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OPEN ČERSKÁ TŘEBOVÁ ZRUŠEN
Finanční krize dolehla i na šacho-

vé dění v České republice. Jeden 

z prestižních turnajů OPEN Česká 

Třebová se letos hrát nebude. „Je 

to škoda, ale v současnosti se s tím 

nedá nic dělat,“ komentuje situaci 

manažér turnaje Mgr. Vladimír Va-

něk a dodává: „Jde o rozhodnutí 

majitele pořádající společnosti RC 

Sport pana Vlastislava Přečka, kte-

rý se rozhodl pro obchodní a re-

klamní aktivity v jiných sportech. 

Nechci mluvit za někoho jiného, 

ale jisté je, že důležitou roli při 

tomto rozhodování sehrála složitá 

ekonomická situace.“ Východočes-

ký mezinárodní šachový turnaj si 

během krátké doby získal v šacho-

vých kuloárech velmi dobré jmé-

no, když rekordní účast sto čtyři-

ceti šachistů z osmi zemí turnaj 

zaznamenal ve svém předloňském 

ročníku a jeho loňský cenový fond 

dosáhl výše 135 000 korun.

MČR 2009 V DĚČÍNĚ

Setkání nejlepších českých šachistů 

se po Brně a Praze stěhuje do Děčína. 

Mistrovství České republiky mužů, 

žen a juniorů proběhne v reprezen-

tačních prostorách děčínského zám-

ku od desátého do dvacátého února. 

Jednotlivá kola se budou hrát každé 

odpoledne od patnácti hodin a pro di-

váky je bude komentovat mezinárod-

ní mistr Jindřich Trapl. Pro zájemce 

jsou připraveny i doprovodné akce. 

16. února se mohou těšit na přednáš-

ku na téma „Děčín a šachové legen-

dy“ a o dva dni později bude prorek-

tor Vysoké školy fi nanční a správní 

a šachový příznivec docent Petr Bu-

dinský hovořit na téma „Příčiny a vý-

voj globální fi nanční krize.“

ČERNOBÍLÝ POHLED 
FREDA LUCASE
Černé brýle 

a drsné mafi án-

ské výrazy na

tvářích před-

ních světových 

šachistů jsou 

hlavními mo-

tivy fotografi í 

známého fo-

tografa Freda 

Lucase, jehož 

fotografi e se již v minulosti objevi-

ly na stránkách předních světových 

deníků, jakými jsou francouzský 

Le Monde a americké New York Ti-

mes. Zajímavé 

fotografi e uka-

zující známé 

tváře v dosud 

nepříliš zná-

mém pohledu 

jsou poříze-

ny v průběhu 

právě končí-

cího festivalu 

ve Wijk aan 

Zee lze je zhlédnout na adrese 

fredlucas.eu. Šachy jsou pro Freda 

Lucase velice 

oblíbeným té-

matem a jeho 

další nádherné 

fotografi e před-

ních světových 

a domácích 

hráčů je mož-

no shlédnout 

na jeho webo-

vých stránkách 

fredlucas.eu.

V katastrofu favoritů a radost pro 

české a slovenské barvy se prozatím 

vyvíjí letošní ročník mezinárodního 

šachového festivalu CORUS 2009 

v nizozemském Wijk aan Zee. Po os-

mém kole hlavního turnaje je na čele 

v samostatném vedení slovenský vel-

mistr Sergej Movsesjan (2751), který 

získal v dosavadním průběhu jako 

jediný z účastníků turnaje pět bodů. 

Přitom s „hvězdnou trojicí“ Mag-

nus Carlsen (2776), Vasilij Ivančuk 

(2779), Alexandr Morozevič (2771) 

ztratil pouze jedinou půlku.

Pokračování na straně 8

David Navara

Tejmur Radjabov

Magnus Carlsen

29. LEDNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 5

CORUS 2009

ÁČKU VLÁDNE SERGEJ MOVSESJAN

Chuť vítězství z loňské účasti ve skupině B ne-
ztrácí Sergej Movsesjan ani letos v „áčku“

http://www.fredlucas.eu/gallery/c7
http://www.fredlucas.eu/frame.php?catId=1855
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NOVÉ PRAVIDLO: 
VEŘEJNÉ ZÁCHODKY

 
Dvě toalety budou 

hráčům k dispozi-

ci v průběhu blí-

žícího se zápasu 

mezi Veselinem 

Topalovem a Gatou Kamskym, kte-

rý se bude hrát v bulharské Sofi i. 

Obě toalety však budou na rozdíl 

od Topalovova zápasu proti Vladi-

miru Kramnikovi v Elistě veřejné, 

a hráči si tak budou moci vybrat, 

který použijí. Na tiskové konferen-

ci byly upřesněny i další podrob-

nosti ohledně zápasu. Hráči, kteří 

jsou povinování dostavit se ke hře 

deset minut před jejím začátkem, 

nebudou navzdory sofi jským tra-

dicím od diváků oddělení skleně-

nou kostkou, nýbrž pouze dvanác-

ti vyklizenými řadami. V hracím 

sále budou platit také přísná „anti-

elektronická“ pravidla a nebudou 

zde dovoleny žádné elektronické 

prostředky včetně mobilních tele-

fonů. Zároveň s aktualizací pravi-

del bylo novinářům a šachovým 

fanouškům představeno i atraktiv-

ní logo zápasu.

IVANČUK NEBUDE POTRESTÁN

Vasilij Ivančuk  
Vasilij Ivančuk je 

nevinen a nebude 

nijak potrestán. Tak 

zní výrok komise, 

která v průběhu 

turnaje ve Wijk aan 

Zee rozhodovala 

o Ivančukově pro-

hřešku po závěrečném kole loňské 

šachové olympiády. Ukrajinská star 

se přes vyzvání pořadatele nedosta-

vila na antidopingový test a FIDE ná-

sledně uvažovala o Ivančukově přís-

ném potrestání. Ve stresu po prohře 

důležité partie nemusel správně 

rozumět angličtině a k návštěvě 

místnosti určené pro antidopingový 

test jej nevyzvala oprávněná osoba. 

Klíčovou se pro konečné rozhodnu-

tí komise stala skutečnost, že Ivan-

čuka k účasti na kontrole nevyzval 

dopingový komisař, ale pouze roz-

hodčí, což je závažnou procedurál-

ní chybou a Ukrajincovo odmítnutí 

testu nebylo pochybením.

CZECH TOUR ROSTE

Jan Bartoš  
Vítězem právě 

skončeného 8. roč-

níku CZECH TOUR 

2008/2009 se stal 

FM Jan Bartoš, který 

vynechal pouze je-

diný turnaj seriálu, 

a to v Olomouci.

Zároveň byly zveřejněny předběžné 

termíny turnajů 9. ročníku seriálu 

mezinárodních šachových festivalů 

na 2009/2010. V seznamu se objevi-

li dva „nováčci“ – na prosinec 2009 

plánovaný Open Plzeň a CZECH 

TOUR v únoru 2010 uzavírající Open 

Nový Bor.
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Líté a dramatické boje na ša-

chovnicích hned šesti turnajů, 

splněné normy mezinárodních 

mistrů, bohatá mezinárodní 

účast, ale i nepříjemný spor 

ohledně předehrávky partie 

velmistrovského turnaje. To byl 

závěrečný turnaj série Czech 

Tour 2008/09, který byl ukon-

čen v neděli v Mariánských 

Lázních.

Západočeské lázeňské město se 

již podruhé v krátké době zaslí-

bilo královské hře. Tentokrát to 

nebyly světové šachové legen-

dy bojující s mládím a krásou 

svých soupeřek. Ty byly zamě-

něny zaměněni šachisty všech 

výkonností od těch začínajících 

až po držitele velmistrovských 

titulů. Osmého ročníku festiva-

lu OPEN Mariánské Lázně, který 

obsahoval jeden velmistrovský, 

dva mistrovské a jeden otevřený 

turnaj stejně jako doprovodná 

klání v rapid šachu a šachu bles-

kovém, se zúčastnilo sto osm-

desát tři hráčů z jedenadvaceti 

zemí, z nichž nejpočetněji byli 

zastoupeni domácí Češi a souse-

dící Němci.

Hlavním lákadlem velmistrov-

ského turnaje bylo trio držitelů 

nejvyššího titulu ve složení Bar-

tolomiej Heberla (2500), Michail 

Ivanov (2497) a Marek Vokáč 

(2454), z nichž roli favorita beze-

zbytku vyplnil prvně jmenovaný 

polský hráč. V jedenácti kolech 

získal sedm a půl bodu a o celý 

jeden bod předstihl své nejbližší 

pronásledovatele. České přízniv-

ce šachu může těšit třetí splně-

ná norma mezinárodního mistra 

pro FM Jana Krejčího (2426). Ze 

stejného důvodu se mohl radovat 

i celkově třetí FM Miloš Rogano-

vič (2474) ze Srbska. Ale právě 

tento turnaj byl postižen kon-

tumací partie mezi IM Pavlem 

Šimáčkem a stříbrným FM Krej-

čím ve prospěch druhého jmeno-

vaného, která o pořadí na před-

ních místech rozhodla. Pokud by 

se partie hrála a skončila opač-

ným výsledkem, oba její aktéři 

by si svoje umístění v závěreč-

né tabulce prohodili a ze stříb-

ra by se radoval Pavel Šimáček.

Nerozhodný výsledek by jej vy-

nesl na bronzovou příčku a Jan 

Krejčí by byl pátý… Kámen úra-

zu byl v jejich „dohodě-nedoho-

dě“ z počátku turnaje. Zároveň 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2009

PLNIT NORMY NENÍ SNADNÉ

Velmistrovský turnaj 
1. GM Heberla, Bartolomiej POL (2500) 7,5

2. FM Krejčí, Jan CZE (2426) 6,5

3. FM Roganovič, Miloš SRB (2474) 6,5

4. GM Vokáč, Marek CZE (2454) 6

5. IM Moor, Oliver SUI (2369) 6

6. IM Šimáček, Pavel CZE (2493) 5,5

7. IM Kurmann, Oliver SUI (2415) 5,5

8. GM Ivanov, Michail RUS (2497) 5

9. IM Dobrowolski, Piotr POL (2421) 5

10. FM Hedman, Erik SWE (2367) 5

11. WIM Kašlinskaja, Alina RUS (2303) 4

12. IM Biolek, Richard jun. CZE (2406) 4,5

Mistrovský turnaj – B
1. FM Rojíček, Vojtěch CZE (2375) 7,5

2. FM Kersten,Uwe GER (2259) 7,5

3. IM Marholev, Dimitar BUL (2449) 7

4. IM Juřek, Josef CZE (2344) 7

5. Gajič,Mladen SWE (2182) 6,5

6. IM Babula, Milan CZE (2298) 6

7. Wieczorek, Oskar POL (2265) 5,5

8. WGM Krupa, Monika POL (2215) 5,5

9. CM Antipov, Michail RUS (2194) 4

10. Arsenault, Nicolas CAN (2229) 3,5

11. FM Baum, Bernd GER (2222) 3,5

12. Weinwurm, Wolfgang AUT (2167) 2,5

Mistrovský turnaj – B2
1. IM Simutowe, Amon ZAM (2485) 8,5

2. CM Oparin, Grigorij RUS (2189) 8

3. FM Poljakov, Alexander RUS (2302) 7

4. FM Vojta, Tomáš CZE (2376) 7

5. WFM Havlíková, Kristýna CZE (2172) 5,5

6. IM Plischki, Sebastian GER (2418) 5

7. IM Volodin, Viktor RUS (2225) 4,5

8. FM Terechov, Andrej RUS (2347) 4,5

9. Robertsen, Thomas NOR (2275) 4,5

10. Pochnikov, Andrej RUS (2186) 4,5

11. Vlasák, Lukáš CZE (2163) 4

12. Johansson, Anders SWE (2005) 3

OPEN Mariánské Lázně
1. Sadzikowski, Daniel POL (2195) 7,5

2. Hantak,Adam GER (2112) 7

3. Golcman, Jevgenij RUS (2299) 7

4. Turner, Jan CZE (2374) 7

5. Ilandzis, Spyridon GRE (2207) 7

6. Babel, Arkadiusz POL (2249) 7

7. IM Zemerov, Vladimir RUS (2317) 6,5

8. IM Pisk, Petr CZE (2327) 6,5

9. Pokrupa, Marek CZE (2151) 6,5

10. Barski, Radoslaw POL (2180) 6,5

Jan Krejčí po třetí splnil normu mezinárodního mistra.
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s posledními dvěma koly turnaje 

probíhaly také důležité zápasy 

jejich oddílů v ligové soutěži 

a tak IM Šimáček požádal své 

soupeře v posledních dvou ko-

lech o předehraní vzájemných 

partií. „Po příjezdu jsem po-

žádal Jana Krejčího mladšího, 

jestli by ono 10. kolo neodehrál 

se mnou, a on souhlasil, takže 

jsme byli cíleně nalosováni spo-

lu,“ říká IM Šimáček o podstatě 

sporu. S tím ovšem nesouhlasí 

otec Jana Krejčího, když tvrdí: 

„Pan Šimáček po Honzově pří-

jezdu přišel za ním, že si chce 

předehrát 10. kolo. Zdůrazňuji, 

že neuvedl důvod. Honza, proto-

že nevěděl, o co jde, předběžně 

souhlasil. Konkrétně řekl: ‚Asi 

jo.‘“ Zbytek je již zcela nabíled-

ni. Z domluveného dopoledního 

termínu předehrávky litovelský 

Jan Krejčí odstoupil, partie se 

díky kolizi se soutěží družstev 

neodehrála a IM Šimáčkovi byla 

započtena porážka s odůvodně-

ním, že svoji domluvu prezen-

toval rozhodčímu turnaje pou-

ze on sám, bez svého soupeře. 

Zda má pravdu strana tvrdící, že 

pokud chtěl Pavel Šimáček hrát 

za své družstvo, neměl se hlásit 

do turnaje, který se zápasem ko-

liduje, nebo je správné dodržet 

předchozí slib, i když se to spon-

zorům a funkcionářům mého 

oddílu nelíbí, necháme na uvá-

žení čtenářů. Z velmistrovské-

ho turnaje uvádíme právě jednu 

z partií IM Pavla Šimáčka s jeho 

komentářem.

PAVEL ŠIMÁČEK (2493) 
– OLIVIER MOOR (2369)
Francouzská obrana [C07]

Mariánské Lázně 2009

Komentuje IM Pavel Šimáček

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 c5 4.Jgf3 

cxd4 5.exd5 Dxd5 6.Sc4 Dd6 

7.0–0 Jf6 8.Jb3 Jc6 9.Jbxd4 Jxd4 

10.Jxd4 a6 11.Sb3 Se7 12.c3 0–0 

13.Df3 Dc7 14.Sg5 Jd5 15.Sxe7 

Jxe7 16.Vad1 Sd7 17.Vd2 Jc6 

18.Vfd1 Ja5

Protože jsem na vytouženou 

normu opět nedosáhl, předvedu 

čtenářům Šachového týdeníku 

trochu netradičně svou rozho-

dující prohru. Myslím, že může 

být vhodně použita jako příklad 

správné obrany. Po celkem vy-

dařeném zahájení jsem se ocitl 

na rozcestí, na kterém jsem strá-

vil kolem 30 minut, abych se pak 

bohužel vydal špatnou cestou.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+pwql+pzpp'
6p+-+p+-+&
5sn-+-+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+LzP-+Q+-#
2PzP-tR-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

19.Sc2?! Správné bylo „zůstat 

v klidu“ a pokračovat pozičně 

19.Dg3 Dxg3 20.hxg3 Se8 (20…

g6!?) 21.Jf3 Jxb3 22.axb3 f6 

23.Vd6 e5 24.Jd2, s malinka-

tou výhodou bílého. Já jsem ale 

potřeboval vyhrát, tak jsem to 

„riskl“. 

19…Jc4 20.Sxh7+? Důsledné 

a špatné. Výhodu pořád ještě dr-

želo 20.Ve2 Jxb2 21.Sxh7+ Kxh7 

22.Vxb2 To ale nebyl můj záměr. 

20…Kxh7 21.Dh5+ Kg8 22.Jf3 

Tak jsem si to představoval – čer-

nému visí střelec na d7 a zároveň 

hrozí extremně nebezpečné Jg5. 

Co má tedy černý dělat? 

Pavel Šimáček na velmistrovskou normu 
nedosáhl.

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
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+pwql+pzp-'
6p+-+p+-+&
5+-+-+-+Q%
4-+n+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-tR-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
22…Vfd8! Nejlepší řešení. Chy-

bou by bylo 22…Jxd2? 23.Jg5 Vfd8 

(23…Vfe8? 24.Dxf7+ Kh8 25.Dh5+ 

Kg8 26.Vxd2 De5 27.Dh7+ Kf8 

28.Jf3! Dc7 29.Dh8+ Kf7 (29…Ke7 

30.Dxg7+ Kd8 31.Je5 Ve7 32.Df6+-) 

30.Vxd7+ Dxd7 31.Je5++-) 24.Dxf7+ 

Kh8 25.Dg6 Kg8 26.Dh7+ Kf8 

27.Dh8+ Ke7 28.Dxg7+ Kd6 29.Jf7+ 

Kc6 30.Vxd2 Se8 31.Jxd8+ Vxd8 

32.Dxc7+ Kxc7 33.Vxd8 Kxd8 34.g4 

s koncovkou, kterou černý možná 

udrží a možná taky ne. O něco lep-

ší bylo 22…Sc6 23.Jg5 Se4! 24.Jxe4 

(Mnou plánované 24.Vd7 vázne 

na 24…Df4 25.V7d4 Sg6!) 24…Jxd2 

a bílý musí vynutit remízu věčným 

šachem po 25.Jf6+ 

23.Jg5 Se8! Tento poměrně jed-

noduchý postup mi při mém 

19.tahu uniknul – byl jsem příliš 

zabrán variantami po 22…Jxd2. 

Jen doplním 23…Sc6?? 24.Vxd8+ 

Vxd8 25.Vxd8+ Dxd8 26.Dxf7+ 

Kh8 27.Dh5+ Kg8 28.Dh7+ Kf8 

29.Jxe6++-; a 23…Df4?? 24.Vxd7 

Vxd7 25.Vxd7 Dc1+ 26.Vd1+- 

24.Vd4 Vxd4 25.Vxd4 Vd8 Nyní je 

pozice ve všech variantách ztracena, 

bílý doplácí na slabou první řadu. 

26.Vh4 [26.Dh7+ Kf8 27.Dh8+ Ke7 

28.Dxg7 De5 je beznadějné stejně 

jako 26.Dh7+ Kf8 27.Jxe6+ fxe6 

28.Dh8+ Kf7! 29.Dh5+ Kg8]

26…Kf8 27.Jh7+ [27.Jxe6+ fxe6 

28.Dh8+ Ke7 29.Dxg7+ Sf7 

30.Dg5+ Kd7 31.Vd4+ Jd6–+] 

27…Ke7 28.Dg5+ Kd7 29.b3 Kc8 

30.g3 Je5 31.De3 Sc6 0–1

V obou mistrovských turnajích byly 

splněný pouze dvě normy, obě pak 

v tom s označením B2. Tam trium-

foval zambijský mezinárodní mis-

tr Amon Simutowe (2485) s osmi 

a půl bodem z jedenácti partií. Hr-

dinou turnaje byl však bezesporu 

teprve jedenáctiletý ruský šachista 

Grigorij Oparin (2189). Ani jediná 

z jeho partií neskončila smírem, 

jako jediný dokázal porazit vítěze 

turnaje a osm z jedenácti pro něho 

znamenalo splnění normy mezi-

národního mistra! S výsledkem 

turnaje bude rozhodně spokojena 

také Kristýna Havlíková (2172). 

Páté místo v turnaji, ve kterém byla 

nasazena jako jedenáctá a pět a půl 

získaných bodů pro ni znamená 

připsání normy ženské mezinárod-

ní mistryně. V „áčkovém“ IM tur-

naji se ze splněné normy nakonec 

neradoval nikdo, i když zejména 

frýdecko-místecký Vojtěch Rojíček 

měl na splnění balu našlápnuto ve-

lice dobře. Po vynikajícím startu, 

kde získal pět bodů ze šesti partií, 

mu ale forma nevydržela a dvě po-

rážky znamenaly konec nadějím. 

Náplastí na nesplněnou normu mu 

tak alespoň může být první místo 

díky lepšímu pomocnému hodno-

cení před německým FM Uwe Ker-

setenem (2259).

V otevřeném turnaji triumfoval 

Polák Daniel Sadzikowski (2195) 

před Němcem Adamem Hantakem 

(2115) a Rusem Jevgenijem Golc-

manem (2299). Na obhájce loňské-

ho prvenství a nejvýše nasazeného 

Jana Turnera (2374) zbylo až čtvrté 

místo. 

Václav Pech

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

Kristýna Havlíková
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GM Vasilij Ivančuk: „Prohry musí člověk 
brát tak, jak přicházejí.“

Chladné podnebí přímořského 

Wijk aan Zee skutečně favoritům 

vůbec nepřeje. Magnus Carlsen 

prozatím nedokázal zvítězit ani 

v jediné partii a s padesátiprocent-

ním ziskem se dělí s velmistry Ja-

nem Smeetsem (2601), Loekem 

Van Welym (2625), Gatou Kam-

skym (2725) a Michaelem Adam-

sem (2712) o šesté až desáté místo. 

Alexandr Morozevič je se dvěma 

a půl bodem dokonce poslední 

a Vasilije Ivančuka vynesla z před-

poslední příčky tabulky až jeho vý-

hra v osmém kole nad svým kraja-

nem Sergejem Karjakinem (2706). 

Ukrajinský velmistr se však může 

radovat alespoň z toho, že jej ko-

mise zprostila obvinění z vyhýbá-

ní se dopingu, a FIDE tak upustí 

od plánovaných sankcí. Sám Ivan-

čuk není ze svého výsledku proza-

tím nijak rozezlen. „Prohry musí 

člověk brát tak, jak přicházejí. 

Když se mi v turnaji nedaří, tak to 

pro mě není v žádném případě po-

hroma,“ říkal ukrajinský velmistr 

s tím, že pro něho jsou šachy sami 

o sobě mnohem důležitější než vý-

sledky jednoho turnaje. „Jak to, že 

od šachů odešel Kasparov,“ ptal se 

Vasilij Michailovič překvapeného 

Nigela Shorta v průběhu společ-

ného sledování jedné z končících 

partií letošního turnaje a vysvět-

lení, že byl exmistr světa již svě-

tem šachu unaven a těžko hledal 

motivaci, nedovedl pochopit. „Tak 

proč nezačal třeba hrát jiné zahá-

jení?“ ptá se opět udiveně Ivančuk. 

„Copak v šachu existuje jenom si-

cilská? Mohl klidně začít studovat 

a hrát francouzskou!“ Mohl, ale 

je zjevné, že nesdílel Ivančukovo 

plné a naprosté oddání šachové 

hře. A navíc, jak poznamenal an-

glický velmistr, „Kasparov kromě 

šachu také miloval vítězství a ne-

mohl se již nadále věnovat hře s pl-

nou energií, když věděl, že tím nej-

lepším již moc dlouho nebude.“ 

Nástup mladé generace plně potvr-

dilo úvodní kolo turnaje, ve kterém 

bílými vždy perfektně připravený 

Sergej Karjakin narazil na druhé-

ho nasazeného hráče turnaje Ale-

xandra Morozeviče.

SERGEJ KARJAKIN (2706) 
– ALEXANDR MOROZEVIČ (2771) 
Sicilská obrana [B48]

Wijk aan Zee 2009

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jc6 5.Jc3 Dc7 6.Se3 a6 7.Dd2 Jf6 

8.0–0–0 Se7 V pátém kole pokra-

čoval proti Karjakinovi Daniel 

Stellwagen raději 8…Sb4, ale ani 

v této partii se mu nedařilo o nic 

lépe než Morozevičovi.

9.f3 0–0 10.g4 b5 11.g5 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-wqpvlpzpp'
6p+n+psn-+&
5+p+-+-zP-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzPPwQ-+-zP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
11…Je8 S rozehranou variantou 

mají oba hráči, jak je vidět z ná-

sledujících ukázek, svoje bohaté 

zkušenosti. 

CORUS 2009

ÁČKU VLÁDNE SERGEJ MOVSESJAN
pokračování ze strany 1

Pořadí po 8. kole – turnaj A:
1. Movsesjan, Sergej SVK (2751) 5

2. Aronjan, Levon ARM (2750) 4,5

3. Radžabov, Tejmur AZE (2761) 4,5

4. Dominguez, Lenier CUB (2717) 4,5

5. Karjakin, Sergej UKR (2706) 4,5

6. Carlsen, Magnus NOR (2776) 4

7. Smeets, Jan NED (2601) 4

8. Van Wely, Loek NED (2625) 4

9. Adams, Michael ENG (2712) 4

10. Kamsky, Gata USA (2725) 4

11. Stellwagen, Daniel NED (2612) 3,5

12. Ivančuk, Vasilij UKR (2779) 3,5

13. Wang Yue CHN (2739) 3,5

14. Morozevič, Alexandr RUS (2771) 2,5

Pořadí po 8. kole – turnaj B:
1. Short, Nigel ENG (2663) 5,5

2. Volokitin, Andrej UKR (2671) 5

3. Motylev, Alexandr RUS (2676) 5

4. Navara, David CZE (2638) 4,5

5. Caruana, Fabiano ITA (2646) 4,5

6. Vallejo Pons, Francisco ESP (2702) 4,5

7. Kasimdžanov, Rustam UZB (2687) 4,5

8. Jefi menko, Zachar UKR (2688) 4

9. L Ami, Erwin NED (2603) 4

10. Šašikiran, Krišnan IND (2711) 3

11. Werle,Jan NED (2607) 3

12. Hou Yifan CHN (2571) 3

13. Reindermann. Dimitry NED (2549) 3

14. MEcking, Enrique BRA (2567) 2,5

Pořadí po 8. kole – turnaj C:
1. Hillarp Persson, Tiger SWE (2586) 6

2. So, Wesley PHI (2627) 5

3. Gupta, Abhijeet IND (2569) 4,5

4. Holzke, Frank NED (2524) 4,5

5. Bosboom, Manuel NED (2418) 4,5

6. Howell, David ENG (2622) 4,5

7. Harika, Dronavalli IND (2473) 4

8. Giri, Anish RUS (2469) 4

9. Nijboer, Friso NED (2560) 3,5

10. Bitalzadeh, Ali NED (2400) 3,5

11. Pruijssers, Roeland NED (2444) 3,5

12. Leon Hoyos,Manuel MEX (2542) 3

13. Romanišin, Oleg UKR (2533) 3

14. Iturrizaga, Eduardo VEN (2528) 2,5
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12.h4 S jinými pokračováními ne-

měl ruský velmistr v minulosti žád-

né problémy. 12.Sf4 Je5 13.Sxe5 

Dxe5 14.f4 Dc7 15.e5 d6 s dobrou 

pozicí černého viz partie Motylev-

-Morozevič, Lugo 2007. Dobře stál 

Alexandr Morozevič i po výměně 

na c6 12.Jxc6 dxc6 13.h4 (13.f4 Jd6 

14.Dd4 Jb7 15.Db6 Dxb6 16.Sxb6 

e5 s rovnou hrou podle partie Ga-

šimov-Morozevič, Dagomys 2008) 

13…e5 14.Df2 Se6 15.Sh3 Sxh3 

16.Vxh3 Jd6 Lékó-Morozevič, 

Moskva 2008. 

12…Je5 13.Kb1 Okamžitý šturm 

obranných valů kolem černého 

krále zahájil před časem právě 

s Alexandrem Morozevičem jiný 

z účastníků letošního áčka, Ku-

bánec Lenier Dominguez, když 

zahrál 13.h5. Ale černý nalezl do-

statečně účinný protijed, když po-

kračoval 13…Sb7 14.g6 Vc8 15.Kb1 

b4 16.Ja4 Jxf3! 17.Jxf3 Sxe4 18.Jb6 

Sxf3 19.Jxc8 Dxc8 20.Dxd7 Dxd7 

21.Vxd7 Sxh1 22.gxh7+ Kxh7 

23.Sd3+ Kg8 24.Vxe7 Jf6 s remí-

zou v partii Domiguez-Morozevič, 

Sarajevo 2008. A Sergej Karjakin se 

takovému výsledku chtěl vyhnout. 

Proto volí nejprve profylaktický 

tah králem a posléze přemisťuje 

dámu na pole g2..

13…Sb7 14.h5 Vc8 15.Dg2 b4 

16.Ja4 

XABCDEFGHY
8-+r+ntrk+(
7+lwqpvlpzpp'
6p+-+p+-+&
5+-+-sn-zPP%
4Nzp-sNP+-+$
3+-+-vLP+-#
2PzPP+-+Q+"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy
16…f5 Teď by byla Morozevičova 

předchozí reakce 16…Jxf3 zcela 

nesmyslná, protože bílý má k dis-

pozici tah 17.Jxf3 Sxe4 18.Sd3! 

„V pozici vzniklé na šachovnici 

po 16. tahu má bílý prostorovou 

převahu a jeho pěšci jsou připra-

veni vybombardovat postavení 

soupeřova krále. Protihra černého 

však zdaleka nemá tak jasné ob-

rysy.“ IM Notkin 

17.gxf6 Jxf6 Možná stálo za úva-

hu okamžité braní 17…Sxf6!?, 

i protože bílý nemůže hrát přímo-

čaré 18.f4? pro 18…Jg4 19.Dxg4 

Sxd4–+ 

18.Sd3 Karjakin se nebojí výměny 

svého bělopolného střelce, proto-

že pak by se jeho krytý pěšec na e4 

stal velice silnou výspou kontro-

lující výdobytky bílého v centru 

šachovnice. S takovou kontrolou 

centra by se mohl bílý klidně vě-

novat spřádání útočných plánů 

na královském křídle spojených 

s polootevřeným sloupcem „g“. 

18…Vf7 19.b3 Vcf8 20.Vdg1 Je8 

Jezdec se vrací na pole e8, a tím 

pádem se vzdává plánovité reakce 

na postup f3-f4 (Jg4). 

21.Vh3 Okamžité 21.f4 by ale 

mohlo narazit na vynalézavé 21…

Vxf4!? 22.Sxf4 Vxf4 a černý dostá-

vá za kvalitu solidní kontrolu nad 

černými poli. 

21…Sf6 22.Jb2 [22.h6!? g6 

23.Dd2 Jxd3 24.cxd3 a5 25.Vc1 

Db8 26.Je2 s dalším možným po-

stupem bílých pěšců „f“ nebo „d“ 

a malou výhodou na straně ukra-

jinského velmistra.] K rovné hře 

pravděpodobně vede 22.f4!? Jxd3 

23.cxd3 Dd6 24.Jc2 Dxd3 25.Jc5 

Db5 26.Jxb7 Dxb7 27.Sc5 Se7 

28.Sd4 Sf6=

XABCDEFGHY
8-+-+ntrk+(
7+lwqp+rzpp'
6p+-+pvl-+&
5+-+-sn-+P%
4-zp-sNP+-+$
3+P+LvLP+R#
2PsNP+-+Q+"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy
22…Jc6? Rozhodující chyba, kte-

rá Karjakinovi odblokovává dů-

ležité pole e5 a to dovolí bílému 

otevřít svému střelci i vražednou 

diagonálu b1–h7 a to se černému 

stane osudným. Správné bylo 

vyvést jezdce z neatraktivní po-

zice na poli e8 prostřednictvím 

22…Jd6 23.h6 (Okamžitá snaha 

o uvolnění pole e5 prostřednic-

tvím 23.f4 je spojena se svolením 

k výměně důležitého bělopolného 

střelce, který pak bude bílému 

v dalším průběhu chybět. 23…

Jxd3 24.cxd3 Jb5 25.Jxb5 axb5 

26.h6 g6 by měl mít černý dob-

ré možnosti protihry.) 23…g6 

24.Dh2 Vc8 s nejasnou hrou. 

23.Jxc6 Dxc6 Po braní střel-

cem 23…Sxc6 24.Jc4 d5 25.exd5 

exd5 26.h6 Kh8 27.hxg7+ Vxg7 

28.Vxh7+ Vxh7 29.Sxh7 Dxh7 

(29…Kxh7?? 30.Dh3+) 30.Vh1 

dxc4 31.Vxh7+ Kxh7 32.Dh3+ 

Kg6 33.Dg4+ Kh7 34.Df5+ 

Kg7 35.Dc5 Sd7 36.Sh6+ Kxh6 

37.Dxf8+ by měla být bílá dáma 

při nekoordinovanosti černých 

být pádným argumentem pro dů-

vod k optimismu. 24.Jc4 Vyhrává 

také okamžité 24.e5 Sxe5 25.Jc4 

Dc7 26.h6 Kh8 27.Sxh7+- 

24…d5 Morozeviče by neza-

chránilo ani 24…Sc3 25.Ja5 Dc7 

26.Jxb7 Dxb7 27.e5 Sxe5 28.h6 g6 

29.Sxg6!+- 

25.exd5 exd5 26.h6 1–0

K naší velké radosti je na samo-

statném prvním místě s půlbo-

dovým náskokem velmistr Mov-

sesjan. V loňském B-turnaji se 

mu podařilo suverénně zvítězit 

a myšlenka na další vítězství se 

Alexandr Morozevič si nepřivezl do Wijk 
Aan Zee oslnivou formou.
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jemu i jeho početné skupině fa-

noušků jistě opět vkrádá do hlav. 

V následujících kolech to ale 

bude mít velice těžké. Klíčovými 

budou pravděpodobně zejména 

partie s Tejmurem Radžabovem 

(2761) a Sergejem Karjakinem, 

které ho čekají v devátém a dva-

náctém kole. Jednoduchý rozhod-

ně nebude také duel černými fi -

gurami s Američanem Kamskym. 

Na rozdíl od Sergeje čeká Levo-

na Aronjana (2750) pouze jedna 

partie s přímým konkurentem 

a to černými v jedenáctém kole 

s Kubáncem Lenierem Perezem 

Dominguezem (2717) a nejlep-

ší pozici, alespoň papírově, má 

zřejmě Tejmur Radžabov. Toho 

kromě vzájemné partie s velmis-

trem Movsesjanem čekají tři sou-

boje s hráči konce tabulky, mezi 

nimiž je ale například nevyzpyta-

telný Alexandr Morozevič…

Klid ohledně čela tabulky nevlád-

ne ani ve druhém turnaji. Tam 

má k opětovnému postupu mezi 

elitu prozatím nejblíže Angličan 

Nigel Short (2663). Pět a půl 

bodu z osmi kol mu dává drobný 

náskok před zbytkem startovního 

pole, které je ale mimořádně vy-

rovnané. Ještě devátý hráč pořadí 

Erwin L´Ami (2603) má na dru-

hého Andreje Volokitina (2671) 

ztrátu pouhého jednoho bodu! 

Nás těší, že mezi těmito hráči 

majícími šance zasáhnout do po-

řadí na prvním místě je i česká 

jednička, velmistr Navara (2638). 

David hraje velice bojovně, útoč-

ně, střídá úspěchy s neúspěchy, 

ale jeho hra se rozhodně musí 

líbit! O tom, že v komplikované 

pozici s iniciativou na své stra-

ně může velmistr Navara porazit 

prakticky kohokoli, se přesvědčil 

i jeden ze dvou „sedmistovkařů“ 

turnajového béčka, Španěl Fran-

cisco Vallejo Pons (2702).

FRANCISCO VALLEJO PONS (2702) 
– DAVID NAVARA (2638) 
Grunfeldova indická obrana [D70]

Wijk aan Zee 2009

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.f3 Bílý volí mož-

ná trochu netakticky variantu, se 

kterou máme v našich zeměpis-

ných šířkách bohaté zkušenosti. 

Za „Vallejovu“ stranu ji velice čas-

to rozehrává pardubický „novo-

borák“ Viktor Láznička, a naopak 

černými fi gurami s ní má zkuše-

nosti někdejší Davidův trenér, vel-

mistr Vlastimil Jansa. Ten navíc 

naší jedničce se zahájeními stále 

aktivně pomáhá… 

3…d5 4.cxd5 Jxd5 5.e4 Jb6 

6.Jc3 Sg7 7.Se3 0–0 8.Dd2 Jc6 

9.0–0–0 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-zppvlp'
6-snn+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-wQ-+PzP"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

9…f5! Pravděpodobně slabším 

pokračováním je dříve „povin-

ná“ reakce prostřednictvím tahu 

9…e5?! 

10.h4 Se štěstím se v souboji 

z prominentním „Grunfeldov-

cem“ nesetkal Alexandr Motylev, 

když zvolil tah 10.e5 a po 10…

Jb4 11.Jh3 Se6 12.Kb1 Dd7 13.Jf4 

Sf7 14.a3 a5!? 15.d5 Sxe5 16.axb4 

axb4 17.Jb5 Va5 se se zlou 

potázal, jak ukazuje další průběh 

partie. 18.Sxb6 cxb6 19.Dxb4 

Vfa8 20.Vd4 Sxd4 21.Dxd4 Va1+ 

22.Kc2 Vxf1 23.Vxf1 Dxb5 24.Vc1 

Vd8 25.De5 Sxd5 26.Jxd5 Vxd5 

27.De6+ Kf8 28.Dc8+ Kf7 0–1 Mo-

tylev,A (2647)-Svidler, P (2728), 

Wijk aan Zee 2007 

10…fxe4 11.h5 gxh5 12.Vxh5 

Sf5 13.Vg5 Sg6 14.Jxe4 Po tahu 

14.Se2 výrazně zesílil hru čer-

ných figur Ruslan Ponomarjov, 

který proti Viktoru Lázničkovi 

v Karlových Varech po tazích 

14…e5 15.d5 Jd4 16.fxe4 c6 

17.dxc6 Jxc6 (v partii mezi Vlas-

timilem Jansou a Viktorem Láz-

ničkou neuspěl černý s pěšcovým 

braním 17…bxc6 když po 18.

Jf3 De7 19.Jh4 Vad8 20.Sd3 Vd6 

21.Jf5 Sxf5?!) 22.exf5 získal bílý 

převahu, kterou ve dvacátém 

devátém tahu proměnil v zisk 

celého bodu. Láznička,V (2596)-

Jansa,V (2521),2006) 18.De1 

Df6 19.Dg3 zahrál silné 19…Jd4! 

(19…Vad8 Láznička,V (2608)-

Krasenkow,M (2661), Ostrava 

2007) 20.Sh5 Sxh5 21.Vxh5 Vac8 

22.Kb1 Vxc3 23.bxc3 Ja4 24.Sxd4 

exd4 25.Kc2 Df7 26.Vxd4 Dxa2+ 

27.Kd3 Db1+ 28.Kd2 Db2+ 0–1 

Láznička,V (2594)-Ponomarjo-

v,R (2706), Karlovy vary 2007. 

14…e5 15.d5 Jd4 16.Jc3 c6 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-+-vlp'
6-snp+-+l+&
5+-+Pzp-tR-%
4-+-sn-+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-wQ-+P+"
1+-mKR+LsN-!
xabcdefghy

17.dxc6? Bílý měl rezignovat 

na svoje labužnické chutě a za-

měřit se místo pěšcových hodů 

raději na dokončení vývinu. 

Po 17.Sd3 cxd5 18.Sxg6 hxg6 

19.Vxg6 Jc4 stojí černý sice ve-

lice dobře, ale rozhodně partie 

Ve Wijk Aan Zee máme ještě jedno zastou-
pení, mezinárodního rozhodčího Pavla 
Votrubu.
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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

nebude „jednobrankovkou“ jako 

po Vallejově sedmnáctém tahu. 

17…Dc7 18.cxb7 Vab8 19.f4 

Jak nebezpečnou fi gurou může 

být černý střelec na g6, ukazu-

je například varianta 19.Sa6 Jd5 

20.Jge2 Jb4 s výhodou černého, 

a tak vůbec nebude od věci zvážit 

jeho likvidaci i za cenu oběti kva-

lity 19.Vxg6. Po 19…hxg6 20.Sa6 

ale může černý kvalitu vrátit 20…

Vxb7 (ale také nemusí.Dobře vy-

padá 20…Jd5!? ) 21.Sxb7 Dxb7 

22.Dd3 Vc8 má černý za pěšce 

nebezpečnou iniciativu. 

19…Vfd8 20.fxe5 Lepší není ani 

pokračování 20.Sd3 pro 20…Sxd3 

(20…Jb3+ 21.axb3 Vxd3) 21.Dxd3 

Ja4 a iniciativa na dámském kříd-

le dává černému jasnou výhodu. 

Bílého pěšce na b7 nezachrání 

také 20.Sa6, protože má černý 

po odběru kvality pomocí 20…

Je6 21.De2 Vxd1+ 22.Dxd1 Jxg5 

23.fxg5 k dispozici tah 23…Se4 

který mu dává výhodu. 

20…Je6 21.De2 Vxd1+ 22.Dxd1 

Jxg5 23.Sxg5 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zpPwq-+-vlp'
6-sn-+-+l+&
5+-+-zP-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-+P+"
1+-mKQ+LsN-!
xabcdefghy

23…Sxe5 Jedinou možnou kom-

penzací za ztracenou kvalitu by 

mohlo být udržení a opevnění 

pěšce na b7.

24.Sa6 Sxc3 25.Db3+ Jd5 Dob-

ré je pochopitelně také 25…Sf7 

26.Dxc3 Jd5 27.Dxc7 Jxc7 28.Sd3 

Sxa2 a černý stojí lépe. 

26.Dxd5+ Ani po 26.bxc3 bílý 

svého pěšce neudrží. Černý pře-

staví svoje fi gury a vyžene bílého 

střelce z a6, čímž zápletka skončí 

a bude se hrát jenom na jeden vý-

sledek. 26…Sf7 27.Je2 (nepomáhá 

pochopitelně 27.c4 Dd6 28.cxd5 

Dxa6 29.Jf3 Vxb7–+) 27…Dc6 

28.Da3 Jb4 (ke stejným výsled-

kům vede také 28…Jc7 ) Po 29.

Sf4 Dxa6 30.Dxa6 Jxa6 31.Sxb8 

Jxb8 je bílá pozice s fi gurou méně 

beznadějná. 

26…Sf7–+ 27.Df5 Sf6+ 28.Kd1 

Dd6+ 29.Kc1 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zpP+-+l+p'
6L+-wq-vl-+&
5+-+-+QvL-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+P+"
1+-mK-+-sN-!
xabcdefghy

29…Sxb2+ Bílý bojuje za ztra-

cenou věc. Jeho král bude chvíli 

připomínat fackovacího panáka, 

náš velmistr díky tomu lépe po-

staví své fi gury a nakonec spro-

vodí ze světa i pěšce na b7. Sečte-

no a podtrženo: výhra černého je 

nade všechny pochybnosti. 

30.Kxb2 Dxa6 31.Kc1 Dc6+ 

32.Kd2 Dxg2+ 33.Je2 Dd5+ 

34.Dxd5 Sxd5 35.a4 Vxb7 36.a5 

Kf7 37.Se3 Vb2+ 38.Ke1 a6 

39.Sb6 h5 40.Jf4 Sf3 41.Jd3 Ve2+ 

42.Kf1 h4 43.Sd4 Sh5 44.Sf2 h3 

45.Jf4 h2 0–1

V dalších bojích nemá náš ša-

chista špatné vyhlídky. Zatímco 

Nigela Shorta čeká měření sil 

prakticky s kompletní turnajo-

vou špičkou bude náš velmistr 

čelit nejvýše nasazenému Krišna-

nu Šašikiranovi (2711), kterému 

se ale ve Wijku nedaří, a kromě 

něho také dvěma posledním hrá-

čům tabulky, domácímu Dimi-

trijovi Reidermannovi (2549) 

a šachové legendě Brazilci Enri-

quemu Meckingovi (2567).

Václav Pech

foto: Fred Lucas
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KALENDÁRIUM
16. 1.–1. 2. 2009 

Wijk aan Zee. CORUS 2009. Tři 

uzavřené turnaje a FIDE open. 

V nejsilnějším turnaji bude v krát-

ké době podruhé za sebou bojovat 

v té nejlepší společnosti velmistr 

Movsesjan a B-turnaj proběh-

ne za účasti velmistra Davida 

Navary.

www.coruschess.com

24.–31. 1. 2009

Kecskeméth (Maďarsko). Inter-

national FIDE round robin tour-

naments. Série mezinárodních 

uzavřených turnajů s možností 

zisku titulu IM. V každém turna-

ji 10-12 hráčů, časová kontrola 

40 tahů za 2 hodiny a jedna hodina 

na dohrání.

Tamas Erdelyi

postmaster@caissa.t-online.hu

www.caissachessbooks.com

27. 1.–5. 2. 2009 

Gibraltar. Gibtelecom Gibraltar 

Chess Festival 2009. Hraje se de-

setikolový open s účastí velmistrů 

Gašimova, Svidlera a Nakamury, 

pětikolový challenger určený pro 

hráče s ratingem do 2250 a taktéž 

pětikolový amatérský turnaj ome-

zený maximálním ratingem 1850.

manuelweeks@gmail.com

www.gibraltarchesscongress.com 

30. 1. 1937

Sedmdesáté druhé narozeniny 

oslaví desátý mistr světa Boris Va-

siljevič Spasskij. Velmistra Spas-

ského jsme mohli před nedávnem 

přivítat i v České republice když 

nejprve v Praze přednesl před-

nášku o nejdramatičtějších oka-

mžicích své kariéry a v Karlových 

Varech pak následně sehrál simul-

tánku v hotelu Carlsbad Plaza.

30. 1. – 9. 2. 2009 

Moskva. Moscow Open 2009. Švý-

carský systém na 9 kol s cenovým 

fondem 7 milionů rublů. Tempo 

hry 105 minut na partii s přídavkem 

30 sec. za každý provedený tah.

Alexandr Kostjov

iscu@mail.ru

www.moscowchessopen.ru/

2. 2. 1923 

Osmdesáti šesti let se dožívá jeden 

z nejsilnějších světových šachistů 

druhé poloviny 20. století, několi-

kanásobný účastník turnaje kandi-

dátů, šachový gentleman, velmistr 

Svetozar Gligorič.

5. 2. 1956

V Paříži ve věku nedožitých 69 let 

zemřel vynikající šachista, žur-

nalista a autor spousty šacho-

vých aforismů velmistr Savely 

Tartakower. 

6.–8. 2. 2009 

Řím (Itálie). Winter Week-End. 

Švýcarský systém na 5 kol tem-

pem 90 minut na 40 tahů a 15 mi-

nut na dohrání partie s přídavkem 

30 sekund za každý tah.

Giovanni Luna

tel.: 0039-06-44233945

accademiascacchi@email.it

www.accademiascacchistica.gilda.it.

7. 2. 1892

Karel Opočenský 
V Praze se před sto 

sedmnácti lety na-

rodil šachový mi-

str a reprezentant 

Československa 

na mnoha olym-

piádách Karel 

Opočenský.

7.–8. 2. 2008

Extraliga České republiky. 

V sobotním kole čekají na naše 

fanoušky zápasy ŠK SK Zlín - ŠK 

Zikuda Turnov, A64 VALOZ Gry-

gov - 1. Novoborský ŠK, ŠK Mahr-

la Praha - RC Sport Pardubice , TJ 

Bohemians Praha - Space“ Poštov-

ní spořitelna“, Beskydská šachová 

škola Frýdek-Místek - TŽ Třinec A, 

ŠK GEOFIN Ostrava - TŽ Třinec B 

a v neděli pak budou diváci svěd-

ky soubojů 1. Novoborský ŠK - ŠK 

SK Zlín, ŠK Zikuda Turnov - A64 

VALOZ Grygov , Space“ Poštovní 

spořitelna“ - ŠK Mahrla Praha, RC 

Sport Pardubice - TJ Bohemians 

Praha, TŽ Třinec B - Beskydská 

šachová škola Frýdek-Místek, TŽ 

Třinec A - ŠK GEOFIN Ostrava. 

7.–17. 2. 2009

Budapešť (Maďarsko). First Sa-

turday. Další ze série uzavřených 

turnajů s možností splnění norem 

velmistra a mezinárodního mistra. 

Tempo hry 120 minut na partii 

s přídavkem třiceti sekund za kaž-

dý provedený tah.

Nagy László

tel./fax: (36-1)-263-2859

mobil:(36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

7. 2. 1959

Padesáté narozeniny oslaví pro-

stějovský velmistr, sběratel ša-

chových knih a majitel největšího 

domácího obchodu se šachovou 

literaturou Karel Mokrý.

7.–14. 2. 2009 

Linz (Rakousko). 15. ročník Lienz 

Open 2009. Švýcarský systém, 

9 kol tempem 2 hodiny na 40 tahů 

a hodina na dohrání partie.

Schachklub Volksbank Lienz

tel.: 0043 4855 8978

g.weiler@aon.at

www.schachklub-lienz.at/open
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