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KASPAROV V PRAZE

Garry Kasparov 

Bývalý mistr svě-

ta a dnešní vůdce 

ruské opozice Gar-

ry Kasparov strá-

vil minulý týden 

několik dnů v Pra-

ze. Zúčastnil se 

konference “Demo-

kracie a bezpečnost. Základní hod-

noty a odpovědná politika” v Černín-

ském paláci v Praze, kde se společně 

s několika disidenty setkal s americ-

kým prezidentem Georgem Bushem. 

V krátkém rozhovoru, který v Praze 

poskytl novinám MF Dnes, kritizo-

val, že Bush a ostatní západní poli-

tici jsou vůči ruskému prezidentovi 

Vladimiru Putinovi málo kritičtí. Pod-

le Kasparova by měli Putinovi hlasitě 

vyčítat jeho nedemokratické metody.

PLÁT V TELEVIZI

Vojta Plát

Nadějný třinácti-

letý šachista Vojta 

Plát, jehož ELO 

rating již dávno 

přesáhl mez kan-

didáta mistra a ny-

ní je 2284, bude 

v pátek 22. června 

hostem Jana Krause v televizním 

pořadu Uvolněte se, prosím. Infor-

maci sdělil Šachovému týdeníku 

Vojtův otec Miroslav Plát.

Pokračování na straně 2
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PORG CLOSED

PREZIDENT NA ŠACHÁCH

ČEZ CHESS TROPHY 2007
SHORT A TIMMAN V PRAZE
Účastníci fi nálových zápasů 

o titul mistra světa Nigel Short 

a Jan Timman přijedou na kon-

ci srpna do České republiky. 

Zúčastní se šachového festivalu 

ČEZ CHESS TROPHY 2007, kte-

rý pořádá občanské sdružení 

Pražská šachová společnost. 

V krásném malostranském hote-

lu Kampa Stará zbrojnice (Všehr-

dova ulice, Praha 1) se od čtvrtka 

30. srpna do soboty 1. září utkají 

GM David Navara s GM Nige-

lem Shortem a IM Jana Jacková 

s GM Janem Timmanem. Celkem 

spolu sehrají deset partií rapid 

tempem, z čehož čtyři budou ve 

fi scherových šachách. V této for-

mě šachů je počáteční postavení 

fi gur na první řadě nalosováno, 

takže hráči nemohou hrát první 

tahy podle teorie zahájení, ale 

naopak musejí vážně přemýšlet 

již od prvního tahu.

Všechny partie bude živě komen-

tovat velmistr Lubomír Kaválek. 

Diváci budou moci sledovat par-

tie buď přímo v hracím sále, ane-

bo v komentátorské místnosti.

V neděli 2. září bude festival 

zakončen simultánkou Nigela 

Shorta proti 30 soupeřům.

Hotel Kampa Stará zbrojnice 

v minulý letech hostil bývalé 

mistry světa Anatolije Karpova 

a Borise Spasského, vyzyvatele 

mistrů světa Viktora Korčného 

a Jana Timmana a také hráče 

současné špičky Alexeje Širova 

a Borise Gelfanda.

Prezident České republiky Vác-

lav Klaus navštívil pražský turnaj 

PORG closed, kterým šachisté klu-

bu PORG (První obnovené reálné 

gymnázium) každoročně zakon-

čují sezónu. Sedmikolové klání 

v rapid šachu vyhrál Jaroslav Mojžíš 

(2220), který získal 5,5 bodu. 

Druhý byl Jean-Francois Cantier 

(2058) a třetí šéfredaktor Šachové-

ho týdeníku Pavel Matocha (2012), 

oba s půl bodovým odstupem za 

vítězem. Na dalších místech skon-

čili Petr Budinský (1977), Jiří Krát-

ký (2117), Jan Klaus (1902), Josef 

Prachař (1909) a ředitel turnaje, 

gymnázia i šachového klubu Vác-

lav Klaus Jr. (1948). Celkem starto-

valo 21 šachistů. Školního ducha, 

který vládne turnajem, podtrhuje 

i inspirativní pravidlo pro dělení 

cen: Veškeré vybrané startovné 

vyhrává hráč na 5. místě. 

Prezident Václav Klaus přihlíží, jak jeho 
synové Jan a Václav hrají na turnaji PORG 
closed 2007.
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pokračování ze strany 1

Spolu s Vojtou Plátem přijde do 

Krausovy talkshow i zpěvačka 

Aneta Langerová a první česká 

horolezkyně, která zdolala Mount 

Everest, Klára Poláčková.

RAŠKOVSKIJ SENIORSKÝM 
MISTREM EVROPY

GM N. Raškovskij

Mistrovství Evropy 

seniorů vyhrál rus-

ký velmistr Nuchim 

Raškovskij (2496), 

který získal v deví-

tikolovém turnaji 

7,5 bodů. Český 

velmistr Vlastimil 

Jansa (2499) skončil mezi 158 star-

tujícími na čtvrtém místě.

Po téměř celou dobu vedl izraelský 

velmistr Jacob Murey (2433), ale 

prohra v posledním kole s litevským 

mezinárodním mistrem Algimanem 

Butnoriusem jej odsunula až na třetí 

místo. Jednašedesátiletý Butnorius 

vybojoval nejen stříbrnou medaili, 

ale i velmistrovskou normu.

Mistrovství Evropy se hrálo v němec-

kém Hockenheimu, známém přede-

vším ze závodů Formule 1, od 2. do 

10. června.

PŘIBYL VYHRÁL V PEZINOKU
Memoriál Richarda Rétiho ve slo-

venském Pezinoku přesvědčivě 

vyhrál IM Josef Přibyl (2393), když 

v devítikolovém turnaji v rapid 

šachu získal 8 bodů. Stříbrný 

skončil IM Tomáš Petrík (2522) se 

7,5 body a bronzový byl IM Prieho-

da (2392) se 7 body. Na startu bylo 

celkem 93 šachistů ze Slovenska 

a z České republiky.

Vydává občanské sdružení 

Pražská šachová společnost. 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDOU STŘEDU 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ NAPSAT 
NA ADRESU

pavel.matocha@gmail.com

NA STEJNÉ ADRESE 
UVÍTÁME VŠECHNY 
VAŠE PŘIPOMÍNKY 
A PŘÍSPĚVKY

IM Josef Přibyl a chotí Růženkou

Živé šachy na náměstí v Banské Štiavnici

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA A ŽIVÉ ŠACHY
Budúci mesiac sa v Banskej Štiavnici uskutoční už tretí ročník medzinárod-

ného šachového festivalu Animatus Lusus, v rámci ktorého sa budú konať aj 

tohto roku živé šachy a Medzinárodné majstrovstvá Slovenska. V súboji na 

gigantickej šachovnici so živými fi gúrkami si zmerajú svoje sily veľmajstri Ser-

gej Movsesjan (obhajca vlaňajšieho prvenstva) a Zbyněk Hráček. Celú partiu 

na námestí odohrajú naslepo pred početným publikom. Ešte pred partiou so 

živými fi gúrkami odohrajú Sergej aj Zbyněk simultánku proti záujemcom 

z radov divákov, spolu s veľmajstrami Igorom Štohlom a Jirkom Štočkom.

Národný šampionát bude mať rovnakú štruktúru ako minulý rok, teda uza-

vretý turnaj a dva otvorené turnaje. V uzavretom turnaji bude štartovať aj 

Sergej Movsesjan, ďalej napríklad obhajca titulu Tomáš Petrík, Ján Markoš, či 

veľmajstri Ján Plachetka a Mikuláš Maník.

Viac informácií, ako aj propozície podujatia nájdete na stránke 

www.livechess.sk. Uzávierka prihlášok je 15.6.2007.

Milan Maroš, riaditeľ MSR v šachu
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Třináct velmistrů a jedna velmis-

tryně, osm hráčů z první české 

desítky, účast všech mistrů ČR za 

posledních 6 let - to je vizitka tur-

naje “O pohár starosty města dob-

rého vína” v Hustopečích u Brna. 

Pan starosta Ing. Luboš Kuchynka 

zajistil fi nanční ceny v celkové výši 

38.000 Kč, krásné věcné ceny pro 

mládež a kvalitní vína pro všechny 

účastníky. Velmistři a další promi-

nentní hosté dostali pozvánku na 

raut s ochutnávkou špičkových 

moravských vín z městské vinoté-

ky (jen David Navara ochutnával 

Mattoniho kyselku), partie čtyř 

nejlepších dvojic se promítaly 

na plátno a současně plynuly na 

internet, kde se po každém kole 

doplňovaly výsledky a přidávaly 

fotografi e - servis srovnatelný jedi-

ně s mistrovstvím republiky.

Navíc se losovalo o překrásný 

šachový dort a rozdávaly se láhve 

“fair play vína” pro ty, kteří v rov-

ných pozicích zběsile nedrželi 

několikasekundový náskok a dali 

partie za remízu.

 “Turnaj musím zahájit zprávou 

o úpravě cenového fondu...”, z dus-

na sálajícího do sálu z tropického 

červnového dne se málem zablýsk-

lo, aby se vteřinové napětí vybilo 

salvou smíchu a potlesku, když sta-

rosta slavící zrovna 41. narozeniny 

přidal speciální cenu pro 41. hráče 

celkového pořadí ve výši 3000Kč! 

Mimochodem boj o tuto cenu byl 

skoro stejně ostrý jako o prven-

ství a většina běžných hráčů se po 

každém vyvěšení výsledkové lis-

tiny více zajímala o pořadí okolo 

40. místa než o stav na špici turna-

je. Šťastným 41. hráčem se nako-

nec stal prvoligový hráč Durasu 

Brno Petr Skácelík, který k remíze 

s Davidem Navarou ve 2. kole při-

dal další nečekaný úspěch.

 Průměr první desítky startovního 

pole 2577 ELO a první dvacítky 2522 

ELO dával tušit, že jiní než meziná-

rodně titulovaní borci nemají v této 

mlýnici žádnou šanci. Prvním zlo-

movým bodem byla partie 3. kola 

mezi Radkem Kalodem a Viktorem 

Lázničkou. Kmitání rukou a bušení 

do hodin sledoval bez dechu celý 

sál a logickou otázkou po podání 

rukou bylo, “Kdo vyhrál?”. Na trivi-

ální otázku se úplně jasná odpověď 

nenašla do konce turnaje. Odvolací 

komise nakonec poměrem hlasů 5:0 

potvrdila rozhodnutí hlavního roz-

hodčího o vítězství velmistra Kalo-

da, ale konečnou odpověď zřejmě 

mohou dát až rozhodcovské špičky 

ŠSČR nebo FIDE.

 Sběhlo se to takto: s necelou půlminu-

tou na hodinách se velmistr Láznička 

tak dlouho vyhýbal věčnému šachu, 

až dostal jezdcovou vidli a ztratil 

dámu. Partie vygradovala v šílenou 

blicku ukončenou až Radkovým zvo-

láním “Praporek!”, po němž skutečně 

na Viktorových digitálních hodinách 

DGT XL svítil symbol praporku, ale 

na těch Radkových byl časový údaj 

naprosto shodný - 0:00. Uplynul 

i jemu vymezený časový limit a spadl 

mu tedy také praporek? Nebo mohl 

pod číslem 0:00 zůstat zbytkový čas 

v tisícinách sekundy, když hodinový 

RAPID TURNAJ

13 VELMISTRŮ V HUSTOPEČÍCH 

Vítěz turnaje GM Petr Hába s pohárem, starosta města Hustopeče Luboš Kuchynka a ředitel 
turnaje IM Petr Pisk s vínem.

Výsledek partie velmistrů Viktora Lázničky a Radka Kaloda musela schvalovat až odvolací 
komise, protože GM Láznička měl na digitálních hodinách signalizovaný spadnutý praporek, 
ale GM Kalod na nich měl již také nulový zbývající čas.
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procesor pracuje s rozlišením ještě 

o několik řádů nižším? Pokud ten-

to čas skutečně zůstal, kdo dokáže, 

zda hráč stačil včas zastavit hodiny 

nebo ne, když vzhled displeje po 

včasném zmáčknutí tlačítka stop a po 

vypršení časového limitu je v tomto 

případě naprosto shodný? A jak je 

to u rapidu s přidáváním času? Tam 

se hodiny po pádu praporku zastaví 

automaticky...

 Rozhodnutí odvolací komise bylo 

jednomyslné, ale červík pochyb-

ností hlodal, a tak drnčely telefony 

mezi hracím sálem a vedením sva-

zu i komisí rozhodčích. Rozhodnutí 

bylo nejspíš správné, ale možná taky 

ne, bude třeba dát ofi ciální výklad 

nebo projednat s FIDE. Tedy babo 

raď. Ironií osudu a zákonem schvál-

nosti se navlas stejná situace zopa-

kovala v úplně poslední partii turna-

je mezi Igorem Štohlem a Tomášem 

Petríkem. Odvolací komise byla 

natolik rozpolcená, že jí rozhodnu-

tí trvalo celou hodinu. Ještě že byly 

ceny pro všechny, jinak by asi sál zel 

prázdnotou. Nakonec zvítězilo ryze 

pragmatické stanovisko - jasné 

řešení není dostupné a nelze v jed-

nom turnaji rozhodnout poprvé tak 

a podruhé úplně obráceně. Někde 

v podvědomí možná hrál roli i fakt, 

že oba borci se spadnutým prapor-

kem byli o dámu chudší.

Po epizodě ze třetího kola šel neza-

držitelně dopředu Petr Hába. Když 

v pátém kole udělal černými na prv-

ní šachovnici do té doby suverénní-

ho Zbyňka Hráčka, začalo se jeho 

vítězství rýsovat zcela zřetelně. Tři 

kola před koncem sice Hába podlehl 

mocně fi nišujícímu Davidu Navarovi, 

ale když porazil Jana Bernáška i Jána 

Markoše, mohl si v posledním kole 

dovolit remízu z pozice síly proti Jiří-

mu Štočkovi a zcela zaslouženě pře-

vzít pohár i desetitisícovou prémii. 

Stejný bodový zisk dosáhl obhájce 

loňského stříbra David Navara a i dal-

ší pořadí bylo nesmírně vyrovnané. 

Prohry po dobrém startu vykolejily 

Zbyňka Hráčka a Viktora Lázničku, 

mizerný závěr měl Radek Kalod. 

Nejlepší ženou se podle očekávání 

stala velmistryně Zuzana Hagarová, 

nejlepším seniorem velmistr Ján Pla-

chetka a snažili se i dorostenci Josef 

Kratochvíl (výkon Rp 2326) a teprve 

dvanáctiletý Rudolf Zezula (výkon 

Rp 2189). 

David Ciprys

GM PETR HÁBA—
—GM DAVID NAVARA 
Hustopeče 2007

Španělská [C92]

Komentuje: Pavel Matocha

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

Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 

0–0 8.c3 d6 9.h3 Sb7 10.d4 Ve8 

11.Jbd2 Sf8 12.a4 Ja5 13.Sc2 b4 

14.d5 bxc3 15.bxc3 c6 16.c4 Dc7 

17.Sd3 Sc8 18.Sa3 Sd7 19.Vc1 g6 

20.Dc2 c5 21.Vb1 Jh5 22.Sf1 f5 

23.exf5 gxf5 24.Jg5 Sh6 25.Je6 

Sxe6 26.dxe6 Jg7  

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+-wq-+-snp'
6p+-zpP+-vl&
5sn-zp-zpp+-%
4P+P+-+-+$
3vL-+-+-+P#
2-+QsN-zPP+"
1+R+-tRLmK-!
xabcdefghy
Černý již stojí trochu lépe, pěšec 

na e6 padá a bílý za to nic nemá.  

27.Jf3? Chyba, která pozici bílé-

ho zhoršuje. Za zkoušku stálo 

například 27.Sc1 Jc6 28.Je4 s ide-

ou využít nekrytého střelce na h6 

a nekrytého pole f6 k jezdcové 

vidličce 28…Vxe6 29.Sxh6 Vxh6 

30.Jc3. 

27...Jc6 Černý ale váhá s potrestá-

ním bílého zaváhání. Fritz by oka-

mžitě zesiloval iniciativu: 27...e4 

28.Jh4 De7 29.g3 Jc6. 

28.Sb2 Vxe6 29.g3 Vf8 30.Sg2 e4 

31.Jh2 Jb4 32.Dd1 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-wq-+-snp'
6p+-zpr+-vl&
5+-zp-+p+-%
4PsnP+p+-+$
3+-+-+-zPP#
2-vL-+-zPLsN"
1+R+QtR-mK-!
xabcdefghy
A bílý může hodit ručník do ringu. 

Zbytek je, jak se říká, věcí času a 

techniky. Či talentu, dodáváme my 

amatéři…

32...Jd3 33.Ve2 Vg6 34.Jf1 

Je6 35.Je3 Sxe3 36.Vxe3 Jxb2 

37.Vxb2 Jd4 38.Kh2 Dg7 39.Ve1 

Jf3+ 40.Sxf3 Dxb2 41.Ve2 De5 

42.Sg2 f4 43.Vxe4 fxg3+ 44.Kh1 

Df6 45.fxg3 Vxg3 46.Ve6 Dg7 

47.Vxd6 Kh8 48.Vd7 Df6 49.Vd6 

Df2 50.Vd2 Df4 51.Da1+ Vg7 

52.Vd7 Df6 53.Dxf6 Vxf6 54.Vd5 

Vf2 55.Se4 Ve7 56.Kg1 Va2 57.Sg2 

Vg7 58.Vd8+ Vg8 59.Vxg8+ Kxg8 

0–1
GM David Navara po ztrátě tří půlek mocně fi nišoval, v přímém souboji porazil i vítěze turnaje GM 
Petra Hábu, ale na nakonec to kvůli horšímu pomocnému hodnocení stačilo jen na druhé místo.
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místo, kde se nápady mohou rozvíjet
V České republice vzniklo Centrum moderních technologií v jediné škole svého druhu 

ve střední a východní Evropě. Je určeno pro všechny, kteří se chtějí na vlastní oči 

přesvědčit o tom, jak moderní technologie prakticky pomáhají při výuce dětí a učitelů. 

Microsoft umožňuje lidem využít svůj potenciál a realizovat sny. 

Více informací najdete na www.microsoft.com/cze/inspirace

watering_Sach_210x295.indd 1 2/5/07 11:16:36 AM
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V kalmycké Elistě začalo druhé 

kolo zápasů kandidátů o postup na 

mistrovství světa v Mexiku. Vítězo-

vé zápasů Levon Aronjan – Alexej 

Širov, Péter Lékó – Jevgenij Bare-

jev, Alexander Griščuk – Sergej 

Rublevskij a Boris Gelfand – Gata 

Kamsky se přidají k již známým 

účastníkům (Vladimir Kramnik, 

Viši Anand, Alexander Morozevič 

a Peter Svidler). V neděli 10. června 

se zápasy druhého kola přehouply 

do své druhé poloviny. Jsou odehrá-

ny čtyři partie, a zbývají tedy ještě 

poslední dvě a případný tie-break.

V prvním duelu vede arménský 

velmistr Levon Aronjan nad špa-

nělsko-lotyšským velmistrem Ale-

xejem Širovem 2,5-1,5, i když Širov 

měl ve čtvrté partii vyrovnání na 

dosah ruky. Jedinou rezultativní 

partií zatím byla ta z prvního kola, 

ve které se Širov brzy dostal do 

časové tísně a v ní chyboval. 

ARONJAN—ŠIROV 
1. partie

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-zpq+-zpp'
6Q+n+psn-vl&
5+-+-+-+-%
4-+-zpP+-+$
3vLP+-+NzP-#
2P+-sN-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
15...Jxe4! Alexej Širov hledá vždy 

spíše protihru, než vyrovnání her 

a podle toho se zachoval i úvodní 

partii zápasu s Aronjanem. Po 15...

Vf7 by se pravděpodobně Aronjan 

mohl vrátit s dámou zpět 16.Dd3, 

a udržet si tak  kontrolu nad 

důležitými centrálními body. Tah 

v partii vede  k velice zajímavé hře. 

16.Sxf8 Jxd2 17.Jxd2 Sxd2 18.Sa3 

Dd5 Za obětovanou kvalitu má čer-

ný silné centrum a hlavně silného 

volného pěšce na d4. Za úvahu zřej-

mě stálo i 18...Je5!? s možným zne-

klidněním bílého krále přes pole f3. 

19.Dc4 Dxc4 20.bxc4 Je5 21.Vab1 

Vd8 22.c5 Jc4 23.Sc1 d3 24.Vb7 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpRzp-+-zpp'
6-+-+p+-+&
5+-zP-+-+-%
4-+n+-+-+$
3+-+p+-zP-#
2P+-vl-zP-zP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy
24...c6? „Širov se zřejmě spletl při 

výběru toho nejslibnějšího pokra-

čování a v časové tísni se dopouš-

tí závažné chyby,“ říká velmistr 

Ščerbakov na domovské stránce 

turnaje.  Po 24...Sc3 25.Vxc7 d2 

je pozice nejasná. A i jednodušší 

24...Sxc1 25.Vxc1 d2 26.Vd1 c6 

bylo zjevně lepší než tah v partii. 

Po textovém tahu se Aronjanovi 

podaří nadějně zablokovat hlavní 

trumf černého – volného postoup-

lého pěšce na d sloupci - a tím bílý 

získá i zjevnou výhodu. 

25.Sxd2 Jxd2 26.Vd1 Je4?! Umě-

lému mozku se zdá mnohem lepší 

ústup 26...Jc4!?. 

27.f3 Jc3 28.Vd2 Jxa2 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpR+-+-zpp'
6-+p+p+-+&
5+-zP-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+p+PzP-#
2n+-tR-+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
29.Vb3 Lépe vypadá 29.Vb1  nebo 

dokonce i 29.Vbb2 Po jediném 

29...Jc3 přijde 30.Vb3 a černému 

pěšci na d3 již zvoní umíráček. 

29...Jc1 30.Vb1 Je2+ 31.Kf2 e5 

32.Va1 Vd5 33.Vxa7 Vxc5 Silněji 

vypadá 33...h5!?, ale Širov byl již 

v časové tísni, a tak se nelze divit, že 

nenachází ta nejlepší pokračování. 

34.Vxd3 Jd4 35.Vd2 h6 36.f4 Jb5 

37.Va8+ Kh7 38.f5 Jd4 39.g4 

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+p+-+-zp&
5+-tr-zpP+-%
4-+-sn-+P+$
3+-+-+-+-#
2-+-tR-mK-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
39...Vc3? Rozhodující chyba, po 

které se již Alexej nezachrání. Opět 

bylo lépe zahrát  39...h5 s dobrými 

šancemi na remízu. 

40.Vb2 h5 41.Vbb8  1–0

V ruském souboji je po čtyřech par-

tiích skóre vyrovnané. Do vedení šel 

hned na začátku Alexander Griščuk 

a ve třetí partii ho mohl i zvýšit, ale 

nezvýšil a Sergej Rublevskij ve čtvr-

tém střetnutí srovnal.

ZÁPASY KANDIDÁTŮ MISTROVSTVÍ SVĚTA

MAĎAROVA KLIKA 

GM Alexej Širov
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GRIŠČUK – RUBLEVSKIJ
1. partie

XABCDEFGHY
8r+-+ltrk+(
7+p+nvlpzpp'
6pzPq+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4P+-wQ-zP-+$
3+-sN-vLL+-#
2-+P+-+PzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
Alexander Griščuk získal převahu 

v centru, kterou se rozhodl reali-

zovat velice razantní cestou. 

18.Jxd5 exd5 19.Sxd5 Za fi guru 

získal bílý dva pěšce a zvýraznil 

i svoji kontrolu centra a prosto-

rovou převahu. Možná není Griš-

čukova cesta tou nejpřesnější, ale 

v každém případě klade před Rub-

levského řadu problémů. A Rub-

levskij se dopouští nepřesnosti 

hned v zápětí. 

19...Dc5?! Kritickou cestou  pro 

zhodnocení Griščukovi oběti je 

19...Dc8. Po tahu 20.a5 bílému za 

fi guru zůstává nebezpečný tlak. 

Hůře vypadá 20.f5 pro 20...Sc5 

21.Df4 Sxe3+ 22.Dxe3 Dc5 23.Sxb7 

Vb8 24.Sxa6 Vxb6 25.Sd3 Dxe3+ 

26.Vxe3 Jc5 s výhodou černého.  

20.e6 Dxd4 21.Sxd4 Jf6 22.Sb3 

Vd8 23.Sxf6  

XABCDEFGHY
8-+-trltrk+(
7+p+-vlpzpp'
6pzP-+PvL-+&
5+-+-+-+-%
4P+-+-zP-+$
3+L+-+-+-#
2-+P+-+PzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
23...Sc5+ Nejlepší pokračování. Po 

23...Sxf6 24.e7 Sxe7 25.Vxe7 Sc6 

má bílý výhodu. 

24.Kh1 gxf6 25.e7 Sxe7 26.Vxe7 

Sc6 27.Vc7 Vd2 28.Ve1 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+ptR-+p+p'
6pzPl+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4P+-+-zP-+$
3+L+-+-+-#
2-+Ptr-+PzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy
28...Vf2? Rublevskij měl v zájmu 

zachování života svého krále utéct 

z vazby na diagonále a2-g8 tahem  

28...Kg7 a jeho soupeře by ještě 

čekalo klopotné dokazování, že jeho 

výhoda je dostatečná pro zisk celého 

bodu. Nic dobrého černému naopak 

nepřinese ukvapený šach 28...Sxg2+ 

29.Kg1 Sc6 30.Vee7 a aktivita bílých 

fi gur dává Griščukovi ohromnou 

výhodu. Třeba po 30...Vg2+ 31.Kf1 

Vg7 32.Se6 s dalším Sc8 černému 

nebude do smíchu. 

29.h3 Vxf4 30.Vee7 Vf1+ 31.Kh2 

Vf2 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+ptR-tRp+p'
6pzPl+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4P+-+-+-+$
3+L+-+-+P#
2-+P+-trPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
32.Vxc6!+- To zřejmě díky nedo-

statku času černý neviděl. Nyní je 

již vše jasné. 

32...bxc6 33.Vxf7 Vf4 Po 33...Vxf7 

by bílý b pěšec pochodoval do dámy. 

34.c3 Ve4 35.Ve7+ 1–0

Maďarský velmistr Péter Lékó může 

i v druhém kole vyhrát již před posled-

ní partií, neboť nad Jevgenijem Bare-

jevem vede 3-1. Vše ale mohlo být 

jinak, neboť první partie dlouho na 

vítězství maďarského šachisty nevy-

padala... Naopak již v 28. tahu byla 

bílá pozici kritická a Jevgenij Barejev 

mohl zavěsit černými. 

LÉKÓ – BAREJEV
1. partie

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-wq-+p+k'
6-zp-+psnpzp&
5+-vl-sNr+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-+P#
2PvL-+RzPPwQ"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Jevgenij Barejev se rozhodl vyučo-

vat své maďarské protivníky černý-

mi v pevném Caro-Kannu.  S Judi-

tou Polgárovou se mu to vyplatilo 

a „Karokánek“ mu dobře posloužil 

i v první partii s Péterem Lékem. 

Bílé fi gury jsou zatlačeny na nepří-

liš výstavní pole v okolí svého krá-

le a o výhodě černého nemůže být 

pochyb. Jenže od této chvíle začal 

hrát ruský velmistr, zřejmě pod 

vlivem času velice špatně... 

28...g5? Po jednodušším 28...Je4 je 

najednou bílá pozice kritická. Na 

29.Vxe4 Vxf2 musí asi bílý hrát 30.Sd4 

(Vůbec nejde 30.Vxf2?? pro 30...

Vd1+; a na 30.Sc1 přijde 30...Vf5+ 

31.Se3 Db7–+ a bílý má také závažné 

problémy.) 30...Vxf1+ 31.Kxf1 Vxd4 

32.Vxd4 Sxd4 33.Jf3 Dxh2 34.Jxh2 

–+ vypadá pro bílého zoufale. 

29.Jg4 Sd6 I tady mohl Jevgenij 

v klidu vyměnit dámy a ve vznik-

lé koncovce by po 29...Dxh2+ 

30.Kxh2 Jg8 31.Je5 Je7 s dalším 

Jc6-d4 měla být dělba bodů logic-

kým výsledkem. Jenže Barejev měl 

už v hlavě svůj přelud... 

GM Péter Léko
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30.g3 Jh5 31.Je3 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-wq-+p+k'
6-zp-vlp+-zp&
5+-+-+rzpn%
4-+P+-+-+$
3+P+-sN-zPP#
2PvL-+RzP-wQ"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
31...Sxg3? Chyba, která musela 

Pétera hodně rozveselit.  

32.fxg3 Vxf1+?? Prohrává okamži-

tě. Lepší bylo určitě 32...Dxg3+ 

33.Dxg3 Jxg3 34.Vee1 Jxf1 35.Jxf5 

Jd2 36.Jd4 Vxd4 37.Sxd4 Jf3+ 

38.Kf2 Jxd4 39.Vc1 nicméně tady 

už má bílý zjevně navrch. 

33.Jxf1+- Vd1 34.Ve3  1–0

Izraelský velmistr Boris Gelfand, 

se kterým loni v Praze remizoval 2-

2 David Navara, je na nejlepší cestě 

postoupit do závěrečného turnaje 

souboje o mistra světa. Nad ame-

ricko-ruským velmistrem Gatou 

Kamským vede 2,5-1,5, který zatím 

hraje suše a nemastně a neslaně. 

GELFAND - KAMSKY
2. partie

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+q+pzp-'
6-+n+-+-+&
5zPQ+p+-+p%
4-+-zP-vl-+$
3+-mKL+N+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Boris Gelfand si v průběhu partie 

vypracoval malou výhodu spočívající 

v tlaku na Američanovo dámské kří-

dlo. Kamsky se dobře bránil a pozice 

po 45. tahu dospěla do postavení na 

diagramu: 45...g5! Kamsky dobře ví, 

že jedinou cestou, jak vykompenzo-

vat bílého volného pěšce a5 je aktivita 

na opačné straně šachovnice, kde má 

pěšcovou převahu zase černý. Bílý „a“ 

pěšec má zatím vystavěny překážky 

na poli a7, a tak Gatovi na protiakci 

přece jenom zůstává dostatek času.

46.a6 g4 47.hxg4 Centralizační 

odskok jezdce na e5 by Gelfando-

vi v jeho cestě k zisku celého bodu 

také příliš nepomohl. Po 47.Je5 čer-

ný na e5 klidně vymění 47...Jxe5 

48.dxe5 Sxe5+ 49.Kb4 De7+ 50.Kb3 

Sd4 a bílý nic nedosáhne braním 

51.Dxd5 pro 51...gxh3 52.gxh3 Dc5 

53.Dg2+ Kf8 54.Sc4 a jeho výhoda 

je asi pouze symbolická. 

47...hxg4 48.Je5 Jxe5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+q+p+-'
6P+-+-+-+&
5+Q+psn-+-%
4-+-zP-vlp+$
3+-mKL+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
49.Dxd7 Vede k remíze. Na první 

pohled je silnější 49.Db8+, ale pře-

stože bílý nakonec transformuje 

svého pěšce v další dámu, k výhře 

je to asi málo. 49...Kg7 50.dxe5 Da4 

51.a7 Da3+ 52.Kd4 Sg3! 53.a8D Sf2+ 

54.Kxd5 Dxd3+ 55.Kc6 Dc4+ a bílý 

král, ani před dvojici dam, neunikne 

pronásledování černých fi gur. Mrtvá 

remis, říká znuděně Rybka... 

49...Jxd7 50.a7 Jb6 51.Sb5 Sd6 

52.Sc6 Po proměně pěšce v dámu 

je koncovka strakatých střelců 

remízová. 1/2–1/2

Václav Pech

GM Boris Gelfand
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Memoriál JUDr. Jaromíra Floriana 

(Mezinárodní mistrovství České 

republiky v rapid šachu zrakově 

postižených), které se jako každo-

ročně konalo 1.-3. června 2007 

v Násedlovicích u Brna, vyhrál Jaro-

slav Olšar. Letos nastoupilo k tur-

naji devatenáct šachistů a šachistek 

ze tří států. 

V okolí obce Násedlovice je typická 

zemědělská krajina s poli, drobný-

mi sady, vinohrady a hájky. Obec 

stojí na nevysokém návrší a působí 

v ní tělovýchovná jednota Moravia 

Násedlovice, která má kromě fot-

balu a ženského fotbalu i šachový 

oddíl, jenž vede Zdeněk Horák. 

Jen díky jeho aktivitám se ještě 

konají mistrovské soutěže zrako-

vě postižených šachistů v České 

republice a občasné zájezdy na 

turnaje v Maďarsku a Slovinsku. 

Zdeněk Horák dokáže přesvědčit 

své spoluobčany, aby v místním 

Kulturním domě, kde se mistrov-

ství hrálo, vytvořili nevidomým 

šachistům skvělé podmínky ke hře 

i k pobytu. Soutěž slavnostně zaha-

jovala starostka obce Násedlovice 

paní Vlasta Mokrá, která předtím 

chystala šachistům snídani. 

Ještě v pátek večer bylo hráčů jen 

osmnáct, neboť na srazu na Zvonař-

ce v Brně ohlásil Eduard Plundrych, 

že kolega Milan Obyt z Rokycan se 

mu na nádraží v Praze ztratil a že se 

zřejmě vrátí domů. Tak jsme s ním 

už nepočítali, ale to jsme netušili, 

jakou chuť ke hře Milan Obyt.  Za 

pomoci policie nasedl v Praze do 

správného vlaku, za pomoci policie 

našel autobus z Brna do Násedlovic 

a těsně před dvaadvacátou hodinou 

se objevil v Kulturním domě! 

Již při prezentaci bylo zřejmé, že 

letos si pro vítězství přijel nejsil-

nější šachista mezi našimi zrakově 

postiženými – Jaroslav Olšar (ELO 

2307), hrající ligu za Karvinou. 

Jeho vážnějšími soupeři mohli být 

jen sympatičtí borci ze Slovinska, 

kteří pravidelně tuto soutěž absol-

vují, i když mohou vyhrát jen drob-

né věcné ceny. A průběh turnaje 

potvrdil předpoklady. Hrály se půl-

hodinové partie, což vyžaduje od 

zrakově postižených hráčů veliké 

soustředění a také od rozhodčího 

neutuchající pozornost. Každý hráč 

má totiž vlastní „zapichovací“ šachy, 

jednotlivé tahy musí pochopitelně 

nahlas oznamovat soupeři a ten 

také nahlas potvrzuje soupeřův tah, 

který pak provádí na své šachovni-

ci. A protože je samozřejmě nutno 

mačkat také hodiny, přemýšlet 

o postavení, chystat na soupeře léč-

ky a kout strategické plány – nema-

jí to účastníci takového „rapidu“ 

vůbec jednoduché. Občas dojde 

k malému sporu, pokud má kaž-

dý na své desce jiné postavení. Ale 

v Násedlovicích byli letos vesměs 

vyspělí hráči, takže k takovéto situ-

aci docházelo jen zřídka. 

V prvním kole vítězili vesměs favo-

rité, pouze nerozehraný Josef Šere-

da usnul a překročil s Eduardem 

Plundrychem čas. I v druhém utkání 

všichni favorité bodovali. Ve 3. kole 

Olšar porazil ve vyrovnané věžové 

koncovce Kalíka, Slovinci Mlačnik 

a Muri vzájemnou partii rychle 

remízovali a Janžekovič zdolal (opět 

jen na čas) Šeredu. Před obědovou 

přestávkou vedli Olšar a Janžekovič 

(3 body) před Mlačnikem a Murim 

(2,5 bodu).  Ale odpoledne ve 4. kole 

již šlo do tuhého. Olšar hrál bílými 

s Janžekovičem. Anton Janžekovič 

je zkušený „kavárenský“ hráč, který 

si na letošní turnaj přivezl černými 

tuto neorthodoxní variantu: hraje 

postupně c7-c6, e7-e6, d7-d6, f7-f5 

a event. Jg8-h6. Olšarovi tento styl 

hry zjevně nesedl, učinil několik 

nepřesností a záhy měl Janžekovič 

MISTROVSTVÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

OLŠAR VYHRÁL STYLEM START-CÍL 

Kulturní dům v Násedlovicích

Jaroslav Olšar
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kvalitu a dva pěšce navíc, Olšar tro-

chu aktivnější pozici. Pak ještě pár 

drobných oboustranných chybiček 

a najednou vznikla koncovka dam 

a jezdců, v níž měl Olšar silný tlak. 

Janžekovič s lepším časem chtěl už 

už vyhrát, ale „přehlédl“ jezdco-

vou vidličku na krále a dámu a celý 

zkormoucený vzdal a tiše si cosi 

slovinsky brblal. Mlačnik remizoval 

s Kalíkem (druhý nejzkušenější čes-

ký reprezentant), Muri zdolal Rado-

vana Šulce, Skočková Birtuse, Černý 

Jana Horáka, čímž se dva posledně 

jmenovaní vítězové se 3 body ocitli 

hned za vedoucími. V 5. kole pře-

hrál v miniaturce Olšar Emila Muri-

ho, Mlačnik Černého, Kalík Birtuse, 

Janžekovič Skočkovou (ta hrála přes 

deset tahů s jednou věží proti dvě-

ma), zatímco ti s nejmenším počtem 

bodů se střídali ve hře s pověstným 

dobrodincem „Odstoupení“. 6. kolo 

bylo v sobotu poslední. V něm Olšar 

zdolal Mlačnika, Janžekovič remízo-

val s krajanem Murim, Kalík porazil 

Černého, Šereda neodolal remízo-

vé nabídce Skočkové. A po večeři, 

která jako všechny ostatní chody 

v Násedlovicích byla chutná a opu-

lentní, následovala volná zábava 

v místním improvizovaném bufetu, 

jemuž vévodí dvě cedule s nápisy 

„Krmelec“ a „Napajedlo“. Obslu-

hovali a pivo, minerálky, fernety, 

slivovici, kávu nalévali další místní 

dobrovolníci. Kolem půl desáté však 

Zdeněk Horák sešlost rozpustil, 

neb musel doma 

zařizovat vše 

k „Prvnímu přijí-

mání“ své vnučky, 

což je na venkově 

záležitost prvot-

ní důležitosti. 

Sobotní noc trávi-

li šachisté různě, 

ti starší a used-

lejší výživným 

spánkem v uby-

tovně „Zemasu“ 

(družstva v likvi-

daci), mladší se 

veselili do rána někde jinde. Neděl-

ní ráno nás přivítalo drobným deš-

těm a počasím jako stvořeným ku 

hraní šachu. V posledním rozho-

dujícím 7. kole nešlo již o prvenství 

(to měl Olšar s náskokem jisté), ale 

o „medailová“ umístění a o to, kdo 

půjde dřív vybírat z hromádky věc-

ných cen (bylo toho dost pro všech-

ny). Řada partií, jak bývá v posled-

ním kole obvyklé, skončila rychlou 

remízou. Největší radost z toho-

to výsledku měla Skočková, jejíž 

nabídku ke smíru po chvíli rozvažo-

vání pan Emil Muri přijal. A Kat-

ka pak běhala jako splašená sem 

a tam a každému ukazovala pode-

psaný partiář s hráčem o téměř 400 

Elo bodů silnějším. Kalíkově, který 

mohl v případě úspěchu dosáhnout 

i na stříbro, nešťastně prohrál. Také 

Franc Mlačnik, který měl za soupe-

ře Plundrycha (zde byl Elový rozdíl 

roven 699 bodům!), musel o výhru 

těžce bojovat v horší pozici a s hor-

ším časem, nakonec se však zkuše-

nosti uplatnily. Pak „věnoval“ Olšar 

remízu Šeredovi, kterému měl už 

už spadnout praporek (předtím 

jeho nabídku odmítl suše: „To si 

musíš teprve zasloužit“) a v posled-

ní partii turnaje vyhrál pan Černý 

(Brňák hrající za Sigmu Olomouc, 

v běžných šachových soutěžích 

za Moravskou Slávii) s Kateřinou 

Otoupalovou (dcerou Jany Víto-

vé). Mimochodem, partie pana 

Černého končily téměř vždy jako 

poslední, zejména ty, které vyhrál. 

Což svědčí o veliké bojovnosti, kte-

rá jej šlechtí. A pak nastalo počí-

tání výsledků (obstaral samozřej-

mě Swiss-Manager), vyhlašování 

výsledků a rozdávání cen. A kolem 

desáté hodiny opět většina účast-

níků nastoupila do přistaveného 

autobusu s řidičem Karlem a byli 

jsme odvezeni na brněnské Hlavní 

nádraží. Všichni se těšíme na příští 

ročník Florianova memoriálu a moc 

děkujeme Zdeňku Horákovi a jeho 

přátelům za skvělé přijetí. A teď 

několik ukázek hry ze soubojů zra-

kově postižených.

KALÍK, J. (1880)–OLŠAR, J. (2300) 
[C45] Násedlovice /mem. Florian 

– rapid 30/ (3), 02.06.2007

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Jxd4 

Df6 5.Se3 Sc5 6.c3 Dg6 7.Df3 Jf6 

8.Jxc6 Sxe3 9.Dxe3 dxc6 10.Jd2 0–

0 11.0–0–0 Ve8 12.f3 b6 13.g4 Sb7 

14.Sd3 Jd5 15.exd5 Vxe3 16.Sxg6 

hxg6 17.dxc6 Sxc6 18.Vhe1 Vae8 

19.Vxe3 Vxe3 20.Je4 Sxe4 21.fxe4 

Vxe4 22.Vd8+ Kh7 23.Vd7 f5 

24.gxf5 gxf5 25.Vxc7 Kg6 26.Vxa7 

Vh4 27.Va6 Vxh2 28.Vxb6+ Kg5 

29.Kd1 f4 30.Ke1 Kf5 31.a4 g5 

32.a5 g4 33.a6 Vh1+ 34.Ke2 Va1 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PtR-+-+-+0
9+-+-+k+-0
9-+-+-zpp+0
9+-zP-+-+-0
9-zP-+K+-+0
9tr-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Janžekovič-Mlačnik

Konečné pořadí 
 1. Jaroslav Olšar (Baník Ostrava) 6,5  

 2. Anton Janžekovič (Slovinsko) 5,5 

 3. Franc Mlačnik (Slovinsko) 5 

 4.-5.  Emil Muri (Slovinsko) 4,5

Jan Kalík (Zora Praha) 

 6.-9.  Miloš Černý (Sigma Olomouc) 4

Kateřina Skočková (Baník Ostrava)

Josef Šereda (Moravia Násedlovice)

Jana Vítová (Zora Praha) 

 10.-12.  E. Plundrych (ŠK Rokycany) 3,5

Radovan Šulc (Zora Praha)

I. Šourková (Karko Ústí n. Labem)

 13.-15.  R. Birtus (Karko Ústí n. Labem) 3

Jan Horák (Sigma Olomouc)

Milan Obyt (ŠK Rokycany) 

 16.-17.  Kateřina Otoupalová 2,5

Michal Šulc (oba Zora Praha) 

 18.  Štefan Marko (Trnava) 2 

 19.  V. Červenka (Moravia Násedlovice) 1,5
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35.b4 (K remíze zřejmě vedlo nej-

spolehlivěji 35.Vb5+. Ale bílý měl 

již minimum času k přemýšlení) 

35...Va2+ 36.Kd3 g3 37.Vb5+ Kg4 

38.Va5 g2 39.Vxa2? g1D 40.a7 

Db1+ 0–1

KALÍK, J, (1880)–MLAČNIK, F. (2128) 
[B09] Násedlovice /mem. Florian 

– rapid 30/ (4), 02.06.2007

1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f4 Sg7 

5.Jf3 0–0 6.Se3 Jg4 7.Sg1 e5 8.h3 

exd4 9.Sxd4 Sxd4 10.Dxd4 Jc6 

11.Dd2 Jf6 12.0–0–0 Se6 13.g4 a6 

14.f5 Sd7 15.Sd3 Je5 16.Jxe5 dxe5 

17.fxg6 hxg6 18.Dg5 Jh7 19.Dxe5 

Ve8 20.Df4 Sc6 21.Vhf1 Dg5 

22.Sc4 Ve7 23.Sd5 Vae8 24.Kb1 

Dxf4 25.Vxf4 Jg5 26.Sxc6 bxc6 

27.h4 (Remíza na návrh bílého. 

Oboustranně korektně hraná par-

tie) 1/2–1/2

OLŠAR, J. (2300)–MLAČNIK, F. (2128) 
[B07] Násedlovice /mem. Florian 

– rapid 30/ (6), 02.06.2007

Utkání dvou největších favoritů 

turnaje:

1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Se3 c6 

5.Dd2 b5 6.Sd3 Jbd7 7.f3 a5 8.a3 

Jb6 9.b3 Sg7 10.Sh6 0–0 11.Jge2 

Se6 12.h4 a4 13.b4 Sxh6 14.Dxh6 

Sc4 15.h5 e5 16.g4 Va7 17.Jg3!? 

XIIIIIIIIY
9-+-wq-trk+0
9tr-+-+p+p0
9-snpzp-snpwQ0
9+p+-zp-+P0
9pzPlzPP+P+0
9zP-sNL+PsN-0
9-+P+-+-+0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

17...Kh8 18.Jce2 Ve8 19.hxg6 fxg6 

20.Dxg6 Vg7 21.Dh6 exd4 22.Jf5 

Vc7 (A zbytek byl již věcí techniky. 

Zde ihned vyhrávalo 23.Jf4! Ovšem 

další odpor černého v prohrané pozi-

ci – Franc Mlačnik je zcela nevidomý 

– zasluhuje plné uznání) 23.g5 Jg8 

24.Dxd6 Dxd6 25.Jxd6 Ve6 26.Jf5 

Sxd3 27.cxd3 c5 28.bxc5 Vxc5 

29.Jexd4 Vg6 30.Kd2 Vxg5 31.Vag1 

Vxg1 32.Vxg1 Jd7 33.Vb1 Je5 

34.f4 Jg6 35.Ke3 Vc3 36.Jxb5 Vb3 

37.Vxb3 axb3 38.Jc3 J8e7 39.Jxe7 

Jxe7 40.a4 b2 41.a5 Jc6 42.a6 Kg7 

43.d4 h5 44.d5 Ja7 45.Kf3 Jb5 

46.Jb1 Kf6 47.e5+ Kf5 48.d6 Ke6 

49.Ke4 h4 50.f5+ Kd7 51.Kf4 Ja7 

52.Kg4 Jc6 53.Kxh4 Kc8 54.e6 Jd4 

55.Kg5 Jb5 56.d7+ Kd8 a černý pře-

kročil čas. 1–0

Jan Kalendovský, 

hlavní rozhodčí turnaje

Šachový týdeník 
vydavatel: občanské sdružení Pražská šachová společnost, Sudoměřská 8, Praha 3 • prazska.sachova@gmail.com

šéfredaktor: Pavel Matocha (tel: 603 861 533, e-mail: pavel.matocha@gmail.com)

 výkonný redaktor: Václav Pech (tel: 777 275 621, e-mail: vasek.pech@gmail.com) 

sazba a grafi cká úprava: Jan Reich (e-mail: honza.reich@gmail.com

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


