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KDO PŘEBIJE BULHARY?

Gata Kamsky  
FIDE hledá možné 

pořadatele zápasu 

o právo vyzvat 

mistra světa k boji 

o titul mezi Gatou 

Kamským a Vese-

linem Topalovem. 

Prozatím obdržela 

světová šachová federace pouze 

nabídku z Bulharska. Ta ovšem 

obsahuje nabídku cenového fondu 

pouze ve výši 150 000 USD, a tak 

se FIDE obrátila do světa se žádos-

tí o další nabídky.

„Pokud do 11. dubna obdržíme 

nabídku s čistým cenovým fondem 

minimálně čtvrt miliónu dolarů ze 

zemí mimo Bulharsko, Spojené státy, 

Rusko a Španělsko, pak se bude zápas 

hrát v té zemi, která učinila nejvyšší 

nabídku,“ říká se v ofi ciálním doku-

mentu FIDE. Pokud by taková nabíd-

ka byla doručena z vyjmenovaných 

zemí, pak by byla nejprve požádána 

bulharská strana o navýšení cenové-

ho fondu k dorovnání nabízené část-

ky. Pokud by k tomu nedošlo, zápas 

by se konal v zemi s nejvyšší nabíd-

kou. Když ovšem v Elistě žádnou 

vyšší nabídku  nedostanou, bude se 

hrát zápas s dosavadním cenovým 

fondem v Bulharsku.

ZLATO ČESKÝCH SENIORŮ

Josef Přibyl  
První účast našich 

barev na mistrov-

ství Evropy družs-

tev seniorů přines-

la velký úspěch.

České seniorské 

družstvo ve složení 

GM Vlastimil Jan-

sa (2486), GM Jiří Lechtýnský 

(2422), IM Josef Přibyl (2367), IM 

Jindřich Trapl (2337) a IM Jan Siko-

ra-Lerch (2260) získalo  v Drážďa-

nech zlaté medaile. V posledním 

devátém kole zvítězili se St. Peters-

burg, a uchovali si tak jednobodobý 

Allan Reiss a jeho kolegové z lékařské fakulty Stanfordovy univerzity 

testovali, jak mozek mužů a žen reaguje na počítačové hry. Ukázalo se, 

že u mužů jsou v průměru více aktivovány ty části mozku, které se spo-

jují se slastným pocitem odměny.

Údajně jde o první výzkum tohoto druhu, který by byl 

spojen přímo se sledováním procesů odehrávajících se 

v mozku. Studie konkrétně analyzovala mozkovou 

aktivitu dobrovolníků pomocí fMRI (funkční 

zobrazování magnetickou rezonancí). Dobrovolníci 

měli v rámci hry klikat na míčky pohybující se na 

obrazovce. Muži a ženy však na míčky klikali jiným způ-

sobem. Muži hráli hru, jako by byla teritoriální, a kromě klikání na míčky v ní 

šlo také o zisk/ovládání určitého území. Fakt je, že teritorialitu si spojujeme 

spíše s vlastnostmi mužů, ať už je to dáno biologicky či kulturně.

Pokračování na straně 2

NEUROLOGIE
KDE JSOU V MOZKU CENTRA ŠACHOVÉ ODMĚNY?
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ROZLUČKA 
S BOBBY FISCHEREM

Bobby Fisher

Přátelé nedávno 

zesnulého jede-

náctého mistra 

světa připravují 

na nadcházející 

sobotu vzpomín-

kovou akci, která 

by měla proběh-

nout v malém venkovském chrá-

mu Laugardaelakirkja ve farnosti 

Floahreppur v jižním Islandu. 

„Bude to sice slavnostní, ale záro-

veň i skromný obřad,“ říká Einar 

S. Einarsson, hlava společnosti 

RJF Group, která pomohla přivést 

jednoho z nejslavnějších šachistů 

všech dob na Island.  Mezi pozva-

nými hosty jsou například John 

Bosnitch, který pomáhal Fischero-

vi při jeho japonské anabázi, 

a i jeho velký soupeř, desátý mistr 

světa Boris Spasskij. „V posledních 

dvou letech jsme si byli velice blíz-

cí. Bobby nebyl jenom můj přítel, 

byl pro mě téměř bratrem, a proto 

se z této ztráty stále nemohu vzpa-

matovat,“ řekl Boris Spasskij po 

Fischerově úmrtí. „Je zajímavé, že 

jsme se za šachovnicí tvrdě prali, 

ale po partiích byly naše vztahy 

přátelské. Dokonce i když mě Bob-

by v Reykjavíku porazil. Ten zápas 

jsem vůbec hrát nemusel. Mohl 

jsem hned dvakrtát odjet domů, 

a titul si tak zachovat. Ale nešlo mi 

o titul, chtěl jsem o něj bojovat. 

Fischer pro mě znamenal absolut-

ní šachovou čistotu a jeho politic-

ké názory v tom nehrály žádnou 

roli,“ dokončuje Spasskij svoji 

krátkou vzpomínku.
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Reiss na základě analýzy mozko-

vých procesů tvrdí, že rozdílný způ-

sob hry se projevil i jinak. Zaměření 

mužů na teritoriální aspekt vedlo 

k tomu, že u nich docházelo k silněj-

ší aktivaci v oblasti amygdaly i dal-

ších center, jejichž aktivita odpovídá 

emocím a „odměně“. Muži tedy byli 

výsledně mnohem více motivováni 

ve hře uspět. Snad i proto mohou 

počítačovým hrám mj. také mno-

hem snáze propadnout.

Proč ale tento výzkum zmiňovat 

v šachovém časopisu? Teritoriál-

ní principy se totiž jistě uplatňují 

i v šachách: bojujeme o centrum, 

prostorovou převahu, kontrolu 

sloupců či diagonál… Zajímavé by 

tedy bylo zjistit, zda by se nějaké 

rozdíly mezi pohlavími objevily 

i zde. Experimentů lze navrhnout 

bezpočet, můžeme se třeba sou-

středit na oběti pěšce za prostoro-

vou převahu, na ochotu hrát stís-

něné, ale pevné pozice.

Ještě zajímavější je ale samot-

ný přístup spojující psycholo-

gický experiment se sledováním 

mozkové aktivity. Řadu spekula-

tivních teorií týkajících se šachů 

by snad tímto způsobem šlo posta-

vit na nějaký exaktnější základ. 

Někdo pokládá šachy primárně 

za umění, někdo za vědu a někdo 

za sport. Někdo hraje pozičně, 

někdo kombinačně, někdo se řídí 

spíše citem, jiný se snaží všechno 

propočítat. Mají tyto rozdíly 

i nějaký neurologický obraz?

Třeba jednou přijde doba, kdy 

budeme na internetu sledovat 

nejen on-line přenos partie, ale 

jako doplňková informace nám 

bude poskytován i aktuální stav 

aktivace mozkových center jednot-

livých hráčů. Z toho třeba pozná-

me, jak oba hráči zrovna pozici 

hodnotí, jak bojovně jsou naladěni 

apod. Samozřejmě lze proti této 

vizi uplatnit celou řadu námitek, 

od fi lozofi ckých (jaká je vůbec 

přesně souvislost mezi vnitřním 

prožíváním a procesy probíhající-

mi v mozku?) až po zcela faktické: 

„šachová“ informace bude nej-

spíš doprovázena šumem, v mapě 

mozku se nějak odrazí chuť právě 

pité kávy, bzučící moucha nebo 

třeba vtíravé nešachové problémy.

I tak mi ale takové výzkumy při-

jdou jako nadějné a klidně bych si 

jako dobrovolník zahrál pár partií 

s elektrodami na hlavě…

Pavel Houser

NEUROLOGIE

KDE JSOU V MOZKU CENTRA ŠACHOVÉ ODMĚNY?
pokračování ze strany 1

náskok před celkově druhým 

týmem Stiller Don Rostov. Právě 

duel s ruským týmem v pátém kole 

předznamenal úspěch českého 

týmu, když nad turnajovou jednič-

kou naši senioři zvítězili vysoko 

3:1. Podrobně se k úspěchu našich 

seniorů vrátíme v příštím čísle.

SPASSKIJ: ROZHODUJE RATING

Boris Sapsskij  
Velmistr Boris 

Spasskij považuje 

za poslední oprav-

dové šachové krá-

le Anatolije Kar-

pova a Garryho 

Kasparova. „Po 

Karpovovi a Kas-

parovovi již žádní králové nebyli. 

Objevili se pouze prezidenti 

a předsedové vlád,“ řekl Boris 

Vasiljevič v průběhu nedávno 

skončeného turnaje Moscow 

Open 2008. „V současnosti o všem 

rozhoduje rating a titul mistra 

světa už nemá ten význam, jako 

kdysi. Dnes je těžké určit toho 

nejlepšího. Je jich hned několik. 

Je jiná doba,“ dodává desátý mistr 

světa, který za největší zápas dva-

cátého století považuje zápas 

Aljechina s Capablancou. „To byl 

skutečný souboj titánů!“

RUSKO NEMÁ CARLSENA

Garry Kasparov

Bývalá sláva a do-

minance sovět-

ských a dnes rus-

kých šachistů je 

ohrožena. Říká to 

třináctý mistr svě-

ta Garry Kasparov. 

„Problém je, že 

prostě nemáme mladé šachisty 

typu Magnuse Carlsena,“ říká Kas-

parov. Zatímco na mládežnických 

mistrovstvích světa je to s Rusy 

poměrně dobré, v dalším vývoji již 

jejich hvězdy nezáří tak jasně, jak 

by si to sami Rusové představovali. 

„Stará sovětská šachová infrastruk-

tura již neexistuje a proto, aby byla 

něčím nahrazena, se neudělalo 

nic,“ hledá Garry Kimovič příčiny 

současného stavu. „Je potřeba opět 

provádět pravidelné kempy, a při-

táhnout tak mládež. V Jakutsku 

potkávám velice talentované děti, 

ale kam mají ze své vesničky jez-

dit? Kolik je bude stát lístek? Deví-

tiletí držitelé první výkonnostní 

třídy, no a co? Pak přichází čas pro 

zásah centrálních orgánů, ale ten 

nepřichází.“ uzavírá svoji úvahu 

Kasparov.

Allan Reiss
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Knihu roku volí i letos čtená-

ři serveru www.chesscafe.com. 

Až do 24. února je možné hla-

sovat pro jeden ze tří titulů, kte-

ré se dostaly do fi nále. Jimi jsou 

Barejev: From London to Elista, 

Geshon: San Luis 2005 a Silman: 

Silman’s Complete Endgame 

Course: From Beginner to Master. 

Hlasy je možné posílat na e-mail 

bookoftheyear@chesscafe.com. Vítěz 

bude oznámen 27. února 2008.

Prvním nabízeným 

titulem je kniha 

velmistra Jevgenije 

Barejeva From Lon-

don to Elista. Autor 

knihy působil jako 

sekundant Vladi-

mira Kramnika ve 

všech třech jeho vítězných zápa-

sech o titul mistra světa (Londýn 

2000, Brissago 2004 a Elista 2006) 

a provádí čtenáře zákulisním dění 

zejména z Kramnikova týmu a při-

náší podrobné analýzy všech par-

tií. Podrobnější obsah knihy je na 

linku: uscfsales.com. 

Druhým titulem, 

který aspiruje na 

nejvyšší ocenění 

za rok 2007, je kni-

ha Alika Gershona 

s příznačným náz-

vem San Luis 

2005. Skvělá tur-

najová kniha, která by se mohla 

v budoucnosti stát šachovou klasi-

kou. V knize jsou podrobně analyzo-

vány všechny partie jednoho z nejsil-

nějších turnajů nového století, který 

určil Veselina Topalova jako nového 

mistra světa. Partie nejsou analyzo-

vány pomocí změti variant, ale na-

opak s podrobným vysvětlením myš-

lenek vedoucích k provedení 

konkrétních tahů. Podrobnější obsah 

knihy je na linku: uscfsales.com. 

Poslední nomino-

vanou knihou je 

dílo Jeremy Sil-

mana: Silman’s 

Complete Endga-

me Course: From

Beginner to Master.

Jedná se o skvělý 

kurz šachových koncovek, kte-

rý doporučuje svým studentům 

řada velmistrů. „Mezinárodní 

mistr Jeremy Silman má vzácný 

talent vidět šachy nejenom ze 

své perspektivy, ale i z pohledu 

normálního klubového hráče. 

A i z toho důvodu svým žákům 

jeho knihy vždy vřele doporu-

čuji a mám od nich zpětně i ty 

nejlepší ohlasy,“ říká mezinárod-

ní velmistr Alexander Baburin. 

Podrobnější obsah knihy je na 

linku: uscfsales.com. 

Václav Pech

Mistr Opo
Hledáme: fotografi e, dopisy, partiáře a další dokumenty, 

připomínající českého šachového mistra Karla Opočenského.

Budeme vděčni za jejich zapůjčení, respektive možnost si 

je ofotit pro připravovanou knihu o mistru Opočenském. 

Případně je můžeme od Vás i odkoupit. 

Na knize, kterou vydá občanské sdružení Pražská 

šachová společnost, se autorsky podílejí velmistr 

Vlastimil Hort, spisovatel Vítězslav Houška a velmistr 

Lubomír Kaválek.

Pavel Matocha, předseda Pražské šachové společnosti

Sudoměřská 8, Praha 3, 130 00

tel: 603 861 533 • e-mail: pavel.matocha@gmail.com

CHESS CAFÉ 

VOLÍ SE KNIHA ROKU

http://uscfsales.com/item.asp?PID=2534
http://uscfsales.com/item.asp?PID=2438
http://uscfsales.com/item.asp?PID=2293
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Dvacátý čtvrtý ročník šachového 

„Wimbledonu“ má letos díky prů-

měrnému ratingu svých účastníků 

(2755,6) potřetí v historii nejvyšší 

možnou dvacátou první kategorii. 

To se v minulosti podařilo pouze 

v roce 1998, kdy ve španělském 

městečku Linares triumfoval Viši 

Anand, a následně na přelomu 

milénia v roce 2000. Tehdy se sym-

bolicky o vavříny podělili Garry 

Kasparov a Vladimir Kramnik. 

Svoje vítězství v „jednadvacítce“ 

má ale letos šanci zopakovat jenom 

indický velmistr. Odchod Kasparova 

z profesionální scény je dostatečně 

znám. Společně s Kasparovem ale 

z Linares odešla i část sponzorů, 

a tak museli jeho pořadatelé akcep-

tovat rozšíření o mexickou anabá-

zi, která rozhodně není všem po 

chuti.  Různá časová pásma, různá 

nadmořská výška a zjevně nedosta-

tečná doba pro plnou aklimatizaci 

jsou tak důvodem k neúčasti dal-

ších předních šachistů. K těm patří 

kromě Alexandra Morozeviče i dal-

ší ze zmíněných vítězů – Rus Vladi-

mir Kramnik.

I přesto je sestava letošního turna-

je výstavní. Svoje pomyslné kor-

dy zkříží mistr světa Viši Anand 

(2799), exmistr světa FIDE Veselin 

Topalov (2780) a velmistři Alexej 

Širov (2755), Péter Lékó (2753), 

Vasilij Ivančuk (2751), Levon Aron-

jan (2739), Tejmur Radžabov (2735) 

a mladý Nor Magnus Carlsen (2733). 

A právě na něho se soustředí pravdě-

podobně největší pozornost, když 

šachový svět čeká, jestli se „šacho-

vému Federerovi“, jak jej jednou oti-

tuloval“ Vladimir Kramnik, podaří 

zopakovat jeho úspěch z prvního 

superturnaje v nizozemském Wij-

ku, kde za sebou nechal i současné-

ho mistra světa Ananda.

„Magnus se velice rychle zlepšu-

je a není pochyb, že z něho bude 

skvělý šampion,“ neštří chválou 

na Carlsenovu adresu Viši Anand 

a dodává: „Na svůj věk hraje Mag-

nus neuvěřitelně vyspěle. Má 

ohromný talent.“

Za favorita celého turnaje ale indic-

ký šachista považuje jiného z osmi 

účastníků turnaje: „Pokud bych měl 

teď, před zahájením turnaje, něko-

ho jmenovat, pak je to Aronjan. 

Ten nedávno triumfoval i ve Wijku. 

Dnes není v šachu tak dominantní 

hráč, jakým býval Garry Kasparov. 

Nyní prostě musíte hrát turnaj od 

turnaje.“ Svoje šance mistr světa 

skromně nehodnotí, ale pravdou 

je, že se mu v Mexiku vždy dařilo. 

Zvítězil ve všech turnajích, které na 

horké středoamerické půdě sehrál, 

a přiznává, že má blízko i k Mexi-

čanům  a mexické kuchyni. V roz-

hovoru pro portál www.rpp.com 

poodhalil velmistr Anand i roušku 

tajemství ohledně své přípravy na 

turnaj. „Zároveň s teoretickou pří-

pravou, kterou provádím zpravidla 

odpoledne, jsem trávil každý den 

i dvě hodiny v tělocvičně. Jeden den 

jsem cvičil cviky na vytrvalost a dru-

hý den jsem se věnoval síle. A někdy 

jsem se projel i na kole,“ komentuje 

svoji přípravu nadšený fanoušek fot-

balu a celku Real Madrid.

O co zajímavější je složení turnaje, 

o to horší bylo na jeho startu vše, co 

se týkalo domovské stránky na webu, 

která byla zcela nefunkční. Nejenže 

se na ní neobjevily on-line přenosy 

partií prvního kola, ale pořadatelé 

se na ni neobtěžovali dát ani jejich 

výsledky, a pokud měl člověk před-

stavu, že by si mohl stáhnout sehra-

né partie do svého počítače, pak žil 

v bludu. Naštěstí se při druhém kole 

již vše zlepšilo a doufejme, že tomu 

tak bude až do posledního kola.

To bude sehráno 7. března 2008 

a teprve tehdy se dozvíme, kdo 

z velkých favoritů turnaje pozvedne 

v andaluském městečku Linares nad 

hlavu trofej vítěze.

Václav Pech

MORELIA – LINARES 2008

WIMBLEDON 21. KATEGORIE

GM Viši Anand zahájil výhrou černými nad Alexejem Širovem

Pořadí po 2. kole
1. Ivančuk, Vasilij UKR (2751) 1,5

2. Topalov, Veselin BUL (2780) 1,5

3. Aronjan, Levon ARM (2739) 1

4. Carlsen, Magnus NOR (2733) 1

5. Lékó, Peter HUN (2753) 1

6. Anand, Viši IND (2799) 1

7. Radžabov, Tejmur AZE (2735) 0,5

8. Širov, Alexej ESP (2755) 0,5

1. kolo
GM Carlsen ½:½ GM Ivančuk

GM Lékó 1:0 GM Radžabov

GM Topalov 1:0 GM Aronjan

GM Širov 0:1 GM Anand

2. kolo
GM Anand 0:1 GM Aronjan

GM Ivančuk 1:0 GM Lékó

GM Radžabov ½:½ GM Topalov

GM Širov ½:½ GM Carlsen
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První polovina letošního domácí-

ho mistrovství patřila moravským 

velmistrům. Duo Vlastimil Babula 

a Tomáš Polák mělo před zbytkem 

startovního pole po šesti kolech 

náskok celého jednoho bodu 

a jejich vzájemná partie v sedmém 

kole mohla být pro výsledek turna-

je velice důležitá.

Vítězem konkursu pro letošní mis-

trovství se stala pardubická agentu-

ra AVE-KONTAKT. Dějiště pro pře-

bor, v jehož rámci se konají hned tři 

turnaje, si zvolila Havlíčkův Brod. 

Vhodnost volby potvrzuje i nejlepší 

domácí šachista velmistr David Nava-

ra, který po své úspěšné simultánce 

na účet pořadatelů nešetřil chválou: 

„V Havlíčkově Brodě jsem strávil jen 

pár hodin, ale líbila se mi i atmosfé-

ra turnaje a jeho organizace,“ říká 

David Navara a pokračuje: „Diváci 

mohli partie sledovat nejen ,naživo‘, 

ale také na velkoplošných obrazov-

kách, a viděl jsem i komentátorský 

sál. I hráči mohli následně rozebírat 

své skončené partie v přilehlé míst-

nosti. Pořádání všech tří mistrovství 

na jednom místě mi připadá jako 

rozumný nápad, ale to zase mluvím 

do věcí, kterým nerozumím.“

Všechny tři turnaje, jak mužský, 

tak ženský i juniorský přebor jsou 

mimořádně bojovné a zajímavé. 

Na rozdíl od minulého ročníku 

mistrovství, které bylo široce kri-

tizováno za velký počet nezáživ-

ných a krátkých remíz, se diváci 

letos podobného nešvaru nedo-

čkali. Z odehraných  třiceti šesti 

partií v úvodních šesti kolech jich 

remízou skončilo pouze patnáct 

a těch „velmistrovských“, skon-

čivších do dvacátého pátého tahu, 

bylo dokonce pouze šest.  Toho 

si povšimla i naše česká jednička 

David Navara: „Zaujalo mne, že na 

letošním mistrovství republiky je 

rezultativních výsledků více než 

obvykle,“ komentoval situaci.

Samotný start do turnaje vyšel 

nejlépe nejvýše nasazenému hrá-

či, velmistru Vlastimilu Babulovi. 

V prvních pěti kolech získal čty-

ři a půl bodu, když si do tabulky  

připsal jedinou remízu ve druhém 

kole černými s Robertem Cvekem. 

Vedení Vlastimila Babuly nebylo 

pro velmistra Navaru žádným pře-

kvapením: „Nepřekvapuje mne to, 

že vede Vlastimil Babula, ale tako-

vý dobrý start jsem přece jenom 

nečekal,“ hodnotil David na žádost 

Šachového týdeníku průběh úvod-

ní části mistrovství. „Velmi dobře 

si vede i Tomáš Polák. Pamatuji si, 

že mi kdysi na přeboru pět bodů 

ze šesti kol zabezpečovalo náskok 

bodu a půl, ale tentokrát je situace

 jiná. Sice jsem téměř nesledoval

partie ze soutěže juniorů, ale tam 

jsou ,dostihy‘ ještě napínavější 

a v ženském přeboru favoritky 

MČR 2008

SKVĚLÝ START VLASTIMILA BABULY

Ratingově nejsilnější hráč přeboru GM Vlastimil Babula potvrzuje roli favorita

Průběžné pořadí 

MČR mužů po 6. kole
1. GM Babula, Vlastimil (2594) 5

2. GM Polák, Tomáš (2538) 4,5

3. IM Bernášek, Jan (2535) 3,5

4. GM Cvek, Robert (2532) 3,5

5. GM Velička, Petr (2506) 3

6. GM Jirovský. Miloš (2482) 3

7. GM Rausis, Igors (2520) 3

8. GM Štoček, Jiří (2584) 3

9. IM Žilka, Štěpán (2483) 2,5

10. GM Vokáč, Marek (2535) 2

11. IM Talla, Vladimír (2419) 2

12. IM Konopka, Michal (2447) 1

Průběžné pořadí 

MČR juniorů po 5. kole
1. FM Krejčí, Jan (2392) 5

2. Plát, Vojtěch (2294) 5

3. Ponížil, Cyril (2311) 4,5

4. Kočiščák, Jiří (2279) 4,5

5. FM Rojíček, Vojtěch (2345) 3

6. Šenkýř, Martin (2182) 2,5

7. Dvouletý, Pavel (2057) 2

8. Roubalík, Jakub (2285) 1,5

9. Kratochvíl, Josef (2113) 1

10. Štukner, Šimon (2055) 0,5

11. Uřičář, Jakub (2139) 0,5

12. Fojtů, Jan (2145) 0,5

Konečné pořadí 

ženy - skupina 1
1. WIM Kulovaná, Eva (2323) 2,5

2. WIM Čedíková, Kateřina (2169) 2

3. Olšarová, Tereza (2092) 1

4. WFM Kubíková, Alena (2197) 0,5

Konečné pořadí 

ženy - skupina 2
1. WIM Němcová, Kateřina (2342) 2

2. WFM Kubíková, Hana (2175) 1

3. WFM Pertlová, Soňa (2176) 0,5

4. Pirklová, Hana (2181) 0,5
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přesvědčivě vyhrály své skupiny 

a fi nále určitě bude velice  zajíma-

vé. Pozoruhodný je také velmi níz-

ký věkový průměr hráček. Zdá se, 

že starší šachistky nemají kvůli pra-

covním povinnostem na účast čas. 

Nebo spíše v omezené zásobě vol-

ného času nemohou stihnout zda-

leka všechno to, co by chtěly.“ 

Velice zajímavou partií byl souboj 

vedoucího hráče Vlastimila Babu-

ly proti Janovi Bernáškovi, který se 

odehrál ve čtvrtém kole.

JAN BERNÁŠEK (2530)—
—VLASTIMIL BABULA (2594)
Bogoljubovova 

indická obrana [E11]

Havlíčkův Brod 2008

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 Sb4+ 4.Sd2 

c5 5.Sxb4 cxb4 

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+p+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-zpPzP-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRN+QmKL+R!
xabcdefghy
6.g4!? Jan Bernášek volí v par-

tii proti vedoucímu hráči turnaje 

ostré, ale ne příliš často užívané 

pokračování, kterým neskrývá 

svoje agresivní choutky. 

6…d5 Určitě logická a dostatečně 

solidní reakce černého. Jiné námě-

ty na to, jak se černými zachovat 

poskytují následující krátké ukáz-

ky: 6…d6 7.Jbd2 0–0 8.g5 Jfd7 

9.Je4 De7 10.Vg1 e5 11.dxe5 dxe5 

12.Sh3 Legky-Spiridonov, Orange 

1990. Po okamžité 6…0–0 získal 

bílý iniciativu na královském kří-

dle po 7.Vg1 b6 8.Jbd2 Sb7 9.e3 

Je4 10.Sd3 Jxd2 11.Jxd2 d5 12.g5 

Jd7 13.Dg4 g6 14.h4ƒ Handke,F-

Fluvia,J, Barcelona 2004 a  nejno-

vějším protijedem by pak mohlo 

být pokračování 6…b5 7.e3 bxc4 

8.Sxc4 Sb7 9.Jbd2 Db6 10.Sd3 d5 

11.g5 Jfd7 12.Da4 Jc6 Jianu, V-Van 

Hoolandt, Kréta 2007 

7.Jbd2 Jc6 8.e3 dxc4 9.Sxc4 0–0 

10.g5 Jd7 11.Je4 e5 12.Vg1 exd4 

13.Jxd4 Jxd4 14.Dxd4 Jb6 Velmis-

tr Babula získal po zahájení dob-

rou pozici, a tak se vůdce bílých 

fi gur uchyluje k riskantnímu řeše-

ní. Pomoci oběti fi gury zve čer-

ného krále na špacír po středoze-

mí šachovnice a doufá, že se mu 

podaří jeho královskou procházku 

řádně znepříjemnit.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-sn-+-+-+&
5+-+-+-zP-%
4-zpLwQN+-+$
3+-+-zP-+-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+-mK-tR-!
xabcdefghy
15.Sxf7+!? Pokud by se bílý roz-

hodl ke smírnému řešení situace, 

pak mohl zkusit zredukovat mate-

riál na šachovnici pomocí výměny 

dam. K malé výhodě černého ale 

zřejmě vede 15.Dxd8 Vxd8 16.Sb3 

Sf5 17.Jg3 Sd3. Avšak i po lepším 

15.Vd1 Dxd4 16.Vxd4 Jxc4 17.Vxc4 

a5 s dalším Se6 a černý nemá žád-

né problémy. 

15…Kxf7 Přijetí oběti je naprostou 

nutností. Po 15…Kh8 vyhrává tah 

16.Jd6+- 

16.g6+  Postup pěšce nedovoluje 

černému králi se tiše vypařit zpát-

ky do bezpečí domova. 

16…hxg6  Na 16…Kg8 při-

jde 17.gxh7+ Kf7 18.Vxg7+ Ke8 

19.De5+ s matem. 

17.Jg5+  Nezdravé by bylo šachovat 

z druhé strany. Po 17.Jd6+? má čer-

ný možnost utéci opět zpátky na 

g8. 17…Kg8 18.Vxg6 Vf6 a násled-

ně pak zůstane s fi gurou více. 

17…Ke8 17…Kg8 18.Dh4 Vf6 

19.Dh7+ Kf8 20.Vd1+- 

18.De4+ De7 19.Dxg6+ Kd8 

XABCDEFGHY
8r+lmk-tr-+(
7zpp+-wq-zp-'
6-sn-+-+Q+&
5+-+-+-sN-%
4-zp-+-+-+$
3+-+-zP-+-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+-mK-tR-!
xabcdefghy
20.0–0–0+ Bílý míjí poslední 

možnost ke srolování plachet 

a zamíření do poklidného pří-

stavu. Po 20.Vd1+ Kc7 21.Vc1+ 

(nejasné je asi 21.Je4 Jd7 22.Vc1+ 

Kb8 23.Jd6) 21…Kd8 (21…Kb8 

22.Je6 Vf3=) 22.Vd1+ totiž černý 

nemá možnost  svého krále nijak 

ukrýt a musí opět zahrát 22…Kc7 

(po 22…Sd7? by černý dokonce 

rychle prohrál díky 23.Je6+ Kc8 

24.Vc1+ Sc6 25.Jxf8 Dxf8 26.Dh7 

s dalším Vxg7 a rozhodující výho-

dou.) 23.Vc1+ s remízou. 

20…Kc7 21.Je4 S hrozbou udržet 

černého krále „ve hře“ prostřed-

nictvím Dg3+ 

21…Vf5 22.Vd4 [22.Dg3+ De5 

23.Dxe5+ Vxe5 24.Vxg7+ Sd7 bych 

v potenciál bílých pěšců příliš 

nevěřil.] 

22…Sd7 23.Dg3+ Bílý se nakonec 

rozhoduje hledat svoji šanci v pozi-

ci bez dam, kde nebudou mít jeho 

pěšci na královském křídle žád-

ného černého soupeře. Uvolnění 

místa pro druhou bílou věz pomocí 

23.Kb1 černý klidně vykryje pomo-

cí například 23…Vaf8 24.Vc1+ Kb8 

a na druhou možnost, jak zachovat 

IM Jan Bernášek
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dámy; 23.Dh7 hraje černý 23…Vaf8 

24.Vxg7 V8f7 25.Vxf7 Vxf7 26.Dg6 

Vg7 s jasnou výhodou. 

23…De5 24.Dxe5+ Vxe5 25.Vxg7 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zppmkl+-tR-'
6-sn-+-+-+&
5+-+-tr-+-%
4-zp-tRN+-+$
3+-+-zP-+-#
2PzP-+-zP-zP"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
25…Vf8 26.f4 Vh5 27.Jg5 Snad 

mělo smysl usilovat o upevnění 

pozice bílého pěšce na h2 pomocí 

27.Vd2, ale na výhodě černého by 

to nic změnit nemohlo. 

27…Kc8 28.Jf3 Sc6 29.Je5 Vxh2 

30.Jxc6 bxc6 31.Vxb4 Ve8 32.Vb3 

Jd5 33.Vxa7 Vxe3 34.Vxe3 Jxe3 

35.Ve7 Jd5 

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7+-+-tR-+-'
6-+p+-+-+&
5+-+n+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+-tr"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
36.Vf7? Pravděpodobně rozhodující 

chyba. Bílý se mohl ještě asi zmítat 

po 36.Ve4 Vf2 37.Vd4 Jxf4 38.Vd2, 

ale to zmítání by nemuselo mít 

dlouhodobý účinek. Po tahu v partii 

je ovšem konec velice rychlý. 

36…Jb4–+ 37.f5 Jd3+ 38.Kb1 

Vxb2+ 39.Ka1 Vf2 40.Kb1 Vb2+ 

41.Ka1 Vf2 42.Kb1 Je5 0–1

Obhájce titulu Tomáše Poláka děli-

la po šesti kolech od prvního místa 

pouhá půlka. Brněnský velmistr 

těžil zejména z výborné hry bílými 

fi gurami, kde se mu daří získávat 

a následně realizovat výhody. Jeho 

jediným zaváháním bylo úvodní 

kolo proti novicovi domácích mis-

trovství IM Štěpánu Žilkovi.

TOMÁŠ POLÁK—ŠTĚPÁN ŽILKA 
Dámský gambit [D22]

Havlíčkův Brod 2008

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Jf3 a6 4.e3 b5 

5.a4 Sb7 6.b3 cxb3 7.axb5 axb5 

8.Vxa8 Sxa8 9.Sxb5+ c6 10.Sc4 

XABCDEFGHY
8lsn-wqkvlntr(
7+-+-zppzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+LzP-+-+$
3+p+-zPN+-#
2-+-+-zPPzP"
1+NvLQmK-+R!
xabcdefghy

10…e6 Černým vybraná varianta 

není v současnosti černými nijak 

vyhledávanou zbraní. Snad jejím 

jediným zastáncem byl v uply-

nulém roce Polák Bartolomiej 

Heberla, ale ani jemu se proti pro-

storové převaze a silnému bílému 

centru příliš nedařilo. Černý plně 

nevyrovnal ani po 10…Jd7 11.0–0 

e6 12.Jc3 (Mírně jinou cestu zvo-

lil  bílý v partii Kuzubov-Heberla, 

když zvolil 12.Dxb3 Se7 13.e4 Jgf6 

14.Jg5 Db8 15.Da2 c5 16.Sxe6 fxe6 

17.Jxe6 Sxe4 18.Jc3 a v nejasné 

pozici nakonec i triumfoval.) 12…

Se7 13.e4 Jgf6 14.Dxb3 0–0 15.Vd1 

s malou výhodou bílého. Štoček,J-

Heberla, B Česká Třebová 2007 

11.Dxb3 Jd7 12.0–0 Se7 13.e4 

Jgf6 14.Jc3 c5?! Černý si zahrá-

vá s ohněm, nebo lépe řečeno 

s pohyblivostí bílého centra a jeho 

útočně postavenými fi gurami. 

Lépe bylo určitě uklidit krále co 

nejdále od blížícího se nebezpe-

čí pomocí 14…0–0. I zde stojí bílý 

citelně lépe, ale překonat soupeřo-

vy obranné valy nebude „piece of 

cake“. 

15.e5 Jg4 

XABCDEFGHY
8l+-wqk+-tr(
7+-+nvlpzpp'
6-+-+p+-+&
5+-zp-zP-+-%
4-+LzP-+n+$
3+QsN-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy

16.Sxe6?! Nebezpečná oběť fi gury, 

která udrží černého krále v centru 

šachovnice. Na pohled to vypadá, 

ze by černý mohl mít závažné 

problémy, ale bohužel pro součas-

ného přeborníka tomu tak neby-

lo. Štěpán Žilka se přesně bránil 

a dokázal pozici udržet. Za nej-

lepší pokračování bílého v pozici 

diagramu tak lze asi povazovat 

centrální postup pomocí průlomu  

16.d5 Jgxe5 (ještě slabší volbou by 

mohlo být 16…exd5 17.Jxd5 Sxd5 

18.Sxd5 Jgxe5 19.Jxe5 Jxe5 20.Sb2 

s výhrou) 17.Jxe5 Jxe5 18.dxe6 0–0 

(18…Jxc4 19.exf7+ Kxf7 20.Dxc4+ 

Kf8 21.Vd1 s velkou výhodou na 

straně bílého.) 19.Vd1 a bílý by stál 

zřetelně lépe. 

16…fxe6 17.Dxe6 Sxf3 18.gxf3 

cxd4 19.Jd5 Ani transport bílého 

jezdce na pole d6 bílému asi slávu 

nepřináší 19.Je4 Jgxe5 20.Jd6+ Kf8 

21.f4 Jf3+ 22.Kg2 Jh4+ a černý by 

mohl mít dostatečnou protihru. 

19…Jgxe5 20.Sa3 Jxf3+ 21.Kg2 

Jg5 GM Tomáš Polák
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XABCDEFGHY
8-+-wqk+-tr(
7+-+nvl-zpp'
6-+-+Q+-+&
5+-+N+-sn-%
4-+-zp-+-+$
3vL-+-+-+-#
2-+-+-zPKzP"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

22.Dxe7+ Bílý musí souhlasit se 

zjednodušením pozice a tím se 

i rozloučit s plány na vítězství 

v partii. Nelze pravděpodobně 

uchovávat na šachovnici napětí 

pomocí 22.De2, protože si čer-

ný v klidu odrošuje 22…0–0 a na 

23.Dxe7 kontruje jedovatým 23…

Da8! Bílému nestačí k zisku celé-

ho bodu ani 22.Jc7+ Kf8 23.Df5+ 

Jf6 24.Ve1 Sxa3 25.Ve8+ Dxe8 

26.Jxe8 Kxe8 27.Dxg5 Kf7 bílému 

žádné oprávnění hrát na výhru 

nedává.

22…Dxe7 23.Sxe7 Obětovaná 

fi gura je sice zpátky pod střechou, 

ale celé divácky atraktivní dobro-

družství bílému nepřineslo vůbec 

nic. Aktivnější bílé fi gury by měly 

kompenzovat černého pěšce 

navíc, ale to je bohužel vše. 

23…Je6 24.Va1 David Kaňovský 

považuje ve své analýze pro novo-

borský šachový server za lepší 

pokračování tah  24.Vb1 h5!? 

25.f4 Vh6 26.f5 Jec5 27.Sxc5 Jxc5 

28.Vc1 s  rovnou hrou. 

24…Jb6 25.Sh4 

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7+-+-+-zpp'
6-sn-+n+-+&
5+-+N+-+-%
4-+-zp-+-vL$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPKzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

25…Jxd5 Benjamínek přeboru se 

proti úřadujícímu přeborníkovi 

rozhoduje raději nepokoušet štěs-

těnu a vynutit přechod do remízo-

vé pozice. Bylo ale docela dobře 

možné s remízovými choutkami 

ještě chvilku počkat a zahrát o ně-

co „tužší“ 25…Jc8  

26.Va8+ Kf7 27.Vxh8 d3 28.Kf1 

Jef4 29.Va8 d2 30.Va1 Jc3 31.Sg5 

Forsíruje cestu k dělbě bodu. 

31…d1D+ 32.Vxd1 Jxd1 33.Sxf4 

Jc3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+kzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-vL-+$
3+-sn-+-+-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

34.Se5 Jd5 35.Kg2 Jf6 36.Kf3 

Ke6 37.Sxf6 Kxf6 38.Kf4 g5+ 

39.Kg4 Kg6 40.h4 h5+ 41.Kg3 

g4 42.Kf4 Kf6 43.Ke4 Ke6 44.Kf4 

Kf6 45.Ke4 

½:½

O uplynulém víkendu proběh-

lo v Havlíčkově Brodě i něko-

lik doprovodných akcí. Sobotní 

simultánka velmistra Navary na 

28 šachovnicích skončila vítěz-

stvím našeho velmistra v poměru 

24:4. Velmistr Navara vyhrál dva-

cet dva partií, čtyřikrát remizoval 

a jen dvakrát odešel od šachov-

nice poražen. Kromě simultán-

ky velmistra Navary byl proza-

tím odehrán turnaj v bleskovém 

šachu, kde vítězství bral mezi-

národní mistr Petr Pisk (2369) 

se ziskem dvanácti bodů před 

Filipem Valou (2001) a dalším 

držitelem mistrovského titulu 

Jiřím Jirkou (2391).

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
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Kandidát na funkci předsedy Šacho-

vého svazu České republiky Vlasti-

mil Sejkora hodnotí v rozhovoru pro 

Šachový týdeník dosavadní působení 

Svazu, reaguje na bouřlivou diskuzi 

k jeho minulosti, která se rozpoutala 

na Novoborském šachovém serveru, 

a přibližuje, čeho by rád v čele Svazu 

dosáhl, pokud bude delegáty konfe-

rence zvolen. 

Šachový týdeník (ŠT): Můžete se 

našim čtenářům představit a ve 

zkratce je seznámit s hlavními 

body programu, se kterým jdete 

do voleb?

Vlastimil Sejkora (VS): Narodil jsem 

se 16. března 1950 a šachy hraji od 

svých třinácti let. Šachy pro mě dlou-

ho nebyly hlavním sportem a to ani 

tehdy, když jsem se stal trojnásob-

ným dorosteneckým přeborníkem 

Severočeského kraje. Hrával jsem 

kopanou, hokej, odbíjenou a koší-

kovou. S hokejem jsem přestal v 36 

letech a později se mým koníčkem 

stal tenis. Teprve když se ozvaly 

v koleně neduhy z mládí a tenis 

jsem již nemohl hrát, pak jsem začal 

s golfem, kterému jsem propadl stej-

ně jako šachům. Ke svým největ-

ším úspěchům počítám třetí místo 

v přeboru ČSSR dorostu v roce 1968 

a dělení prvního místa v přeboru 

ČSR v roce 1972. Původně jsem se 

vyučil nástrojařem, později jsem byl 

technikem v Destě Děčín a následně 

pak politicky činným funkcionářem 

ve svazu mládeže a v KSČ. Od listo-

padu 1989 nejprve nezaměstnaným, 

pak opět technikem ve výrobním 

družstvu a od 1991 jsem se stal pod-

nikatelem.

ŠT: Kvůli Vaší minulosti se na 

šachových serverech rozpoutaly 

poměrně emociální diskuse...

VS: V naší republice je zažité klišé, že 

každý, kdo byl nebo je v politice a je 

úplně jedno za jakou stranu, je lump. 

Pod tímto prizmatem vnímám i dis-

kusi k mé osobě, která se rozvinula 

na novoborském serveru. Každý má 

právo na svůj názor a je jedno, zda jde 

o názor moudrý nebo hloupý, citlivý 

nebo plný zloby, hledající podstatu 

jevů nebo jdoucí jen po povrchu bez 

ochoty vnímat souvislosti. Právo na 

svůj názor budou mít také delegáti 

konference a jedině jejich rozhod-

nutí, v jakém složení bude pracovat 

budoucí výkonný výbor ŠSČR, bude 

legitimní.

ŠT: V pozici předsedy svazu jste již 

v minulosti působil. Můžete srov-

nat, v čem se podle Vašeho názoru 

liší pozice šachového svazu tehdy 

a nyní?

VS: Pozice šachového svazu v době, 

kdy jsem byl poprvé jeho předse-

dou a dnes, je diametrálně odlišná. 

Tehdy bylo aktuálních hned něko-

lik hrozeb. Rozpad šachového hnu-

tí, vyloučení našeho svazu z FIDE 

a celkový ekonomický krach. Dnes 

je svaz stabilizovaný. Všechny býva-

lé problémy jsou ty tam a je možné 

se plně věnovat nejen každodenním 

běžným povinnostem svazu, ale hle-

dět i směle do budoucna a vytvářet 

předpoklady pro nové cíle.

ŠT: Takže práci svazu v uplynulých 

pěti letech hodnotíte vesměs pozi-

tivně....

VS: Vzhledem k tomu, že se na prá-

ci svazu dívám jako na celek s vědo-

mím, že k jednotlivostem mohou být 

připomínky nebo kritiky, domnívám 

se, že za posledních pět let je možné 

hodnotit práci svazu kladně. Nelze 

přeci přehlédnout, že všechny činnos-

ti vyplývající ze Stanov, Soutěžního 

řádu apod. byly a jsou zabezpečeny

a navíc se podařila vynikající oslava 

stého výročí šachu v Čechách a také 

to, že se šachy dostaly do televize. 

Ba co víc, jsem přesvědčen, že právě 

ten poslední počin, šachy v televizi, 

nedovedeme plně docenit a využít. 

ŠT: Kde vidíte hlavní problémy sou-

časného českého šachu?

VS: Problémů může být málo i mno-

ho. Záleží na tom, z jakého úhlu 

pohledu se na konkrétní činnosti sva-

zu zaměříme. Odhlédneme-li od jed-

notlivostí, pak vidím, bez nároku na 

pořadí důležitosti, tři základní pro-

blémy našeho současného šachu. Za 

prvé to je skutečnost, že ne všechny  

procesy v činnosti svazu jsou řízeny 

systematicky. Za druhé to je stále jis-

tá uzavřenost šachového svazu. Zde 

nemám na mysli malou populariza-

ci, ale spíš určitou míru uzavřenosti 

před lidmi, kteří rozhodují o peně-

zích. Za třetí to pak jsou ztracené 

pozice v mezinárodních šachových 

organizacích praktického šachu.

ŠT: Co byste tedy rád, jako možný 

budoucí předseda, na dosavadním 

fungování svazu změnil?

VS: Z odpovědi na předešlou otáz-

ku vyplývá vlastně můj program 

a zaměření pozornosti ve vedení 

svazu. Samozřejmě za předpokla-

du, že konference navržené složení 

výkonného výboru schválí. Podaří-li 

se zabezpečit všechny činnosti sva-

zu minimálně na současné úrovni, 

domnívám se, že řešením výše uve-

dených problémů můžeme vytvořit 

předpoklady pro to, aby byl využit 

vynikající organizátorský potenciál, 

který tu máme v osobnostech, jaký-

mi jsou pánové Mazuch, Petružálek, 

Matocha, Herejk a další na nějaké 

vyšší prestižní úrovni. Nezasloužila 

by si naše republika jako zakládající 

člen FIDE a naši šachisté zažít po více 

než osmdesáti letech opět šachovou 

olympiádu v Praze?

Václav Pech

ROZHOVOR S VLASTIMILEM SEJKOROU

USPOŘÁDEJME V PRAZE ŠACHOVOU OLYMPIÁDU

Kandidát na předsedu ŠSČR Vlastimil Sejkora
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Již v sobotu 23. 2. 08 usednou 

v Havlíčkově Brodě delegáti voleb-

ní Konference Šachového svazu 

České republiky a zvolí si svoje 

nové vedení. Jedna zásadní změna 

je však jistá. Z čela svazu odchá-

zí jeho dosavadní předseda Petr 

Herejk, a tak jsme využili pří-

ležitosti a požádali jsme ho o zhod-

nocení uplynulého období.

Šachový týdeník (ŠT): Jak hodno-

títe období uplynulé od poslední 

volební konference? Co se svazu 

podařilo, a co naopak ne?

Petr Herejk (PH): Myslím, že 

volební období, které skončí kon-

ferencí 23. února, je možno ozna-

čit za úspěšné. Byly uspořádány 

všechny plánované domácí mis-

trovské soutěže, je pochopitelné, 

že většina šachistů to již považuje 

za samozřejmost, tak jen připome-

nu, že Šachový svaz České repub-

liky pořádá každoročně soutěže 

ve více než 40 turnajích a katego-

riích. V oblasti reprezentace má 

český šach díky Davidu Navaro-

vi hráče světové špičky, vystou-

pení družstva mužů na posled-

ních akcích byla velmi důstojná, 

družstvo žen má díky trojlístku 

Jacková, Kulovaná, Němcová podle 

mého názoru velkou perspektivu. 

Práce s mládežnickou reprezenta-

cí se výrazně zlepšila a zefektiv-

nila. Bez problémů funguje díky 

Jitce Kniezkové na ostravském 

pracovišti administrativa spojená 

s registrací a přestupem členů, 

díky Martinu Šmajzrovi vydávání 

listiny osobních koefi cientů a pří-

prava podkladů z českých turnajů 

na FRL. Vůbec Česká republika je 

velmocí v počtu pořádaných tur-

najů započítávaných FIDE rating, 

což svědčí o kvalitě českých orga-

nizátorů. Vývojem za uplynulé tří-

leté volební období prošly svazové 

webové stránky, současná podo-

ba i informační hodnota webu je 

na dobré úrovni, avšak o úplné 

spokojenosti zatím hovořit nelze. 

Za úspěch považuji také, že se 

každoročně podařilo zabezpečit 

bez větších výkyvů fi nancování 

činnosti svazu. Do začátku tohoto 

volebního období spadá také osla-

va 100 let organizovaného šachu 

v českých zemích, v rámci oslav 

proběhlo několik z mého pohledu 

velmi vydařených akcí, vzpomněl 

bych za všechny galavečer českého 

šachu v září 2005. Vůbec v oblasti 

mediální se podařilo několik zají-

mavých věcí, určitě tou nejzásad-

nější je vysílání magazínu V Šachu 

jedenkrát za 14 dní na programu 

ČT4 Sport. Co se ale podle mě ne 

zcela úplně podařilo, je prosadit 

myšlenku, že propagace a media-

lizace šachu jako hlavní prostře-

dek pro rozvoj šachu je úkolem 

pro všechny hráče i činovníky. Ale 

celá činnost svazu je velmi rozsáh-

lá a asi by zabrala hodně prostoru, 

takže čtenářům bych doporučoval 

k prostudování zprávu o činnost 

VV, která je na webových strán-

kách ŠSČR.

ŠT: Zmínil jste se o fi nancování 

svazu. Můžete v krátkosti vysvět-

lit, z jakých zdrojů bere ŠSČR 

fi nanční prostředky, co ovlivňuje 

jejich výši? 

PH: Tak hlavní příjmovou složkou 

rozpočtu šachového svazu je dotace 

ze Sazky a vlastních zdrojů ČSTV. 

Výše této dotace je závislá samo-

zřejmě na tom, kolik Sazka a další 

společnosti ČSTV vyprodukují. 

Tento balík peněz, který přijde na 

ČSTV, se rozděluje mezi všechny 

sporty podle poměrně složitého 

klíče zahrnující velikost členské 

základny, počty domácích mis-

trovských soutěží a počtu jejich 

účastníků a ekonomickou nároč-

nost sportu. Dalším zdrojem je 

účelová dotace z ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy 

na reprezentaci a talentovanou 

mládež, výši této dotace ovlivňu-

je řada faktorů, myslím, že by to 

bylo na samostatný článek, zjed-

nodušeně řešeno důležité jsou 

výsledky naší reprezentace na 

vybraných akcích vždy za uplynu-

lé tři roky, přičemž počítány jsou 

výsledky do 16. místa. Další pří-

jmovou složkou jsou členské pří-

spěvky, to je samozřejmě každo-

ročně hodně diskutovaná otázka, 

ale jen připomenu, že 90 % vybra-

ných příspěvků v uplynulých 

letech šlo zpět na krajské šachové 

svazy a jen 10% zůstalo pro potře-

by ŠSČR. A nesmím zapomenout 

na sponzorské příjmy a také na 

příjmy z různých poplatků.

ŠT: Jakým způsobem svaz tyto 

prostředky přerozděluje?

PH: Tak samozřejmě celý rozpočet 

ŠSČR jak v příjmové, tak výdajové 

části je každoročně schvalován na 

konferenci ŠSČR v únoru. Zatím-

co v příjmové položce je situace 

většinou daná, výdaje prochází 

několikerými diskuzemi - nejprve 

sestavují své návrhy rozpočtů jed-

notlivé odborné komise na zákla-

dě plánu práce, poté se požadavky 

z komisí zapracují do celkového 

návrhu a ten je pak projednáván 

ve výkonném výboru. Návrh roz-

počtu schválený ve výkonném 

výboru je následně předkládán 

konferenci a jen připomínám, že 

není žádným tajným materiálem, 

ROZHOVOR S PETREM HEREJKEM

Z VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKŮ MÁME JEN DESET PROCENT

Petr Herejk již dále předsedou ŠSČR nebude
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je k dispozici všem zájemcům na 

webových stránkách ŠSČR. No 

a na konferenci je debata k roz-

počtu jedním z hlavních bodů, 

a následně buď v předložené 

podobě, nebo upravený delegáty 

je schválen a stává se závazným 

pro práci výboru i všech komi-

sí na celý rok. I zde doporučuji 

k prostudování materiály letošní 

konference, ve kterých je jak čer-

pání rozpočtu za rok 2007, tak 

návrh rozpočtu na rok 2008 – obo-

jí z konkrétními čísly.

ŠT: V Brodě se turnaje účastní 

i velmistr Rausis. Co vedlo svaz 

k jeho zařazení na českou listinu 

FIDE?

PH: Žádost o převedení Rausi-

se na listině FIDE na CZE došla 

v loňském roce na šachový svaz, 

prošla stejnou procedurou jako 

obdobné žádosti projednávané 

v minulém období, to je, že byly 

stanoveny podmínky obsahující 

souhlas původní federace a zapla-

cení všech poplatků - po jejich 

splnění byla žádost projednána 

ve výkonném výboru, nebyl shle-

dán žádný důvod pro zamítnutí. 

Tady jen připomenu, že stejně 

tomu bylo i při obdobných žádos-

tech řešených v nedávné době 

– pro informaci v roce 2007 byly 

s kladným výsledkem řešeny ješ-

tě žádosti hráčů Sharashenidzeho 

a Bakoše. Žádost o převedení byla 

následně postoupena na FIDE, 

která převod provedla. A jedno-

značně odmítám názory, že v pří-

padě Rausise měl výkonný výbor 

náhle změnit pravidla a postupo-

vat jinak než v předchozích přípa-

dech a žádost zamítnout snad jen 

proto, že Rausis má příliš vysoký 

rating.

ŠT: Blíží se volební konferen-

ce, která pravděpodobně změní 

obsazení některých postu v čele 

Šachového svazu. Můžete před-

povědět, k jakým změnám by 

tedy mohlo dojít a co by mohly 

pro české šachisty do budoucna 

znamenat?

PH: Tak v tuto chvíli je předčasné 

o tom hovořit, o obsazení postů 

i o dalším směřování českého 

šachu budou rozhodovat delegáti 

na volební konferenci 23. února 

a rozhodně teď nechci předjímat 

jejich rozhodnutí.

ŠT: Na nové kandidátce, která 

bude na Konferenci ŠSČR před-

ložena, již nefi gurujete na pos-

tu předsedy svazu. Co Vás vedlo 

k tomu, že chcete na pozici před-

sedy skončit?

PH: Ano, to je pravda. Po jedná-

ních s Vlastou Sejkorou, který 

projevil chuť a zájem vrátit se do 

vedení svazu, jsem se rozhodl již 

sám do funkce předsedy nekan-

didovat a naopak podpořit jeho 

kandidaturu. Jsem přesvědčen, 

že zvolení Vlasty Sejkory do čela 

svazu může být díky jeho schop-

nostem a předpokladům ku pro-

spěchu a rozvoji celého českého 

šachu.

ŠT: Existuje v současné době ješ-

tě nějaká jiná kandidátka?

PH: Ofi ciálně žádná jiná kandidát-

ka předložena nebyla, to ale samo-

zřejmě nevylučuje podle volebního 

řádu konference předání kandidát-

ky přímo až na konferenci.

ŠT: Zbývá Vám při „životě plném 

šachu“ čas a chuť na to, abyste 

vzal šachovou knihu a něco si 

přehrál?

PH: Abych pravdu řekl, v poslední 

době si partie přehrávám spíše na 

internetu nebo v databázích. Na 

partie v časopisech a v knihách 

se jen dívám, tedy kromě jedné 

výjimky z poslední doby. Tou jsou 

Kasparov a jeho velcí předchůdci 

– když jsem odevřel první díl a viděl 

jsem nové analýzy a nová hodno-

cení u notoricky známých partií, 

donutilo mě to vzít si šachovnici 

a partie si přehrávat. A musím při-

znat, že těmito knihami jsem sku-

tečně fascinován.

ŠT: Co dělá předseda svazu, když 

zrovna neúřaduje?

PH: Šachy jsou pro mě stále nejen 

prací, ale i koníčkem číslo jedna, 

rozhodně to pro mě není práce, 

ze které po osmi hodinách s čis-

tou hlavou odejdu, spousta pra-

covních věcí se řeší v době, kterou 

jiní nazývají dobou volna či dobou 

spánku, navíc se snažím sám hrát, 

trénuji mládež, pomáhám v mateř-

ském Plzeňském kraji s organizo-

váním soutěží a tréninků mládeže. 

A z mimošachových aktivit jsou 

pro mě největším relaxem výlety 

na kole.

Václav Pech
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Šedesát šest velmistrů, z nichž 

jenom pět nemá rating začínající 

číslem dvacet pět. To je letošní 

ročník tradičně nejlépe obsaze-

ného otevřeného turnaje roku, 

který se hraje od minulého čtvrt-

ka v Moskvě. Nejvýše nasazeným 

šachistou je arménský velmistr 

Vladimir Akopjan (2700), který si 

chce určitě spravit chuť po nevyda-

řeném vystoupení na právě ukon-

čeném otevřeném turnaji Moscow 

Open. České barvy hájí v mrazivé 

únorové Moskvě pardubický GM 

Viktor Láznička (2595). 

„Loňský Aerofl ot byl jedním z mých 

nejlepších turnajů. Hrál jsem velmi 

dobře a i štěstí mi přálo.

Letos jsem odjížděl s cílem napo-

dobit loňský výsledek,“ odpově-

děl Viktor na otázku Šachového  

týdeníku z Moskvy po odehra-

ném třetím kole. V letošním roč-

níku se mu ale start podle jeho 

představ nepodařil: „V úvodní 

třetině turnaje se mi ale nedaři-

lo. V prvním kole jsem si myslel, 

že mám už hmatatelnou výhodu, 

ale v průběhu partie ani po ni 

jsem neviděl, jak tu optickou pře-

vahu přetavit v něco konkrétní-

ho.V kole druhém jsme se s mojí 

mladičkou soupeřkou vydali do 

zápletek, které se ukázaly být 

výhodnější pro ni. Až na drobný 

přehmat v závěru pod časovým 

tlakem předvedla mladá Číňanka 

čistý výkon a nedala mi mnoho 

šancí. Ve třetím kole jsem utekl 

Arménovi Andriasjanovi z lopa-

ty. Soupeř měl několik mečbo-

lů, které nevyužil, a když už se 

zdálo, že defi nitivně ztrácí nit, 

tak v posledním momentu zaplul 

do remízového přístavu, s čímž 

jsem toho příliš udělat nemohl,“ 

hodnotí kriticky své tři sehrané 

partie. 

A právě Viktorovu partii s talento-

vanou Číňankou jsme vybrali pro 

osmé číslo Šachového týdeníku.

HOU JIFAN (2527)—
—VIKTOR LÁZNIČKA (2595) 
Španělská hra [C67]

Aerofl ot 2008

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.0–0 

Jxe4 5.d4 Jd6 6.Sxc6 dxc6 7.dxe5 

Jf5 8.Dxd8+ Kxd8 9.Jc3 Je7 10.h3 

Jg6 11.Sg5+ Ke8 12.Vad1 Se6 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+p+l+n+&
5+-+-zP-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+N+P#
2PzPP+-zPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

13.a3 Bílá nepouští černého střelce 

na jeho v této variantě oblíbené pole 

b4. Hlavní stezkou, po které kráčeli 

i ti největší bojovníci, je pokračo-

vání 13.Jd4 Sc4 (okamžité 13…Sb4 

narazí na 14.Jxe6 fxe6 15.Je4 Jxe5 

16.Sf4 Jf7 17.Sxc7 s výhodou bílého 

podle partie Ivančuk-Širov Mon-

te Carlo 1998) 14.Vfe1 Sb4 15.Sd2 

(možné je také  15.Jf5 Sxc3 16.bxc3 

Vg8 17.a3 h6 18.Sc1 Se6= Lékó-

Kramnik Dortmund 2004) 15…Vd8 

16.a3 Sxc3 17.Sxc3 Jf4 18.Kh2 c5 

19.Jf5 Vxd1 20.Vxd1 Je6 21.f3 

Sb5 22.Vd2 h5 23.Kg3 Sc6 24.Kf2 

s remízou Anand-Kramnik Moskva 

(rapid) 2007

13…h6 14.Se3 Se7 15.Jd4 Jxe5 

16.Jxe6 fxe6 17.Sd4 Zde by tah 

použitý v obdobné pozici ve výše 

zmíněné partii Vasilijem Ivanču-

kem 17.Sf4 mohl narazit na 17…Jc4 

18.Sxc7 Sf6!? se snad dostatečnou 

protihrou černého. 

17…Jc4?! Tvrdit, že se jedná o roz-

hodující chybu, je asi nadnesené, 

ale v omezeném čase se mi nepo-

dařilo najít jiný okamžik, kdy by 

mohl černý zahrát nějak výraz-

ně lépe. Tahem v partii zahajuje 

černý velké pěšcové dostihy, ze 

kterých však nakonec vzejde bílý 

vítěz. Možná bylo lepší skromnější 

17…Sf6!? se šancemi na vyrovnání. 

Například 18.Vfe1 Jc4 19.Vxe6+ 

(19.Sxf6 gxf6 20.Vxe6+ Kf7 21.Ve4 

Jd6=) 19…Kf7 20.Ve4 Jd6 21.Vf4 

s minimální výhodou bílého. 

Následuje dlouhá série s velkou 

pravděpodobností téměř vynuce-

ných tahů. 

18.Sxg7 Vh7 19.Sd4 e5 20.Se3 

Jxb2 21.Vb1 Sxa3 22.Je4 Vf7 

23.Sxh6 b5 24.f4 exf4 25.Sxf4 Jc4 

26.g4 a5 27.g5 a4 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+-zp-+r+-'
6-+p+-+-+&
5+p+-+-zP-%
4p+n+NvL-+$
3vl-+-+-+P#
2-+P+-+-+"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

28.Vbe1 Pouze do remízy vede 

okamžitý marš bílých pěšců krá-

lovského křídla: 28.h4 Sb2 29.g6 

Vg7 30.h5 a3 31.Sh6 a2 (černý 

AEROFLOT 2008

VIKTOR LÁZNIČKA NEZAHÁJIL DOBŘE JAKO LONI

GM Viktor Láznička
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může zkusit vložit tah 31…Sd4+!?) 

32.Vxb2 a1D 33.Vxa1 Vxa1+ 34.Kg2 

Vxg6+ 35.hxg6 Jxb2 36.Jf6+ Ke7 

37.g7 Va8 38.g8D Vxg8+ 39.Jxg8+ 

Ke6 s pravděpodobnou remízou. 

28…Se7 29.h4 a3 30.g6 Vf5 

31.Jg3 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+-zp-vl-+-'
6-+p+-+P+&
5+p+-+r+-%
4-+n+-vL-zP$
3zp-+-+-sN-#
2-+P+-+-+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

31…Vxf4 Likviduje bílého střelce, 

který by mohl po černých polích 

hlasitě promlouvat do běhu věcí 

příštích. Ale ani to nemůže čer-

ného zachránit. O něco lepší by 

mohlo být „obyčejné“ 31…Vd5, 

i když by mohl následovat rych-

lý úprk bílých pěšců prostřednic-

tvím 32.h5 Kd7 33.h6 Sf6 34.g7 

Sd4+ (snad úplně bez šancí ale  

není černý ve variantě 34…a2 

35.Va1 Vg8 36.Vxa2 Sxg7 37.hxg7 

Vxg7 38.Sxc7 kde je sice výhoda 

na straně bílého, ale nevypadá to 

úplně „loženě“) 35.Kh1 a2 a nyní 

zahraje bílý fl egmaticky 36.Va1 

s vyhranou pozicí. 

32.Vxf4 a2 33.Vfe4?! Přesnější 

bylo 33.g7 s výhrou. Z dalšího 

průběhu se dá usoudit, že oba 

hráči byli v časové tísní, a tudíž 

neměli dostatek klidu nutný pro 

tak složitou pozici.

33…a1D 34.Vxe7+ Kd8? Černému 

dával víc opačný ustup 34…Kf8 

protože po 35.Vf7+ Kg8 36.Vxa1 

Vxa1+ 37.Kf2 má jezdec nepříjem-

ný skok 37…Je5, i když i tady má 

bílý výhodu na své straně. 

35.g7 Dd4+ 36.Kg2 Dd5+ 

37.Kh3?! Dává černému ještě 

jednu šanci k záchraně. Precizní 

37.Kh2! poměrně rychle vyhrává.

XABCDEFGHY
8r+-mk-+-+(
7+-zp-tR-zP-'
6-+p+-+-+&
5+p+q+-+-%
4-+n+-+-zP$
3+-+-+-sNK#
2-+P+-+-+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

37…Jd6? Prohrávající chyba. Náš 

velmistr se pravděpodobně mohl 

s problémy pozice vyrovnat pomo-

cí tahu 37…Kc8! Po 38.Vf1 Kb7 

39.Vf8 Jd6 40.h5 c5 nemůže bílá 

pokračovat v běhu pomoci 41.h6? 

pro 41…Dg5! 

38.V1e6+- Dxe6+ 39.Vxe6 Kd7 

40.Vg6 Vg8 41.h5 

1–0

Nedaří se ani dalším hráčům. Vla-

dimir Akopjan v úvodních kolech 

pouze remizoval a jeho moskevské 

trápení tedy pokračuje. V úvod-

ním kole svým papírově slabším 

soupeřům podlehli Ukrajinec 

Andrej Volokitin (2674), Gruzínec 

Baadur Jobava (2643) či Vachier 

Lagrave (2637).

To ovšem dodává turnaji na zají-

mavosti a vyrovnanosti a tak je 

zřejmé, že budeme i v dalším prů-

běhu svědky dramatického boje.

Václav Pech

Vydává občanské sdružení 

Pražská šachová společnost. 

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

STAČÍ NAPSAT 
NA ADRESU

pavel.matocha@gmail.com

NA STEJNÉ ADRESE 
UVÍTÁME VŠECHNY 
VAŠE PŘIPOMÍNKY 
A PŘÍSPĚVKY

Aerofl ot 2008 hostí moskevský hotel Izmailovo

Pořadí po 3. kole
1. Nepomjašči, Ian (2600) 3

2. Motylev, Alexander (2644) 2,5

3. Najer, Jevgenij (2634) 2,5

4. Gusejnov, Gadir (2617) 2,5

5. Rodštejn, Maxim (2614) 2,5

6. Gračev, Boris (2601) 2,5

7. Bočarov, Dmitrij (2600) 2,5

8. Grigorjanc, Sergej (2583) 2,5

9. Feller, Sebastien (2522) 2,5
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Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.
Lipová 72, 251 70  Modletice
info@p-z.cz, www.p-z.cz

Kompletní řešení 
„v jednom“

Nabízíme Vám:

1.    Individuální řešení atraktivního 

financování prostřednictvím 

CAT Finance: od pronájmu přes 

financování až po leasing.

2.    Smluvní servisní služby „na 

míru“: od prohlídek přes údržbu 

až po plné servisní smlouvy.

3.    Široké možnosti zajištění a 

garantování oprav a údržby.

4.    Bonusová výbava strojů.

5.    Dodávky náhradních dílů po celé 

ČR do 48 hodin.

6.    12 hodinová pohotovostní služba.

7.    Nejlepší pokrytí území sítí 

poboček se 150 servisními 

specialisty a 70 mobilními 

servisními auty.

8.    11 půjčoven strojů The Cat 

Rental Store.

9.    Kvalifikované poradenství pro 

použití a nasazení strojů.

10.  Jedinečná nabídka servisně 

prověřených použitých strojů.

PHOENIX-ZEPPELIN
KING-SIZE-SERVICE

inzeratKSS_A4 vyska tisk.indd 1 25.10.2007 11:54:28
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12.-28. 2. 2008

Mistrovství České republiky v šachu 

mužů, žen a juniorů. Havlíčkův Brod 

tři uzavřené turnaje, 11 kol. 

j.mazuch@avekont.cz

www.chess.cz, 

14.-22. 2. 2008 

V Moskvě probíhá další z velkých ote-

vřených turnajů roku Aerofl ot Open 

2008. Švýcarský systém na 9 kol. 

Cenový fond turnaje 200 000 USD.

www.aerofl otchess.com

14.2-3. 3. 2008

V mexické Morelii a následně ve špa-

nělském Linares probíhá za účasti 

V. Ananda, V. Ivančuka, V. Topalova, 

P. Léka, T. Radžabova, L. Aronjana, 

A. Širova a M. Carlsena letošní druhý 

superturnaj Morelia-Linares 2008.

www.ajedrezmorelialinares.com

15.-23. 2. 2008

V německém Bad Wörishofenu se 

hraje International Schachturni-

ere Bad Wörishofen 2008. Švýcar-

ský systém na 9 kol.

www.schachclub-tuerkheim-bw.de

16.-23. 2. 2008 

2 nd International Villach Open. 

Villach (Rakousko). Švýcarský sys-

tém na 9 kol.

Waldemar Grom

++43 / 699 / 100 167 09

offi ce@grom.at 

www.admira-villach.at.tt

16.-23. 2. 2008 

24e Open International De Cap-

pelle La Grande (Francie). Švýcar-

ský systém na 9 kol. 

Jean-Claude Templeur

33/2 47 23 56 04 

templeurjcs@club-internet.fr

www.cappelle-chess.com

17.-24. 2. 2008 

St. Anna Mountin Int. Chess 

Tournament, Gora Sw. Anny (Pol-

sko). Švácarský systém na 9 kol. 

Agencja Szachowa Strateg s.c.

48 691 855 524

rafalmalecki5@tlen.pl

www.strateg.net.pl 

21.-24. 2. 2008

V chorvatském Bizovaci proběhne 

Belisce-Metalis Open. Švýcarský 

systém na 7 kol.

 danijela.predovic@os.t-com.hr 

21.-24. 2. 2008

Ve francouzském Sélestatu pro-

běhne mezinárodní šachový 

turnaj ve dvou výkonnostních 

kategoriích. Švýcarský systém na 

7 kol. 

ce_selestat.fr.tc

23. 2.-2. 3. 2008

25. ročník Šachového festivalu 

v Bledu. 9 kol, švýcarský systém. 

vojko.mencinger@siol.net, 

www.sah-zveza.si/bled/2008/

22.-28. 2. 2008

3.ročník BŠŠ CUP - Mezinárod-

ní šachové soustředění a šachové 

turnaje. FIDE open a národní open 

na 7 kol spojené se skupinovými 

tréninky pod vedením profesionál-

ních trenérů. 

Mgr. Sergej Berezjuk

+420 777 264 077

refl exia2007@yandex.ru

www.chessfm.cz 

23. 2. 2008

V Havlíčkově Brodě proběhne Kon-

ference Šachového svazu České 

republiky. 

www.chess.cz 

24. 2. 2008 

Své devadesáté osmé narozeniny 

by oslavil český mezinárodní mis-

tr a mezinárodní rozhodčí Čeněk 

Kottnauer.

1. 3. 2008

Brněnské BOBY centrum bude svěd-

kem Otevřeného přeboru Jihomo-

ravského kraje v bleskovém šachu. 

Švýcarský systém, 15 kol. 

Ing. Jiří Vachek

604565353 

jiri.vachek@tiscali.cz

www.tenzor.cz/SKLokoBrno 

1. 3. 2008

V Dobrovicích bude sehrán dal-

ší turnaj Grand Prix ČR v rapid 

šachu. Turnaj hraný pod názvem 

Cukrovary a lihovary TTD, a. s. 

– open bude hrán švýcarským systé-

mem na 9 kol s tempem 2x20minut 

na partii. Přihlášky do 26.února. 

Petr Novotný

607 824 295 

sachydobrovice@sachydobrovice.cz

www.sachydobrovice.cz

1-2. 3. 2008

Proběhne další dvojkolo Extraligy 

České republiky v šachu. 

8.kolo - 01.03.2008

online na:

www.novoborsky.cz

1. Novoborsky ŠK–Tatran Litovel

9.kolo - 02.03.2008

online na:

www.novoborsky.cz

A64 VALOZ Grigov–1. Novoborsky ŠK

8. 3. 2008

XXII. ročník Memoriálu Petra 

Kunce. Turnaj v bleskovém šachu. 

Pavel Forman

775 270 792 

Forman5@seznam.cz

ilja.iljic@quick.cz

KALENDÁRIUM
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