
6. BŘEZNA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 10 1

NOMINACE DO GRAND PRIX

David Navara  
Seriál Grand Prix 

zná jména dal-

ších účastníků, 

jež nominovala 

města, ve kterých 

se budou jednot-

livé turnaje ode-

hrávat. Série tur-

najů, z nichž vzejde soupeř 

vítěze Světového poháru, se na 

základě těchto nominací zúčast-

ní velmistři David Navara (2680), 

nominován Karlovými Vary, 

Ernesto Inarkijev (2681) jako 

reprezentant ruské Elisty, Yanick 

Pelletier (2600), jehož vysílá švý-

carské Montreux, Mohamed Al 

Modiakhi (2569), nominován 

katarským Doha, Dmitrij Jako-

venko (2720) coby představitel 

Soči a představitel pořadatele 

úvodního turnaje série ázer-

bájdžánského Baku Vugar Gaši-

mov (2665).

KNIHA ROKU 2007
K n i h o u  r o k u 

2007 se ve volbě 

čtenářů serveru 

chesscafe.com sta-

la Silman’s Com-

plete  Endgame 

Course napsaná 

m e z i n á r o d n í m 

mistrem Jeremy Silmanem. Ve 

fi nále tato kniha porazila další dva 

výrazné tituly uplynulého roku: 

From London to Elista od GM 

Jevgenije Barejeva a knihu Alika 

Gershona s výmluvným názvem 

San Luis 2005. Recenze vítězné 

knihy je na www.chesscafe.com.

Letošní extraligový ročník zná již prvního jistého sestupujícího: je jím celek 

Sokol Plzeň I. Ingem. Ani uplynulý víkend pro plzeňské šachisty nezname-

nal vybřednutí z dlouhé série těžkých porážek a po několika úspěšných 

letech se s nejvyšší soutěží budou 

muset rozloučit. Jasněji je i na druhé 

straně tabulky. Zatímco vedoucí celek 

z Nového Boru přesvědčivě vyhrál 

oba zápasy, obhájce titulu RC Sport 

Pardubice klopýtl ve Frýdku-Místku 

a vidina další obhajoby se tak pravdě-

podobně rozplývá.

„Zápas s Frýdkem se pro nás vyvíjel 

velmi slibně, bílými jsme získali tlak 

a černými jsme, pokud vím, nikde 

nestáli špatně,“ říká o průběhu klíčo-

vého zápasu kola pardubická dvojka, 

velmistr Viktor Láznička. 

Pokračování na straně 8

EXTRALIGA ČR

PARDUBICE SE LOUČÍ S OBHAJOBOU TITULU
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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

HLEDAT PŘÍJMY I JINDE
Výše členských příspěvků by 

se do budoucna mohla zvýšit, 

ale předpokládá to zvýšenou 

transparentnost a otevřenost 

Šachového svazu vůči své člen-

ské základně. To jsou nejčastěj-

ší prozatímní závěry z ankety 

uspořádané Šachovým týdení-

kem mezi šachovými funkcio-

náři, hráči a dalšími osobnost-

mi pohybujícími se ve světě 

šedesáti čtyř polí.

„Domnívám se, že by bylo vhod-

né navýšit některé příjmové 

položky v ekonomické směrni-

ci. Třeba startovné v soutěžích 

družstev, jehož výše je i po navý-

šení neporovnatelná vůči star-

tovnému v soutěži jednotlivců. 

Zvýšit by se také mohly částky 

vybírané za pokuty,“ uvedl před-

seda Královéhradeckého šacho-

vého svazu Jaroslav Šmíd. 

Příspěvky jsou podle výsledků 

naší ankety pouze jednou čás-

tí, Šachový svaz by mohl pří-

jmy hledat i jinde. „Katalánská 

šachová federace začala s roz-

počtem 150 000 eur a za čtyři 

roky ho zvýšili 750 000 eur. 

Ale tento úspěch Katalánské 

šachové federace znamená pře-

devším aktivní přístup při hle-

dání sponzorů! Nespoléhat jen 

na státní zdroje, ale využívat 

i široké spektrum soukromých 

zdrojů,“ říká velmistr Radek 

Kalod.

K celému tématu se podrobněji 

vrátíme v příštím vydání ŠT.
GM Viktor Láznička

http//www.chesscafe.com/text/review594.pdf
http://www.chesscafe.com/text/review594.pdf
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ACP BEZ PODPORY ČLENŮ
Nový předseda Asociace šacho-

vých profesionálů (ACP) Vadim 

Morochovskij je rozladěn neúčastí 

některých předních šachistů, čle-

nů této asociace na prvním a dru-

hém ročníku Světového poháru 

ACP. „Vlastní organizace by se 

přece měla podporovat,“ říká 

ukrajinský bankéř, který dosáhl 

v patnácti letech na titul kandidá-

ta mistra, ve svém rozhovoru pro 

server www.chesspro.ru. „Jednou 

z klíčových otázek, kterou bych 

rád vyřešil, je vypracování mecha-

nismu, jenž by ukázal, jak se dá 

na šachu profi tovat,“ hovoří nový 

prezident o tom, jak vnímá svoji 

práci. „Nemyslím pro sebe, ale 

pro celou organizaci,“ dodává.

NEKLAN VYSKOČIL 
KRAJSKÝM PŘEBORNÍKEM
Novým přeborníkem Jihomorav-

ského kraje v bleskovém šachu 

se v brněnském Bobycentru stal 

hráč ŠK Duras Brno BVK Neklan 

Vyskočil (2307). Vítěz turnaje 

získal v patnácti kolech dvanáct 

a půl bodu. Překvapením turna-

je bylo druhé místo Karla Kra-

tochvíla (2094) z pořádajícího 

oddílu Lokomotiva Brno, který za 

vítězem zaostal o jeden bod, ale 

jako jediný z účastníků turnaje jej 

dokázal porazit. Třetí místo patří 

FM Davidu Holemářovi. Nejlepším 

seniorem turnaje se stal na desá-

tém místě Jaromír Novák (1925). 

Vítěz získal kromě přebornického 

titulu i právo účasti na mistrovství 

ČR v bleskovém šachu pro rok 

2008. Kompletní výsledky turnaje 

jsou na adrese chess-results.com.

GRAND PRIX V DOBROVICÍCH

Josef Přibyl  
IM Josef Přibyl 

(2362) z ŠK  Hol-

dia Praha vyhrál 

silně obsazený ra-

pid turnaj v Dob-

rovici,  který byl 

nejen otevřeným 

přeborem Stře-

dočeského šachového svazu, ale 

zároveň i dalším turnajem série 

Grand Prix ČR. I když měl tur-

naj termínovou 

kolizi s extrali-

govým dvojko-

lem, sešlo se na 

jeho startu 122 

hráčů, z nichž 

více než pade-

sát bylo držiteli 

ratingu nad 2000 bodů. Nej-

větším konkurentem pozdější-

ho vítěze byl nakonec stříbrný 

Vojtěch Plát (2294) z ŠK Soko-

la Klatovy. Ten sice IM Přibyla 

v 6. kole ve vzájemné partii pora-

zil, ale ve zbylých partiích sta-

čil pouze třikrát remízovat, a to 

znamenalo v konečném účtová-

ní půlbodovou ztrátu na první 

příčku. Bronz si z dobrovické 

sokolovny odváží Zdeněk Hába 

(2184) z pražského Vyšehradu. 

Krajským přeborníkem se stal 

Ondřej Crha z Mladé Bolesla-

vi. Kompletní výsledky jsou na 

www.sachydobrovice.cz.

FESTIVAL INTELEKTUÁLNÍCH HER
Šachy budou součástí úvodního 

ročníku festivalu intelektuálních 

her, který proběhne od 3. do 

18. října v čínském Pekingu. 

Kromě šachu jsou do her zařaze-

ny ještě bridž, Go, čínské šachy 

a dáma. V šachové části budou 

probíhat turnaje v rapid šachu 

a v bleskovém šachu, ve kterých 

budou soutěžit jak jednotlivci, 

tak dvojice a družstva. Festival 

pořádá organizace International 

Mind Sports Association (IMSA), 

která je zároveň i jedním ze 

zakládajících členů FIDE.

ŠACHY MEZI MANAŽERY
Časopis Ekonom věnoval v čís-

le 9/2008 dvojstranu královské 

hře. Kromě „obecných“ infor-

mací o tom, jak se šachy mění 

s nástupem počítačů, klade člá-

nek důraz na to, že jsou oblíbe-

nou hrou i mezi řadou vrchol-

ných manažerů. „Při posledním 

setkání okomentoval kvalitu mé 

hry velmistr Vlastimil Hort jako 

romantické šachy,“ uvedl v člán-

ku generální ředitel České rafi-

nérské Ivan Souček.

Vojtěch Plát

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

http://chess-results.com/tnr11020.aspx?lan=1
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Šachový Wimbledon se přemís-

til zpět na evropský kontinent 

a stěhování nejvíce prospělo 

norskému mladíkovi Magnusu 

Carlsenovi. Ve třech sehraných 

partiích porazil Alexeje Širova, 

Vasilije Ivančuka a remizoval 

s vedoucím Viši Anandem, ke 

kterému se tak přiblížil již na 

rozdíl půl bodu. Návrat domů 

se naopak nevydařil Alexeji 

Širovovi – se dvěma porážkami 

a remízou s posledním Péterem 

Lékem rozhodně sympatický 

Španěl spokojen nebude.

Nejsilnější turnaj světa se sice 

vrátil do svého „rodného“ města, 

ale již ne do tradičního hracího 

sálu v prvním patře hotelu Ani-

bal. Novým dějiště se stalo měst-

ské divadlo Cervantes, které je od 

hotelu vzdáleno přibližně patnáct 

minut chůze. Jestli to byl dob-

rý počin, to si musí organizátoři 

vyhodnotit sami, ale při pohledu 

na ani ne poloprázdný divadelní 

sál se vnucují pochybnosti.

O tom, že Magnus Carlsen je opět 

ve formě, svědčí i lehkost, s níž 

se v osmém (posledním mexic-

kém) kole vypořádal s jedním ze 

svých nejvážnějších konkurentů, 

Arménem Levonem Aronjanem.

MAGNUS CARLSEN (2733)—
—LEVON ARONJAN (2739) 
Španělská hra [C88]

Morelia/Linares 2008

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

Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-zppvlpzpp'
6p+n+-sn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+L+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
8.a3 Jeden z mnoha způsobů, jak 

se vyhnout dnes pro bílé jen obtíž-

ně hratelnému Marsahallovu úto-

ku, který je navíc v rukou armén-

ského velmistra velice spolehlivou 

zbraní. Tah krajním pěšcem je 

občas hrán i na nejvyšší úrovni

a zkušenosti s ním má nejen 

norský mladík.

8…Sc5 Trochu podivný druhý 

tah stejnou fi gurou, ale na druhé 

straně ani osmý tah bílého není 

nijak hrozivý. O tom, že i tady se 

dá ten „Marshall“ zahrát, ale není 

pochyb. Po 8…d5 9.exd5 Jxd5 

10.Jxe5 Jxe5 11.Vxe5 Jf6 (původní 

Marshallova idea z premiérové par-

tie proti Capablancovi) 12.h3 Sd6 

13.Ve1 c5 14.d3 Sc7 15.Jd2 Dd6 

16.Jf1 Sb7 17.c4 Vad8 18.Se3 Dc6 

19.f3 Jh5 stál černý v partii Soko-

lov – Arbakov (Moskva 1980) více 

než jen dobře.

9.c3 d6 10.d4 Sb6 11.h3 Na loň-

ském ročníku turnaje ve Wijku 

pokračoval Magnus Carlsen proti 

Petrovi Svidlerovi tahem 11.Se3, 

ale po 11…h6 12.h3 Ve8 13.Jbd2 

Sb7 14.dxe5 dxe5 15.Sxb6 cxb6 

16.Jh2 De7 17.Jg4 Ved8 18.Jxf6+ 

Dxf6 19.De2 Ja5 20.Sc2 Sc8 21.Jf1 

Dg6 ze zahájení nic hmatatelného 

nezískal.

11…Ve8 Snad nový tah, který je 

ale poměrné logický. Černý sice 

připouští výpad bílého střelce na 

g5 spojený s „věčnou“ vazbou, ale 

zároveň doufá v protihru proti hez-

ky vypadajícímu bílému centru. 

Peter Lékó pokračoval před dvěma 

lety proti Svidlerovi tahem  11…h6 

a po 12.Se3 Sb7 13.Jbd2 Ve8 14.Sc2 

Jb8 15.dxe5 dxe5 16.Sxb6 cxb6 

17.a4 bxa4 18.Sxa4 b5 19.Sb3 Jbd7 

dosáhl rovnováhy (Svidler – Lékó, 

Monako 2006).

12.Sg5 h6 13.Sh4 exd4 14.cxd4 

g5 Za cenu oslabení pozice svého 

krále řeší problém vazby černého 

jezdce, čímž citelně zesiluje tlak 

proti bílému centru.

15.Sg3 Agresivní 15.Jxg5 hxg5 

16.Sxg5 se míjí účinkem i pro 

jednoduché 16…Jxd4 17.Jc3 Ve5 

s výhodou černého.

15…g4 16.hxg4 Sxg4 17.Sh4 Carl-

sen se nad tímto tahem ani příliš 

nerozmýšlel. Bílé pěšcové centrum 

LINARES 2008

IVANČUK HRAJE DOBŘE, KDYŽ MŮŽE MÍT TEPLÁKY

Pořadí po 10. kole
1. Anand, Viši (2799) IND 6,5

2. Carlsen, Magnus (2733) NOR 6

3. Aronjan, Levon (2739) ARM 5,5

4. Topalov, Veselin (2780) BUL 5

5. Radžabov, Tejmur (2735) AZE 4,5

6. Širov, Alexej (2755) ESP 4,5

7. Ivančuk, Vasilij (2751) UKR 4,5

8. Lékó, Peter (2753) HUN 3,5GM Magnus Carlsen
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se nevyhne ztrátám, ale ke slovu 

může přijít odhalený černý král. 

Pozice je zcela nejasná a klade na 

oba hráče vysoké nároky. Alter-

nativou, nikoli však stoprocentně 

lepší, mohlo být 17.d5 Jd4 18.Jbd2 

Sxf3 19.Jxf3 Jxb3 20.Dxb3 Jxe4 

21.Sh4 Dd7 22.Dc2, ale zdá se mi, 

ze zde bílý za svého pěšce nemá 

tolik, kolik získal v partii.

17…Jxd4 18.Jc3 Kritická pozice 

partie. Bílý jezdec hrozí nebezpeč-

ným skokem na pole d5 a černý 

musí rychle jednat. 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-zp-+p+-'
6pvl-zp-sn-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-snP+lvL$
3zPLsN-+N+-#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
18…Sxf3? Je pravděpodobné, ze se 

zde skvělý taktik Aronjan přepo-

čítal a nevšiml si výmluvy bílého 

ve 22. tahu. Pravděpodobně nej-

lepším pokračováním bylo klidné 

odebrání centrálního pole pomo-

cí tahu 18…c6. Bílý se nemůže 

pokusit o okamžitý přepad pří-

bytku černého monarchy pomocí 

19.Dd2 Jxb3 20.Df4. Nevychází 

ani okamžité 20.Dxh6 Ve6 21.Jg5 

(na 21.e5 má černý zcela dosta-

tečné 21…Jd5 s vyhranou pozicí) 

21…Df8 22.Dxf8+ Vxf8 23.Jxe6 

fxe6–+ a černý vyhraje. Vraťme 

se ale k tahu 19.Df4. Po 20…Ve6 

21.Sxf6 Vxf6 22.Dxg4+ Vg6 s dal-

ším Jxa1 černý pravděpodobně 

brzy vyhraje. K ničemu význam-

nému pro bílého nevede ani 19.e5 

Vxe5 20.Je4 (slabší je velmistrem 

Zagrebelným v průběhu partie 

analyzované 20.Vxe5? dxe5 21.Je4 

Jxf3+ 22.gxf3 Dxd1+ 23.Vxd1 Jxe4 

24.fxe4 Sd4 s rozhodující výho-

dou černého v koncovce) 20…Sxf3 

21.gxf3 Vf5 22.f4 Vxf4 (ještě lépe 

vypadá 22…d5! ) 23.Jxf6+ Vxf6 

24.Dg4+, ale i tady by měl stát 

černý zřejmě stravitelně. Jediným 

pokračováním v devatenáctém 

tahu se pro bílého tedy jeví 19. 

Sa2 Sxf3 20.gxf3 Kh8 21.f4 Vg8+ 

22.Kh1 s nejasnou hrou.

19.gxf3 Kh8 20.Jd5 Vg8+ 21.Kf1 

Slabší je tentokrát 21.Kh1?, protože 

po 21…Jg4! již lahůdka 22.Dxd4+ 

použitá v partii nefunguje. Černý 

pokračuje 22…Sxd4 23.Sxd8 Jxf2+ 

a hladce vyhrává.

21…Jg4 

XABCDEFGHY
8r+-wq-+rmk(
7+-zp-+p+-'
6pvl-zp-+-zp&
5+p+N+-+-%
4-+-snP+nvL$
3zPL+-+P+-#
2-zP-+-zP-+"
1tR-+QtRK+-!
xabcdefghy
22.Dxd4+! Sxd4 23.Sxd8 Jh2+ 

24.Ke2 Vaxd8 25.Vad1 V podstatě 

forsírovaná varianta přivedla oba vel-

mistry do pozice, ve které stojí čer-

ný citelně hůře. Černý jezdec na h2 

uvízl a bude v budoucnu jen těžko 

hledat cestu zpátky. Ani to, že čer-

ný sebere druhého pěšce, není pro 

hodnocení pozice příliš důležité.

25…Sxb2 Pravděpodobně bylo lepší 

nabízeného pěšce ignorovat a radě-

ji se věnovat záchraně ohroženého 

černého koně pomocí tahu 25…

Se5. Po 26.Vh1 černý ztrácí fi guru 

v poněkud jiné konstelaci, ve které 

má bílý přece jenom drobné problé-

my, co udělat se svým králem. Černý 

může zkusit 26…Vg2, když na 27.f4 

má černý tah 27…Jg4 28.fxe5 Vxf2+ 

29.Kd3 Jxe5+, ale i tady je po 30.Kc3 

u bílého asi všechno v naprostém 

pořádku. Černý už v tuto chvíli tahá 

za kratší konec tak jako tak…

26.Vh1 c6 Teď již na 26…Se5 zahra-

je bílý zcela nerušeně 27.f4.

27.Jf4 Se5 28.Jd3 Jxf3 Naprostým 

bludem by pochopitelně bylo 28…

Vg2?? pro 29.Jxe5 s výhrou.

29.Kxf3 Sg7 

GM Levon Aronjan
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XABCDEFGHY
8-+-tr-+rmk(
7+-+-+pvl-'
6p+pzp-+-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3zPL+N+K+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy
30.Vh5+- Černý má sice za fi guru 

tři pěšce, ale bílé fi gury jsou dosta-

tečně dobře postaveny a černí pěšci 

si mohou o nějakých postupových 

ambicích nechat jenom zdát. S rea-

lizací výhody nebude mít norský 

šachista ani ty nejmenší problémy.

30…d5 30…c5 31.Sxf7 Vgf8 32.Vf5+-

31.exd5 Vd6 32.Vf5 cxd5 33.Vc1 

Pěšec na d5 neuteče, a tak velmis-

tr Carlsen dává přednost vylepšení 

postavení svých fi gur a obsazuje vol-

ný c-sloupec.

33…Vf6 34.Vxf6 Sxf6 35.Vc6 Kg7 

36.Jf4 Sg5 37.Jh5+ Kh8 38.Vxa6 d4 

39.Ke4 Vg6 40.Va7 1–0

Kromě Magnuse Carlsena k sobě vel-

kou pozornost přitahuje Ukrajinec 

Vasilij Ivančuk. Ivančukovi se daří své 

soupeře přehrávat, ale hned v něko-

lika partiích je opět nepochopitelně 

vypouští a z jeho vyhraných pozic 

se stávají trosky. „Vasjo, co se sta-

lo,“ ptal se Ivančuka žurnalista Jurij 

Vasiljev poté, co ukrajinský velmistr 

prohrál s Magnusem Carlsenem zce-

la vyhranou partii. „Vždyť ta pozice 

se dala vyhrát skoro jakkoli?“ „To je 

možné, že to skutečně bylo vyhra-

né jakkoli, ale to bych musel mít na 

partii alespoň nějaký čas,“ vysvětluje 

příčinu svého selhání loňská světo-

vá dvojka. Mezi jeho neproměněné 

vyložené šance patří kromě soubo-

je s Carlsenem i partie proti Levo-

nu Aronjanovi z mexické poloviny 

turnaje a také duel z desátého kola 

s Veselinem Topalovem. Ze svých 

porážek si ale ukrajinský velmistr 

zase tolik nedělá: „Víte, to je prostě 

boj. Můžete vyhrát, můžete prohrát. 

Svoje porážky vůbec nepovažuji za 

tragédie,“ říká s úsměvem Ivančuk.

V souvislosti s Ivančukovými výpad-

ky se hojně diskutuje i o jiné příčině. 

Ukrajinský velmistr si před několika 

lety v Madridu koupil teplákovou 

soupravu svého oblíbeného klubu 

Real Madrid, kterou začal na turna-

jích hojně využívat. A Ivančuk šel 

minulý rok od vítězství k vítězství. 

V barvách madridského velkoklubu 

se propracoval dokonce až ke druhé-

mu nejvyššímu ratingu na světě. Na 

turnajích typu Linares ovšem platí 

(ne)psané pravidlo o oblékání hráčů 

v průběhu partií, a tomu se musel 

podřídit i trojnásobný vítěz turnaje. 

Po prohrané partii s Aronjanem ale 

Ivančuk požádal hlavního rozhodčí-

ho turnaje, zda by mu nemohl povo-

lit výjimku a pustit ho k následující 

partii v jeho oblíbeném oblečení, 

a jeho žádosti bylo vyhověno.

Stejný problém ovšem čekal ukrajin-

ského velmistra v Linares. Na partii 

s Magnusem Carlsenem musel opět 

přijít v „civilním“ oděvu a historie 

z partie proti Aronjanovi se opa-

kovala. Velká výhoda, časová tíseň 

a prohra. A Ivančuk opět přichází 

k hlavnímu rozhodčímu se žádostí 

o svolení s nošením svého „šťastné-

ho“ oblečení a ten mu „při pohledu 

do jeho nešťastných očí“ opět vyho-

věl, i když své rozhodnutí následně 

musel  písemně objasnit pořadate-

lům.

A tepláková souprava slavného klu-

bu stoprocentně zaúřadovala, když 

Ivančuk přesvědčivě vyhrává hezkou 

partii proti Péteru Lékovi.

PÉTER LÉKÓ (2753)—
—VASILIJ IVANČUK (2751)
Caro-Kannova obrana [B19]

Morelia/Linares 2008

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Sf5 

5.Jg3 Sg6 6.h4 h6 7.Jf3 Jd7 8.h5 Sh7 

9.Sd3 Sxd3 10.Dxd3 e6 11.Sf4 Da5+ 

12.Sd2 Sb4 13.c3 Se7 14.c4 Dc7 

15.0–0–0 Jgf6 16.Kb1 0–0 17.Vhe1 

a5 Nový tah. V nedávno sehrané par-

tii Hou Yifan – Iordachescu (Aerofl ot 

Open 2008) přišlo 17… Vfd8 18. Dc2 

a5 19. a3 a4 20. Je2 Jg4 21. Jf4 Jdf6 

22. Sc1 Va5 23. De2 Sf8.

18.Sc1 Vfd8 19.Dc2 a4 20.Je5 Jxe5 

21.dxe5 Vxd1 22.Dxd1 Jd7 23.f4 Jc5 

24.Je4 Vd8 25.Dc2 Jxe4 26.Vxe4 

Db6 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+p+-vlpzp-'
6-wqp+p+-zp&
5+-+-zP-+P%
4p+P+RzP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPQ+-+P+"
1+KvL-+-+-!
xabcdefghy
27.Dxa4?! Bílý nebojácně bere 

nabízený dar a povoluje Ivančuko-

vi invazi jeho těžkých fi gur na prv-

ní řadu. „V první partii proti Ivan-

čukovi jsem nezahrál důležitý tah 

Sh3, protože jsem se obával vazby, 

tak jsem se tentokrát rozhodl se 

vazby nebát,“ řekl po partii maďar-

ský šachista. Iniciativa v partii 

však nyní přechází plně na stranu 

černého a svoji roli může při opač-

ných rošádách sehrát i otevřený 

sloupec „a“. Lepším pokračováním 

mohlo být třeba  27.Ve3, i tak ale 

s malou výhodou černého.

27…Dg1 28.Dc2 Vd1 29.Ve2 Vf1 

30.a3 Sc5 Dojem, ze na braní pěš-

ce 30…Vxf4 není nic špatného, 

potvrzuje i počítač. Po 31.Ka2 Vf1 

32.Se3 Va1+ 33.Kb3 Dh2 signali-

zuje výhodu černého, ale pravdou 

je, že jeho iniciativa by se možná 

přece jenom trochu vytratila. Vasi-

lij Michailovič se raději rozhodu-

GM Vasilij Ivančuk
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je pro udržení svých vydobytých 

držav na první řadě.

31.Dd2 Vd1 32.Dc2 Sd4 33.c5 

Podivnému 33.b4, které ještě více 

odkrývá postavení bílého krále, 

se mi ani přes hlasité pokřiko-

vání mého programu příliš věřit 

nechce.

33…Vf1 34.Vd2 Vxf4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+pzp-'
6-+p+p+-zp&
5+-zP-zP-+P%
4-+-vl-tr-+$
3zP-+-+-+-#
2-zPQtR-+P+"
1+KvL-+-wq-!
xabcdefghy
35.Ka2? Více nároků mohlo na 

vůdce černých fi gur klást pokra-

čování 35.Dc4 a je otázkou, jestli 

je věžovka po 35…Vf1 (zajímavým 

námětem může být také 35…De3!? 

36.Vd3 De2) 36.Dxd4 Vxc1+ 37.Ka2 

Dxd4 38.Vxd4 Vxc5 39.Vd8+ 

Kh7 40.Vd7 b5 pro černého jasně 

vyhraná, nebo zda může bílý klást 

ještě nepříjemný odpor.

35…Vf2!–+ 36.Vxf2 Sxf2 37.g4 

Sxc5 38.Sf4 Dd4 39.Dd2 De4 

40.Ka1 Snad měl bílý raději hle-

dat spásu v agresivním 40.g5 hxg5 

41.Dd8+ Kh7 42.Dxg5, ale i tady by 

byla, například po 42…Dd5+ s dal-

ším Sd4, jeho úloha velmi těžká.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+pzp-'
6-+p+p+-zp&
5+-vl-zP-+P%
4-+-+qvLP+$
3zP-+-+-+-#
2-zP-wQ-+-+"
1mK-+-+-+-!
xabcdefghy
40…Sd4 V této pozici reklamoval 

ukrajinský šachista výhru na čas. 

Celou situaci pak následně vysvět-

luje: „Problém byl v tom, že když 

jsem udělal svůj poslední tah pro-

ti Carlsenovi, tak se na hodinách 

objevilo 1.00. V tu chvíli rozhodčí 

přerušil hru a vysvětlil mi, že jsem 

prohrál na čas. Ok, prohrál jsem. 

Ale dnes se stalo to samé. Po čtyři-

cátém tahu se na hodinách objevi-

lo také 1:00, tak jsem si myslel, že 

jsem vyhrál na čas a zavolal jsem 

rozhodčího. Ten mi ale sdělil, že 

přesný čas ukazují monitory a na 

těch má Lékó ještě dvě vteřiny 

času.Tak jsme v partii pokračova-

li. Měl jsem ale již velkou výhodu, 

kterou jsem lehce uplatnil.“

41.Dh2 c5 42.Ka2 b5 43.Dd2 

Dd5+ 44.Kb1 b4 45.a4 b3 46.Dd3 

c4 47.De2 Dh1+ 48.Sc1 Da8 0–1

A tak dres Realu opět zaúřadoval 

a celého příběhu si všimli i místní 

novináři. Druhý největší sportov-

ní denník ve Španělsku uveřejnil 

Ivančukův rozsáhlý rozhovor, který 

zaujal příznivce klubu natolik, že se 

rozhodli ukrajinskému šachistovi 

věnovat nejnovější model tréninko-

vé soupravy jeho oblíbeného celku. 

Zatím ale není jisté, jestli k předání 

dojde v Linares, nebo přímo ve sva-

tostánku Realu Madrid, na věhlas-

ném Estadio Santiago Bernabeu 

v Madridu. Jisté ovšem také není, 

jestli Ivančukovi nová souprava při-

nese stejné štěstí, jako ta stará…

Turnaj tento týden pokračuje 

závěrečnými koly a jeho konečné-

ho vítěze budeme znát už v pátek 

7. března 2008.

Václav PechGM Péter Lékó

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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„Vše nasvědčovalo tomu, že by-

chom neměli prohrát ani jednu 

partii a naopak mohli jeden či 

dva plusy přidat,“ hodnotil zápas 

V. Láznička. 

Ale rozhodující zlom v zápase při-

nesly časové tísně, ve kterých se 

domácím podařilo několik soubo-

jů otočit. „Pavel Stehno nenašel 

vyhrávající pokračování, následně 

odmítl remízu a za několik tahů 

se musel vzdát,“ vysvětluje příči-

nu zlomu velmistr Láznička. „Já 

jsem ze zahájení vytěžil poziční 

výhodu. Vypadalo to, že se soupeř 

bude muset zachraňovat pasivní 

obranou, bohužel ale pozice, jak 

se ukázalo, skrývala dynamický 

potenciál a z ničeho nic se soupeř, 

po několika mnou zahraných leh-

kovážných tazích, vyřítil na mého 

krále. Nepodařilo se mi vyrovnat 

se s pozměněnými rolemi v partii 

a po dalších chybách jsem zahodil 

dobře rozehranou partii. Další bílá 

pohroma přišla na čtvrté šachov-

nici, kde Jan Bernášek tak dlouho 

hledal kompenzaci za obětovaného 

pěšce, až mu nezbylo mnoho času 

a po několika nepřesnostech tak-

též podlehl. Mezitím převálcoval 

svého zkušeného soupeře Sergej 

Movsesjan a svou partii zremizo-

val Robert Kempinski. Zázrak se 

ale nekonal. Martin Petr se dlouho 

pokoušel zmást svou soupeřku, ale 

neprorazil. Další remíza. Jan Vota-

va svého soupeře přehrál a snížil 

na rozdíl jediného bodu. Zachránit 

naději na titul se pokoušel Vigen 

Mirumian. Po vyčerpávajícím boji 

se mu to nepodařilo, a tak jsme utr-

pěli hubenou prohru, znamenající 

loučení s titulem,“ dokončuje náš 

reprezentant hodnocení zápasu.

Nový Bor naopak svoji roli favori-

ta přesvědčivě splnil. Jednoznač-

ný průběh obou novoborských 

zápasů potvrzují hned dva jeho 

hráči. „V obou zápasech se relativ-

ně brzy vykrystalizovala zřetelná 

celková převaha domácího týmu, 

takže hráči ani fanoušci neměli 

důvod k nervozitě,“ říká velmistr 

Jiří Štoček k vítěznému tažení své-

ho celku uplynulým extraligovým 

dvojkolem. Spokojenost neskrývá 

ani kapitán týmu, velmistr Marek 

Vokáč: „Sobotní kolo bylo pří-

jemné, protože se podařilo zdo-

lat soupeře, který papírově vypa-

dal nebezpečně, ale byl na zápas 

s námi oslaben, protože jejich 

cizinci hráli zrovna na Islandu,“ 

hodnotí zápas zkušený kapitán 

vedoucího celku soutěže. „Takže 

jsme se ocitli v roli jasného favorita 

a tu jsme i potvrdili poměrně spo-

lehlivou hrou. Takové zápasy mám 

osobně rád. Bez nervů, jednoznač-

ná převaha a šest dva je krásný 

výsledek, který nás rozhodně ještě 

povzbudil.“ 

I nedělní soupeř, silný celek Gry-

gova, si z Nového Boru odvezl 

poměrně jasnou porážku. Za nej-

zajímavější utkání zápasu označil 

velmistr Štoček partii hranou na 

první šachovnici mezi velmistry 

Hráčkem a Timoščenkem. Zají-

mavou partii sehrál také velmistr 

Robert Cvek.

ROBERT CVEK (2532)—
—STANISLAW ZAWADZKI (2404)
Sicilská obrana [B66]

Extraliga, 02.03.2008

Komentuje: GM Robert Cvek

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 d6 4.d4 

cxd4 5.Jxd4 Jf6 6.Sg5 e6 7.Dd2 

a6 8.0–0–0 Sd7 9.f3 h6 10.Se3 b5 

11.Jxc6 Sxc6 12.Je2 Dc7 Černý 

mohl hrát také zajímavé 12…e5!?

13.Jd4 Sb7 14.Sd3 Jinou, agresivní 

možností bylo 14.g4!?

14…e5 15.Jb3 Zajímavým pokra-

čováním v této pozici je jistě také 

tah 15.Jf5!? vedoucí k nejasné hře.

15…d5 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+lwq-+pzp-'
6p+-+-sn-zp&
5+p+pzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+N+LvLP+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

16.Da5! Dc8?! Nyní jsem se na 

dlouho zamyslel, co hrát? Nějakou 

dobu jsem počítal oběti fi gury na 

b5 po tahu černého dxe4, ale nic 

vhodného bílý připravit nemůže. 

Nakonec mě napadla myšlenka 

MISTROVSTVÍ ČR 2008

PARDUBICE SE LOUČÍ S OBHAJOBOU TITULU
pokračování ze strany 1

GM Marek Vokáč, kapitán vedoucího týmu 
z Nového Boru, neskrýval po posledním dvoj-
kole spokojenost.

Pořadí před posledním dvojkolem
1. 1. Novoborský ŠK 23 b. 45,5

2. RC Sport Pardubice 19 b. 44,5

3. BŠŠ Frýdek-Místek 19 b. 43

4. ŠK Mahrla Praha 19 b. 42,5

5. ŠK SK Zlín 15 b. 35

6. TJ Zikuda Turnov 14 b. 37

7. Labortech Trading Ostrava 14 b. 37

8. A64 VALOZ Grygov 13 b. 35,5

9. TJ Bohemians Praha 8 b. 31,5

10. Tatran Litovel 4 b. 30,5

11. TJ TŽ Třinec 3 b. 29,5

12. Sokol Plzeň I. Ingem 1 b. 20,5
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De1. Hrálo se již 16…Sd6 17.Dxc7 

Sxc7 18.Jc5 Sc6 (18…Sb6!?) 

19.exd5 Sxd5? (19…Jxd5 20.Se4 Je7 

s malou výhodou bílého) 20.Jxa6+- 

(Spraggett, K. – Zawadzki, S., 

2006).

17.exd5 Jxd5 18.De1! Černý má 

jisté problémy s vývinem fi gur 

a slabým králem.

18…De6! 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+l+-+pzp-'
6p+-+q+-zp&
5+p+nzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+N+LvLP+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKRwQ-+R!
xabcdefghy

19.Sd2 Zřejmě nejsilnější tah bílé-

ho. Šachy někdy mohou působit 

paradoxně – bílý získal výhodu 

tahy De1 a Sd2, tedy hlubokým 

ústupem do vlastního tábora. 

Po19.Sc5?! Vc8 20.Sxf8 Kxf8 je 

pozice nejasná.

19…0–0–0! Správné řešení. Čer-

ný král se musí schovat, byť jeho 

kryt rozhodně není ideální. Jinou 

možností bylo 19…Vc8 20.Dg3 g5! 

21.Vhe1 s iniciativou bílého, nebo 

19…Se7 20.Dg3, kde stojí bílý pře-

ce jenom o něco lépe.

20.Df2?! Už během partie jsem 

jaksi „cítil“, že Df2 nebylo správ-

né řešení. Bílý neměl zatím pouš-

tět kontrolu nad polem b4. Malou 

výhodu mu zajišťovala pokračová-

ní 20.Kb1 nebo 20.Ja5 Sa8 21.Kb1.

20…Kb8?! Černý měl hned využít 

pole b4 pro aktivitu vlastních fi gur. 

Například po 20…Jb4 21.Sxb4 Sxb4 

22.Se4 (22.Da7 Vd7) 22…Sxe4 

23.fxe4 by měl blízko k vyrovnání.

21.Kb1 Sb4? Kupodivu špat-

ný tah, ale podaří se vám najít 

vyvrácení? Není to vůbec lehký 

oříšek. Černý mohl hrát 21…Sd6 

22.Se4 (22.Vhe1 s malou výho-

dou bílého) 22…Sc7? (22…f5? 

23.Sxd5 Dxd5 24.Sa5, nejlepší je 

asi 22…Se7) 23.Jc5 Db6 24.Sa5!! 

Dxa5 25.Jxb7 Kxb7 26.Sxd5+ 

Kb8 27.Sxf7+-; dalším možným 

pokračováním pak bylo 21…Se7 

22.Vhe1 s malou výhodou na 

straně bílého.

22.Sxb4 Po 22.Jc5 Sxc5 23.Dxc5 

bílý udrží jen malou převahu. Při-

znávám ale, že mě toto pokračová-

ní hodně lákalo.

22…Jxb4 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7+l+-+pzp-'
6p+-+q+-zp&
5+p+-zp-+-%
4-sn-+-+-+$
3+N+L+P+-#
2PzPP+-wQPzP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

23.Se4!±  Ve spojení s předchozím 

tahem určitě správná myšlenka. 

Na první pohled se zdá, že černý 

stojí OK, ale slabý král, slabá pole 

a5,c5 a nešťastně umístěný Jb4 

hovoří jasnou řečí. Bílý již stojí 

o dost lépe.

23…Jd5?? Hrubá chyba. Černý ale 

neměl jednoduchý výběr, navíc 

některé obranné tahy jsou docela 

bizarně „fritzovské“ a) 23…Sxe4 

24.fxe4 Ka8! Fritz (24…Vxd1+ 

25.Vxd1 Dg4 26.Db6+ Ka8 27.Vd8+ 

Vxd8 28.Dxd8+ Kb7 29.De7+) 25.a3 

Jc6 26.Jc5 Dg6 27.Jxa6±; b) 23…

Dc8 24.Sxb7 (24.a3!? Jd5 25.Vd3 

f5 (25…Jf4 26.Vc3) 26.Sxd5 Vxd5 

27.Vxd5 Sxd5 28.Db6+±) 24…Kxb7 

(24…Dxb7? 25.Vxd8+ Vxd8 26.Dh4 

Jc6 27.Ja5!+-) 25.f4!± 

24.Jc5+- Dc6 Nepomáhá 24…Db6 

25.Sxd5 Sxd5 26.Jd7+ s rozhodují-

cí výhodou bílého. 

25.Jxb7 Kxb7 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7+k+-+pzp-'
6p+q+-+-zp&
5+p+nzp-+-%
4-+-+L+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+-wQPzP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

26.Dd2 Moje první výhra v extra-

lize (!). 

1–0

Nedařilo se dalšímu z favoritů, 

pražské Mahrle; v lítém zápasu 

pražští šachisté pouze remizovali 

se zachraňujícím se Třincem, který 

překvapivě triumfoval na předních 

šachovnicích. Potrápit favority se 

GM Robert Cvek

8. kolo
ŠK SK Zlín 5:3 Sokol Plzeň I. Ingem

BŠŠ Frýdek-Místek 4,5:3,5 RC Sport Pardubice

1. Novoborský ŠK A 6:2 Tatran Litovel

TJ Zikuda Turnov 4,5:3,5 A64 Valoz Grygov

Labortech Trading Ostrava 4:4 TJ Bohemians PrahaTJ

TŽ Třinec 4:4 ŠK Mahrla Praha

9.kolo
RC Sport Pardubice 6:2 ŠK SK Zlín

Sokol Plzeň I. Ingem 0,5:7,5 BŠŠ Frýdek-Místek

A64 Valoz Grygov 2,5:5,5 1. Novoborský ŠK A

Tatran Litovel 2:6 TJ Zikuda Turnov

ŠK Mahrla Praha 4,5:3,5 Labortech Trading Ostrava

TJ Bohemians Praha 4,5: 3,5 TJ TŽ Třinec
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podařilo i pražským Bohemians, 

kteří remizovali zápas s Ostravou, 

a tím ji možná již vyřadili ze hry 

o medaile.

Svoji vynikající formu potvrdil 

celek ze Zlína, i když jeho sobot-

ní vítězství s beznadějně poslední 

Plzní nebylo nijak výrazné. „Sou-

boj se Zlínem byl celkem vyrov-

naný, ale k remíze v zápase nám 

přece jen něco scházelo. Koneč-

ný výsledek odpovídá průběhu,“ 

říká o plzeňském snažení nejvýše 

postavený plzeňský hráč Ivo Pří-

borský. Určité komplikace přizná-

vá i zlínská jednička, vicemistr 

republiky, velmistr Tomáš Polák: 

„Šachové Plzni už defi nitivně zvo-

ní ligová hrana. Přes nečekané 

nepříjemnosti na druhé a osmé 

šachovnici jsme ale udrželi otěže 

zápasu pevně ve svých rukou. 

Z mého pohledu byl nejlepší partií 

zápasu souboj Davida se Svatošem. 

Virtuózní věžovku také předvedl 

černý v partii Česal – Sosna.“

V neděli zavítaly porážkou zkla-

mané Pardubice do Zlína; průběh 

zápasu nám opět přiblížili jeho 

přímí aktéři, velmistři Viktor Láz-

nička a Tomáš Polák.

„Po trpké prohře jsme odjeli na 

zápas do Zlína. Naše zadní desky 

potvrdily bez větších problémů roli 

favoritů a bezpečně jsme zde vyhrá-

li,“ hodnotí průběh ze strany pardu-

bického celku Viktor Láznička. „Co 

se týče první poloviny šachovnic, 

tak to ale bylo již horší. Sergejovi 

se nepovedlo zahájení, a proto brzy 

nabídl remízu, kterou překvapený 

soupeř bez váhání přijal. Já jsem po 

vyrovnaném průběhu získal drob-

nou výhodu v koncovce, kterou 

jsem už málem přetavil v celý bod, 

ale bohužel opět se vloudila chy-

bička, která mě nakonec o výhru 

připravila. Robertu Kempinskemu 

došel střelný prach a musel taky 

podepsat smír. Jan Bernášek po 

nepřesně sehraném zahájení musel 

celou partii trpět. Nicméně svou 

pověstnou houževnatostí se vyma-

nil z tlaku a zremizoval. Zápas 

jsme tak nakonec hladce vyhráli,“ 

uzavírá s extraligovým víkendem 

rozhodně nepříliš spokojený vel-

mistr Láznička. S jeho hodnocením 

průběhu souhlasí i velmistr Polák: 

„V nedělním mači proti Pardubicím 

jsme si připsali jen pár dílčích úspě-

chů, mezi něž patří udržení před-

ních šachovnic proti elofavoritům. 

Jinak zahrály Pardubice spolehlivě 

a jejich vítězství nebylo v průběhu 

zápasu ohroženo.“

Beznadějný zápas proti Frýdku 

sehrála z pohledu Iva Příborského 

Plzeň: „Zápas s Frýdkem-Místkem 

byl jednoznačně v režii domácí-

ho týmu. Především na předních 

šachovnicích se jasně projevil roz-

díl v síle hráčů. Konečný výsledek 

je ale příliš krutý, zasloužili jsme 

si prohrát tak 2 : 6.“

Poslední extraligové dvojkolo se 

hraje 12. a 13. dubna 2008 a k zají-

mavým soubojům bude patřit pře-

devším sobotní zápas o třetí místo 

v tabulce mezi Mahrlou a Frýdkem 

Místkem a nepochybně i nedělní 

derby prvních dvou celků tabul-

ky, kdy do Pardubic zavítá vedoucí 

tým Nového Boru.

Václav Pech

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

dokumenty, připomínající českého šacho-

vého mistra Karla Opočenského.

Budeme vděčni za jejich zapůjčení, respekti-

ve 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
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3.–11. 3. 2008

Na Islandu i za účasti IM Jany Jac-

kové a IM Kateřiny Němcové pro-

bíhá Reykjavik Open 2008. 

www.skaksamband.is

6. 3. 2003

Uplyne pět let od úmrtí sedminá-

sobného přeborníka ČR velmistra 

Luďka Pachmana.

8. 3. 1942

V newyorské nemocnici Mount 

Sinaj před šedesáti šesti lety 

zemřel třetí mistr světa José Raul 

Capablanca.

8. 3. 2008

XXII. ročník memoriálu Petra 

Kunce. Turnaj v bleskovém šachu 

v Postupicích u Benešova. 

Pavel Forman 

tel: 775 270 792 

forman5@seznam.cz

ilja.iljic@quick.cz

8.–15. 3. 2008

Světlá nad Sázavou, 16. mistrovství 

ČR do 16 let a dva otevřené turnaje. 

Zdeněk Fiala

tel: 604 435 954

chess.svetla@seznam.cz

9. 3. 1943

V Chicagu se narodil jedenáctý 

mistr světa Robert James Fischer.

10.–20. 3. 2008

Atatürkův memoriál, Istanbul. 

Ženský uzavřený superturnaj za 

účasti deseti šachistek. 

www.tsf.org.tr

11. 3. 1928

Před osmdesáti lety se narodil mezi-

národní velmistr korespondenční-

ho šachu, dlouholetý reprezentant 

a vítěz šachové korespondenční 

olympiády v letech 1965–1968 Jaro-

slav Hýbl.

14.–28. 3. 2008 

V Nice zahajuje sedmnáctý ročník 

turnaje Amber Rapid & Blindfold 

Chess Tournament. V letošním 

ročníku se utká excelentní sestava, 

v níž je jedenáct z patnácti nejlep-

ších hráčů světa. Den po zahájení 

turnaje oslaví třicáté třetí naroze-

niny exmistr světa FIDE Veselin 

Topalov.

16. 3. 2008

Třicáté druhé narozeniny slaví 

exmistryně světa v šachu, repre-

zentantka Kataru Zhu Chen.

Před šedesáti lety se narodila 

trojnásobná účastnice turnajů 

kandidátek, velmistryně Tatjana 

Lemačkovová. Ve stejný den také 

vzpomínáme úmrtí mezinárodní-

ho mistra, šachového skladatele, 

trenéra a publicisty Emila Richte-

ra (1971) a tvůrce nezapomenutel-

né knihy Můj systém Aarona Nim-

coviče (1935).

17. 3. 2008

Před třiceti lety zemřel dlouhole-

tý trenér dvanáctého mistra světa 

Anatolije Karpova, velmistr Sem-

jon Furman.

18.–28. 3. 2008

Hevíz, Maďarsko: uzavřený GM 

turnaj 16. kategorie, uzavřený 

IM turnaje 3.-5. kategorie a ote-

vřený turnaj hraný švýcarským 

systémem na 9 kol. Přihlášky do 

10. 3. 2008. 

Jánoš Rigo

me-ri@t-online.hu

www.lellechess.tar.hu

20.–24. 3. 2008

19. turnaj Pobeskydí 2008. Uza-

vřený turnaj s normou IM, WGM 

a FIDE open na 9 kol.

Martin Kocur

tel.: 732 224 966

m.kocur@chessfm.cz

www.chessfm.cz

20.–24. 3. 2008

29. ročník turnaje šachových 

nadějí v kategoriích H10, H12, 

H14, open dívek a turnaj dětí do 

osmi let.

Martin Kocur, 

tel.: 732 224 966

m.kocur@chessfm.cz

www.chessfm.cz

20.–25. 3. 2008

Stockholm Ladies Open. 1. roč-

ník otevřeného ženského turnaje 

na 9 kol s možností splnit normu 

IM. 

dam_sct@hotmail.com 

www.scandinavian-chess.se

22. 3. 2008

O velikonočního beránka. 5. roč-

ník žákovského šachového turna-

je. Švýcarský systém na 7 kol, pět 

kategorií.

Jan Kalík

tel.: 321 720 375

kalik.jan@quick.cz

22. 3. 1946

Své šedesáté druhé narozeniny 

oslaví československý reprezen-

tant a účastník několika šacho-

vých olympiád, velmistr Jan 

Smejkal.

23. 3. 1931

Nestor světového šachu, velmistr 

Viktor Lvovič Korčnoj slaví své již 

77. narozeniny.
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