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KASPAROV SLEDOVÁN

Garri Kasparov  
Lídři ruské proti-

putinovské opozi-

ce Garri Kasparov 

a Eduard Limo-

nov jsou podle 

svého vyjádření, 

které poskytli 

v prvním květno-

vém týdnu opozičnímu portálu 

Собкор.ru, na veřejnosti sledová-

ni a obávají se možných provoka-

cí. Podle Kasparova není jasné, 

která ze státních služeb za neu-

stálým sledováním lídrů opozice 

stojí a zřejmé nejsou ani cíle této 

činnosti. Ruská opozice dává sle-

dování do možné spojitosti s inau-

gurací nového ruského prezidenta 

Dmitrije Medveděva.

GAPRINDAŠVILIOVÁ JE PRO 
ODDĚLENÉ TURNAJE PRO ŽENY

N. Gaprindašviliová 
Muži a ženy by ne-

měli hrát ve stej-

ných soutěžích 

a turnajích. To 

je názor, který 

v rozhovoru pro 

ofi ciální stránku 

letošního mistrov-

ství Evropy v Plovdivu poskytla 

bývalá mistryně světa a legenda 

ženského šachu, Gruzínka Nona 

V soutěži o nejlepší šachový kreslený vtip zvítězil Lubomír Lichý z Hrad-

ce Králové, když za sebou nechal své mnohem slavnější kolegy Mirosla-

va Bartáka, Pavla Majora Vorla, Jiřího Slívu a Jana Hrubého.

Soutěž, kterou vyhlásilo občanské sdružení Pražská šachová společnost 

a Česká unie karikaturistů, obeslalo 36 autorů s téměř stovkou kreslených 

vtipů. Hodnotila je šestičlenná porota ve složení ředitel gymnázia PORG Vác-

lav Klaus, šachový velmistr Vlasti-

mil Hort, kunsthistorik a zakladatel 

aukční síně VoxArt Radan Wagner, 

ředitelka společnosti SAS Institute 

ČR a sběratelka současného umění 

Jana Žižková, místopředseda České 

unie karikaturistů Ivan Hanousek 

a předseda Pražské šachové spo-

lečnosti Pavel Matocha. Na prvních 

pěti vybraných vtipech se porota 

zcela shodla a diskuze probíhaly jen 

o pořadí v rámci první pětky.

Vítězné práce a více než dvě de-

sítky dalších jsou vystavené při 

šachovém festivalu ČEZ CHESS 

TROPHY 2008.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠACHOVÝ KRESLENÝ VTIP

LICHÝ TICHÝ MAT
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ČEZ CHESS TROPHY 2008
KRAMNIK JE V PRAZE
Jeden ze dvou suverénně nejlep-

ších šachistů současnosti, čtr-

náctý mistr světa historie, vel-

mistr Vladimir Kramnik přiletěl 

v pondělí večer do Prahy. Přijel 

na pozvání občanského sdružení 

Pražská šachová společnost jako 

hlavní host festivalu ČEZ CHESS 

TROPHY 2008, v jehož rámci se 

utká s nejlepším českým šachis-

tou Davidem Navarou v zápase 

na osm partií rapid šachu.

Tento prestižní duel lze sledo-

vat nejen on-line na webových 

stránkách www.praguechess.cz, 

ale samozřejmě také živě v Praze 

na Kampě. Ve středu a ve čtvr-

tek v Michnově paláci a v sobotu 

a v neděli v hotelu Kampa, vždy 

od 17 hodin a s komentářem vel-

mistra Lubomíra Kaválka.

Diváky na Kampě čeká i boha-

tý doprovodný program. Budou 

Vladimir Kramnik po příletu do Prahy
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Gaprindašviliová. „Muži mají 

oproti ženám hned několik vý-

hod, které pro ně hrají ještě před-

tím, než zasednou k šachovnici,“ 

tvrdí exmistryně světa a mužské 

šachové přednosti shrnuje hned 

do několika bodů. „Předně jsou 

muži geneticky vybaveni k soutě-

živosti a bojovnosti a i fyziologic-

ké procesy, které se v tělech mužů 

a žen odehrávají, nehovoří zrovna 

ve prospěch šachistek.“ Vynikající 

Gruzínka také argumentuje od pří-

rody stabilnější mužskou nervovou 

soustavu a tím, že aktivní šachový 

život ženy končí ve chvíli, kdy se 

rozhodne založit rodinu. „Když 

vezmete v úvahu všechna tato fak-

ta, pak je pochopitelné, proč by 

měli hrát muži a ženy odděleně.“

PLÁT VÍTĚZEM GRAND PRIX

Vojtěch Plát  
Vojtěch Plát (2294) 

se stal vítězem 

série Grand Prix 

ČR v rapid šachu, 

když díky svému 

vítězství na zá-

věrečném turnaji 

v Ústí nad Labem 

předstihl dosud vedoucího Pavla 

Strašila (2186). Třetí příčka v pres-

tižní domácí sérii patří FM Josefu 

Mudrákovi (2331) ze Slávie Kro-

měříž. Nejlépe umístěnými vel-

mistry byli v konečném pořadí Jiří 

Lechtýnský (2414) a Radek Kalod 

(2489) na šesté a sedmé příčce. 

Mezi ženami si primát odnáší FM 

Hana Kubíková (2183), které pat-

ří v celkovém hodnocení osmá 

příčka. Druhé místo získala loň-

ská vítězka Lucie Jínová (2060) 

a bronzová příčka patří WIM Ka-

teřině Němcové (2344), která zá-

roveň zvítězila i mezi juniorkami. 

Na toto umístění jí přitom stačila 

účast pouze na jednom ze sedmi 

odehraných turnajů. Seriálu Grand 

Prix se v letošním ročníku zúčast-

nilo celkem 586 šachistů. 

KASPAROVŮV ODCHOD NEMRZÍ
Exmistra světa FIDE a současnou 

světovou čtyřku Veselina Topalo-

va Kasparovův přechod od šachu 

k politice nijak nemrzí. „Myslím, 

i když to může znít podivně, že 

jeho odchod byl pro ostatní ša-

chisty pozitivem,“ říká bulharský 

šachista. Topalov neargumentuje 

tím, že by byl ruský šampion pro 

své ostatní konkurenty jednodu-

še příliš těžkým soupeřem, ale že 

se Kasparovově odchodu došlo 

k boomu velkých turnajů. „Za jeho 

doby zajímaly diváky a sponzory 

pouze turnaje, kde hrál Kasparov. 

Po jeho odchodu se ale pozornost 

médií a těch lidí, kteří jsou ochot-

ni své peníze vložit do šachu, 

přesunula na zbylé hráče,“ kon-

statuje exmistr světa FIDE a při-

dává otázku: „Všimli jste si, kolik 

nových turnajů se teď vyrojilo? To 

se za Kasparovových časů prostě 

nemohlo stát.“

ŽIVÉ ŠACHY V BRUMOVĚ
Efektní šachovou partii mohli prv-

ní květnový víkend vidět návštěv-

níci moravského hradu v Brumo-

vě-Bylnici. Proběhl zde 12. ročník 

turnaje Hradní věž, jehož fi nálová 

partie se již tradičně přenáší na 

nádvoří a zde realizuje v podobě 

„živých šachů“. V roli fi gurek na-

stoupili žáci místní školy. Vítězem 

turnaje i naživo přenášené partie 

se stal šestnáctiletý Jakub Rouba-

lík ze Zlína.

JOANNA WOREKOVÁ 
ZNOJEMSKOU KRÁLOVNOU

Joana Woreková 
Znojemskou krá-

lovnou se pro le-

tošní rok v Louc-

kém klášteře stala 

polská mezinárod-

ní mistryně Joanna 

Woreková (2244). 

K vítězství v tra-

dičním ženském turnaji jí stačilo 

získat v 9 kolech 7,5 bodu. S půl-

bodovou ztrátou na vítězku skon-

čila druhá Litevka Daiva Batyteová 

(2209) a bronz získala se 6,5 bodu 

Slovenka Alena Mrvová (2235). 

Z domácích šachistek se nejlépe 

umístil na čtvrtém místě WIM Eva 

Kulovaná (2315).

V rámci festivalu Znojmo Open 

proběhly i další šachové turnaje. 

Vítězem bleskového turnaje jed-

moci zhlédnout výstavu kresle-

ných šachových vtipů, simultán-

ky velmistrů Vladimira Kram-

nika a Vlastimila Babuly a také 

přednášky velmistrů Kaválka 

(o Bobby Fischerovi, kterému 

český velmistr dělal sekundanta 

při slavném zápase o mistra světa 

v roce 1972 v Reykjavíku), Hor-

ta (o prvním českém šachovém 

profesionálovi, mistrovi Karlu 

Opočenském) a Babuly (aktuál-

ní český přeborník ukáže a oko-

mentuje své nejlepší partie).

Hlavní hvězdou festivalu je však 

bezesporu Vladimir Kramnik. 

Současná dvojka světového žeb-

říčku se narodila v roce 1975 

v Tuapse u Černého moře. Šachy 

Kramnik studoval v Botvinnikovo-

-Kasparovově škole a ve svých šest-

nácti letech byl po nátlaku Garri-

ho Kasparova zařazen do ruského 

olympijského týmu. Na své první 

olympiádě získal fantastických 

8,5 bodu z 9 partií, což byl nejlep-

ší výkon na olympiádě.

Postupně stoupal na světovém 

žebříčku, až se v roce 2000 dostal 

k zápasu o mistra světa, ve kte-

rém porazil Garriho Kasparova 

a stal se 14. mistrem světa histo-

rie. Šachový trůn poté úspěšně 

obhájil proti Péterovi Lékó v roce 

2004 a o dva roky později i proti 

Veselinu Topalovovi. V roce 2007 

uspořádala mezinárodní šachová 

federace FIDE o titul mistra světa 

turnaj, který vyhrál a novým mis-

trem světa se stal Viši Anand.

K 1. lednu 2008 se Vladimir Kram-

nik dostal na první místo světové-

ho žebříčku, nyní je na ELO listině 

na druhém místě. V říjnu a listo-

padu bude hrát v německém Bon-

nu právě se světovou ratingovou 

jedničkou, indickým velmistrem 

Višim Anandem další zápas o titul 

mistra světa.

Vladimir Kramnik žije v Paříži. 

v loňském roce se oženil s fran-

couzskou novinářkou Marie Lau-

re Germonovou. Více informací 

o něm najdete na jeho webových 

stránkách www.kramnik.com.

Pavel Matocha
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notlivců se stal s 9 body z 11 par-

tií IM Jiří Jirka (2400), v sedmi-

kolovém FIDE openu triumfoval 

díky lepšímu pomocnému hod-

nocení Tomáš Klecker (2085) 

z ŠK Oaza Praha a v mistrovství 

ČR družstev v bleskovém šachu 

se ze zisku titulu radovali šachis-

té extraligového týmu Zikuda 

Turnov ve složení GM Sergejev, 

IM Konopka, GM Vološin a GM 

Lechtýnský.

KONTUMACE MANÍK–TALLA 
MÁ DOHRU
Mezinárodní mistr Vladimír Talla 

(2403) nesouhlasí s rozhodnutím 

komise, která na nedávném festi-

valu v Ostravě zkontumovala jeho 

partii se slovenským velmistrem 

Mikulášem Maníkem (2439). 

„Nesouhlasím s interpretací ná-

mitkové komise a organizátora 

k dané záležitosti a již jsem začal 

podnikat kroky k očistění svého 

jména,“ řekl novoborskému ša-

chovému serveru ostravský ša-

chista a trenér mládeže. Partie 

vzedmula v uplynulém týdnu 

hodně diskusí. To, že by byl vý-

sledek předem domluven, zpo-

chybňuje (osobitým způsobem) 

i druhý aktér, velmistr Maník. 

„Dost ludí sa ma pýtalo, či som tu 

partiu predal. Niektorý aj trikrát. 

Odpovedal som vacsinou nie, ale 

aj áno. Oni si z toho vybrali pre 

seba vyhovujucu odpoveď,“ na-

psal ve svém vyjádření stejnému 

šachovému portálu. „Prečo sa 

nás, tedy Maníka a Tallu, nikto 

z tej komisie na tu partiu nespý-

tal a prečo dal ten protest právě 

Glejzerov, nešlo mu náhodou 

o cenu a peniaze?“

O vlastním případu jsme přinesli 

informaci v ŠT 19/2008.

OSLAVY V NOVÉM BORU
Zisk extraligového titulu a další 

úspěchy oslavil 1. Novoborský 

šachový klub na speciální klubo-

vé konferenci. Pohár pro vítěze 

přijel předat předseda šachové-

ho svazu České republiky Vlasti-

mil Sejkora a slavnostní předání 

se uskutečnilo za přítomnosti 

starostky města Nový Bor Stani-

slavy Silné. Ofi ciální část konfe-

rence uzavřela přehlídka kolekce 

oblečení pro A-tým na příští rok. 

Návštěvníci extraligových zá-

pasů Nového Boru v následující 

sezoně budou moci ocenit i nové 

oblečení hostetek.

A cíle Nového Boru příští sezonu? 

Obhajoba titulu a pokoření 14. mís-

ta na Evropském poháru, které se 

koná v říjnu v Řecku.

KAMSKY JE JAKO ROBOT

Gata Kamsky  
„Gata Kamsky je 

podle mého ná-

zoru silnějším zá-

pasovým hráčem, 

než je Vladimir 

Kramnik,“ říká ně-

kolik měsíců před 

svým zápasem se 

současným nejlepším americkým 

šachistou jeho budoucí soupeř 

Veselin Topalov. „Pamatujete, 

jak Gata vyhrával své zápasy 

před patnácti lety? On je neje-

nom vyhrával, ale zároveň své 

soupeře doslova drtil!“ dodává 

na adresu vítěze Světového po-

háru bulharský velmistr. Topalov 

na Kamském zároveň obdivuje 

jeho bojovnost a strojovou přes-

nost. „Připomíná mi robota, kte-

rý nikdy nechybuje. Mám z něho 

dojem, že dokáže sehrát padesát 

partií bez toho, aby se dopustil 

jediné chyby.“

Vydává občanské sdružení Praž-

ská 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

dá á bč k
Garderoba Nového Boru pro příští šachovou 
sezónu

foto: Martin Chrz
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Domácí bulharské hvězdy se 

musí prozatím sklonit před vý-

konem Vasilije Ivančuka (2740). 

Alespoň to platí pro úvodní čty-

ři kola letošního ročníku super-

turnaje M-Tel Masters, který již 

tradičně probíhá v květnu v bul-

harské metropoli Sofi i. Ukrajin-

ský velmistr prozatím zvítězil 

ve všech čtyřech odehraných par-

tiích a před jeho výkonem se mu-

seli sklonit jak Veselin Topalov 

(2676) a Ivan Čeparinov (2695), 

tak i Ázerbájdžánec Tejmur Ra-

džabov (2751) a Číňan Bu Xian-

gzhi (2708).

Účastníci turnaje se letos popr-

vé usadili do útrob klimatizované 

a zvukotěsné skleněné krychle, 

která je odděluje od zbytku sálu, 

ale ani to je v průběhu partií ne-

odradilo od tradičního zacpávání 

uší. „To víte, to je zvyk,“ komen-

tuje s úsměvem situaci vedoucí 

hráč turnaje, který podle vlastních 

slov nijak nepreferuje oddělení 

hráčů od diváků. Zato však nebyl 

spokojen se židlí, kterou hráčům 

organizátoři turnaje uvnitř kostky 

připravili. „Ta židle byla tak měk-

ká, teplá a pohodlná…. Až jsem 

najednou cítil, že začínám dří-

mat!“ řekl na tiskové konferenci 

na vysvětlenou ke své žádosti o vý-

měnu židle usměvavý Ukrajinec. 

A s obyčejnou židlí, kterou na scé-

nu přinesli z publika, pak začal 

Vasilij Michajlovič předvádět velké 

věci. Stoprocentní bodový zisk již 

dlouho neměl. „Snad před několi-

ka lety, když mě pozvali na jeden 

turnaj do Litvy, tak tam jsem udě-

lal devět bodů z devíti partií. Ale 

tam se hrálo tempem deset minut 

na partii, tak to bylo takové méně 

seriózní. Ale nijak bych se nezlo-

bil, kdyby se mně podařilo tady 

svůj výsledek zopakovat,“ řekl pro 

server www.chesspro.ru ukrajin-

ský velmistr. Zároveň také odmítl 

několikrát zmiňovanou tezi, že má 

v Sofi i prostě štěstí, když v úvod-

ních třech partiích vlastně pouze 

sebral, co mu soupeři nastavili. 

„Důvody toho, že se mi tady tak 

daří, neznám. K tomu by bylo po-

třeba detailní a hluboké analýzy 

všech partií. Na první pohled je 

ale důvod jednoduchý: Moji sou-

peři dělají chyby a mně se je daří 

využívat. Ale pocit, že bych měl 

nějaké výjimečné štěstí, skutečně 

nemám.“

Druhé místo v tabulce zatím pat-

ří Veselinu Topalovovi. Vstoupil 

do turnaje hezkou výhrou nad 

svým tradičním soupeřem v úvod-

ních kolech velkých turnajů,  Ar-

ménem Levonem Aronjanem 

(2763).

LEVON ARONJAN (2763)—
—VESELIN TOPALOV (2767)
Anglická hra [A32]

M-Tel Masters Sofi a 2008

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.Jf3 cxd4 

5.Jxd4 Sb4+ 6.Sd2 Se7 Jinou po-

měrně častou variantou je zde 

M-TEL MASTERS

V PRVNÍ POLOVINĚ TURNAJE KRALOVAL IVANČUK
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pokračování 6…Db6 7.Sxb4 Dxb4+ 

8.Jc3!? s nejasnou hrou.

7.Sg2 Jc6 8.Sc3 0–0 9.0–0 d5 

10.Jd2 Sd7 11.cxd5 Jxd5 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+lvlpzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+n+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-vL-+-zP-#
2PzP-sNPzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
12.Sxd5!? Bílý si v pozici musí 

vybrat, kterého ze svých střelců 

černému za jeho centralizova-

ného jezdce odevzdá. Arménský 

velmistr se rozhoduje pro toho 

bělopolného a přitom se neohlí-

ží na oslabení bílých polí v okolí 

svého krále. Za svého „domovní-

ka“ vytvoří Topalovovi izolované-

ho pěšce, na kterého vytvoří silný 

tlak. Odevzdání druhého ze střel-

ců například po tahu 12.Ve1 vede 

k pošramocení pěšcové struktury 

a zřejmě dobré hře černého napří-

klad po 12…Jxc3 13.bxc3 Ja5 14.c4 

e5. Bílý si může oba své střelce 

ponechat po 12.Jxc6 Sxc6 13.Sd4, 

ale černý má i tady dostatek mož-

ností, jak získat plnohodnotnou 

hru. Jednou z nich je například 

pokračování 13…Jf4 14.Sxg7 Sxg2 

15.gxf4 Sxf1 16.Sxf8 Sxf8 17.Jxf1 

Df6= a černý si nemá na co stěžo-

vat.

12…exd5 13.Db3 Sf6 Topalov ne-

přímo kryje izolovaného pěšce 

a svým střelcem „lechtá“ důležité 

pole d4.

14.J2f3 Na slabost bílých polí krá-

lovského křídla by doplatil bílý 

po hladovém 14.Dxd5? Po 14…

Sxd4 15.Sxd4 Sh3 16.Dxd8 Vfxd8 

ztrácí bílý materiál.

14…Sg4 Nový tah. Již se, nutno 

ale říci, že bez úspěchu, hrálo 

okamžité 14…Sh3 15.Vfd1 Dd7 

16.Jxc6 Sxc3 17.Jfe5 Sxe5 18.Jxe5 

De6 19.Vxd5 Vfd8 20.Vad1 Vxd5 

21.Dxd5 Dxd5 22.Vxd5 Vc8 23.f3 

Se6 24.Va5 s pěšcem navíc v kon-

covce podle partie Fernandez–

Suba, New York 1988.

15.Vfd1 Jinou možností bylo pro 

Aronjana 15.Dxb7, když 15…Jxd4 

16.Jxd4 Sxd4 17.Sxd4 Sxe2 18.Vfe1 

Ve8 19.Vac1 by sice mohlo být re-

mízové, ale různobarevní střelci 

by ještě slibovali zajímavou hru.

15…Vb8 16.Da4 s hrozbou Jxc6 

a Dxg4.

16…Sxf3 17.exf3 Arménskému 

velmistrovi by nic nedalo ani dru-

hé braní 17.Jxf3, protože by přišlo 

17…Sxc3 18.bxc3 Ve8 (také 18…

De7 19.Vd2 Vfd8 vypadá na remí-

zu).

 17…Sxd4 18.Sxd4 Dd7 

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zpp+q+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+p+-+-%
4Q+-vL-+-+$
3+-+-+PzP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
19.b4 Jako možná alternativa se 

nabízí tah 19.Kg2 s pokrytím po-

tenciálně nebezpečného pole h3. 

Ale i tady je černý v pohodě napří-

klad po 19…Vfe8 (možné je i oka-

mžité h7-h5) 20.Vd2 (nelze pocho-

pitelně 20.Sxa7? například i pro 

20…b5–+) 20…h5 (20…Df5!?) 

21.Se3 Df5 22.Vad1 Vbd8 (zřejmě 

předčasné je ještě 22…d4 23.Sxd4 

h4 24.g4 Df4 25.h3) 23.Db3 a čer-

ný nestojí hůře.

19…b6 K rovné hře vede také 19…

Vfe8 20.b5 Jxd4 21.Vxd4 Vbc8 

22.Vad1 Vc5.

20.Vac1 Vbc8 21.Sb2 Vfd8 22.Vc2 

Je7 23.Vxc8 Jxc8 24.b5 Koncov-

ka bílého vzhledem ke zdvojeným 

pěšcům na královském křídle nijak 

neláká.

24…Je7! Černý jezdec míří na pole 

f5, odkud by mohl citelně pomo-

ci případnému nástupu černého 

na královském křídle pomocí po-

stupu pěšce „h“.

25.Db3 Jf5 26.a4 h5 27.h3 De6 

28.Kg2 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-zp-+q+-+&
5+P+p+n+p%
4P+-+-+-+$
3+Q+-+PzPP#
2-vL-+-zPK+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
28…De2 Topalovovy fi gury pronik-

ly do nebezpečné blízkosti bílého 

krále a bílý by s tím měl začít něco 

dělat. Pěšec d5 je zatím nedotknu-

telný pro výměnu na d5 s následu-

jící vidličkou na e3, a tak se snad 

mohl arménský velmistr pokusit 

nejprve zahrát 29. Sc1 s překrytím 

GM Vasilij Ivančuk GM Levon Aronjan
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nebezpečného pole e3. Místo toho 

se velmistr Aronjan rozhoduje pro 

poměrně závazný tah.

29.g4?! Jh4+ 30.Kg3 Jg6 31.gxh5 

Je7 Černý jezdec míří opět na pole 

f5 a kolem bílého monarchy se 

začínají stahovat černá mračna. 

Pozice sice není pro bílého nijak 

významně horší, ale je mnohem 

náročnější ji hrát. Levon Aronjan 

měl na zbylých deset tahů na ho-

dinách navíc již jen tři minuty.

32.Kg2 Jf5 33.Sd4 De7! Je půso-

bivé sledovat, jak umí exmistr svě-

ta pracovat s fi gurami a rozvíjet 

svoji iniciativu. Hrozba Dg5+ visí 

ve vzduchu a bílému na řešení ži-

votně důležitých problémů zbýva-

la jen necelá jedna minuta.

34.Dd3 Dg5+ 35.Kh2 Ve8 Velmistr 

Topalov zapojuje do útoku posled-

ní dosud pasivní fi guru.

36.Sb2?! Slabší tah, který mění 

rovnováhu na šachovnici výrazně 

ku prospěchu černého. Bílý měl za-

bránit šachu černé dámy z pole f4 

prostřednictvím 36.Dd2! a po 36…

Dxh5 by mohl velmistr Aronjan 

sám postavit svoji dámu na inkri-

minované pole, odkud by mohla 

bránit postavení svého krále.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-zp-+-+-+&
5+P+p+nwqP%
4P+-+-+-+$
3+-+Q+P+P#
2-vL-+-zP-mK"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
36…Ve3?! Efektní, ale pravděpo-

dobně už ne tak efektivní úder 

dává bílému šanci k vysvobození. 

Velmistr Topalov chtěl zřejmě své-

mu soupeři do posledních vteřin 

zbývajících do časové kontroly 

nasadit silný „hlavomoták“, a tak 

pominul jednodušší cestu pomocí 

tahu 36…Df4+ 37.Kh1 (jiné ústupy 

krále by vedly k okamžité poráž-

ce: 37.Kg2 Jh4+ 38.Kh1 Jxf3) 37…

Je3! a bílý nemá nic lepšího než 

přechod do bídné dámské koncov-

ky po 38.De2 (k okamžité prohře 

vede 38.fxe3 Dxf3+ 39.Kg1 Dg3+ 

40.Kf1 Vxe3–+) 38…Jxd1 39.Dxe8+ 

Kh7 40.De2 Jxb2 41.Dxb2 Dxf3+ 

s výhodou černého.

37.fxe3? Po chladnokrevném 

37.Dxd5 by se musel exmistr světa 

spokojit s remízou věčným šachem 

po 37…Df4+ (po snad původně za-

mýšleném 37…Ve2 má totiž bílý 

po ruce výměnu 38.Dd8+ Dxd8 

39.Vxd8+ Kh7 s následným 40.Sd4 

a bílý ve vzniklé pozici rozhodně 

nestojí hůře.) 38.Kg1 Dg5+ 39.Kf1 

Jg3+ 40.Kg2 Jf5+.

37…Dg3+ 38.Kh1 Dxf3+ 39.Kg1 

Jxe3 40.Vd2 Dg3+ 41.Kh1 Dxh3+ 

42.Kg1 Po představení věže 42.Vh2 

černý rychle matí pomocí 42…

Df3+ 43.Kg1 Dg3+ 44.Kh1 De1+.

42…Dg3+ 43.Kh1 De1+ 44.Kh2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-zp-+-+-+&
5+P+p+-+P%
4P+-+-+-+$
3+-+Qsn-+-#
2-vL-tR-+-mK"
1+-+-wq-+-!
xabcdefghy
44…Dxd2+! 45.Dxd2 Jf1+ 46.Kg2 

Jxd2 Po sérii vynucených tahů, 

které musel bulharský velmistr 
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dokonale spočítat již mnohem dří-

ve, se situace na šachovnici uklid-

nila a vyjasnila. Černý má v kon-

covce dva pěšce navíc a to mu dává 

velké šance na zisk celého bodu. 

Ale zase tak jednoduché to ještě 

rozhodně není a Topalov musel 

mít pro vzniklou koncovku skvělý 

odhad. Následujícím tahem si bílý 

jde pro černého pěšce dámského 

křídla, což vyžaduje okamžitou 

a energickou reakci černého.

47.Se5 Je4 I Topalovův jezdec 

rychle nachází svůj cíl, kterým je 

pro změnu bílý pěšec na a4.

48.Kf3 48.Sb8 Jc3 49.Sxa7 Jxa4 je 

dobré jenom pro černého.

48…Jc5 49.Ke3 Jxa4 50.Kd4 Jc5 

51.Kxd5

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-zp-+-+-+&
5+PsnKvL-+P%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
51…a6! Černý se včas zbavuje své-

ho slabého pěšce a zjednodušuje 

pozici. To bere Aronjanovi posled-

ní špetku naděje a partii prakticky 

končí.

52.bxa6 Jxa6 53.Kc6 Jc5 54.Sc7 

Kh7 55.Sxb6 Je4 56.Se3 Jf6 

57.Kd6 Jxh5 58.Ke5 Kg6 59.Sd2 

f5 60.Se1 Kg5 

0–1

„Není vždycky nejlepší nápad hrát 

partii za každou cenu na výhru,“ 

řekl v jednom ze svých nedávných 

rozhovorů velmistr Topalov a dále 

vysvětloval: „V určitých momen-

tech často ztrácím hlavu a až pří-

liš chci partii vyhrát, což pak ob-

čas vede k mojí porážce. Musím 

se naučit se lépe kontrolovat!“ To 

se pravděpodobně Veselinovi sta-

lo osudným ve druhém kole, kdy 

ve své tradiční snaze o maximum 

podlehl bílými fi gurami právě 

vedoucímu Ivančukovi. „Byla to 

taková zvláštní partie,“ hodnotí 

rozhodující událost dosavadního 

průběhu turnaje Vasilij Ivančuk. 

„Kdyby Topalov zahrál dámou 

na c3 a nabídl výměnu dam, měl 

bych to ještě těžké. Ale on tam šel 

jezdcem… Potom následovalo ta-

kové stadium partie, kdy jsme sko-

ro každý tah zahráli nějakou chy-

bu, ale nakonec se poslední spletl 

můj soupeř.“ Ivančuk musel v této 

partii přežít vrcholnou časovou tí-

seň, ve které mu na závěrečných 

několik tahů zůstávalo jen několik 

málo sekund.

O třetí příčku se dělí trojice hrá-

čů v čele se zjevně unaveným 

Tejmurem Radžabovem. Do Tej-

murova rozvrhu na začátku roku 

těžce vstoupila série Grand Prix. 

Ázerbájdžánský velmistr nedoká-

zal odříct svoji účast v domácím 

turnaji této série, a hraje tak již 

čtvrtý silný turnaj za sebou bez 

přestávky. Na jeho hře a elánu je 

to citelně znát. Po úvodní prohře 

v dobré pozici s Vasilijem Ivan-

čukem následoval receptu svého 

přemožitele a vzal rovněž za vděk 

obyčejnou židlí z hlediště a zbylé 

tři partie proti Číňanovi Bu, Armé-

novi Aronjanovi a domácímu favo-

ritovi Topalovovi zremizoval.

Objektem mírné kritiky se v dosa-

vadním průběhu turnaje stal jeho 

organizátor Silvio Danailov. „No-

vináři například nejsou ubytování 

v hotelu, jak je obvyklé, ale v měst-

ských bytech v centru města,“ píše 

ruský žurnalista Jevgenij Atarov, 

který si postesknul i na neexistují-

cí občerstvení ve VIP baru a Danai-

lovovu odpověď: „Jednou jsi našel 

dost peněz na to, abys sem přiletěl, 

tak určitě najdeš ještě trošku na to, 

abys tu neumřel hlady.“

Budoucnost turnaje ale takovéhle 

drobnosti jistě neovlivní. Po pá-

tém kole se odehraje již tradiční 

fotbalový zápas mezi hráči turna-

je sdruženými pod názvem Chess 

United a místním prominentním 

fotbalovým klubem Levski Sofi a. 

A jak chce ve druhé polovině tur-

naje pokračovat dosud suverénně 

vedoucí velmistr Ivančuk? „Každá 

partie se musí hrát podle situace. 

Mlátit hlavou o zeď rozhodně ne-

budu. Jsou turnaje, kde se mi hra 

nedaří a já nejsem proti mírovým 

rozhovorům, ale ani tam nelze 

říci, že bych nějak plýtval remízo-

vými nabídkami. A tady mi nikdo 

remízu nenabízí!“

Pořadí po 4. kole
1. Ivančuk, Vasilij UKR (2740) 4

2. Topalov, Veselin BUL (2767) 2,5

3. Radžabov, Tejmur AZE (2751) 1,5

4. Aronjan, Levon ARM (2763) 1,5

5. Čeparinov, Ivan BUL (2696) 1,5

6. Bu Xiangzhi CHN (2708) 1

Václav Pech

GM Veselin Topalov
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Velmistr Navara opět efektně po-

razil bulharskou dvojku, velmis-

tra Ivana Čeparinova. Minulé ví-

tězství našeho reprezentanta nad 

Čeparinovem bylo ruským serve-

rem www.chesspro.ru vyhodno-

ceno jako čtvrtá nejlepší partie 

uplynulého roku a i vzájemný 

souboj obou protagonistů na ne-

dávno skončeném turnaji Grand 

Prix FIDE v Baku nepostrádal 

tvrdý boj a hezké kombinace. 

A právě tuto partii z posledního 

kola turnaje v Baku okomentoval 

pro čtenáře Šachového týdeníku 

její vítěz, velmistr David Navara.

DAVID NAVARA—IVAN ČEPARINOV 
Slovanská obrana [D12]

Baku 2008

Komentuje: GM David Navara

Před závěrečným kolem jsem byl 

poslední, ale nacházel jsem se 

v „rasstajanii udara“ od Ivana Če-

parinova. Chtěl jsem partii založit 

klidně a „sušit“. Posuďte sami, co 

z toho vzešlo.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.e3 Sf5 

5.Jc3 e6 6.Jh4 Se4 Očekával jsem 

6…Sg6.

7.f3 Sg6 8.Db3 Tady někde skonči-

ly mé teoretické znalosti.

8…Dc7 9.Sd2 Se vzetím na g6 není 

třeba pospíchat, černý by rychle 

získal díky aktivní věži protihru.

9…Se7 10.Se2 Nechtěl jsem hrát 

pozici s opačnými rošádami, sice je 

asi pro bílého dobrá, ale uznávám, 

ze soupeř je lepší taktik. Tady se 

Ivan Čeparinov poprvé zamyslel.

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zppwq-vlpzpp'
6-+p+psnl+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-sN$
3+QsN-zPP+-#
2PzP-vLL+PzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
10…Sh5!? Černý se snaží využít 

špatného postavení bílého jezdce, 

nyní musím počítat s tahy jako 11…

g5, 11…Jfd7 nebo 11…dxc4 a 12…

Jd5. Mé vedení zahájení asi bylo 

poněkud zvláštní, protože po 10…

Jbd7 stejně není dobré 11.0–0?! 

Jg4! a 11.Jxg6 hxg6 12.f4 vypadá 

se střelcem na e2 zvláštně. Pokud 

má ovšem bílý udělat dlouhou ro-

šádu, nebyl žádný důvod nejprve 

vyvíjet střelce na e2, pole d3 může 

být někdy vhodnější.

11.0–0–0 11.g3 dxc4 12.Dxc4 

(12.Sxc4 g5) 12…Jbd7 13.Jg2 e5 

by mělo být pro černého dobré. 

11.0–0?! g5 12.g4 jsem se neodvá-

žil zahrát.

11…dxc4 11…g5?! 12.g4 nyní ne-

dává smysl, na otevření hry vydělá 

bílý a ve vzduchu visí i e3-e4.

12.Dxc4 12.Sxc4 Jd5 13.g4 Sxg4 

14.fxg4 Sxh4 15.e4 Jb6 bílému asi 

nedává dostatečnou kompenzaci.

12…a6 Tento tah se mi nelíbí. Ne-

šlo 12…b5? 13.Jxb5, ale za úvahu 

stála možnost 12…Jfd7. 12…Jfd7!? 

13.g4 (13.d5? se dá vyvrátit napří-

klad po 13…Jb6 14.Dd4 e5!) 13…

Sxg4 (13…Sxh4 14.gxh5 a bílý by 

mohl stát lépe, otevřený g-sloupec 

se může hodit) 14.Jg2 Sf5 (14…

Sh5 15.Jf4 Sg6 16.h4 a černý má 

potíže se střelcem) 15.e4 Sg6. Bílý 

rozhodně má kompenzaci za pěš-

ce, ale není mi tak docela zřejmé, 

jak má pokračovat. 16.Jf4 (16.h4!? 

Jf6 17.Jf4 Jh5) 16…Sg5 – co třebas 

16.Kb1!?; 12…Jd5? 13.Jf5! je asi 

pro bílého dobré, kritická varian-

ta 13…Jb6 14.Jxg7+ Kf8 15.Jxe6+ 

fxe6 16.Dxe6 dává bílému dostatek 

materiálu a prudký útok.

13.g4 b5 14.Dd3 Měl jsem pocit, že 

po Jf6-d5-b4 by mohla dáma na e4 

stát dobře, ale mohu se mýlit. Zají-

mavé je také 14.Db3!?

14…Sg6 Černému se něco nepo-

dařilo, bílý by měl stát díky dvojici 

střelců a prostorové převaze lépe. 

Počítal jsem i 14…Jd5!? 15.Jf5!? 

(15.gxh5 Sxh4 16.Vhg1) 15…Sg6 

16.Jxg7+ Kf8 17.Jf5 s výbornou 

kompenzací, ale některým mým 

myšlenkám není radno věřit.

15.Jxg6 15.e4 Jxe4 (nebo 15…Jxg4) 

16.Jxg6 Jf2 17.Jxh8 Jxd3+ 18.Sxd3 

se mi opravdu nechtělo zkoumat 

a tady k tomu není důvod, pokra-

čování z partie dává bílému díky 

dvojici střelců a pěšcovému centru 

převahu.

15…hxg6

GRAND PRIX FIDE

OZVĚNY Z BAKU

GM David Navara
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XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7+-wq-vlpzp-'
6p+p+psnp+&
5+p+-+-+-%
4-+-zP-+P+$
3+-sNQzPP+-#
2PzP-vLL+-zP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
16.f4 Jinou možností bylo 16.g5 Jd5 

17.f4 Jd7 (17…Jb4 18.De4) 18.Kb1! 

s ideou 18…0–0–0 19.Jxd5! a černý 

nemůže dobrat c-pěšcem a po 19…

exd5 20.h4 s dalším h4-h5 bude 

odsouzen ke dvěma hodinám pa-

sivity.

16…c5  16…Jbd7 17.e4!?

17.dxc5 Tento tah je dobrý, ale 

jednoduchý. Počítal jsem i s mno-

ha dalšími možnostmi, ale 17.d5 

b4 (zajímavě vypadá i 17…c4!?) 

18.dxe6 je asi příliš smělý nápad. 

Na17.g5?! by mohlo přijít 17…

cxd4!

17…Dxc5 17…0–0 18.b4 (18.Sf3!?) 

18…Jc6 nemusí být pro bílého kvů-

li a6-a5 tak dobré, ale bílý může 

pěšce c5 klidně vrátit. Při svém 

vztahu k materiálu bych si ale asi 

spíše odkryl krále.

18.Kb1 Jc6 Hrozí Jb4.

19.Je4 Db6 20.Jxf6+ Po 20.Jd6+ 

Kf8 by přišlo 21…Vd8.

20…gxf6! 20…Sxf6 21.g5 Se7 22.h4 

se hraje bílému velmi příjemně.

21.h4 Vd8 Bílá dáma je napadena. 

Kam s ní?

22.Dc3? Po 22.De4 f5 s dalším Sf6 

by se černý střelec dostal na správ-

nou diagonálu. 22.Dc2 Jb4 23.Db3 

(23.Sxb4 Sxb4 24.Vxd8+ Kxd8!) 

23…a5 24.Sxb4 (24.a3 a4) 24…

Sxb4 25.a3 Sc5 s kompenzací mi 

také nepřipadalo dostatečně jasné. 

Nevím, zda jsem možnost 22.Db3! 

Ja5 23.Dc2!± neviděl nebo na ni za-

pomněl, druhá možnost je s ohle-

dem na můj chaotický propočet 

poměrně pravděpodobná. Bílý by 

rád zahrál h4-h5, což se černému 

králi nemusí líbit (23.Dc3 b4).

GM Ivan Čeparinov
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XABCDEFGHY
8-+-trk+-tr(
7+-+-vlp+-'
6pwqn+pzpp+&
5+p+-+-+-%
4-+-+-zPPzP$
3+-wQ-zP-+-#
2PzP-vLL+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
22…Sb4! Upřímně řečeno jsem ten-

to tah nebral vážně kvůli vzetí na f6, 

ale nyní jsem pochopil, ze věci ne-

jsou tak jednoduché. Naštěstí jsem 

poměrně rychle našel velmi zajíma-

vou možnost, ale její byť přibližný 

propočet mi pár minut zabral.

23.Dxf6 o tahu 23.Dc1 jsem vážně 

neuvažoval. Ani jsem neviděl od-

pověď 23…0–0!=, ale bez dvojice 

střelců se mi pozice prostě nelíbila.

23…Sxd2 24.h5 Objektivní síla 

tohoto tahu je mi nejasná, jiná 

pokračování ale dávají černému 

příjemnou pozici: 24.Dxh8+ Ke7 

25.Dh6 Dxe3 26.Dg5+ Ke8 27.h5 

De4+! 28.Ka1 Jd4 jsem zavrhl prá-

vem: 29.a3 Sxf4 30.Df6 Se5 a černý 

stojí lépe. 24.f5!? Dxe3 (24…0–0? 

25.h5!+-) 25.Dxh8+ Ke7 26.f6+ Kd6 

27.Dg7 Jd4 a na výhru hraje černý.

24…Dxe3 Tady soupeř dlouho pře-

mýšlel. Já jsem se procházel, byl 

jsem si vědom toho, ze řešení pro-

blémů černé pozice není v dané 

situaci můj úkol.

25.hxg6 

XABCDEFGHY
8-+-trk+-tr(
7+-+-+p+-'
6p+n+pwQP+&
5+p+-+-+-%
4-+-+-zPP+$
3+-+-wq-+-#
2PzP-vlL+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
25…De4+? Počítače navrhují 25…

Kd7!! s nevšední pointou 26.Vxd2+ 

Kc7!! se ziskem materiálu nejen 

po 27.Vxh8 Vxd2. Neméně efektní, 

ale méně efektivní je 26…Dxd2 

27.Vd1 Vh1!! 28.Dxf7+ Je7, i zde má 

bílý potíže. 26.Dxf7+ (26.Vxh8 Vxh8 

27.Dxh8 Dxe2 28.Dh1 fxg6 s dalším 

Dd3+ a Jd4 neskončí pro bílého dob-

ře) 26…Kc8! 27.Vxh8 (Nejsilnější je 

tah 27.Sxb5, ale prozradím jen, že také 

pak bílý bojuje o remízu. Následující 

počítačové varianty nebudu uvádět, 

protože jsou navzdory své pravdivosti 

nesmyslné. Jejich zhlédnutí nenapo-

máhá podle mého názoru ani lepšímu 

porozumění partii, ani snazšímu na-

cházení podobných možností v příš-

tích partiích. „O čem nelze mluvit, 

o tom je třeba mlčet.“ (Ludwig Witt-

genstein, Tractatus logico-philosophi-

cus)) 27…Dxe2 a bílý má potíže, ty-

pická varianta je 28.Vhh1? (28.Vdh1 

Se1! 29.a3 b4 také není procházka 

růžovým sadem) 28…De4+ 29.Ka1 

Jd4 30.a3 Jc2+ 31.Ka2 Dd5+ 32.b3 

(32.Kb1 Jxa3+! 33.Ka1 Jc2+ 34.Kb1 

Jb4–+) 32…Dd6!–+; Viděl jsem va-

riantu 25…Vf8? 26.gxf7+ (26.g7 Vg8 

27.Vh8 Je7) 26…Kd7 27.Vxd2+! Dxd2 

28.Vd1 a volní pěšci rozhodnou.

26.Ka1 Vf8 Nepomáhá ani 26…Kd7 

27.Vxh8 Dxe2 (27…Vxh8 28.Vxd2+) 

28.Vxd8+ Jxd8 29.Dd4++-

27.gxf7+ Kd7 28.Vxd2+ Kc7 

29.Vxd8 Odolal jsem pokušení po-

kračovat efektně, po 29.Vc1?! Vxd2 

30.De7+ Kb6 31.Dxf8? (31.Dc5+!) 

31…Vc2! by partie mohla skončit 

jakkoliv: 32.Vb1 Vxe2 33.Dd6 Ve1

29…Dxh1+ 30.Vd1 De4

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-mk-+P+-'
6p+n+pwQ-+&
5+p+-+-+-%
4-+-+qzPP+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+L+-+"
1mK-+R+-+-!
xabcdefghy
31.Sd3!+- Po 31.Vc1 De3 32.Dc3 

Dxc3 33.Vxc3 Kd6 stojí bílý pouze 

jasně lépe.

31…Df3 32.Vc1 Dxd3 32…De3 

33.Dc3

33.De7+ 1–0

Šachový 
magazín
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■  teorie
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■  Koncovky
■ Hádání tahů
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■  Co-kdy-kde
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DUBŇANY 2008

V POSLEDNÍM KOLE SE BOJOVALO S MOUCHOU
FM Josef Mudrák (2339) ze Slavie 

Kroměříž získal v letošním roční-

ku turnaje Open Dubňany díky 

lepším pomocnému hodnocení 

první místo před bodově stejně 

úspěšnými Milanem Smištíkem 

(2341) ze Zakřan, Petrem Tráv-

níčkem (2161) z Hodonína a indi-

viduálním členem ŠSČR Ladisla-

vem Urbancem (2296). Všichni 

jmenovaní dosáhli v 7 turnajo-

vých kolech 5,5 bodu.

Oproti loňskému ročníku se sestava 

turnaje co do kvality i kvantity opět 

rozrostla. Hlavní organizátor turna-

je Petr Galuška uvedl, že je potěšen 

i tím, že na turnaj jezdí účastníci ze 

stále větších vzdáleností včetně Slo-

venska. Turnaj se letos přestěhoval 

z místního kulturní domu do Spor-

tovního centra Želva. „To se nakonec 

ukázalo jako skvělé řešení,“ komen-

tuje nucené stěhování ředitel turna-

je a dodává: „Zázemí sportovního 

centra se totiž ukázalo jako mno-

hem lepší, a to včetně dostupnosti 

občerstvení.“

V Dubňanech se změnil i počet tur-

najů. Tak jak organizátoři po loň-

ském ročníku přislíbili, v letošním 

ročníku se kromě tradičního národ-

ního openu hrál i open mezinárodní, 

jehož rozhodčím byl Miroslav Hurta. 

Do celkového pořadí turnaje výraz-

ně zasáhl i nejstarší účastník Emil 

Vacura ze Zlína. Ve čtvrtém kole po-

razil Milana Smištíka a v kole šestém 

měl na lopatě i pozdějšího celkového 

vítěze FM Josefa Mudráka. Dobrou 

pozici ale nakonec neudržel a podle-

hl. Chybička ve stejném kole v partii 

s Antonínem Čížkem (2325) stála 

bod i loni stříbrného Vojtěcha Pláta 

(2332) z Klatov. 

Celkový průběh turnaje zhodnotil 

Petr Galuška jako bezproblémový: 

„Jediný problém nastal v posledním 

kole, když na druhé desce v par-

tii Čížek – Smištík došlo k potížím 

s otravnou mouchou. Pan A.Čížek 

povolal rozhodčího pana Hurtu. Ten 

s rozhodností sobě vlastní zastavil 

hodiny, odstranil pár fi gurek a přes-

nou ránou agresivní mouchu zne-

škodnil. Za necelou minutu se po-

kračovalo dál. Rozhodčí byl za svou 

akci odměněn potleskem. Mně osob-

ně se líbil výkon nejstaršího účast-

níka Emila Macury a nejmladšího 

Martina Blahynky (9) z Lokomotivy 

Brno. Ten hrál poprvé FIDE turnaj 

a přitom potrápil hodně hráčů.“

Vítězem B-turnaje se stal se 6 body 

ze 7 partií Gerhard Pribyla (2026) 

ze slovenských Gbel s půlbodovým 

náskokem před Radkem Dryslem 

(1906) z Prušánek a Pavlem Bra-

chou (1853) z Vrahovic.

Pořadatele trochu zklamala nízká 

účast hráčů z nejbližších okresů. 

„Někdy mám pocit, že čím blíže se 

turnaj pořádá, tím méně domácích 

hráčů se ho účastní,“ říká ředitel 

turnaje. „Na Hodonínsku máme 

dvě okresní soutěže a mimo skal-

ních účastníků nám počty nijak ne-

rostou. A ani náš nejbližší soused 

– Břeclavsko – se tento rok nevy-

znamenal. Přijeli jen dva účastníci. 

Původní záměr celého turnaje byl 

přitom přiblížit se lidem a umož-

nit jim hrát šachy i mimo sezonu 

soutěží družstev.“

Václav Pech

Vítěz FIDE Openu FM Josef Mudrák

Konečné pořadí – FIDE open
1. FM Mudrák, Josef (2339) 5,5

2. Smištík, Milan (2341) 5,5

3. Trávníček, Petr (2161) 5,5

4. Urbanec, Ladislav (2296) 5,5

5. FM Plát, Vojtěch (2332) 5

6. FM Čížek, Antonín (2325) 5

7. Blaha, Petr (2112) 5

8. Škaroupka, Jiří (2159) 5

Konečné pořadí – národní open
1. Pribila, Gerhard (2026) 6

2. Drysl, Radek (1906) 5,5

3. Bracha, Pavel (1853) 5

4. Strmiska, Pavel (1780) 5

5. Krolop, Petr (1717) 4,5

6. Malý, Marek 4,5

7. Zavadilová, Karolína (1498) 4,5

BORIS GELFAND: 

DESET POZORUHODNÝCH PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-běloruského šachisty 

Borise Gelfanda, doplněnou o krásný portrét tohoto hráče od velmistra 

Lubomíra Kaválka, si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM

Cena: 148 Kč plus poštovné
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14.–18. 5. 2008

ČEZ Chess Trophy 2008, Praha. Tra-

diční šachový festival, jehož hlavní 

událostí je zápas na osm partií v ra-

pid šachu mezi velmistry Vladimi-

rem Kramnikem a Davidem Navarou. 

Součástí festivalu je také simultánka 

exmistra světa Vladimira Kramnika 

a mistra ČR 2008 Vlastimila Babuly, 

přednášky velmistrů Lubomíra Kavál-

ka a Vlastimila Horta o Robertu Fis-

cherovi a Karlu Opočenském a výsta-

va šachového kresleného humoru.

Pavel Matocha

tel.: 603 861 533

www.praguechess.cz

17. 5. 2008

Caissa Open 2008, Libčice nad 

Vltavou. Švýcarský systém na 

7–9 kol (podle počtu účastníků).

Radim Hataš

tel.: 724 508 366

radim.hatas@caissa.cz

www.caissa.cz

17. 5. 2008

Smíchovský soudek, Praha. Bles-

kový turnaj, čtyřčlenná družstva, 

muži i ženy bez ohledu na věk, ša-

chový titul a klubovou příslušnost. 

Josef Čermák

tel.: 257 319 507

janmelzer@seznam.cz

17. 5. 2008

Brno, Petria pohár 2008. Švýcar-

ský systém, 9 kol.

Miroslav Hurta

tel.: 547 229 510

mhurta@volny.cz

www.tenzor.cz/SKLokoBrno

17. 5. 1836

V Praze se narodil první mistr 

světa v šachu (1886–1894) a za-

kladatel klasické šachové školy 

Wilhelm Steinitz. Zemřel v New 

Yorku roku 1900.

17.–25. 5. 2008 

Open Orlová 2008. 5. ročník mezi-

národního šachového festivalu. Švý-

carský systém na 9 kol. Jiří Novák

tel.: 608 830 041

jino61@quick.cz

18. 5. 1943

Šedesáté páté narozeniny oslaví 

šachový velmistr, historik, spiso-

vatel a komentátor Genna Soson-

ko. Genadij Borisovič Sosonko 

je autorem několika šachových 

bestellerů, které vyšly i v češtině 

pod názvy „Znal jsem Capablan-

cu“ a „Nejen o Salo Flohrovi“.

20. 5. 1901

Před sto sedmi lety se narodil bý-

valý prezident FIDE (1970–1978) 

a pátý mistr světa v šachu 

(1935–1937) Max Euwe. Zemřel 

v roce 1981.

23. 5. 1951

Padesáté sedmé narozeniny osla-

ví dvanáctý mistr světa Anatolij 

Jevgeněvič Karpov. V posledních 

letech často navštěvuje Českou 

republiku, byl například hostem 

pražského festivalu ČEZ Chess 

Trophy nebo na pardubickém 

Czech Openu.

23. 5. 2008

Sezimovo Ústí. IV. ročník turna-

je Bambi pro děti do patnácti let. 

Švýcarský systém na sedm kol, 

tempo 2 x 15 minut na partii. 

Jaroslav Odehnal

tel.: 602 840 598

Vladimír Doležal 

tel.: 607 935 164

vla.dol@seznam.cz 

24. 5.–4. 6. 2008

Itálie. Mitropa Cup 2008. Každo-

roční turnaj mužských a ženských 

reprezentačních družstev.

27.5. 1938

Před sedmdesáti lety se v ruském 

městě Ramneskoje narodil vel-

mistr Igor Arkadijevič Zajcev. 

Zajcev je znám zároveň jako silný 

teoretik a jeho jméno nese i jedna 

z nejfrekventovanějších variant 

španělské hry. Po smrti velmistra 

Semjona Furmana se stal trenérem 

dvanáctého mistra světa Anatolije 

Karpova.

27. 5.–1. 6. 2008

Miskolc (Maďarsko). Zápas v rapid 

šachu mezi domácí jedničkou, vel-

mistrem Péterem Lékem, a nor-

skou hvězdou, velmistrem Mag-

nusem Carlsenem.

28. 5. 1889

Před sto devatenácti lety se ve slo-

venském Pezinku narodil českoslo-

venský reprezentant a jeden z nej-

silnějších šachistů světa v první 

čtvrtině dvacátého století, velmistr 

Richard Réti. Zemřel roku 1929.

29. 5.1951

Před padesáti sedmi lety zemřel 

nejlepší maďarský šachista první 

poloviny dvacátého století Géza 

Maróczy. V letech 1902–1908 vy-

hrál pět mezinárodních turnajů 

a v roce 1906 byly odsouhlaseny 

podmínky pro jeho zápas o titul 

mistra světa s Emmanuelem Las-

kerem. Ten se ale z důvodů poli-

tických problému na Kubě, kde se 

měl hrát, nikdy neuskutečnil. 

24. 5. 2008

Hustopeče. O pohár starosty měs-

ta dobrého vína 2008. Švýcarský 

systém, 9 kol, 15 minut na partii. 

Hrací místnost sál Centra volného 

času, Herbenova 4. 

Luboš Kuchynka

tel.: 606 637 632

lubos.kuchynka@tiscali.cz
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