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Více než dvě a půl miliardy korun za 

dva dny získal Damien Hirst, jehož 

nejznámějšími uměleckými díly jsou 

zvířata naložená do formaldehydu. 

V září 2008 rozprodal v aukci svých 

233 uměleckých děl, která vytvořil za 

předchozí dva roky, a inkasoval cel-

kem 111 milionů liber. Nejvýše se vy-

šplhalo skutečné tele, naložené ve 

formaldehydu, jemuž Hirst pozlatil 

rohy a kopyta – neznámý sběratel za něj zaplatil 9,2 milionu liber. Nyní tento 

nejbohatší umělec světa vystavuje v Praze spolu s dalšími čtrnácti osobnost-

mi současného umění šachové soupravy.

Pokračování na straně 10

STANLEY KUBRICK ZA ŠACHOVNICÍ

Stanley Kubrick

Na šachové sou-

peření se známým 

režisérem Stanley 

Kubrickem (reží-

roval např. fi lmy 

Mechanický po-

meranč či Loli-

ta) vzpomíná ve 

svém blogu fyzik Jeremy Bern-

stein. S Kubrickem jej seznámil 

spisovatel Arthur C. Clarke. Ode-

hráli spolu řadu partií, například 

během natáčení fi lmu 2001: Ves-

mírná odysea. „Hráli jsme šachy, 

kdykoli jsem byl v Londýně. Kaž-

dou pátou partii jsem udělal něco 

nezvyklého. Začali jsme hrát 25. 

partii a dohodli se, že tato bude 

rozhodující. Kubrick zahrál tah, 

o které jsem byl přesvědčen, že je 

špatný. Dokonce se u toho chytil 

za břicho, aby ukázal své rozčilení. 

Byla to ale past a já rychle prohrál. 

„Nevěděl jsi, že jsem taky herec, 

poznamenal.“ Bernsteinův blog si 

můžete přečíst zde: nybooks.com

SPONZOR VYDÁN DO SRBSKA

Jezdimir Vasiljevič
foto: Chessbase

Jezdimir Vasilje-

vič byl zadržen v 

Holandsku kvů-

li falešným azy-

lovým dokumen-

tům. Že vám jeho 

jméno nic neříká? 

Tento muž, který 

je na listině nejhledanějších osob 

své země, byl sponzorem zápasu 

Fischer-Spasskij z roku 1992. Mar-

ně se snažil, aby byl místo do Srb-

ska vydán do Ekvádoru, jehož ob-

čanství vlastní. Nyní bude čelit ob-

vinění z krádeže více než 130 mili-

onů dolarů.
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ŠACHY NEJBOHATŠÍHO UMĚLCE SVĚTA

NECHTE SE SEŽRAT ŽRALOKY!

PŘEDNÁŠKY ŠACHOVÝCH LEGEND

ŠACHOVÉ PRINCEZNY 
V ROUŠE EVINĚ

Eva Babitz Lubomír Kaválek

Věra Menčíková Vlastimil Hort

Krásky i potvory, nejlepší  ša-

chistky minulosti i současnosti, 

budou tématem přednášek le-

gendárních velmistrů Lubomíra 

Kaválka a Vlastimila Horta při 

šachovém festivalu ČEZ CHESS 

TROPHY 2010. Velmistr Hort 

se vydá po stopách legendární 

Věry Menčíkové, první mistryně 

světa v dějinách šachu. Velmis-

tr Kaválek bude mluvit o šacho-

vých princeznách, šampionkách 

i potvorách. Přednášky proběh-

nou od 16 hodin v Michnově 

paláci v Praze (Všehrdova uli-

ce, vstup přes hotel BW Kampa) 

– Hortova ve čtvrtek 22. dubna, 

Kaválkova v sobotu 24. dubna.

Pokračování na straně 9

Šachy od Barbary Kruger

http://blogs.nybooks.com/post/498370620/playing-chess-with-kubrick


8. DUBNA 2010 ROČNÍK IV. ČÍSL0 142

VIŠIMU TO SPOČÍTAJÍ? 

Viši Anand

Nejlepší mate-

matické mozky 

se postaví mistru 

světa. Viši Anand 

si v létě zahra-

je simultánku se 

čtyřiceti vybra-

nými účastnicemi 

prestižního Mezinárodního kon-

gresu matematiků, který se bude 

konat v indickém Hajdarábádu. 

Pro mistra světa by to mělo být 

jeho první veřejné vystoupení po 

zápase s Veselinem Topalovem. 

KOSTENJUKOVÁ ZÁVIDÍ MUŽŮM

A. Kostenjuková

Mistryně světa Alexandra Kos-

tenjuková by byla velice ráda, 

kdyby se do ženského šachu za-

vedl „mužský“ systém boje o ti-

tul mistra světa. Na současném 

K. O. systému jí vadí zejména ne-

předvídatelnost a velká role ná-

hody. „U mužů čeká mistr svě-

ta na svého soupeře a titul může 

obhajovat v zápase. Nemusí za-

čínat turnaj prakticky od nuly,“ 

říká Kostenjuková. Poukazuje na 

to, že v novodobé historii ještě 

žádná z mistryň světa nedokáza-

la svůj titul obhájit.

CARLSEN BYL PRŮMĚRNÝ TAKTIK

Mladý Carlsen

Garri Kasparov 

se zajímal o Mag-

nuse Carlsena 

již před několi-

ka lety. Svědectví 

o tom podal před-

ní ruský trenér 

Jurij Razuvajev, 

který působil například v letech 

1973-1978 jako druhý trenér Ana-

tolije Karpova. „Již před několika 

lety požádal Garri mě a svého prv-

ního trenéra Nikitina, abychom 

Magnuse otestovali. Magnus kvůli 

tomu speciálně přiletěl do Mosk-

vy,“ říká Razuvajev. Carlsen teh-

dy v Moskvě absolvoval několi-

katihodinový test. A jaké měl vý-

sledky? „Bylo nám hned jasné, že 

je Magnus průměrným taktikem, 

ale jeho nadání pro poziční hru 

je na úrovni Petrosjana nebo Kar-

pova. A aktuální Carlsenova hra 

potvrzuje, že jsme se tehdy ne-

spletli.“ 

TĚŽKÉ ČASY ŠACHU

Silvio Danailov

Tradiční super-

turnaj, pořáda-

ný v minulých 

letech v bulhar-

ské Sofi i, se le-

tos neuskuteč-

ní. Oznámil to 

hlavní organizá-

tor Silvio Danailov. Sponzor to-

tiž věnoval fi nance raději na blí-

žící se zápas o titul mistra světa. 

„Šachy prožívají v souladu s pro-

bíhající ekonomickou krizí těžké 

časy,“ píší New York Times. Při-

pomínají snížení cenového fon-

du posledního fi nále Grand Sla-

mu v Bilbau i ochuzení tradiční-

ho festivalu v německé Mohuči. 

V Německu se kromě snížení ce-

nového fondu také zrušilo pláno-

vané mistrovství světa ve Fische-

rově šachu.

ČEŠKY MAJÍ BUNDESLIGOVÝ BRONZ 

Eva Kulovaná

WGM Eva Kulo-

vaná, WIM Soňa 

Pertlová a WFM 

Kristýna Havlíko-

vá se staly v dre-

su v klubu SK 

Grosslehna bron-

zovými medai-

listkami německé ženské bun-

desligy. Nejlepší výkon z nich 

podala první jmenovaná (8/11), 

které jen těsně unikla norma me-

zinárodního mistra. Pěti body 

ze šesti partií se může pochlubit 

Kristýna Havlíková, Soňa Pertlo-

vá si připsala ze šesti partií pa-

desátiprocentní zisk. Německý-

mi přebornicemi se staly šachist-

ky z Halle před svými konkurent-

kami z Baden-Badenu. 

BLOGY

TEORETICKÉ NOVINKY

David Navara

Davidové Navara 

a Kaňovský roz-

šířili v uplynu-

lém týdnu blo-

govou část webu 

Pražské šachové 

společnosti. 

Nad vznikem 

„teoretické novinky“ v zahájení 

se zamýšlí David Navara. „Někte-

ří hráči si své teoretické novinky 

přísně střeží,“ konstatuje a s nad-

sázkou dodává: „Snad dokonce 

mají kdesi na zahradě zakopané 

disky s nahranými analýzami.“ 

O jakou novinku šlo v Davidově 

případě a jaký byl její osud, to se 

dozvíte z jeho článku. 

Nad zvyky, zlozvyky a jejich vý-

znamem pro člověka meditoval 

David Kaňovský. „Mít zvyky a pe-

čovat o ně je strašně důležité. Dá-

vají člověku pocit, že se neustále 

může k něčemu vracet, že má něja-

ké koníčky,“ píše. Chcete-li vědět, 

k jakým minulým i současným ko-

níčkům se přiznává, začtěte se do 

článku na www.praguechess.cz. 

Václav Pech

Petr Boleslav

Jeden z nejdů-

ležitějších život-

ních kroků uči-

ní náš kamarád 

Petr Boleslav, 

spolupracovník 

Pražské šacho-

vé společnosti, 

editor Šachového týdeníku a šéf-

redaktor Novoborského šachové-

ho serveru. Vstoupí dne 10. dub-

na do manželského svazku. Přeje-

me "Bolkovi" a Lence hodně štěs-

tí, životní pohody, hodně zdra-

vých dětí a poslušné šachové fi -

gurky. Za zmínku stojí, že novo-

manželé původně naplánova-

ný termín svatby (24. 4.) zrušili, 

aby se Bolek mohl podílet na or-

ganizaci šachového festivalu ČEZ 

CHESS TROPHY 2010.

foto V. Jágr, 

který bude fotografovat také svatbu
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Na černomořském pobřeží je 

v plném proudu nejvyšší rus-

ká soutěž družstev. Deset muž-

ských a sedm ženských celků 

bojuje v samostatných turnajích 

hraných na tři časové kontroly 

(100 minut na 40 tahů, 50 minut 

na 20 tahů a 10 minut na dohrá-

ní, to vše s přídavkem 30 sekund 

za každý provedený tah) o jeden 

z nejcennějších přebornických 

titulů na světě. Těsně před polo-

vinou turnaje k němu mají nej-

blíže šachistky Giprorechtransu 

a hráči petrohradské šachové fe-

derace, kterým zdatně sekundu-

je moskevské ShSM-64.

Letošní ročník je již na první po-

hled poznamenán krizí. Přes sna-

hu organizátorů chybí oproti le-

tům minulým hned několik za-

jímavých jmen, v mužské sekci 

hraje pouze deset týmů, ženy daly 

dohromady družstev jen sedm. 

Zpravodajství o samotné akci je 

žalostné. Ofi ciální stránka nabízí 

pouze „holovýsledky“ a partie ke 

stažení, ostatní tradiční ruská mé-

dia se také zpravodajstvím příliš 

neobtěžují. 

V tomto informačním vakuu tak 

téměř zapadají zajímavé aspek-

ty právě probíhajících bojů. Mini-

málně jeden z nich domácího ša-

chového příznivce potěší: Velmis-

tr Sergej Movsesjan (2709), hrají-

cí společně s Vasilijem Ivančukem 

(2748), Petrem Svidlerem (2750) 

a Nikitou Vitjugovem (2710) za 

celek petrohradské šachové fe-

derace, postupně porazil velmis-

try Jevgenije Romanova (2600), 

Michaila Panarina (2532) a Igo-

ra Kurnosova (2674) a je se sto-

procentním bodovým ziskem nej-

úspěšnějším hráčem turnaje. 

Na letošním přeboru se alespoň 

prozatím ukrutně nedaří papíro-

vým favoritům. Obhájce loňského 

prvenství, celek Tomsk-400, hra-

jící oproti loňsku bez Alexandra 

Morozeviče, je těsně před polo-

vinou soutěže až sedmý. Favo-

rit ženského turnaje, AVS Kras-

noturinsk, nastoupil bez sester 

Kosincevových, zato s exmistry-

ní světa Antoanetou Stefanovo-

vou (2555), Natálií Pogoninovou 

(2501) a sestrami Muzyčukovými. 

Silná sestava prozatím stačila na 

páté místo, z osmi možných bodů 

získala pouhé tři.

Hlavním pozitivem prozatímního 

dění je kvalita sehraných partií, 

které se svým bojovným a atrak-

tivním obsahem jednoduše mu-

sejí líbit. Z dosavadního průbě-

hu nás nejvíce zaujala partie mezi 

mistrem Evropy Ianem Nepomjaš-

čim a v posledním půlroce famóz-

ním Alexandrem Griščukem. 

IAN NEPOMJAŠČI (2656) 
– ALEXANDR GRIŠČUK (2756) 
Sicilská obrana [B90]

Premier Dagomys 2010

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

Jf6 5.Jc3 a6 6.h3 Na první pohled 

velice skromný systém proti Naj-

dorfově sicilské, jehož výběrem 

dává bílý najevo, že se nehodlá 

přít o poslední teoretické novinky 

a počítačové analýzy. Skromnosti 

tomuto tahu poněkud ubírá sku-

tečnost, že právě toto pokračová-

ní bylo poměrně oblíbenou „pro-

tinajdorfovskou“ zbraní samotné-

ho Bobbyho Fischera. 

6…Jc6 Černý se prozatím neroz-

hoduje, kam postoupí svým pěš-

cem „e“. Právě to, zda zahraje e6 

nebo e5, dává pozici konkrétní 

charakter a mění plány jednotli-

vých stran. Samuel Reshevsky se 

proti Fischerovi pokusil přejít do 

dračích struktur tahem 6…g6, což 

sám Fischer ve svých poznámkách 

chválí. Po 7.g4 Sg7 8.g5 (8.Se3!? 

Fischer) 8…Jh5 9.Se2 e5 10.Jb3 

Jf4 11.Jd5 přiznává jedenáctý mi-

str světa, že ze zahájení nic nezís-

kal. Miguel Najdorf se proti Fis-

cherovi pokusil o nejenergičtější 

možnou odpověď a rozhodl se pro 

okamžitý postup pěšcem „b“. Po 

6…b5 narazil na odpověď 7.Jd5!? 

Bílý chce využít díru na poli c6. 

Najdorf zjevně nedocenil sílu to-

hoto excentrického tahu, který na 

RUSKÁ PRVNÍ LIGA DRUŽSTEV

MOVSESJAN VÁLÍ U ČERNÉHO MOŘE

Sergej Movsesjan
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první pohled narušuje principy 

hry v zahájení. (Fischer) 7…Sb7 

8.Jxf6+ gxf6 9.c4! bxc4 10.Sxc4 

Sxe4 11.0–0 d5 12.Ve1! se silnou 

kompenzací za pěšce. 

7.Se3 Proti Julio Bolbochanovi vy-

zkoušel Bobby Fischer 7.g4 a po 

Jxd4 8.Dxd4 e5 9.Dd3 Se7 10.g5 

Jd7 11.Se3 měl malou výhodu. 

Jezdec na d7 nestojí příliš dobře, 

protože překáží normálnímu vývi-

nu bělopolného střelce. K určitým 

problémům ale vede i 10…Jh5, na-

příklad po 11.Se2 nebo 11.h4. 

7…e5 8.Jf3 Bílý jezdec může po-

chopitelně odkráčet z centra i na 

dámské křídlo, ale pravdou je, 

že na poli b3 nestojí nijak zvlášť 

dobře.

8…Se7 9.g4 Se6 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+-vlpzpp'
6p+nzplsn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+P+$
3+-sN-vLN+P#
2PzPP+-zP-+"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
10.Jg5 „Normální“ 10.g5 Jd7 

11.Dd2 Jc5 12.0–0–0 0–0 vede do 

ostrých pozic s opačnými rošá-

dami, které byly bílému, možná 

i díky úspěchům, které jeho sou-

peř v poslední době sklízí, pro-

ti mysli. Snaží se tedy zlikvidovat 

i za cenu ztráty tempa černého bě-

lopolného střelce a případně pak 

těžit z oslabených bílých polí. 

10…h6 11.Jxe6 fxe6 12.Sc4 Dd7 

13.h4 Logická reakce. Černá dáma 

ucpala svému jezdci přirozené 

ústupové pole, a tak by bílý rád 

černého vraníka co nejrychleji za-

hnal třeba na g8. 

13…b5 14.Sd3 Bílý nemůže dost 

dobře zůstat na diagonále a2-g8, 

protože po 14.Sb3 přijde 14…Ja5. 

Postup g4-g5 přijde pozdě: 15.Vg1 

Jxb3 16.axb3 Dc6 s výhodou čer-

ného. 

14…Jd4 15.Vg1 g5 Černý razantně 

ukončil úvahy o dalším postupu 

bílého pěšce. K tahu v partii urči-

tě existují alternativy, například 

15…b4!? vede k výměně jezd-

ců po 16.g5 hxg5 17.hxg5 bxc3 

18.gxf6 cxb2 19.fxg7 Jf3+. Možná, 

že se černému nelíbilo 20.Kf1 Vg8 

21.Vb1 Jxg1 22.Dh5+ Kd8 23.Sb6+ 

Kc8 24.Df7 s výhodou bílého. 

16.Vh1 Po 16.hxg5 hxg5 17.Sxg5 

Jh7! 18.Se3 Jg5 by se mohl černý 

pěšec ukázat jako prudce jedovatý. 

16…Vf8 17.hxg5 hxg5 18.a3 

18.Sxg5 Jxg4 19.Dxg4 Sxg5 je pro 

černého zřejmě zcela bezpečné. 

18…Db7 19.Vh3 

XABCDEFGHY
8r+-+ktr-+(
7+q+-vl-+-'
6p+-zppsn-+&
5+p+-zp-zp-%
4-+-snP+P+$
3zP-sNLvL-+R#
2-zPP+-zP-+"
1tR-+QmK-+-!
xabcdefghy
19…Kd7 Černý může díky lepší-

mu vývinu přemýšlet o ovládnutí 

sloupce „h“, bílý na to asi musí ně-

jak reagovat. 

20.Kd2 Vf7 21.f3 Vaf8 22.Je2 Jc6 

23.c3 Je8 Griščuk pokračuje v ma-

névrování. Jezdce převádí na c7, 

zároveň kryje pěšce g5 a napadá 

f3. Otázkou je, jestli již teď nemo-

hl přistoupit k principiálnímu po-

stupu v centru. 23…d5!? 24.Kc2 

(24.exd5 nebude zřejmě příliš dob-

ré, protože po 24…Jxd5 (Braní pěš-

cem by vypustilo bílého střelce na 

f5.) 25.Se4 Jxe3 26.Kxe3+ Kc7 čer-

nému nic nechybí. Naopak, bílý si 

musí dělat určité starosti o svého 

krále a odrazit nepříjemnou hroz-

bu Vd8 s dalším šachem po diago-

nále a7-g1.) 24…Kc8 (I pro černé-

ho je dobré uklidit krále, jak uka-

zuje následující varianta: (24…

dxe4?! 25.Sxe4+ Kc7 26.Jg3 Jxe4 

27.Jxe4 a černému trik 27…Vxf3 

28.Vxf3 Jb4+ (28…Jd4+ 29.Sxd4 

Dxe4+ 30.Vd3 exd4 31.Dd2±) 

29.axb4 Dxe4+ pomáhá pouze do 

horší koncovky po 30.Dd3 Dxd3+ 

31.Kxd3 Vxf3 32.Vxa6) 25.Dg1 Ja5 
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(25…dxe4 26.fxe4±). Braní pěš-

ce přivede hru po 26.Sxg5 dxe4 

27.fxe4 Jxe4 28.Sxe7 Vxe7 29.Vf1 

Vd8 30.De3 Jc4 do pozice, ve kte-

ré by černý mohl mít dostatečnou 

protihru. 

24.Dh1 Ja5 I tady by připadalo do 

úvahy 24…d5!? 

25.Vd1 Jc4+ 26.Sxc4 bxc4 27.Kc1 

Jc7 28.Vh7 

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+qsnkvlr+R'
6p+-zpp+-+&
5+-+-zp-zp-%
4-+p+P+P+$
3zP-zP-vLP+-#
2-zP-+N+-+"
1+-mKR+-+Q!
xabcdefghy

28…Db8 Smysl převodu jezdce 

z f6 by mohla ukázat varianta 28…

Db3 29.Vxf7 Vxf7 30.Kb1, kdy čer-

ný vraník poprvé vítězoslavně vy-

skočí na aktivní pole 30…Jb5 a čer-

ný získá zajímavé možnosti na 

dámském křídle.

29.Vxf7 Vxf7 30.Jg1 Db3 31.Vd2 

Da2 32.Kd1 Db3+ K vyrovnání by 

mělo černého přivést šachování 

32…Db1+ 33.Ke2 Je8 34.Dh2 Jf6 

35.Dg2 (Hrozilo Jxe4 a nejde fxe4 

pro Df1 mat!. Na 35.Dxe5 by při-

šlo krásné 35… Dd3+!! s vyhra-

nou pozicí.) 35…Kc6 36.Jh3 (36.

Sxg5 Jxe4) 36…Vg7 s rovnou hrou. 

Z dalšího dění je ale patrné, že oba 

soupeři hrají na výhru. 

33.Ke2 Db8 34.Kf2 Kc6 35.Kg3 

XABCDEFGHY
8-wq-+-+-+(
7+-sn-vlr+-'
6p+kzpp+-+&
5+-+-zp-zp-%
4-+p+P+P+$
3zP-zP-vLPmK-#
2-zP-tR-+-+"
1+-+-+-sNQ!
xabcdefghy

35…d5!? Černý vynáší svůj hlavní 

trumf a na šachovnici začne silně 

přituhovat. Otevření centra zcela 

jistě neprospěje ani jednomu z pří-

tomných králů. 

36.Dh6 d4!? Pointa úmyslu černé-

ho. Za otevření drah pro svoje fi gu-

ry je Alexandr Griščuk připraven 

se rozloučit i s jedním ze svých 

středových pěšáků. 

37.cxd4 exd4 38.Sxd4 Jb5+ 

39.Kg2 Jxd4 

XABCDEFGHY
8-wq-+-+-+(
7+-+-vlr+-'
6p+k+p+-wQ&
5+-+-+-zp-%
4-+psnP+P+$
3zP-+-+P+-#
2-zP-tR-+K+"
1+-+-+-sN-!
xabcdefghy
40.Je2! Jediný tah! Vše ostatní 

prohrává, včetně 40.Vxd4? Dxb2+ 

–+. 

40…Sf6? Chyba, která bude stát 

černého partii. Správné bylo 40…

Jxe2!, když série šachů 41.Dxe6+ 

Kb5 42.Dd7+ (Slabší 42.a4+ dává 

určité šance černému, který má 

i s útočným králem po 42…Kb4 

43.Dxf7 Jf4+ (43…Dg3+ 44.Kf1 

Kb3 45.Vd3+ Kxb2 46.Vd2+ 

Kb3 47.Vxe2 Dh3+ 48.Vg2 Sc5 

49.Db7+=) 44.Kf1 Df8 45.Dxf8 

Sxf8 o něco lepší šance.) 42…Kb6 

43.De6+ Kb5 44.Dd7+= vede pou-

ze k remíze věčným šachem. 

41.Jxd4+ Kb6 42.Jxe6 De5 43.Dg6 

+- Ve7 Černému nepomůže ani 

43…Dxe6 44.e5 Kc5 45.Vc2+- s vý-

hrou bílého. 

44.Jc5 Df4 45.Vd5 Ka7 46.e5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mk-+-tr-+-'
6p+-+-vlQ+&
5+-sNRzP-zp-%
4-+p+-wqP+$
3zP-+-+P+-#
2-zP-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
46…De3 Urputněji vypadá 46…

Vxe5!?, ale mám pocit, že kon-

covka skoro vynuceně vznikající 

po 47.Vd7+ (47.Df7+ Ve7 48.Vd7+ 

Vxd7 49.Dxd7+ Kb6 50.Je4±; 

47.Je4 Vxd5 48.Df7+ Kb8 49.Dxd5 

Se5) 47…Kb6 48.Je4 Vxe4 49.Dxe4 

Dxe4 50.fxe4 Sxb2 51.Vd8+- by 

měla být pro bílého vyhraná. 

47.Dc2 Vxe5 48.Vd7+ 48.Dxc4 

De2+ 49.Dxe2 Vxe2+ 50.Kf1 Vxb2 

51.Vd6+-. 

48…Kb6 49.Je4 Vxe4 50.fxe4 Se5 

50…Sd4 51.Vxd4 Dxd4 52.Df2+-. 

51.Df2 Dxf2+ 52.Kxf2 Sxb2 

53.Ke3 1–0

Václav Pech

Pořadí po 4. kole – muži
1. SPb Chess Fed 7 17

2. ShSM-64 7 14

3. Ekonomist SGSEU-1 6 16

4. Yugra 6 13

5. Ural 4 12,5

6. M. Chigorin Chess Club 4 11

7. Tomsk-400 2 11

8. Etude-Contact 2 10

9. Ekonomist – SGSEU-2 2 7,5

10. BelGU 0 8

Pořadí po 4. kole – ženy
1. Giprorechtrans 7 9,5

2. Ekonomist - SGSEU 4 8

3. SPb Chess Fed 4 7,5

4. ShSM-64 4 7,5

5. AVS Krasnoturinsk 3 8

6. Dvorets 2 4,5

7. M. Chigorin Chess Club 0 3

Alexandr Griščuk foto V. Jágr
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Téměř tři sta mladých šachis-

tů z devíti zemí se utkalo v osmi 

turnajích – proběhl jedenatřicá-

tý ročník tradičního Turnaje ša-

chových nadějí, jehož pořadate-

lem byla BŠS Frýdek Místek. 

Nejúspěšnějším celkem byla, ze-

jména v kategorii čtrnáctiletých 

chlapců, domácí Beskydská ša-

chová škola. Tu díky Tomášovi 

Pavelkovi (1960), Michaelovi Ku-

bíkovi (1824) a Matěji Svobodo-

vi (1904) domácí zcela ovládli. 

„Z pohledu pořadatele jsme spo-

kojeni,“ hodnotí průběh festiva-

lu Antonín Surma z BŠS. Nejví-

ce si pochvaluje silnou a počet-

nou konkurenci, která se na tur-

naj sjela: „Každý hráč si našel ten 

‚svůj‘atmosféře a turnaj, který mu 

nejvíce vyhovoval. Všechny turna-

je probíhaly v přátelské sportovní 

atmosféře, a přestože šlo o body 

a umístění, našel se čas i na spo-

lečenských akce. Velmi si cení-

me vítězství v soutěžích družstev 

a prvenství Tomáše Pavelka v ka-

tegorii chlapců do 14 let.“ Na otáz-

ku, zda si v mládežnických sou-

těžích všiml nějaké výjimečné 

osobnosti, Antonín Surma odpo-

vídá: „V turnajích startovala celá 

řada nadějných dětí, které na sebe 

upozornily svou hrou. Ale vyjme-

novávat je nebudu. Dá se říci, že 

každý kdo startoval a obětoval své 

pětidenní prázdniny ve prospěch 

šachové hry, si zaslouží jmenovat, 

takže se podívejte do startovních 

listin,“ dodává Surma s úsměvem.

V součtu medailí nakonec měli 

mírně navrch zahraniční šachis-

té. Mezi těmi hráli prim zástup-

ci Anglie, kteří si díky Raphaelovi 

Khalidovi (1250) a Amy Hoareo-

vé (1894) odvážejí ze Severní Mo-

ravy dvě medaile. Výčet zahranič-

ních zisků doplňují s jednou me-

dailí Irové, Poláci a Litevci.

Kromě šachového mládí se na pěti-

denním festivalu představili i zku-

šenější šachisté: jak v open turnaji, 

tak také ve třech uzavřených tur-

najích, kde bojovali o splnění nor-

my mezinárodního mistra.

Nejlepší individuální výsledek 

v uzavřených turnajích dosáhl par-

dubický IM Jan Bernášek (2490), 

který získal v devíti partiích sedm 

a půl bodu. Vítězi dalších turna-

jů byli Polák Kamil Stachowiak 

(2401) a Bělorus Sergej Chamit-

skij (2333). Vítězem otevřeného 

turnaje, kterého se zúčastnilo sto 

dvanáct hráčů, se stal se sedmi 

a půl body z devíti partií Jiří Horák 

(2236) z Jirkova.

Václav Pech

FRÝDEK-MÍSTEK

NEJLEPŠÍM KOLEDNÍKEM BYL BERNÁŠEK

Konečné pořadí H14

1. Pavelek, Tomáš BŠŠ Frýdek-Místek (1960) 8

2. Kubík, Michael BŠŠ Frýdek-Místek (1824) 7

3. Svoboda, Matěj BŠŠ Frýdek-Místek (1904) 6

Konečné pořadí H12

1. Murphy, Conor Irsko (1250) 7,5

2. Marek, Matyáš BŠŠ Frýdek-Místek (1825) 7

3. Kalid, Raphael Anglie (1250) 6,5

Konečné pořadí H10+D8

1. Vykouk, Jan DDM Most (1631) 7,5

2. Nguyen Thai Dai Van SK Smíchov Praha (1250) 7,5

3. Vaitkevicius, Paulius Litva (1250) 7

Konečné pořadí - Open dívky

1. Wesolovska, Katarzyna Polsko (1782) 7,5

2. Hoareová, Amy Anglie (1894) 6,5

3. Pýchová, Nela TJ Spartak Vlašim (1566) 6,5

Konečné pořadí Pobeskydí „A“
1. IM Bernášek, Jan CZE (2490) 7,5

2. Matuszewski, Michal POL (2283) 6

3. FM Vojta, Tomáš CZE (2370) 5,5

Konečné pořadí Pobeskydí „B“
1. Stachowiak, Kamil POL (2401) 6,5

2. IM Luch, Michal POL (2403) 6

3. IM Sakalauskas, Vaidas LTU (2418) 6

Konečné pořadí Pobeskydí „C“
1. IM Chamitskij, Sergej BLR (2333) 6

2. FM Pacher, Milan SVK (2363) 6

3. IM Vesselovsky, Sergej CZE (2354) 5

Konečné pořadí Pobeskydí - Open

1. Horák, Jiří Slovan Jirkov (2236)

2. Mroziak, Maciej AZS Gliwice (2023)

3. Bury, Rastislav Slavia STU Bratislava (2081)

Jan Bernášek foto V. Jágr
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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

„Najdeme ženy, které se při šachu 

svíjí a tančí, a objevíme šachovou 

potvoru, která donutila svého sou-

peře hrát bez šatů. Nezmíníme se 

o Adamovi a Evě, jen o Evě, která 

jako Adamova Eva vypadala, když 

hrála šachy. A najdeme nemilosrd-

né mistryně, kterým nezáleží na 

tom, zda hrají v krásných šatech 

nebo v teplácích. Nakoukneme do 

pestrého spektra ženského šachu,“ 

slibuje Lubomír Kaválek v anotaci 

své přednášky. (praguechess.cz).

„Víte něco o Klubu Věry Menčíkové, 

první mistryně světa v šachu? Sta-

li byste se rádi členy takového klu-

bu? Jste také názoru, že běda mu-

žům, kterým žena vládne? ‚Ať jsem 

bita, jen když se peru!‘ asi takový byl 

přístup této první šachové amazonky 

k mužským kolegům. Přiznávám se 

Vám, že bych se rád stal členem Klu-

bu Věry Menčíkové. A při přednášce 

Vám prozradím i souvislosti mezi ní 

a Juditou Polgárovou,“ shrnuje ob-

sah své přednášky Vlastimil Hort 

(praguechess.cz).

Vstupenky na přednášky velmistrů  

(platí i na zápas nejlepší hráčky svě-

ta Judity Polgárové  s nejlepším čes-

kým šachistou Davidem Navarou) 

budou v prodeji od 12. dubna na re-

cepci hotelu BW Kampa (Všehrdo-

va 16, Praha 1). Cena vstupenky je 

60 Kč (30 Kč pro děti, studenty a dů-

chodce) na celý den. Více informa-

cí o festivalu ČEZ CHESS TROPHY 

2010 najdete na praguechess.cz.

Pavel Matocha 

Lubomír Kaválek a Vlastimil Hort

PŘEDNÁŠKY ŠACHOVÝCH LEGEND

ŠACHOVÉ PRINCEZNY V ROUŠE EVINĚ
pokračování ze strany 1

http://www.praguechess.cz/poradane_akce.php?nazev_akce=25&akce=prednaska_kavalek
http://www.praguechess.cz/poradane_akce.php?nazev_akce=25&akce=prednaska_hort
http://www.praguechess.cz/index.php
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Fantastickou výstavu patnác-

ti krásných i roztodivných šacho-

vých souprav v Centru současné-

ho umění DOX v pražských Hole-

šovicích zahájily poslední březno-

vý den dvě šachové legendy. Bývalí 

mistři světa Boris Spasskij a Anato-

lij Karpov odehráli na vernisáži vý-

stavy Umění šachu partii naslepo.

Několik stovek hostů vernisáže sle-

dovalo, jak se Anatolij Karpov pro 

něj zcela netypicky pouští do prud-

kého romantického útoku a jak Bo-

ris Spasskij bloudí králem centrem 

šachovnice. S každým dalším tahem 

však bylo znalcům šachové historie 

zřejmější, že exmistři světa neim-

provizují, ale přehrávají starou kla-

sickou partii. „Je to partie, kterou se-

hrál při simultánce naslepo fenome-

nální Paul Morphy. Mám tu partii 

moc rád a ukazuji ji, když vysvětluji, 

jak se má útočit. Při ataku na soupe-

řova krále je potřeba, aby byl nahý,“ 

vysvětloval po partii Boris Spasskij.

KARPOV, ANATOLIJ (MORPHY) 
– SPASSKIJ, BORIS
DOX 2010, hra naslepo

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 

Jf6 4.Jg5 d5 5.exd5 

Jxd5 6.d4 exd4 7.0-0 Se7 

8.Jxf7 Kxf7 9.Df3+ Ke6 

10.Jc3 dxc3 11.Ve1+ Je5 

12.Sf4 Sf6 13.Sxe5 Sxe5 

14.Vxe5 Kxe5 15.Ve1+ 

Kd4 16.Sxd5 cxb2 

17.Ve4+ Kc5 18.De3+ 

Kxd5 19.Dd3+ Kc5 

20.Vc4+ Kb6 21.Db3+ 

Ka5 22.Va4 1:0 

Na tiskové konferen-

ci před vernisáží Anatolij 

Karpov potvrdil, že hodlá 

kandidovat na post prezi-

denta mezinárodní šacho-

vé federace FIDE. Jeho je-

diným vážným soupe-

řem bude současný pre-

zident Kirsan Iljumžinov. 

Volba proběhne v září 

při šachové olympiádě 

v Chanty-Mansijsku, ale jedním 

z klíčových okamžiků zjevně bude 

rozhodnutí Ruské šachové federa-

ce, kterého z těchto dvou kandidá-

tů bude ona nominovat a prosazo-

vat. „Anatolij je symbolem šachu, 

ale zároveň i symbolem Ruska. Po-

kud Rusko bude kandidovat Iljumži-

nova, nepotřebujeme už žádnou dal-

ší informaci o tom, jak moc je ruský 

režim zkorumpovaný,“ komentoval 

souboj Karpov – Iljumžinov velmis-

tr a známý šachový publicista Genna 

Sosonko, který se na vernisáž Umění 

šachu přijel také podívat.

Na vernisáži se potkali šachisté  

a milovníci umění, přišla i řada vliv-

ných byznysmenů, jako třeba realit-

ní magnát Serge Borenstein, vrchní 

ředitel ČSOB Jan Lamser nebo člen 

správní rady společnosti New World 

Resources (vlastník ostravsko-kar-

vinských dolů) Bessel Kok.

Mezi patnácti umělci, jejichž šacho-

vá díla budou v Praze vystavena až 

do 28. června, jsou kromě Damiena 

ŠACHY NEJBOHATŠÍHO UMĚLCE SVĚTA

NECHTE SE SEŽRAT ŽRALOKY!
pokračování ze strany 1

Karpov a Spasskij hrají na slepo, partii sledují Pavel Matocha a Bessel Kok.

Damien Hirst (Velká Británie): Mentální eskapologie (2003)
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Jake a Dinos Chapmanovi (Velká Británie): Šachová souprava (2003)

Oliver Clegg (Velká Británie): Noční tahy (2008)

Yayoi Kusama (Japonsko): Tykvové šachy (2003)

S DÁMAMI FLIRTUJTE 
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT 
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů 
a milovníků šachů a života 

Nejlepší český šachista David Navara

Krásná mistryně Soňa Pertlová

Velmistři Marek Vokáč a Robert Cvek

Ředitel Dopravních staveb Brno 

Vlastimil Chládek 

Mezinárodní mistr David Kaňovský

Spisovatel Vítězslav Houška

na webu 
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz
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Hirsta také Barbara Kruger, Tracey 

Emin, Mauricio Cattelan, Oliver Cle-

gg či Jake a Dinos Chapmanovi. Part-

nerem výstavy Umění šachu je ob-

čanské sdružení Pražská šachová 

společnost.

„Když se podívám na šachovou sou-

pravu, kterou jsem navrhl, předsta-

vím si civilizaci těsně před zhrouce-

ním. Metafory obsažené v šachu ne-

vnímám jako konkrétní, spíš jako im-

plikované, a právě to se mi na té hře 

líbí,“ řekl o své šachové soupravě, 

která je vlastně sadou lékovek, Da-

mien Hirst. A dodal, že v jednu chví-

li zvažoval své dílo pojmout více jako 

plastiku, ale nakonec se vrátil k poje-

tí, které umožní s ní hrát šachy: „Na-

konec jsem si však řekl, že chci, aby 

výsledné dílo fungovalo jako šacho-

vá souprava a nikoli jako nádherná 

plastika. Kdyby na tom nešlo hrát ša-

chy, tak k čemu by to bylo? V minu-

losti jsem udělal několik surfovacích 

prken a sběratelé si je začali věšet na 

zdi. To mě dohání k šílenství. Já chci, 

aby na nich surfovali a nechali se se-

žrat žraloky!“

Pavel Matocha

Serge Borenstein sleduje partii exmistra světa.

Michal Konopka hraje simultánku.

bezpečnostní služby 

pult centralizované ochrany

slaboproudé systémy

zpracování hotovosti

zkoušky odborné způsobilosti

facility management

Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 596 693 311 • Fax: +420 596 693 322

www.abasco.cz • info@abasco.cz

Generální ředitelství: Lighthouse, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 • reditelstvi@abasco.cz
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KALENDÁRIUM
10. 4. 2010
Třinec. Bleskový turnaj dvojic. 

Švýcarský systém na devět kol sys-

témem Davis  Cup (bez čtyřhry). 

Tempo 5 minut na partii.

Olga Sikorová

olsick@centrum.cz

Tel: 605 418 740

10. 4. 2010
Ústí nad Orlicí. Orlické šachovni-

ce. Turnaj v rapid šachu pro roč-

níky 1995 a mladší. Švýcarský sys-

tém na devět kol. Tempo 15 minut 

na partii. 

Martin Šmajzr

Tel.: 605 158 028 

smajzr@email.cz

10. 4. 2010
Bohuslavice. Bohuslavice Open. 

Rapid šach, švýcarský systém na 

devět kol. Tempo 15 minut na partii.

L.Vitásek

Tel.: 732 661 274

leovitásek@seznam.cz 

www.bohuslaviceuhlucina.cz 

10. 4. 2010 
Sedlčany. 21.ročník turnaje v ra-

pid šachu. Švýcarský systém na de-

vět kol. Tempo 20 minut na partii.

Petr Havelka

Tel.: 318875171

havelka.sachy@wo.cz

13. 4. 1963
Sedmačtyřicet let oslaví jeden 

z nejlepších šachistů všech dob, 

velmistr Garri Kasparov.

15. 4. 1910
Sto let by v tento den oslavil argen-

tinský velmistr polského původu, 

autor jedné z nejhranějších variant 

Sicilské obrany Miguel Najdorf.

17. 4. 2010
Havlíčkův Brod. Velká cena Hav-

líčkova Brodu. Pro narozené 

v roce 1994 a mladší. Švýcarský 

systém na sedm kol, tempo 20 mi-

nut na partii.

Václav Paulík 

Tel.: 728982327

vaclav.paulik@tiscali.cz

17. 4. 2010 
Teplice. Turnaj v rapid šachu. Pro 

narozené 1. 1. 1991 a mladší. Švý-

carský systém na sedm kol, tem-

po 20 minut na partii s přídavkem 

pěti sekund za tah. 

Vladimír Hadraba

v.hadraba@volny.cz 

18. 4. 1900
V Budapešti před sto deseti lety ze-

mřel ve věku pouhých sedmadva-

ceti let jeden z nejlepších hráčů své 

doby, mistr Richard Charousek. 

17. – 25. 4. 2010 
Kecskeméth (Maďarsko). Caissa 

IM + rating tournament. Uzavře-

né turnaje na devět kol s možností 

zisku titulu mezinárodního mistra. 

Tamás Erdélyi 

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

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

20. 4. 1915
Před devadesáti pěti lety se narodil 

slovenský mezinárodní mistr, ša-

chový skladatel a přímý potomek 

Ferencze Liszta Maxmilián Ujtel-

ky. Maxmilián Ujtelky dělil první 

místo na přeboru Československa 

v roce 1960 a třikrát reprezento-

val Československo na šachových 

olympiádách v Amsterodamu, Lip-

sku a v Havaně. 

22. – 24. 4. 2010
Praha. ČEZ CHESS TROPHY. Ša-

chový festival, v jehož rámci pro-

běhne zápas na osm partií v rapid 

šachu nejlepšího českého šachisty 

Davida Navary s nejlepší hráčkou 

světa Juditou Polgárovou.

Pavel Matocha

Tel.: 603 861 533

pavel.matocha@gmail.com 

www.praguechess.cz 

23. – 25. 4. 2010 
Znojmo. Memoriál Ing. Jana Tur-

ka. Otevřený přebor JmŠS v rapid 

šachu. Švýcarský systém na sedm 

kol, tempo 15 minut na partii.

Šachové sdružení Znojmo

www.znojemskakralovna.cz

24. 4. 2010
Choteč. O pardubickou kotvu. 

Rapid šach, švýcarský systém 

na devět kol. Tempo 15 minut na 

partii.

Vladimír Dudek

Tel.: 608 775 995 

24. 4. 2010
Zlín. Memoriál Antonína Vaculí-

ka. Rapid šach, švýcarský systém 

na devět kol. Tempo 15 minut na 

partii.

Rostislav Svoboda

Tel.: 777 553 113

rostislavsvoboda@seznam.cz 

24. 4. 2010
Opava – Suché Lazce. Opava 

Open. Rapid šach, švýcarský sys-

tém na devět kol. Tempo 15 minut 

na partii.

Karel Záleský

Tel.: +420 603 716 667

k.zalesky@email.cz
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