+QtR-mK-!
xabcdefghy

25.Sf4 Ještě silnější mohlo být 

25.Sa5! Po 25…d3 26.Sxd3 De7 

27.c6 stojí bílý lépe. „Tah v partii je 

ale také dostatečně silný,“ komen-

tuje své rozhodnutí vítěz partie. 

25…Jc3? Rozhodující nepřes-

nost. Jak ukazuje Karjakin, jedi-

nou možností obrany bylo 25…

Vf5 26.Sh2 d3, i když také v této 

variantě má černý velké problé-

my. Například 27.Sxd3 (27.Dxd3!? 

Vxf2 28.Vxe4 Vxc2 29.Dxc2 dxe4 

30.b6 je také nebezpečné) 27…Jxf2 

28.Dd2 Jxd3 29.Dxd3 d4 30.c6 

včas hibernuje potenciálně nebez-

pečného bělopolného střelce čer-

ného 30…Vc5 31.Sf4.

26.Dxd4 Vxe1+ Počítač chvíli na-

bízí jako lepší alternativu 26…

Je2+, ale po 27.Vxe2 Vxe2 28.Sd3 

stojí černý také špatně, a to díky 

bílým pěšcům dámského křídla, 

které podpoří dvojice střelců.

27.Vxe1 Jxb5 

XABCDEFGHY
8ltr-wq-+k+(
7+-zp-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+nzPp+-+-%
4-+-wQ-vL-+$
3+-+-+-+P#
2-+L+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

28.De5+- Pasivní a špatně postave-

né fi gury černého nemohou prak-

ticky nijak pomoci obraně vlastní-

ho krále. Klubko dámského křídla 

se černému již rozmotat nepodaří. 

28…Df8 29.Sd3 Ja7 29…f6 

30.De6+ Df7 31.Sxb5 Vxb5 (31…

Dxe6 32.Vxe6 Vxb5 33.Ve8++-) 

32.Dc8+ Kg7 33.Dxa8 (ještě lepší 

je 33.Dd8, ale to jenom proto, že to 

říká „kompjútr“). 

30.Dxc7 Jc6 31.Va1 Vb7 

XABCDEFGHY
8l+-+-wqk+(
7+rwQ-+p+p'
6-+n+-+p+&
5+-zPp+-+-%
4-+-+-vL-+$
3+-+L+-+P#
2-+-+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

32.Dd6?! „Bohužel jsem při par-

tii přehlédl hezký závěr 32.Dxc6. 

Na 32…Vb1+ 33.Vxb1 Sxc6 může 

bílý partii i bez dámy hezky ukon-

čit tahy 34.Vb8 Se8 35.Sd6.“ 

(Karjakin) 

32…Va7 33.Vxa7 Jxa7 34.Dd7 Jc6 

35.Sb5 1–0

Václav Pech

EDIČNÍ POZNÁMKA: 
S tvorbou Sergeje Karjakina se čte-

náři Šachového týdeníku už ně-

kolikrát mohli seznámit. Popr-

vé již ve 4. čísle roku 2007 (Karja-

kin – Topalov, Wijk aan Zee), dále 

5/2007 (Ponomarjov – Karjakin, 

Aronjan – Karjakin, Wijk aan Zee), 

27/2007 (Karjakin – Van Wely, Ae-

rosvit), 50/2007 Nisipeanu – Karja-

kin (Chanty – Mansijsk, komentu-

je GM Radek Kalod), 51 – 52/2007 

(Karjakin – Širov, Chanty – Man-

sijsk), 26/2008 (Širov – Karjakin, 

Aerosvit), 32 – 33/2008 Griščuk 

– Karjakin (Soči, komentuje GM 

Vlastimil Babula), 34/2008 (Karja-

kin – Radžabov, Soči), 5/2009 

(Karjakin – Morozevič, Wijk aan 

Zee), 6/2009 (Dominguez – Karja-

kin, Wijk aan Zee). Dále jsme Vás 

mimo jiné informovali, že se ože-

nil (31/2009) a že opustil Ukrajinu 

a přijal ruské občanství (26/2009). 

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

SALO
FLOHR 
MĚl jsem bojovat!
Biografi e a partie Salo Flohra 

a výsledky a partie z turnaje, 

hraného na jeho počest 

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 

Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné

KNIHY MŮŽETE 
OBJEDNAT NA ADRESE:

PAVEL. MATOCHA@GMAIL. COM

NOVÉ KNIHY 
PRAŽSKÉ 
ŠACHOVÉ 

SPOLEČNOSTI



Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. 

svým klientům garantuje nejvyšší odbornou a profesionální úroveň 

poskytovaných právních služeb. 

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. patří mezi přední renomované advokátní kanceláře působící na českém advokátním trhu, která poskytuje 

svým klientům právní služby ve všech oblastech českého práva a práva Evropské unie, přičemž se zejména specializuje na oblast práva obchodních 

společností, práva veřejnoprávního sektoru a veřejných zakázek, práva nemovitostí, smluvní agendy, arbitráže, soudních sporů a vymáhání pohledávek. 

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. , Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, Česká republika

tel. : (+420) 221 875 402–9 • fax: (+420) 221 875 401 • kancelar@jansta-kostka. cz • www. jansta-kostka. cz
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KALENDÁRIUM
3. – 14. 1. 2010 
Bursa (Turecko). Mistrovství svě-

ta družstev za účasti deseti nejsil-

nějších národních celků planety.

wtcc2009.tsf.org.tr

8. – 15. 1. 2010
Praha. Open Praha. Fide open, 

otevřený turnaj v rapid šachu 

a otevřený bleskový turnaj. Hlav-

ní turnaje hrané švýcarským systé-

mem na devět kol. Tempo 90 minut 

na partii s přídavkem 30 s za tah.

AVE-KONTAKT s.r.o. 

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

8. – 16. 1. 2010 
Budapešť (Maďarsko). Memori-

ál Bely Perenyiho. Švýcarský sys-

tém na devět kol. Tempo 90 minut 

na partii s přídavkem 90 s za tah. 

Fazekas György IA

Tel.:+36-3078700 

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

15. – 31. 1. 2010
Wijk aan Zee (Nizozemí). Corus 

2010. Mezinárodní šachový festi-

val. Tři uzavřené turnaje s účas-

tí hráčů absolutní světové špič-

ky, velmistrů Magnuse Carlsena 

(2810), Viši Ananda (2790), Vla-

dimira Kramnika (2788), Vasilije 

Ivančuka (2749) a dalších.

www.coruschess.com

16. 1. 1975 

Eva Repková

Půlkulaté život-

ní jubileum oslaví 

současná nejlepší 

slovenská šachist-

ka, velmistryně Eva 

Repková. Něko-

likrát reprezento-

vala na olympiádě 

Československo a Slovensko, byla 

druhá na mistrovství světa do osm-

nácti let (1993).

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. 1. 2010 
Chorzów (Polsko). Memoriál Sta-

nislava Szymanskiho. Švýcarský 

systém na devět kol. Tempo15 mi-

nut na partii.

MDK Chorzów

www.chesspawn.pl

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
23. – 31. 1. 2010
Kecskeméth (Maďarsko). Caissa 

IM + rating tournament. Uzavře-

né turnaje na devět kol s možností 

zisku titulu mezinárodního mistra. 

Tamás Erdélyi

Tel.: +36-30-271-33-38 

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

16. – 24. 1. 2010 
Mariánské Lázně. Open Marián-

ské Lázně. Fide open, otevřený 

turnaj v rapid šachu a otevřený 

bleskový turnaj. Hlavní turna-

je hrané švýcarským systémem 

na devět kol. Tempo 90 minut 

na partii s přídavkem 30 s za tah.

AVE-KONTAKT, s.r.o. 

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

23. 1. 2010 
Praha-Libeň. Velká cena Lib-

ně pro hráče narozené 1. 1. 1991 

a mladší. Rapid šach, švýcarský 

systém na sedm kol. Tempo 25 mi-

nut na partii.

Václav Klaus 

Tel. (v pracovní době): 284 841 031

klaus@porg.cz

26. 1. 1935

Fridrik Olafsson

Před pětasedm-

desáti lety se v is-

landském Rejkja-

víku narodil jeden 

z nejsilnějších zá-

padních šachistů 

šedesátých a se-

dmdesátých let, 

předseda FIDE v letech 1978–1982, 

velmistr Fridrik Olafsson. V uply-

nulých dvou letech jsme jej moh-

li vidět v České republice hned 

dvakrát na zápasech Sněženky 

a Machři. 

30. 1. 2010
Kouřim. Open Kouřim. Rapid 

šach, švýcarský systém na sedm 

kol. Tempo 20 minut na partii.

Jan Fiala 

Tel.: 728923755

j-fi ala@seznam.cz 
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