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BILBAO SE BLÍŽÍ
Velmistři Viši Anand (2803), Vese-

lin Topalov (2767), Magnus Carlsen 

(2765), Levon Aronjan (2763), Va-

silij Ivančuk (2740) a Tejmur Rad-

žabov (2751), to je sestava hráčů, 

kteří se od 1. do 13. září střetnou 

ve fi nálovém turnaji Grand Slamu 

pořádaném ve španělském Bilbau. 

Pro současného mistra světa, vel-

mistra Ananda bude turnaj před-

stavovat fi nální fází přípravy k jeho 

obhajovacímu zápasu Vladimirem 

Kramnikem (2788), který se bude 

konat od 14. října do 2. listopadu 

v Bonnu. 

AUKCE NA SIMULTÁNKU 
S MISTREM SVĚTA
Je libo zahrát si partičku s mistrem 

světa? Pokud ano, pak se nabízí 

skvělá možnost. Na největším aukč-

ním portálu eBay se právě takováto 

možnost draží.  Jako předehra zná-

mého šachového festivalu v Main-

zu sehraje v pondělí 28. července 

Viši Anand simultánku na čtyřiceti 

šachovnicích a právě místa u jed-

notlivých stolů jsou v tuto chvíli 

předmětem dražby. V dosud  skon-

čených aukcích se vítězná cena po-

hybuje kolem stovky eur.

OPEN VYŠEHRAD 2008

Eduard Meduna 
Velmistr Eduard 

Meduna (2446) se 

stal vítězem třetí-

ho ročníku turna-

je Vyšehrad Open 

2008, který se hrál 

v sobotu 21. červ-

na v Praze. V devíti 

turnajových kolech získal GM Me-

duna osm bodů, když sedm partií 

vyhrál a smírně se rozešel pouze se 

svými největšími konkurenty – vel-

mistrem Leonem Vološinem (2434) 

a mezinárodním mistrem Petrem 

Špačkem (2413), kteří se také po-

dělili o zbylé medaile. Turnaje se 

účastnilo osmnáct šachistů.

ANAND VZKAZUJE RUSŮM:
ŠACHY POCHÁZEJÍ Z INDIE
Mistr světa si ve svém článku pro 

Time Magazine lehce rýpnul do 

Rusů a jejich otcovského vzta-

hu ke královské hře. „Pro Rusy je 
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DRÁŽĎANY 2008

OLYMPIÁDU ČEKÁ 
REVOLUCE

IM M. Konopka, 
trenér a kapitán 
českého týmu  

Pozdně podzimní 

Drážďany budou 

letos hostit nejen 

stovky šachistů 

z celého světa, jak 

je tomu běžné při 

každé olympiádě, 

ale zřejmě i kom-

pletní světovou 

špičku. Své týmy by měli podpo-

řit dokonce i velmistři Viši Anand 

a Vladimir Kramnik, kteří těsně 

před tím budou hrát vyčerpávají-

cí zápas o mistra světa. „Vladimir 

Kramnik na olympiádě hrát bude. 

Rusko chce světu dokázat, že stále 

má nejlepší šachisty na světě, a tak 

nemohou hrát bez své jedničky. Na-

víc se očekává, že i Indie a zejména 

Čína pojme tuto soutěž velmi pres-

tižně a jejich nejlepší šachisté bu-

dou chtít naopak ukázat, že šachy 

se už lépe hrají v Asii,“ řekl Šacho-

vému týdeníku manažer Vladimira 

Kramnika Carsten Hensel.  

Na olympioniky bude v Drážďa-

nech čekat celá řada změn. Letošní 

šachová olympiáda bude díky roz-

hodnutí Výkonného výboru FIDE, 

k němuž došlo v turecké Antalyi, 

v mnohém jiná než ty předchozí. 

Rozhodovat budou zápasové body, 

nikoli body z jednotlivých partií, 

mění se počet účastníků, stejně 

jako termíny nominace či způsob 

losování olympijského švýcaru. 

Pokračování na straně 5

Reprezentant České republi-

ky a Československa v šachu, 

manažer hotelu Bobycentrum 

a v posledních letech také 

přední český hráč pokeru, br-

něnský velmistr Pavel Blatný 

oslavil v neděli svoje čtyřicáté 

narozeniny.

Pokračování na straně 10

PAVEL BLATNÝ – 40 LET

OD ŠACHŮ K POKERU
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velice jednoduché 

si představovat, 

že šachy začaly 

až ve chvíli, kdy 

je začali hrát oni,“ 

říká v nadsázce 

současný mistr 

světa, který ovšem 

má pro toto svoje vyjádření pádný 

důvod. „Na mém prvním mezi-

národním turnaji v Reggio Emilia 

v roce 1991 mi jeden ruský velmistr 

blahosklonně říkal, že bych mohl 

být někdy snad výborným kavá-

renských hráčem, protože jsem 

neprošel výukou a zkušenostmi 

Sovětské šachové školy.“ Velmistr 

Anand naštěstí mentorské řeči svého

zkušeného kolegy neuvěřil a zvolil 

v tomto pohledu svoji vlastní cestu 

na šachový Olymp. Hlavním posel-

ství jeho článku ale není majetnic-

ký vztah Rusů ke šachu, ale úvaha 

o jejich původu. Ten je podle něho 

nepochybně v Indii. „O původu ša-

chu jsem hovořil s mnoha lidmi - 

hráči, fanoušky, řidiči taxíků, holiči 

a ani nevím s kolika lidmi, kteří 

vedle mě seděli v letadle, a slyšel 

jsem, že kořeny šachu pocházejí 

z Ruska, Číny, Ukrajiny, Arábie, Írá-

nu, Turecka, Španělska nebo Řec-

ka. Z mého pohledu ale šachy patří 

všem těch hráčům a fanouškům, 

kteří je prostě a jednoduše hrají. 

Pokud bych ale měl hovořit o je-

jich opravdových počátcích, pak je 

dostatečně jednoduché odpovědět. 

Šachy pocházejí z Indie.“

PARTIE MĚSÍCE

Kateřina Němcová 
Partie Kateřiny

Němcové s její 

ukrajinskou jme-

novkyní Kate-

rynou Lahno se 

objevila na dva-

cátém druhém 

místě žebříčku 

nejhezčích partií měsíce dubna 

pravidelně vyhlašovaném portá-

lem www.chesspro.ru. Svoje hlasy 

Katčině partii dali dva z deseti porot-

ců. Nejlepší partií měsíce dubna se 

stala partie Gelfand–Alexejev z rus-

kého přeboru družstev, před duelem 

Griščuk–Timofejev z téhož turnaje 

a partií Tiger Hillarp Person–Jvege-

nij Agrest z festivalu ve švédském 

Malmö.

TURNAJ PLNÝ VÍNA
Zdeněk Kavan (2152) z Lokomotivy 

Znojmo se stal vítězem osmnáctého 

ročníku víkendového turnaje v rapid 

šachu hraného pod názvem Open 

Hodonice. V devítikolovém „švýcaru“ 

získal 8 bodů a od druhého v pořadí, 

brněnského Jana Píšeho (2104) jej dě-

lilo pouze lepší pomocné hodnocení. 

Třetí příčka patřila mezi dvaapade-

sáti účastníky turnaje znojemskému 

Davidu Výbornému (1878). V turna-

ji B pak triumfoval Vít Kratochvíl se 

6,5 bodu. Turnaj ve vinařském kraji 

měl pochopitelně i svoje specifi ka. 

Každé kolo pořadatel losoval hráče, 

který získá sedmičku kvalitního vína 

a stejné množství také čekalo na nej-

staršího účastníka turnaje, Jaroslava 

Spilku z TJ Znojmo.

Nizozemské město Druten bylo 

od 8. června svědkem další výsta-

vy šachového umění. Pořádala ji 

společnost Schaakkunst místních 

podnikatelů Margreet Weversové 

a Geerta van Tongerena.

Margreet a Geert zrealizovali svoji 

myšlenku spojení šachu a umění 

již v roce 2005. Na počátku vybra-

li a kontaktovali několik umělců, 

kteří ve svých dílech častěji použí-

vali šachovou tematiku a již v srp-

nu stejného roku vznikl projekt 

prezentovaný na webové stránce 

www.schaakkunst.nl. Projekt star-

toval s pouhými dvěma spolupra-

cujícími umělci, ale postupně se 

rozrůstal a každoročně se na vý-

stavách prezentují další spolupra-

covníci.

Na současné, právě končící výsta-

vě, kde je k vidění mnoho realistic-

kých i surrealistických exponátů, 

se již podílí patnáct holandských 

umělců. Aktuální výstavní expo-

zice zahrnuje nová díla Henryette 

Weijmar Schultzové, Boldriaana, 

Jan Langendama, Karin Miedema, 

Berryho a Anny Kool-Troostové 

a premiérově je možné také zhléd-

nout práci Tjerka Zijlstry. Většinu 

z vystavovaných předmětů lze za-

koupit v on-line obchodě na adre-

se www.chess-art.eu, kde je také 

možno najít nádherné šachové 

soupravy a mnoho dalšího, králov-

skou hrou inspirovaného zboží.

Václav Pech

ŠACHY A UMĚNÍ

OBRAZY INSPIROVANÉ KRÁLOVSKOU HROU

Proskurowski od Tjerk Zijlstra
L‘ Arrivée 
od Henryette Weijmar Schultz

Viši Anand
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Magnus Carlsen si na pažbu své 

pušky může vyrýt další pořádný 

zářez. S jednobodovým násko-

kem zvítězil na silně obsazeném 

mezinárodním turnaji pořáda-

ném pod hlavičkou Aerosvit 2008 

v ukrajinském letovisku Foros. 

S 8 body z 11 partií a performan-

cí 2881 opět potvrdil, že se stává 

horkým kandidátem na post svě-

tové jedničky. Turnaj byl zároveň 

velice úspěšný pro domácí ukra-

jinské šachisty, kterým díky Va-

siliji Ivančukovi, Sergeji Karja-

kinovi a Pavlu Eljanovovi patřilo 

v závěrečné tabulce druhé, třetí 

a čtvrté místo. Před blížící se 

olympiádou v Drážďanech jsou 

tyto výsledky rozhodně velikým 

příslibem.

Jediným z domácích šachistů, kte-

rý nemůže být s právě skončeným 

turnajem úplně spokojen,  je An-

drej Volokitin. „Hrajeme tady po-

druhé. Andrej se účastnil již pre-

miérového ročníku,“ komentuje 

účast svého syna na Aerosvitu jeho 

otec Alexandr a pokračuje: „Stejně 

jako tehdy, tak i v tomto ročníku 

hrál Andrej velice nestabilně a stří-

dal výborné partie a nezdary. Kdo 

mě ale velice překvapil, je Magnus 

Carlsen! V určitých momentech 

měl sice štěstí, ale celkově odehrál 

celý turnaj prakticky bez chyb,“ 

hodnotí Alexandr Volokitin mla-

dého Nora, se kterým má jeho syn 

jako jeden z mála světových ša-

chistů vysoce aktivní skóre.

Ve všech třech ročnících turnaje za-

tím hrál i další z mladých Ukrajinců 

– Sergej Karjakin. „Jsme na turnaji 

stálými účastníky a je velice milé, 

že zde má Segrej již svoji skupinu 

fanoušků,“ hovoří o krymském 

turnaji Alexandr Karjakin, půso-

bící v roli manažera svého syna. 

„Svým fanouškům se chce Sergej 

za jejich přízeň pochopitelně od-

vděčit zajímavou hrou a dobrými 

výsledky, i když se nám to tady ne 

vždy dařilo.“ Přinejmenším jedna 

partie se ale divákům, ať již jsou 

Karjakinovými fanoušky, nebo ne, 

líbit musela. Jedná se o jeho partii 

proti Alexeji Širovovi, která měla 

být původně oceněna jako vůbec 

nejlepší partie celého turnaje.

ALEXEJ ŠIROV (2740)—
—SERGEJ KARJAKIN (2732) 
Poloslovanská obrana 

dámského gambitu [D43]

Aerosvit 2008

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 e6 

5.Sg5 h6 6.Sh4 dxc4 7.e4 g5 8.Sg3 

b5 9.Se2 Sb7 10.0–0 Jbd7 11.Je5 

Sg7 12.Jxf7!? Topalovova oběť, se 

kterou rozdrtil v lednovém Wijku 

svého hlavního soka Vladimira 

Kramnika, se stala mezi útočnými 

hráči hitem. S každou další partií 

však obránci nacházejí bezpečněj-

ší a bezpečnější cestu k vyrovnání 

a obávám se, že i tato nádherná 

myšlenka bude brzy označena 

defi nitivním a neměnným rovnít-

kem…

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+n+Nvl-'
6-+p+psn-zp&
5+p+-+-zp-%
4-+pzPP+-+$
3+-sN-+-vL-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
12…Kxf7 13.e5 Jd5 K nejasné hře 

vedlo 13…Vf8 14.exf6 Jxf6 15.Ve1 

Dd7 16.Se5 Kg8 17.Dc2 Vae8 

18.Vad1 Vf7 v partii Kurajan-Bog-

danovič (Oděsa 2008).

14.Je4 Db6 Úspěch slavil černý 

v partii Beckhuis-Steingrimsson 

(Plovdiv 2008) s pokračováním 

14…Ke7, ale lze pochybovat, že 

by to bylo dáno právě kvalitou 

14. tahu. 

15.Jd6+ Ke7 16.Sg4 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7zpl+nmk-vl-'
6-wqpsNp+-zp&
5+p+nzP-zp-%
4-+pzP-+L+$
3+-+-+-vL-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
16…h5N Nový tah, který je zcela 

určitě produktem mnohahodino-

vé (či několikadenní!?) analýzy 

Karjakinových počítačů; pro siliko-

nová monstra je vzniklé postavení 

jako stvořené. Na složitou pozici, 

která před oběma hráči vznikla, je 

v omezeném čase pravděpodobně 

AEROSVIT 2008

ZA CARLSENEM SKONČILA SKUPINA UKRAJINCŮ

Konečné pořadí
1. Carlsen, Magnus NOR (2765) 8

2. Ivančuk, Vasilij UKR (2740) 7

3. Karjakin, Sergej UKR (2732) 6

4. Eljanov, Pavel UKR (2687) 6

5. Volokitin, Andrej UKR (2684) 5,5

6. Jakovenko, Dmitrij RUS (2711) 5,5

7. Širov, Alexej ESP (2740) 5,5

8. Alexejev, Jevgenij RUS (2711) 5

9. Svidler, Petr RUS (2746) 5

10. Nisipeanu, Livu-Dieter ROM (2684) 5

11. Van Wely, Loek NED (2677) 4

12. Oniščuk, Alexandr USA (2664) 3,5

GM Alexej Širov
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lidský mozek pravděpodobně pros-

tě krátký. V původní partii mezi 

dvěma exmistry světa pokračoval 

velmistr Kramnik tahem 16…Vaf8.

17.Sxh5 Bezperspektivní jsou po-

dle Michaila Goluběva pokračo-

vání 17.Sxe6?! Kxe6 18.Dc2 Je7! 

a také 17.Dd2?! Sh6 (17…Vag8!? 

18.Dxg5+ Sf6).

17…Vaf8 18.Dg4! Sh6 19.h4! Vhg8 

Ruský velmistr Sakajev komen-

tující on-line přenos pro server 

www.chesspro.ru navrhl na tom-

to místě 19…c5!?. Na to by mohl 

velmistr Širov pokračovat 20.hxg5 

Sg7 21.g6 s otevřením diagonály 

h4-d8 a nejasnou hrou. 

20.hxg5 Sxg5 21.Je4 Kromě tahu 

v partii navrhuje počítač také po-

kračování 21.Sh4!? Sxh4 (21…

Sf6!?) 22.Dxh4+ J7f6 23.Jxb7 Dxb7 

24.Vae1 s nejasným hodnocením.

XABCDEFGHY
8-+-+-trr+(
7zpl+nmk-+-'
6-wqp+p+-+&
5+p+nzP-vlL%
4-+pzPN+Q+$
3+-+-+-vL-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
21…Je3! Nejlepší řešení situace. Je 

otázka, zda tento tah mladý Ukra-

jinec vymyslel nad šachovnicí, 

nebo zda se stále jedná o domácí 

počítačovou přípravu – od nového 

šestnáctého tahu černého soupe-

ři prakticky kopírují počítačová 

doporučení. Slabé by zde naopak 

bylo slupnutí pěšce prostřednic-

tvím 21…Dxd4 22.Vad1 Dxb2 (22…

Jxe5? 23.Vxd4 Jxg4 24.Sd6++-) 

23.Jxg5 Jc5 24.f4 c3 25.Sf2 a černý 

král se může lehce ocitnout v pro-

blémech. Po partii navrhoval Ale-

xej Širov jako alternativu k drzému 

skoku černého jezdce pokračování 

21…Kd8!? 22.Jxg5 Kc8.

22.Dxg5+! Opět nejlepší reakce! 

Po slabším 22.Dh3?! by protihra 

bílého mohla přijít opožděně, po-

kud by se vůbec dostavila.

 22…Vxg5 23.Sh4! Kd8 24.fxe3 Vh8! 

24…Vxf1+?! 25.Vxf1 c5 26.Sxg5+ 

Kc7 27.Jxc5 Jxc5 28.Vf8 Da6 29.Sd8+ 

Kd7 30.Se8+ Kxd8 (30…Kc8 31.dxc5) 

31.Sxb5+ Ke7 32.Sxa6 Kxf8 33.Sxc4± 

(GM Baburin)

25.Sxg5+ Kc7 26.Sg4 Bílému se 

zde nabízí i možnost přímé věžo-

vé invaze do komnat černého krále 

pomocí 26.Vf7. GM Sakajev uváděl 

v souladu s názorem téměř všech 

programů dále variantu 26…Vxh5 

27.Jf6 Vxg5 28.Jxd7 Da5 (28…

Vf5!?) 29.Jc5+ Kb8 30.Vxb7+ Kc8 

31.Vf1 (31.Vf7!? Vg8 32.Je4) 31…

Vg8 s tím, že by pozice černého 

mohla být díky možnosti výpadu 

Da5-d2 s napadením bílých pěšců 

na d3 a b2 lepší. Slabší je 26.Se7?! 

pro Alexejem Širovem ukázané 

26…Vxh5.

26…c5! 27.dxc5 Jxc5 Lepší volbou 

bylo pravděpodobně Širovem na-

vrhované 27…Da5! 28.Vad1 (28.

Jd6 Vg8! 29.Jxb7 Kxb7 30.Sxe6 

Vxg5 31.Sxd7 Dd2 a černý stojí 

lépe - GM Sakajev.  Velmistr Širov 

považuje za nejlepší tah 28.Jc3!?) 

28…Sxe4 29.Vf7 Dxa2 s výhodou 

černého.

28.Vf7+ Kb8 29.Jd6 Vg8 30.Vaf1 

30.Vd1 Vxg5!? 31.Vf8+ Kc7 

32.Je8+=

 30…Vxg5 31.Vf8+ Kc7 32.V1f7+! 

Jd7 

XABCDEFGHY
8-+-+-tR-+(
7zplmkn+R+-'
6-wq-sNp+-+&
5+p+-zP-tr-%
4-+p+-+L+$
3+-+-zP-+-#
2PzP-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
33.Vxd7+! Poslední z kaskády 

obětí přivádí pozici k remízovému 

rozuzlení.

 33…Kxd7 34.Vf7+ Kd8 Jenom ne 

34…Kc6? 35.Sf3+ Kc5 36.Vxb7 Da5 

37.Je4+ Kb4 38.Jxg5 Dxa2 39.Jxe6± 

s velkou převahou na straně bílé-

ho.

 35.Vf8+ Kd7 36.Vf7+  ½:½

Jediným stínem po všech strán-

kách zajímavého turnaje byla 

mírná otrava z jídla, která podle 

blogu Magnuse Carlsena postih-

la několik účastníků v přestávce 

mezi osmým a devátým kolem. 

Přestože neměla rozhodující vliv 

na výsledek turnaje, negativně 

ovlivnila přinejmenším hru ruské-

ho velmistra Jakovenka, který byl 

podle svědků postižen pravděpo-

dobně nejvíce a podle svých slov 

nebyl ještě ani při odletu domů 

zcela v pořádku.

V rámci turnaje byly speciální-

mi cenami odměněny dvě partie. 

Cenu za nejlepší útok (3000 dola-

rů) si odváží Alexej Širov za svoji 

vítěznou partii 2. kola proti Dmitri-

ji Jakovenkovi a stejné ocenění za 

nejlepší koncovku obdržel Andrej 

Volokitin, který v posledním kole 

triumfoval nad Rusem Jevgenijem 

Alexejevem. Poslední mimořád-

nou cenu za nejvíce vyhraných 

partií černými fi gurami si rozdělili 

Magnus Carlsen, Vasilij Ivančuk, 

Alexej Širov a Pavel Eljanov.

Václav Pech

GM Sergej Karjakin
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O jaké změny se konkrétně jed-

ná? Byl zvýšen počet šachovnic 

u ženských týmů ze tří na čtyři 

a u obou soutěží se zároveň sní-

žil počet náhradníků na jednoho. 

Také došlo ke snížení celkového 

počtu kol olympiády ze čtrnácti 

na jedenáct. „Jsou to poměrně ci-

telné změny,“ komentuje hlavní 

úpravy pravidel kapitán mužské-

ho reprezentačního celku Michal 

Konopka a dodává: „Když hrálo 

mužstvo v šesti, tedy čtyři v zá-

kladu a dva náhradníci, dalo se 

různě čarovat se sestavou. Ka-

pitán měl větší pole působnos-

ti, větší výběr. Několikrát jsme 

překvapili soupeře sestavou bez 

prvních dvou hráčů, a získali 

jsme tak výhodu v přípravě. To 

nyní odpadne. Systém s jedním 

náhradníkem – jak se hraje na mi-

strovství Evropy nebo na Mitropě 

– je trochu zrádný v tom, že když 

se jednomu z hráčů nedaří nebo 

když onemocní, tak je vymalo-

váno a sestava je jasná. Zkrácení 

soutěže na 11 kol by nám moh-

lo spíš vyhovovat. Olympiády na 

Bledu 2002 a v Turíně 2006 uká-

zaly, že můžeme úspěšně hrát 

čtyři, možná pět zápasů proti 

nejsilnějším týmům, ale hrát ta-

kových zápasů třeba sedm bez 

klopýtnutí je pro nás mimořádně 

těžké.“

Další změnou, kterou v Drážďa-

nech dozná hrací systém, je jiný 

způsob losování soutěže. V úvod-

ním kole soutěže budou pro loso-

vací účely přidány dva imaginár-

ní zápasové body každému týmu 

v první polovině startovní listiny, 

což znamená, že se v úvodním 

kole neutká nejsilnější celek s tím 

papírově nejslabším, ale s celkem, 

který uzavírá silnější polovinu ta-

bulky. Ve druhém kole se utkají 

vítězové těchto zápasů a  přida-

né body budou odečteny až před 

začátkem losování třetího kola. 

„Změnu losování zatím nebudu 

hodnotit – v prvních kolech budou 

týmy rozděleny do dvou polovin 

podle výkonnosti a budou hrát 

pouze s týmy ze své poloviny. Od 

dalšího kola se pole uvolní a začne 

klasická olympiáda. Takže se může 

stát, že ve čtvrtém kole bude hrát 

na prvním stole třeba Egypt. Jak 

by se to ale mělo konkrétně proje-

vit na naší strategii, není jasné. To 

DRÁŽĎANY 2008

OLYMPIÁDU ČEKÁ REVOLUCE
pokračování ze strany 1

Poslední šachová olympiáda, Turín 2006

ČESKÁ NOMINACE

NÁVRAT ZKUŠENÉ 
VELMISTRYNĚ
V nominaci našich olympijských 

celků je již rozhodnuto o sedmi 

účastnících. Otevřené je místo ná-

hradníka v mužské reprezentaci 

a čtvrtá deska a náhradnice u žen.

Ohledně ženského celku má jeho 

kapitán, mezinárodní mistr Lukáš 

Klíma jasno jen z části: „Do kon-

ce června bude hotova širší no-

minace, tak bych prozatím nerad 

předbíhal. Jasná jsou v tuto chvíli 

pouze tři jména. Za olympijskými 

šachovnicemi bych rád viděl, bez 

jakéhokoli uvádění pořadí hráček, 

Janu Jackovou, Katku Němco-

vou a Evu Kulovanou. Na zbylá 

jména si ještě pár dnů počkejte.“ 

Šachovému týdeníku se ale po-

dařilo zjistit, že se pro blížící se 

vrchol sezony chystá jeden velký 

návrat a v nominaci by se měla 

objevit i velmistryně Eliška Klímo-

vá-Richtrová. „Ano, je to pravda. 

Jsem z toho trochu nervózní, pro-

tože jsem v reprezentaci nehrála 

již hodně let, ale těším se na to,“ 

potvrdila zkušená velmistryně 

Eliška Klímová-Richtrová.  

Kompletní širší nominaci pro-

zradil Šachovému týdeníku kouč 

mužského celku mezinárodní 

mistr Michal Konopka: „V širší 

nominaci pro nadcházející olym-

piádu v Drážďanech jsou velmis-

tři David Navara, Zbyněk Hráček, 

Viktor Láznička, Vlastimil Babu-

la, Jiří Štoček, Petr Hába, Tomáš 

Polák, Robert Cvek a mezinárod-

ní mistr Jan Bernášek. V nomi-

naci chybí Jan Votava a Tomáš 

Oral, o které jsem měl opravdu 

zájem, ale oba dva svoji účast 

kvůli pracovním povinnostem 

odřekli.“ Jak již dříve Michal Ko-

nopka uvedl v televizním pořadu 

V šachu, první čtyři reprezentanti 

jsou jistí. Pátého tedy bude vybí-

rat z pětice Štoček, Hába, Polák, 

Cvek a Bernášek.
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je potřeba zažít, vyzkoušet si to,“ 

říká mistr Konopka.

Na olympiádě také nebude uplat-

něn tradiční systém olympijského 

hodnocení, kdy se do celkového 

skóre započítává každá půlka, kte-

rou celek uhrál, ale přejde se na 

zápasové body, když za vítězství 

v zápasu si vítězný celek připíše 

tři body. I k tomu se pro Šachový 

týdeník reprezentační trenér vy-

jádřil: „Tím, že byl zrušen starý 

dobrý olympijský systém, kdy se 

do celkového výsledku počítala 

každá uhraná půlka a byl nastolen 

systém zápasových bodů, se i vý-

razně změní zápasová strategie. 

Není to nic nového, tak se hraje 

od roku 2003 mistrovství Evropy 

družstev, kouzlo olympiády ale 

spočívalo právě v olympijském 

systému. Je to jako nebe a dudy, 

posuďte sami: Mužstvo hraje zá-

pas s Ruskem, podá slušný výkon, 

prohraje 1,5:2,5. V olympijském 

systému získáte 1,5 bodu – OK, 

hrálo se s Ruskem, to není tak 

špatné. Kdežto v novém systému 

máte prostě nula bodů, protože 

jste prohráli zápas. Silné týmy 

chtěly dříve na olympiádách vy-

hrát co nejvyšším rozdílem, nyní 

asi budou hrát rozumněji – pod-

statné bude udělat 2,5 bodu, vy-

hrát zápas, a všechno ostatní bude 

třešnička na dortu. Možná všech-

ny ty změny měly být uváděny do 

praxe postupně. Já osobně se do-

mnívám, že pouhé čtyři šachovni-

ce jsou málo na to, aby se hrálo 

na zápasové body. Ale uvidíme 

po Drážďanech, podmínky budou 

pro všechny stejné. Je potřeba 

hrát všechny zápasy a partie na-

plno a dobře. Když se bude dařit, 

tak je jedno, jakým se bude hrát 

systémem,“ uzavírá český trenér 

a kapitán svoje hodnocení.

Jednotlivé federace také musí no-

minovat své hráče do fi xního data 

(do 12. září 2008), zatímco dosud 

byly změny na soupiskách možné 

ještě několik hodin před začátkem 

turnaje. Za zmínku také rozhodně 

stojí skutečnost, že všichni hráči 

účastnící se zápasu se musí k hra-

címu stolku dostavit přesně na za-

čátek partie tak, aby mohli svému 

soupeři podat ruku. Pokud se tak 

nestane, bude jejich partie kon-

tumována, což by mohlo být v no-

vém systému pro výsledek zápasu 

zcela fatální.

Připravených změn pro olympiádu 

je ovšem ještě více. Týkají se ne-

jenom hodnocení pomocí Sonnen-

borg-Bergerova systému, ale také 

například nabízení remíz. Ty bude 

možno soupeři nabízet až po ode-

hrání třiceti tahů. 

Václav Pech, Pavel Matocha

Sanja Dedijerová 
Bosna Herzegovina

Krásky z Turína 2006

Carolina Lujanová 
Argentina

Valquiria Rochaová
Angola 

Anita Garaová 
Maďarsko

Suvania Moodliarová
JAR

Mariam Mansurová 
SAE

Mirai Ishisuková
Japonsko

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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Slovenští velmistři ovládli třetí 

ročník otevřeného turnaje v Tep-

licích. Tomáš Likavský (2504) po-

tvrdil svoji nasazovací pozici a ze 

severu Čech si odváží první mís-

to za 7 bodů z 9 turnajových kol. 

Třetí místo pak náleží za o půl 

bodu méně velmistrovi Miluláši 

Maníkovi (2439). Mezi dvojici 

slovenský hráčů se díky pomoc-

nému hodnocení vklínil perma-

nentní návštěvník českých ope-

nů, německý mezinárodní mistr 

Sebastian Plischki (2378).

„Letošní ročník proběhl v klidu a bez 

afér,“ řekl Šachovému týdeníku je-

den z organizátorů turnaje Pavel Kirs 

a k průběhu turnaje dodal: „Hlavní 

rozhodčí IM Vladimír Talla nemusel 

řešit žádné spory ani námitky. Nedo-

šlo ani k žádným vyloženým, velkým 

překvapením. Turnaj vyhrála jeho 

jasná jednička, slovenský velmis-

tr Tomáš Likavský a třetí místo pak 

obsadil jeho kolega Mikuláš Maník. 

Jsme rádi, že nás svým výkonem ne-

zklamal, a vzal tak vítr z plachet těm, 

kteří se dožadovali, abychom ho po 

jeho aféře z Ostravy ze startovní lis-

tiny našeho turnaje vyškrtli. Hlasy 

se v této souvislosti ozývaly i proti 

nominaci IM Tally na post hlavního 

rozhodčího, ale nevyslyšeli jsme je.“

Oproti minulým ročníkům se letošní 

turnaj lišil zejména tím, že bylo zru-

šeno pro mnohé hráče velice náročné 

a nepříliš oblíbené dvojkolo, do tur-

najového dění přibyl turnaj v bles-

kovém šachu a v neposlední řadě se 

změnilo i ubytování. „V našem lázeň-

ském městě jsou ceny ubytování po-

někud vyšší. Letos jsme využili nově 

postavený hotel v rámci sportovní 

haly,“ řekl novoborskému serveru 

domácí Radek Bayer. Ohledně dal-

šího ročníku se pořadatelé zaměří 

zejména na vyšší propagaci turnaje. 

„Chceme změnit podmínky turnaje 

tak, aby se Open Teplice 2009 stal 

ještě přitažlivějším pro silné šachisty 

u nás i v zahraničí,“ říká Pavel Kirs 

a je zjevné, že ohledně účasti cizinců 

má mladý turnaj prozatím rezervy. 

Teplice nejsou daleko od hranic s Ně-

meckem, ale hráčů z této šachově 

rozvinuté země na turnaj příliš nedo-

razilo – pouhá dvojice Němců není 

skutečně mnoho.

Novinkou byl pro turnaj 

i samostatný webový portál 

(www.openteplice.cz), jehož tvůr-

ce  Milan Maščák je podle Pavla 

Kirse jedním z hlavních lidí v po-

zadí festivalu.

Václav Pech

OPEN TEPLICE

ZLATO PUTUJE NA SLOVENSKO

Konečné pořadí
1. Likavský, Tomáš (2504) SVK 7

2. Plischki, Sebastian (2378) GER 6,5

3. Maník, Mikuláš (2439) SVK 6,5

4. Horák, Jiří (2205) CZE 6,5

5. Jirka, Jiří (2400) CZE 6,5

6. Trapl, Jindřich (2337) CZE 6

7. Krejčí, Jan (2354) CZE 6

8. Lechtýnský, Jiří (2420) CZE 6

9. Luch, Michal (2383) POL 6

10. Jurčík, Martin (2321) SVK 6

11. Spirin, Oleg (2430) RUS 6

12. Doležal, Radoslav (2420) CZE 6

13. Ivanov, Michail (2492) RUS 6

14. Langrock, Hannes (2395) GER 6

15. Hadraba, Vladimír (2211) CZE 6

16. Daneš, Jaroslav (2202) CZE 6

17. Korschner, Miroslav (2084) CZE 6

Celkem 86 účastníků

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
■  problémový šach
■  korespondenční šach
■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz

Roční předplatné 580 Kč

Vítězný GM Tomáš Likavský

foto: Petr Boleslav
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Velmistr Eduard Meduna se stal ví-

tězem hlavního turnaje festivalu Ha-

beas Corpus 2008, který se odehrál 

od 13. do 22. června ve sportovním 

areálu Prahy 9-Satalicích. Kromě 

uzavřeného turnaje, ve kterém bylo 

možno splnit normu pro udělení ti-

tulu mezinárodního mistra, se hrál 

ještě poměrně skromně obsazený 

devítikolový open.

Při průměrné ratingu mistrovské-

ho turnaje 2242 byla mistrovská 

norma poměrně hodně těžce dosa-

žitelná a v konečném účtování na 

předepsaných sedm bodů z devíti 

partií dosáhli pouze dva nejvýše 

umístění hráči – velmistr Eduard 

Meduna a mezinárodní mistr Josef 

Přibyl. Tomu se na turnaji podařil 

v partii proti Chorvatovi Stojkovi-

čovi (1981) hezký dušený mat.

 

JOSEF PŘIBYL (2371)—
—ANDREJA STOJKOVIČ (1981) 
Sicilská obrana [B29]

Praha 2008

1.e4 c5 2.Jf3 Jf6 3.e5 Jd5 4.Jc3 e6 

5.Jxd5 exd5 6.d4 Jc6 7.dxc5 Sxc5

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+p+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-vlpzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
8.Dxd5 Bílý se pouští do hlavní va-

rianty. Na této stezce ho sice čeká 

nějaký ten materiál, ale také stras-

ti s centralizovaným králem a ak-

tivními černými fi gurami. Pokud 

ovšem přežije, pak se dočká další-

ho velkého vítězství materialismu 

v dějinách královské hry.

8…Db6 9.Sc4 Sxf2+ 10.Ke2 0–0 

11.Vf1 Kateřina Němcová v partii 

Thorteinssenovi na letošním openu 

v Reykjavíku úspěšně vyzkoušela 

pokračování 11.c3 d6 12.Vf1 Se6 

13.Dd3 Sxc4 14.Dxc4 d5 15.Dd3 

Sc5 16.b4 Se7 17.Se3 s výhodou na 

straně bílé.

11…Sc5 12.Jg5 Mezinárodní mistr 

Přibyl má s touto ostrou variantou 

značné zkušenosti. Na šachovnici 

ji měl například jako černý proti 

obávanému a vyhlášenému útoč-

níkovi Dragoljubovi Velimirovičovi 

na turnaji v Majdanku v roce 1976. 

Tam bílý pokračoval 12.c3 a po 12…

Je7 13.De4 d5 14.exd6 Sf5 15.Dxe7 

Dc6 (zajímavě vypadá také 15…

Sxd6!?) 16.Sxf7+ Kh8 17.Se3 Sxd6 

nestál černý vůbec hůře a partii 

také po třiceti devíti tazích vyhrál.

12…Jd4+ 13.Ke1 Ústup 13.Kd1 ne-

přinesl bílému v partii Torre-Lju-

bojevič (Manila 1976) nic než hor-

ší pozici po 13…Je6 14.De4?! (14.

Je4!? d6 – zcela od věci není ani tah 

14…Se7!? z partie Gallagher-Lan-

denbergue, Ženeva 2002 – 15.exd6 

Vd8 16.Df5 Sxd6 17.Jxd6 Dxd6+ 

18.Sd3 s nejasnou hrou, Short-Mi-

nič, Banja Luka 1985) 14…Jxg5 

15.Sxg5 d5 16.exd6 Dxd6+ 

13…Je6 14.Je4 d6 S pochopitelnou 

snahou dovyvinout své prozatím 

zahálející fi gury a otevřít centrální 

sloupce.

 15.exd6 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-wq-zPn+-+&
5+-vlQ+-+-%
4-+L+N+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-mKR+-!
xabcdefghy
15…Sxd6?? To, co bylo černému 

dovoleno při postavení bílého krále 

na d1 (viz výše), je při králi na e1 

přísně zakázáno! Počítač černému 

našeptává jako nejlepší pokračování 

tah 15…Sd7 s tím, že po 16.Jxc5 čer-

ný vloží 16…Sc6 a po 17.Df5 Db4+ 

18.Kf2 Dxc4 černý nestojí hůře.

16.Jxd6+- Bílý vyhrává také po 

16.Dxd6

16…Vd8 17.Sf4 Jxf4? V prohrané 

pozici se černý rozhodl potěšit 

oko šachového fanouška a nechat 

ho prožít si opět krásu kombinace 

končící dušeným matem.

 18.Dxf7+ Kh8 

XABCDEFGHY
8r+ltr-+-mk(
7zpp+-+Qzpp'
6-wq-sN-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+L+-sn-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-mKR+-!
xabcdefghy
19.Dg8+ Vxg8 20.Jf7# 1–0

V otevřeném turnaji se v devítiko-

lovém „švýcaru“ utkalo patnáct ša-

chistů, z nichž nejúspěšnějším byl 

Jiří Gregor, kterému první příčku 

zajistilo lepší pomocné hodnocení.

Václav Pech

HABEAS CORPUS 2008

NORMA MEZINÁRODNÍHO MISTRA UNIKLA

Konečné pořadí 

Habeas Corpus 2008
1. Meduna, Eduard (2446) 7,5

2. Přibyl, Josef (2371) 7

3. Vaculík, Martin (2260) 6,5

4. Hausner, Ivan (2394) 6

5. Fraas, Martin (2191) 5

6. Clery, Nicolas (2379) 4,5

7. Šeleljo, Daniel (2275) 3

8. Ivanovič, Miroslav (2172) 2

9. Plicka, Jiří (1949) 2

10. Stojkovič, Andreja (1981) 1

Konečné pořadí turnaje B
1. Gregor, Jiří (2271) 7

2. Novotný, Lubomír (1937) 7

3. Novák, Jindřich (2039) 6,5

4. Lacina, Filip (1975) 5

5. Rous, František (2111) 5

celkem 15 účastníků



26. ČERVNA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 2610

Velmistr Blatný nebyl nikdy ša-

chovým teoretikem, který by v pře-

pečlivé domácí přípravě hledal 

nezvratnou šachovou pravdu. Své 

četné šachové příznivce si ale vždy 

získával svým tvořivým a plně 

hráčským přístupem ke hře. Když 

před několika lety nastoupil v rod-

ném Brně k bojům republikového 

přeboru a zahájil bílými fi gurami 

partii pro něho typickou variací 

na téma dvou domků, přistoupil 

ke mně jeden z mých bývalých 

svěřenců se slovy: „Ten mladej 

Blatnej, to je řízek! Tomu fandím 

všema deseti!“ a Pavel měl o další-

ho fanouška více.

Když jsem v pátek dorazil do jeho 

současného působiště v brněn-

ském Bobycentru na domluvený 

rozhovor, počítal jsem maximálně 

s hodinkou povídání, ale brněnský 

velmistr mě svou komunikativnos-

tí a otevřeností velice překvapil. 

Necelé tři hodiny, po které jsem 

spolu hovořili, utekly jako voda.

„Pokud bych měl nějak hodnotit 

to, co se mi za šachovnicí podaři-

lo, pak bych to rozdělil na úspěchy 

na mezinárodní scéně a potom na 

to, co jsem odehrál na scéně čes-

koslovenské, později české, tedy 

domácí,“ zahájil velmistr Blatný 

bilancování své dosavadní šachové 

kariéry a pokračoval: „Na domácí 

scéně si pochopitelně nejvíce vá-

žím svých čtyř přebornických ti-

tulů z let 1988, 1990, 1997 a 2000, 

které jsem získal v poměrně dlou-

hém časovém rozpětí. Možná jsem 

mohl mít titulů i více, kdybych se 

účastnil přeborů, na nichž jsem 

z principiálních důvodů hrát od-

mítl, protože jsem třeba nesouhla-

sil s tím, aby se přebory hrály švý-

carským systémem, jak bylo jednu 

dobu populární.“ Tak komentoval 

brněnský šachista podle něho pro 

vrcholný domácí turnaj nepříliš 

důstojný hrací systém. „Pochopitel-

ně si také cením toho, že jsem nás 

mohl reprezentovat na sedmi ša-

chových olympiádách počínaje tou 

v roce 1988 v Soluni a konče v roce 

2000 v Istanbulu. Hrát na sedmi 

takových turnajích v řadě se určitě 

každému nepoštěstí. Nemohu ne-

vzpomenout ani extraligové tituly 

v družstvech, ať už s Univerzitou 

nebo s Opavou. Opravdu dobře se 

na to vzpomíná!“ Ohledně svých 

zahraničních úspěchů hovoří Pa-

vel Blatný zejména o dvou udá-

lostech, které se mu nesmazatelně 

zapsaly do paměti: „Na mistrovství 

světa juniorů v roce 1985 ve Spo-

jených arabských emirátech vzpo-

mínám rád i proto, že se jednalo 

o turnaj, kde jsem mohl reprezen-

tovat naši zemi v konkurenci těch 

nejlepších světových juniorů a po-

dařilo se mi obsadit druhé místo 

a získat stříbrnou medaili. Zpětně 

si navíc cením toho, že jsem za 

PAVEL BLATNÝ – 40 LET

OD ŠACHŮ K POKERU
pokračování ze strany 1
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sebou nechal taková současná esa 

světového šachu, jako jsou velmis-

tři Anand a Ivančuk, které jsem 

navíc oba porazil. Pochopitelně to 

bylo i tím, že oba dva byli vlastně 

o rok mladší – a tenkrát byli oba 

dva skutečně hodně mladí, takže 

je třeba to brát s určitou dávkou 

nadhledu.“ Ohledně současného 

mistra světa Pavel Blatný dodává: 

„Velmistr Anand mně tu porážku 

vrátil na Mistrovství světa junio-

rů o dva roky později, kde se stal 

i mistrem světa a odstartoval svoji 

skvělou kariéru. Na svá juniorská 

léta vzpomínám opravdu velice 

rád. Měl jsem tehdy možnost po-

znat spousty skvělých hráčů a ně-

které z nich jsem vždycky respek-

toval. Třeba zrovna Viši Ananda, 

který byl vždycky takový sportovec 

a strašně příjemný kluk.“ 

Druhým okamžikem, na který si 

můj spolubesedník rád zavzpomí-

ná, je jeho vítězství na prestižním 

americkém turnaji New York Open 

v roce 1995. „Ačkoli jsem byl na-

sazen možná až jako číslo třicet 

sedm, zvítězil jsem s bodovým 

náskokem, uhrál jsem tenkrát osm 

bodů z devíti partií před takovými 

hráči, jako byli třeba Lembit Oll, 

Mickey Adams, Petr Svidler a Zby-

něk Hráček. Toho si opravdu hodně 

vážím. Tam jsem také zaznamenal 

svoje nejvyšší turnajové performa-

ce, které bylo přes 2800 bodů.“

Stejně jako v životě každého pl-

nokrevného šachisty, hrály i ve 

velmistrovském životě Pavla Blat-

ného velkou roli soutěže družstev. 

V tomto světě si toho prošel skuteč-

ně hodně od celků extraligových 

až po dnešní oddíl s pro někoho 

možná piroteskním názvem BYDO 

Zakřany. Při hodnocení kariéry 

v soutěžích družstev velmistr Blat-

ný vzpomíná zejména na tři svoje 

angažmá:  „Tak předně jsem veli-

ce rád hrál za Univerzitu. To byl 

člověk mladý, student, byla tam 

super parta lidí a kamarádů, kteří 

jsou dodnes moji přátelé. Nemé-

ně rád vzpomínám na léta v Opa-

vě. Víte, tam byl člověk, který měl 

šachy moc rád, pan Jedlička. Ten 

šachy nejen podporoval, ale záro-

veň respektoval hráče a snažil se 

chápat jejich potřeby a to je pro 

mě strašně důležité.  Teď vlastně, 

už na závěr své kariéry, kdy říkám, 

že se považuji za velmistra-šacho-

vého amatéra jsem našel podobný 

oddíl a jsem velmi rád, že mohu 

svoje šachové působení v soutě-

žích družstev zakončit v Zakřa-

nech.  Tam je opět člověk, vynika-

jící sponzor pan Horna, který sám 

hraje, má pro naši hru pochopení 

a opět - respektuje hráče. Je to ve-

lice příjemné tam hrát, a i když se 

jedná o nižší soutěž, tak tam hraji 

mnohem raději než třeba někde 

v extralize, kdy by mohla být situa-

ce taková, že by tam mohl být člo-

věk pouze tím cizím žoldákem.“

Velkou část svého života prožil Pa-

vel Blatný na cestách mezi Brnem 

a Spojenými státy, kde dosáhl mož-

ná svých největších úspěchů. Řeč 

přišla i na to, jak vlastně došlo ke 

spojení Pavel Blatný a Amerika. 

„První turnaj ve Spojených stá-

tech jsem hrál v roce 1994 a byla to 
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kvalifi kace Intel World Chess. Hráli 

jsme v dnes již neexistující budově 

číslo sedm Světového obchodního 

centra v New Yorku a byla to pro mě 

opravdu zajímavá zkušenost. Co se 

mně na těch amerických turnajích 

líbilo, bylo to, že se hrály dvě partie 

denně, a tak odpadala možnost té 

hluboké a detailní přípravy na sou-

peře a více rozhodovalo to, co člo-

věk vymyslí za šachovnicí. Vždycky 

jsem preferoval kreativní stránku 

šachu před tou domácí Botvinniko-

vou laboratoří, takovým tím nadře-

ním se doma a následném použití 

přípravy na soupeře. To mi prostě 

nikdy nesedělo. Vždycky jsem byl 

hráč. Hráč, který prostě hraje za 

šachovnicí, je to i s chybami, je to 

často na hraně, má to spousty zá-

pletek a takových těch taktických 

věcí… Řada kolegů mi pak často 

říkala, jaké jsem měl štěstí, ale pro 

mě jsou šachy  zkrátka o tom vytvá-

řet před soupeřem problémy a jsem 

přesvědčen, že osudy partií by se 

měly řešit za šachovnicí.“

Ohledně šachu ve Spojených stá-

tech velmistr Blatný ještě s úsmě-

vem dodává: „Ve Spojených státech 

je oproti našim zvyklostem spousta 

věcí odlišných a pro našince těžko 

pochopitelných. Řada turnajů tam 

například probíhá tak, že pořadatel 

vůbec nezajišťuje šachový mate-

riál. Každý hráč si po státech jezdí 

se svým nádobíčkem, šachovnicí, 

fi gurami a hodinami a přináší si je 

s sebou na jednotlivé turnaje. Než 

jsme si na to zvykli, tak se nám, 

evropským velmistrům stávalo, že 

jsme si to museli od nějakých do-

mácích kolegů půjčovat, abychom 

vůbec mohli svoji turnajovou partii 

sehrát. To je spíše takový úsměvný 

pohled, který má ovšem i svoje lo-

gické odůvodnění. Jednak nemu-

sí pořadatel turnaje brát z vkladů 

hráčů částky na zajištění materiálu 

a navíc by to asi stejně ani nebylo 

možné. Alan Goichberg, pořadatel 

těchto velkých turnajů pořádá svoje 

akce po celé Americe a jenom těžko 

by ten materiál nějak stěhoval nebo 

žádal místní oddíly o zabezpečení 

sedmi set nebo tisíce souprav, které 

jsou potřebné pro velké americké 

turnaje.“

Při svém tvořivém stylu není divu, 

že velmistr Blatný neskrývá svo-

ji náklonnost k Fischerovým ša-

chům. Zatímco staří matadoři, 

jako je velmistr Korčnoj nebo Tim-

man, nejsou tímto odvětvím příliš 

nadšeni, je brněnský rodák zcela 

jiného názoru. „Fischerovy šachy 

mám rád. Myslím si, že při těchto 

partiích se pozná to, jak kdo těm 

šachům rozumí, jak dokáže zare-

agovat na nově postavenou pozi-

ci a jestli ví, kam ty fi gurky pat-

ří. I svým svěřencům, které jsem 

v minulosti měl, jsem se vždycky 

snažil vštípit to, že je mnohem 

důležitější rozumět tomu, kam se 

mají postavit fi gury, než třeba znát 

nějakou variantu Nimcovičovy 

nebo dámské indické do dvacáté-

ho nebo dokonce třicátého tahu.“ 

Za důležitou součást přípravy 

na sérii amerických openů po-

važoval Pavel vždy fyzickou pří-

pravu: „Když znova vzpomenu 

na vítězný New York Open, kdy 

jsem v posledních třech dnech 

udělal šest bodů ze šesti, uvědo-

muji si, že při těch dvou partiích 

denně to bylo v průměru kolem 

jedenácti hodin vypětí. Pak jsem 

si vážně připadal jako boxer po 

náročném každodenním patnác-

tikolovém zápase.“  Svoje „fy-

zické kempy“ prováděl velmistr 

Blatný zejména v exotickém pro-

středí amerických Havajských 

ostrovů a o jejich obsah, který je 

pro nešachisty a často i šachisty 

důvodem k úsměvu, se se čtenáři 

Šachového týdeníku velice ochot-

ně také podělil. „Obecně máte tři 

druhy fyzické přípravy. Na sílu, 

na výbušnost, kterou potřebují 

například sprintéři, a ta třetí je 

zaměřena na vytrvalost, tu zase 

využijí třeba běžci na dlouhé tra-

tě, ale také právě my šachisté. 

Šachista potřebuje k tomu, aby 

mohl odehrát sérii dlouhých par-

tií, ve kterých je i spousta stresů 

a třeba i několik časových tísní, 

silnou dávku vytrvalosti. Já jsem 

měl poměrně jednoduchý kon-

cept přípravy. Vždycky dopoled-

ne, když ještě nebyl takový žár, 

jsem seběhl z kopce, na kterém 

jsem u přátel také šachistů byd-

lel, dolů k oceánu. Tam jsem 

tak půlhodinu až hodinu plaval 

a pak jsem běžel zpátky. Bylo to 

tak dva kilometry, takže ta vzdá-

lenost nebyla nijak hrozivá, ale 

to převýšení kopce a hlavně stou-

pající teplota vzduchu dokáza-

lo udělat svoje. Šachům jsem se 

věnoval opravdu jenom zlehka. 

Třeba jsem odehrál simultánku 
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www.praguechess.cz

v místním šachovém klubu, nebo 

jsem si s nimi zahrál hendike-

pový bleskový turnaj, kdy jsem 

si dával dvě minuty proti jejich 

pěti,“ končí popis týdnů plných 

sportu a slunce Pavel Blatný, ale 

náhle se mu tvář rozjasní, když si 

vzpomene na svoji dávnou oblí-

benou zábavu: „Ještě snad jednu 

věc k té fyzičce bych chtěl dopl-

nit. Vždycky jsem, i když na to 

nemám postavu, hrál rád košíko-

vou. Jako rozehrávač jsem hrál 

basket i na fakultě a několikrát 

týdně jsem jím doplnil i svůj tré-

ninkový kemp na Maui. Musím se 

přiznat, že mi dnes právě košíko-

vá velice chybí,“ dodává posmut-

něle. Namítl jsem, že jsme mu 

v té době jako mladíci a v podsta-

tě jeho vrstevníci při prohlížení 

fotografi í z Havajských ostrovů 

tiše a zcela po česku záviděli 

a odpovědí je mi úsměv. „Ono 

to tak možná i vypadalo, že si 

Blatný jezdí užívat na Havaj, za-

tímco Kasparov má svůj kemp 

jenom v Chorvatsku, ale skuteč-

nost byla jiná. Vzhledem k tomu, 

že jsem vlastně již v té Americe 

byl a hrál jsem třeba turnaj v Los 

Angeles nebo Las Vegas, tak to 

bylo vlastně to nejekonomičtější 

řešení. Navíc jsem měl mílové le-

tenky a tak jsem to využíval. Ha-

vaj je navíc skvělá i tím, že, jak 

říká velmistr Kaválek, pro šacho-

vou přípravu je důležité i takové 

to metafyzično. Nejen samotná 

příprava, ale také příroda, oceán 

a sluníčko, prostě příval energie 

na regeneraci a dobití baterek 

před tou dlouhou sadou nároč-

ných amerických turnajů.“

Do doby účasti na velkých americ-

kých openech spadá také Pavlova 

„životní partie“, kterou sehrál na 

přelomu roku 1998 a 1999 na Nor-

th American Openu v Las Vegas. 

„Byla to partie s americkým mezi-

národním mistrem Johnem Watso-

nem. Musím říci, že se mi na tom 

turnaji  příliš nedařilo, ale vždyc-

ky na něj budu dobře vzpomínat, 

protože se mi tam podařila taková 

takzvaně nesmrtelná partie. V té 

partii jsem obětoval strašně moc 

materiálu a moc hezky jsem ji vy-

hrál, a v jedné variantě dokonce 

došlo k možnosti vytvoření takové-

ho obrazce jakoby z Prokopových 

pohádek (Poklady bohyně Caissy). 

Ta pozice, která mohla vzniknout, 

vypadala jako ze skladebního ša-

chu, i když to pochopitelně skla-

dební šach nebyl. Je to určitě par-

tie, kterou budu vždy považovat 

za svoji nejlepší partii a myslím si, 

že nebudu skeptikem, když řeknu, 

že už asi lepší šachovou partii ni-

kdy nesehraji.“ Je zvláštní, že tuto 

partii potkal osud mnoha soubojů, 

které se odehrály na severoameric-

kých openech a v běžných databá-

zích není téměř k nalezení. O její 

záchranu se podle jednoho z člán-

ků na serveru www.chessbase.com 

zasloužil zejména poražený me-

zinárodní mistr Watson, který je 

mimochodem i skvělým autorem 

šachových knih. Mistr Watson, na 

kterého udělala kombinace naše-

ho velmistra velký dojem, ji poz-

ději nabídl ke zveřejnění do Inside 

Chess (vol. 12:3, March 1999, pp. 

36-37).

GM PAVEL BLATNÝ—
—IM JOHN WATSON 
Sicilská obrana [B40]

Las Vegas 1998

Komentuje: IM John Watson 

(poznámky převzaty z časopisu 

Chess Inside, březen 1999)

Tato partie by měla čtenáře poba-

vit! Na Pavlově kombinaci je něco 

tak nádherného, že je to ve světě 

šachu k vidění jen opravdu velice 

vzácně.

 1.Jf3 c5 2.e4 e6 3.b3 b6 4.Sb2 Sb7 

5.De2 Jf6?! Toto pokračování nemá 

dobrou reputaci, ale měl jsem pro 

partii připravené zlepšení. Lepším 

pokračováním je 5…d6 6.g3 Jf6 

7.Jc3 Jc6 8.Sg2 Se7 9.0–0 0–0

6.e5 Jd5 7.g3 g6? Ano, já vím. 

Tento tah je obvykle špatný. Ale 

strávil jsem přibližně deset minut 

nad tím, že plány bílého založené 

na tazích c2-c4 a Jb1–c3-e4 nebo 

d2-d3 a Jb1–d2-e4 jsou pro černého 

neškodné, a rozhodl se to prostě 



26. ČERVNA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 2614

zkusit. Bohužel jsem si ale nevši-

ml následující odpovědi bílého.

8.Ja3! Tak, a už mám problém! 

Střelec nemůže jít na g7 bez toho, 

aby pustil bílého jezdce na d6 s ná-

slednou přípravou postupu d4. 

Takže jsem musel v zájmu přežití 

s těžkým srdcem zahrát následují-

cí manévr jezdcem.

 8…Je7 9.Jc4 Jc8 10.Sg2 Sg7 

11.h4?! Příliš optimistické. Jedno-

duché pokračování 11.0–0–0 dáva-

lo bílému velkou výhodu.

11…h6?! V partiích hraných ve 

večerních hodinách se mi občas 

nedaří. Dokonce jsem i počítal va-

riantu 11…d5! 12.exd6 (12.Je3 d4 

13.Jc4 b5 14.Ja3 a6 a černý vyrov-

ná) 12…Sxb2 13.Jxb2 Df6 14.0–0–0 

Jxd6 s malou výhodou bílého. Ale 

nějak jsem si myslel, že mám na to, 

abych pokryl pole g5 ještě včas.

12.h5 d5 Teprve teď jsem pocho-

pil, že 12…g5 13.0–0 je opravdu 

špatné, protože to dovolí bílému 

jezdci v mnoha variantách přeská-

kat na g4. Tak jsem se chopil šance 

a doufal, že se mi podaří bílý útok 

přežít. 

13.exd6 Sxb2 14.Jxb2 Df6 

XABCDEFGHY
8rsnn+k+-tr(
7zpl+-+p+-'
6-zp-zPpwqpzp&
5+-zp-+-+P%
4-+-+-+-+$
3+P+-+NzP-#
2PsNPzPQzPL+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
15.hxg6!! Začátek nádherné kom-

binace. Pavel Blatný zamýšlí obě-

tovat hodně materiálu a musí při-

tom vzít v úvahu i to, že v pozici 

budou i některé detaily, které se 

prostě dopředu spočítat nedají. 

Osobně jsem byl při partii poměr-

ně pesimistický, ale byl jsem rád, 

že mám vůbec nějakou hru!

15…Dxb2 16.gxf7+ Mnohem slab-

ší bylo 16.0–0 Df6, ačkoli i tady si 

myslím, že má bílý přinejmenším 

rovnou hru po 17.gxf7+.

16…Kd8 16…Kf8 17.Dxe6 Dxa1+ 

(17…Jd7 18.c3 Dxa1+ 19.Ke2 

Dxa2 20.Vxh6 Sxf3+ 21.Sxf3 

Vxh6 22.Dxh6+ Kxf7 23.Sd5+ Ke8 

24.De6+ Kd8 25.Sc6 a bílý vyhra-

je) 18.Ke2 Db2 (18…Sxf3+ 19.Sxf3 

Dd4 20.De8+ Kg7 21.Dxh8+ 

Kxf7 22.Dh7++-) 19.De8+ Kg7 

20.Dxh8+! Kxh8 21.f8D+ Kh7 

22.Vxh6#  

17.Dxe6!! Dxa1+ 18.Ke2 Dg7 

XABCDEFGHY
8rsnnmk-+-tr(
7zpl+-+Pwq-'
6-zp-zPQ+-zp&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+NzP-#
2P+PzPKzPL+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy
19.Vxh6 Když jsem hrál 12…d5, 

tak  jsem tah 19.Vxh6 viděl, ale 

říkal jsem si: „Tady nemá bílý 

vůbec žádnou vážnou hrozbu. 

Jednoduše mohu zahrát 19…

Jd7.“ To jsme si ale jen myslel. 

A aby to bylo ještě horší, tak 

jsem si nevšiml ani ještě silnější 

odpovědi, než byl tah provedený 

velmistrem Blatným, a to sice 

tahu 19. Je5!!, který mi Pavel 

ukázal hned po partii. Po vynu-

ceném 19…Sxg2 20.Vxh6!! Se4 

(20…Vxh6 21.De8#; 20…Dxh6 

21.Dxh6 Vxh6 22.f8D#; 20…Vf8 

21.Vg6 Sh3 22.g4 Sxg4+ 23.Vxg4 

a bílý získává materiál.) 21.Vh7!! 

Sxh7 (21…Sd5 22.Vxh8+ Dxh8 

23.Dxd5)  22.Dd7+!!  Jxd7 

23.Jc6#  

XABCDEFGHY
8r+nmk-+-tr(
7zp-+n+Pwql'
6-zpNzP-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2P+PzPKzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
19…Vf8 Na tento tah jsem spotře-

boval téměř všechen svůj zbýva-

jící čas. Problém je v tom, že po 

mnou zamýšleném tahu 19…Jd7 

musím vynuceně přejít do bez-

nadějné koncovky se třemi pěšci 

méně. 20.Vg6 Sd5! 21.Vxg7 (21.

Jg5 De5+ 22.Dxe5 Jxe5 23.Vh6! 

Jxf7 24.Jxf7+ Sxf7 25.Vxh8+ Kd7 

26.Sxa8+-) 21…Sxe6 22.Jg5 Sg4+ 

23.f3 Jxd6 24.fxg4 Ke7 25.Sxa8 

(nebo i 25.f8D+ Kxf8 26.Je6+ 

Ke8 27.Sxa8) 25…Vxa8 26.f8D+ 

Kxf8 27.Vxd7+-. Další možností 

bylo 19…Sc6, ale i tady má bílý 

několik cest k výhře včetně jed-

noduchého 20.Vxh8+ (20.Dg6 

je dobré také) 20…Dxh8 21.Dg6 

Je7 22.Dg5+-. A konečně. pro-

hrává také 19…Sxf3+ 20.Sxf3 Vf8 

21.Sg4! 

20.Je5!! Blatný na úvod své kom-

binace rozhodně neviděl všech-

no! V této pozici původně zamýš-

lel hrát tah 20.Sh3?, což prohrává 

pro 20…Sxf3+ 21.Kxf3 Dxf7+, ale 

během mého přemýšlení nad de-

vatenáctým tahem měl dostatek 

času na to, aby svůj původní zá-

měr opravil. 

20…Sxg2 21.Vg6 Sh3 V pozici 

není, navzdory ohromné materiál-

ní výhodě černého, obrana. Pro-

hrává jak 21…Dxe5+ 22.Dxe5 Jc6 

23.Dg7!, tak také 21…Dh8 22.Vg8 

Dh5+ 23.g4

22.g4 Sxg4+ 23.Vxg4 Dh8 
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XABCDEFGHY
8rsnnmk-tr-wq(
7zp-+-+P+-'
6-zp-zPQ+-+&
5+-zp-sN-+-%
4-+-+-+R+$
3+P+-+-+-#
2P+PzPKzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
24.Vg8?! Zde mohl bílý efektně 

zvítězit tahem 24.Dd7+!! Jxd7 

25.Jc6#

24…Dh5+ 25.Kd3 

1–0

S reprezentací se velmistr Blat-

ný rozloučil olympiádou v roce 

2000, který byl pro něho velice 

úspěšným, ale právě vystoupení 

v Istanbulu se mu podle jeho vlast-

ních slov příliš nevydařilo. „Neřekl 

bych, že jsem v letech 2002-2004 

hrál méně, ale už tam byl takový 

ústup z té reprezentace,“ komen-

tuje dobu po přelomu milénia čes-

ký reprezentant a dodává: „Už při-

šla mladší generace a olympiáda 

v Istanbulu byla mojí poslední. Ale 

ještě jsem stále hrál turnaje třeba 

zrovna v té Americe. Je pravda, 

že jsem ale cítil, že ty výsledky již 

nejsou takové, jaké byly v letech 

1998–2000, které považuji za svůj 

vrchol, a tehdy také gradovala křiv-

ka mého ratingu.“ Ofi ciálně sice 

velmistr Blatný ratingu nad 2600 

bodů nikdy nedosáhl, ale právě 

na konci milénia se teoreticky do-

stal mezi nejlepší světovou stovku: 

„Měl jsem tehdy i díky tomu, že se 

přecházelo od pololetního přepoč-

tu ELO na čtvrtletní, rating 2593 

a jak se to občas stává, ty záměny 

s mým tátou, tak turnaj v Los An-

geles započetli jemu místo mně. 

Byl jsem tehdy připravený to re-

klamovat, ale přišlo několik hor-

ších výsledků a už to prakticky ne-

mělo smysl. Nula od nuly by pošla. 

Takže jsem se ofi ciálně nikdy nad 

limit 2600 bodů nedostal, a tím 

jsem prohrál i motivační sázku 

s panem primářem Kawaciukem, 

který mě chtěl k průniku do širší 

světové špičky motivovat.“

Zvonek telefonu přerušuje naše po-

vídání o šachové minulosti velmistra 

Blatného a připomíná nám součas-

nou realitu a tak se po vyřešení Pav-

lových manažerských povinností 

ptám na současnost. „Jak už jsem 

řekl, Pavel Blatný se dnes už šachem 

nezabývá a považuje se za velmist-

ra-amatéra,“ přechází hlava brněn-

ského Bobycentra ke své současné 

profesi. „V dubnu 2005 jsem kývl 

na nabídku Daniela Šorma skončit 

ten kočovný život, kdy jsem létal 

třeba i osmkrát za rok přes Atlantik. 

Navíc jsem se chtěl i usadit, získat 

trvalý vztah, čemuž do té doby můj 

život bránil, a tak jsem se stal ma-

nažerem brněnského hotelu Boby-

centrum a to je tedy moje současná 

práce. Jsem velice rád, že jsme u nás 

mohli uspořádat i zajímavé šachové 
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turnaje a i do budoucna plánujeme 

několik šachových akcích, o kterých 

je prozatím předčasné hovořit. Mys-

lím si ale, že se fanoušci královské 

hry mají opravdu na co těšit.“ Pavel 

Blatný se svěřuje i se svojí novou zá-

libou, kterou bere po čertech vážně. 

„Při jedné ze svých posledních ná-

vštěv v USA jsem se seznámil s po-

kerem a ten mi začal v té zájmové 

oblasti nahrazovat šachy. Pokeru 

se v posledních dvou letech věnuji 

poměrně intenzivně, zúčastnil jsem 

se i několika větších mezinárodních 

turnajů a podařily se mi také něja-

ké dobré výsledky a v současnosti 

mám těsně před odletem na turnaj 

Světové série v Las Vegas. Ještě ne-

vím, jestli budu hrát hlavní soutěž, 

protože jsem kvalifi kován do dvou 

menších turnajů na základě mého 

úspěchu na turnaji v Bratislavě. 

Budu se tam ještě snažit z nějakého 

satelitu kvalifi kovat do té nejsilnější 

soutěže, ale hlavně to beru jako prv-

ní velkou zkušenost s atmosférou 

turnaje Světové série. Nakonec ani 

v těch šachách, když přijedete na 

velký turnaj, tak jej pravděpodobně 

hned nevyhrajete, ale musíte se nej-

prve trochu oťukat.“

Poker je v poslední době mezi ša-

chisty velice populární. Kromě 

Pavla Blatného se mu věnuje na-

příklad ruský velmistr Alexander 

Griščuk, německý velmistr Jan 

Gustafsson a další silní hráči. Co 

vlastně šachisty na pokeru tak při-

tahuje? V čem je podobný šachu 

a proč může být pro někoho dokon-

ce ještě atraktivnějším, než je krá-

lovská hra? I to Pavel Blatný velice 

rád vysvětluje. „Myslím si, že po-

ker v té turnajové podobě je šachu 

docela podobný. Obsahuje v sobě 

ten sportovní prvek, je v něm sou-

těživost, ale hlavně – poker je ne-

smírně strategická hra. Hra, která 

obsahuje jednak prvky matemati-

ky, vyžaduje správné zhodnocení 

situace, plné soustředění, paměť, 

logiku a to jsou všechno věci, kte-

ré šachisté při svých partiích vy-

užívají. V neposlední řadě mohou 

využít i psychologii, kterou zkuše-

ný šachista rovněž hojně používá. 

To, co přitahuje k pokeru třeba 

konkrétně mě, je to, že v pokeru 

je dnes možná i více kreativity než 

v šachu. Zatímco v šachu nemá 

v současnosti člověk proti počíta-

či již prakticky žádnou šanci, tak 

v pokeru tomu tak není a věřím, 

že ani dlouho nebude, protože při 

něm hráči pracují s neúplnou in-

formací. Soupeř jednoduše neví,

 jaké konkrétní karty jednotliví hrá-

či mají, a to znamená, že se v něm 

nedá ani použít nějaké přesné ře-

šení a do hry pak vstupují ryze 

lidské vlastnosti jako zkušenost, 

kreativita, odhad situace a čtení 

svého soupeře. V jedné situaci se 

může stát, že by pět nejlepších 

světových hráčů volilo pět různých 

strategií a každá z těch strategií by 

byla svým způsobem správná. Na 

pokeru je krásné i to, že můžete 

vyhrát, i když máte v ruce napro-

sto nejhorší kombinaci karet. V ša-

chu můžete být velmistr, ale když 

máte o fi guru méně, tak vás porazí 

i téměř každá druhá výkonnostní 

třída, ale v pokeru je to jinak. Ne-

musíte mít na ruce vůbec nic, ale 

dokážete to tak fantasticky kreativ-

ně zahrát, že ten bluf má v tu chví-

li tu sílu a ten úspěch, a to je, jak 

se mnoho hráčů shodne, ten pocit 

největšího zadostiučinění, když 

dokážete soupeře přehrát, aniž 

byste vlastně měl ty odpovídající 

karty. A to dělá poker tak vzrušují-

cí a zajímavý. Je to o rozhodnutích, 

o tom, jestli v té chvíli provést bluf, 

anebo se ho zdržet. A právě proto 

také poker hrají nejenom šachisté, 

ale zároveň i vrcholoví manažeři, 

kterým poker pomáhá v jejich prá-

ci. Poker je trénuje v přijímání roz-

hodnutí, kterých takový manažér 

dělá denně desítky.

Čas našeho rozhovoru se pomalu 

chýlil ke konci, a tak přišla chvíle 

na závěrečnou otázku: Když ne-

hrajete šachy, neřídíte velký hotel 

a nehrajete poker, co v takových 

chvílích rád děláte? A velmistr 

Blatný naposledy s úsměvem od-

povídá: „Především stále, i když 

na to již nemám tolik času, kolik 

bych chtěl, rád sportuji. Pravidel-

ně jsem hrál tenis a sqash, na který 

jsme chodili s dalším brněnským 

velmistrem Tomášem Polákem, 

leč ta pravidelnost se nám z toho 

již pomalu vytratila. Rád si určitě 

poslechnu i dobrou hudbu, tako-

vou tu rockovou klasiku, kterou 

představují třeba skupiny R.E.M 

nebo hudba, kterou předvádí na-

příklad skupiny jako U2 a podob-

ně. V každém případě rád zajdu 

do kina na dobrý fi lm, z dob, kdy 

jsem cestoval, mám řadu fi lmů 

na DVD, takových, ke kterým se 

člověk dokáže rád vracet. Čas mi 

v současnosti příliš nedovolí pře-

číst si nějakou zajímavou knihu, 

ale věřím, že se i k tomu časem do-

stanu a nebudou to jenom knihy 

o pokerové strategii (kterých jsem 

přečetl hned několik, ale chybí mi 

třeba kniha napsaná německým 

velmistrem Gustafssonem). Byly 

by i další věci, na které ale už sku-

tečně čas nezbývá. V mládí jsem 

byl vášnivým rybářem a mám ta-

kové sny, že někdy budu na Aljaš-

ce chytat lososy nebo případně 

tuňáky v Pacifi ku….

A možnost, že by se opět naplno 

vrátil i k šachu? „Nakonec i Gata 

Kamsky se do světa profesionální-

ho šachu vrátil, takže to pochopi-

telně nemohu do budoucna vylou-

čit ani já,“ říká bývalý olympionik 

při loučení mezi dveřmi „svého“ 

hotelu…

Václav Pech
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27. 6. 1944

 
Ve Velké Británii 

po útoku německé 

rakety V-1 zemřela 

první mistryně světa 

v šachu Věra Men-

číková. Věra Men-

číková se narodila 

v roce 1906 v Mosk-

vě. Od roku 1921 žila v Anglii, na 

meziválečných šachových olympiá-

dách však reprezentovala Českoslo-

vensko a měla také jeho občanství.

27. 6.–6. 7. 2008

Tradiční šachový festival v Brně, v je-

hož rámci proběhne jeden uzavřený 

velmistrovský turnaj, dva turnaje 

o zisk normy IM a open. Uzavřené 

turnaje hrané na 9–11 kol, open tur-

naj švýcarský systém na 9 kol.

Petr Pisk

tel.: 731 465 344

petr.pisk@centrum.cz

www.skduras.cz

27. 6.–6. 7. 2008

Caorle (Itálie). Letní rekreační po-

byt Caorle 2008. Koupání, slunění, 

hry na pláži, výlety na kole, šacho-

vé turnaje v rapid šachu a bleskov-

kách, simultánky, přátelské partie 

přes polední siestu.

Libor Diviš

tel.: 732 241 811

libor.divis@volny.cz

www.tenzor.cz/SKLokoBrno

27. 6.–6. 7. 2008

Letní šachové hrátky 2008, Do-

mašov. Šachový tábor pro děti od 

osmi do šestnácti let. Trenéři GM 

Marek Vokáč, IM Pavel Šimáček, 

Jan Macíček, IM David Kaňovský, 

IM Richard Biolek.

Richard Biolek

tel.: 608 062 950

biolci@volny.cz

28. 6.–6. 7. 2008

Karviná Open 2008. Švýcarský 

systém na 9 kol.

Lubomír Zimniok

tel.: 596 318 175

zimniok@volny.cz 

www.sweb.cz./chesskarvina

28. 6.–6. 7. 2008

O pohár starosty města Náchoda 

2008. Švýcarský systém na 9 kol.

Petr Dusbaba

tel.: 602 628 968

sachytjnachod@seznam.cz

sachytjnachod.sweb.cz/

28. 6.–6. 7. 2008

Open Klatovy 2008. Švýcarský 

systém na 9 kol.

Karel Nováček

karel.novacek@quick.cz

www.sachy-klatovy.cz/sachy

28. 6.–6. 7. 2008

Zlatá Praha 2008. Otevřený mezi-

národní turnaj, švýcarský systém 

na 9 kol, možnost plnění norem 

IM.

Růžena Přibylová

tel.: 777 071 192, 242 485 405

orbis65@login.cz

www.chessacademy.cz

28. 6.–6. 7. 2008

Open Doprastav 2008, Bratislava. 

Švýcarský systém, 9 kol. 

Michal Vrba

tel.: +421 903 793 013

turnaj@skdps.com

www.skdps.cz 

28. 6.–6. 7. 2008

Memoriál Luďka Pachmana, Pra-

ha. Švýcarský systém na 7 kol.

Růžena Přibylová

tel.: 777 071 192, 242 485 405

orbis65@login.cz

www.chessacademy.cz

1. 7. 2008

A. Morozevič  
Do Prahy přije-

de GM Alexandr 

Morozevič, aby 

v následujících 

dnech sehrál tré-

ninkový zápas 

na 8 partií s naší 

jedničkou, GM 

Davidem Navarou. Partie bu-

dou hrány tempem 100 minut na 

40 tahů + 30 minut do konce 

+ 30 sekund za provedený tah. 

Utkání pořádá občanské sdruže-

ní Pražská šachová společnost.

5.–11. 7. 2008

Brama Lubawska 2008 (Polsko). 

Dva FIDE openy.

debiut.przedwojow@wp.pl

www.brama.przedwojow.pl

6. 7. 2008 

Pražský open 2008. Švýcarský 

systém na 7 kol. Praha 8, Kar-

línské náměstí 7. Prezentace 

9:45–10:00 h.

10. 7. 1884

Paul Morphy  
V New Orleansku 

zemřel Paul Mor-

phy.

10.–27. 7. 2008

Pardubice Czech Open 2008. 

Tradiční letní šachový festival 

s množstvím šachových a dal-

ších akcí.

Ave-Kontakt

tel.: 466 535 200, 608 203 007 

j.mazuch@avekont.cz

www.czechopen.net
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