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MOROZEVIČ JE V PRAZE

A. Morozevič

Jeden z nejlep-

ších současných 

šachistů, velmis-

tr Alexander Mo-

rozevič, přiletěl 

v úterý 1. července 

večer do České re-

publiky. Na po-

zvání Pražské šachové společnosti 

zde odehraje tréninkový uzavřený 

zápas na osm partií s nejlepším 

českým šachistou Davidem Nava-

rou. Velmistři budou hrát tempem 

100 minut na 40 tahů a 30 minut do 

konce partie s přídavkem 30 vteřin 

za každý provedený tah. 

MOVSESJAN 
PŘEKONAL RATING 2700
Sergej Movsesjan je členem „Klu-

bu 2700+" a na šestnáctém místě 

světového žebříčku, Vladimir 

Kramnik již není ruskou jednič-

kou, ale světovou jedničkou zů-

stává Viši Anand. To jsou hlavní 

závěry z nově zveřejněného ratin-

gu FIDE, který vstupuje v platnost 

1. červencem 2008. Do nové listi-

ny nebyl započítán ukrajinský tur-

naj Aerosvit, ve kterém suverénně 

zvítězil norský velmistr Magnus 

Carlsen, ale turnaj skončil až čtyři 

dni po uzávěrce dat pro aktuální 

listinu. Magnus Carlsen by byl ji-

nak vzhledem ke svému skvělému 

výsledku na Ukrajině, kde získal 

performaci vysoko přes 2800 bo-

dů, světovou dvojkou, ovšem 

na ofi ciální posvěcení takové-

ho umístění si bude muset ještě 

nejméně čtvrt roku počkat. Pro-

zatím mu patří šesté místo s více 

než třicetibovým náskokem na 
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ŠACHOVÉ WEBY
ČESKÉ ZDROJE JSOU KVALITNÍ

Internetové stránky Pražské šacho-

vé společnosti (praguechess.cz) 

získaly stříbrnou medaili v sou-

těži nejlepších klubových webů, 

kterou uspořádal pořad V šachu 

České televize.

Šachové weby byly hodnoceny ve 

dvou kategoriích: zpravodajské 

weby a klubové weby.  Posuzová-

na byla dostupnost, přehlednost, 

celkový vzhled a zpravodajský 

obsah. Mezi zpravodajskými 

weby vyhrál Jihomoravský ša-

chový svaz (www.chess.cz/kraje

/jmss/index.php), druhé mís-

to obsadil Novoborský šachový 

server (www.novoborský-sk.cz). 

V kategorii klubových webů 

zvítězil web Spartaku Vlašim 

(www.sachyvlasim.cz).

Hodnocení provedla komise ve 

složení Miroslav Langer (mode-

rující v České televizi pořad V ša-

chu), Luboš Plotěný (manager 

projektu Dobrý web), mezinárod-

ní mistr Jiří Jirka a místopředseda 

Šachového svazu Petr Herejk.

Kompletní výsledky ankety jsou 

zveřejněny na adrese www.

chess.cz/web/aktuality/_2007/

zpravy/nejlepsi_web.html.

Český šachista Zdeněk Fridrich, známý pod přezdívkou Bivoj, bude 28. 

července jedním ze čtyřiceti soupeřů mistra světa Višiho Ananda při jeho 

simultánce v německé Mohuči. Několik míst v simultánce bylo možné vy-

dražit v internetové aukční síni eBay a Bivoj byl jedním z prvních úspěš-

ných dražebníků. Za možnost zahrát si s Anandem zaplatil 201 eur, většina 

ostatních vydražených míst v této simultánce přišla zhruba na polovinu.

Zdeněk Fridrich se letos v simultánkách již utkal s Garrim Kasparovem na 

Hluboké a Vladimirem Kramnikem v Praze a jeho kuriózně komentované 

partie najdete na stránkách Bud Chess 

Cup (www.sweb.cz/budchess). Už mot-

to stránek, které zjevně sdružují milov-

níky šachů a Budvaru, je pozoruhodné: 

„Hmota následuje myšlenku, aneb ne-

mysli a táhni!“

Simultánka je součástí obrovského šacho-

vého festivalu (informace o něm nalezne-

te na chesstigers.de), mezi jehož loňské 

vítěze se zařadil i velmistr David Navara.

DRAŽBA MÍST NA SIMULTÁNKU V MOHUČI

ANANDA ČEKÁ BIVOJ

Na konci března se Zdeněk Fridrich po-
pasoval s Kasparovem, v půlce května 
s Kramnikem a o prázdninách se chystá 
do Mohuče na Ananda.

http://www.chesstigers.de/ccm8.php?lang=1
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VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST 

CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDÝ ČTVRTEK 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ SE 
ZAREGISTROVAT NA
www.praguechess.cz

Ázerbájdžánce Radžabova a Ma-

medjarova. Nejlepší český šachis-

ta, velmistr David Navara je v no-

vém žebříčku s ratingem 2646 

bodů na sedmdesátém šestém 

místě.

ANAND V REKLAMĚ PRO AMD

Viši Anand  
Mistr světa Viši 

Anand se stal re-

klamní tváří společ-

nosti AMD, světové 

dvojky v oblasti 

výroby procesorů 

pro PC. V reklam-

ním spotu určeném 

pro televizní obrazovky se indický 

šachista představuje nejprve jako 

nepříliš úspěšný hráč kriketu a při-

znává, že chtěl vyniknout v této 

hře, ale záhy poznal, co je pro něho 

dobré a věnoval se šachu, protože 

byl pro něho tou nejlepší volbou. 

Diváka nabádá, aby si také pro svůj 

počítač vybral tu nejlepší volbu 

– tedy procesor společnosti AMD. 

Fotky a video z této reklamy jsou 

na www.chessbase.com.

RAPID V HOŠŤÁLKOVICÍCH
Velmistr Petr Velička (2496) byl 

hlavní hvězdou 7. ročníku turna-

je v rapid šachu, který se o uply-

nulém víkendu konal v Ostravě-

-Hošťálkovicích. V devítikolovém 

turnaji zvítězil se ziskem osmi 

a půl bodu s náskokem jednoho 

a půl bodu před Zdeňkem Šnytou 

(2106) a FM Stanislavem Fiřtem 

(2293). „Letošní ročník bude 

pro místní klub významný právě 

účastí hráče s velmistrovským ti-

tulem, který patří do republikové 

špičky,“ řekl Šachovému týde-

níku ředitel turnaje Jan Peška, 

který ocenil i výkony dalších, 

zejména mladých hráčů. „V le-

tošním turnaji zahráli opětovně 

velmi dobře v kategorii do 16 let 

Dalibor Trapl z VOKD Poruba 

(2136) a devítiletý Dominik Kula 

(1613) z BŠŠ Frýdek Místek. Oba 

se umístili v horní polovině star-

tovního pole.“

KASPAROV UČÍ ŠACHY

Garri Kasparov  
Bývalý mistr svě-

ta se na několik 

hodin opět vrá-

til k šachovni-

ci. Již počtvrté 

zprostředkovala 

nadace Kaspa-

rov Chess Foun-

dation nejlepším americkým 

juniorům možnost setkat se 

a zatrénovat si přímo s Garrim 

Kasparovem. Formát tréninkové 

seance v mnohém připomínal 

světoznámou Botvinnikovu ško-

lu, když Kasparov se svými svě-

řenci nejen přehrával a analyzo-

val šachové partie, ale zároveň 

společně besedovali o myšlen-

kách se šachem těsně spjatých. 

Lekce se zúčastnil například nej-

mladší současný americký mezi-

národní mistr Ray Robson, mistr 

světa do dvanácti let Daniel Na-

roditsky a nejlepší Američanka 

v kategorii do osmnácti let Alisa 

Melechinová.

ČEŠI DALEKO ZA VIETNAMEM

Susan Polgárová  
Nejnavštěvovaněj-

ší světový šachový 

blog susanpolgar.

blogspot.com psa-

ný americkou vel-

mistryní Susan 

Polgárovou pro-

vedl hloubkovou 

inventuru, aby mimo jiné zjistil 

i to, z jakých částí světa k němu 

nejvíce přicházejí jeho návštěv-

níci. Z výsledků vyplývá, že kro-

mě domácích Američanů, kterým 

patří pochopitelně první místo, 

druhých Kanaďanů a třetích Ang-

ličanů, pro které je angličtina ve-

lice příjemným prostředím, se na 

předních místech objevují napří-

klad Číňané, Mexičané a Brazilci. 

ELO FIDE k 1. 7. 2008
1. Anand, Viši IND (2798)

2. Morozevič, Alexander RUS (2788)

3. Kramnik, Vladimir RUS (2788)

4. Ivančuk, Vasilij UKR (2781)

5. Topalov, Veselin BUL (2777)

6. Carlsen, Magnus NOR (2775)

7. Radžabov, Tejmur AZE (2744)

8. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2742)

9. Širov, Alexej ESP (2741)

10. Lékó, Peter HUN (2741)

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=4729
http://susanpolgar.blogspot.com
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Po českých a slovenských čtená-

řích však v první třicítce není ani 

vidu ani slechu. Že bychom uměli 

méně anglicky a šachy a události 

kolem nich nás zajímaly mnohem 

méně než třeba Vietnamce?

OLYMPIJSKÉ NOMINACE

A. Kostenjuková 
Vladimir Kramnik, 

Alexander Moro-

zevič, Alexander 

Griščuk, Petr Svi-

dler a Dmitrij Ja-

kovenko – to je no-

minace mužského 

celku Ruska na 

blížící se olympiádu v Drážďanech. 

Náhradníkem, který bude při-

praven nastoupit v případě, že 

někdo z nominovaných onemoc-

ní, je Jevgenij Alexejev. Ženský 

celek Ruska nastoupí také v nej-

silnější možné sestavě: Alexan-

dra Kostenjuková, Taiana Kosin-

cevová, Naděžda Kosincevová, 

Jekaterina Korbutová a Jelena 

Tairovová. Svoji nominaci na blí-

žící se vrchol sezóny oznámila 

také Arménie, která bude v Ně-

mecku obhajovat svoje prvenství 

v sestavě: Levon Aronjan, Vladi-

mir Akopjan, Gabriel Sargissian, 

Art. Minasjan a Tigran Petrosjan, 

který v sestavě nahradil tragicky 

zemřelého Karena Asriana. Opo-

rami ženského týmu této šacho-

vé velmoci budou mezinárodní 

mistryně Elina Danieljanová 

a Lilit Mkrtchianová.

V BUNDESLIZE SE MÍCHÁ KARTAMI
V německé Bundeslize se měnily 

dresy. Pro příští ročník nejsilněj-

ší klubové soutěže zbrojí i tra-

diční mistrovský celek z Baden-

-Badenu, do kterého přicházejí 

velmistři Michael Adams (2735) 

a Fabiano Caruana (2630). Mezi 

silně posilujícími celky je také 

Werder Brémy, kde působí naše 

dvojice velmistrů Zbyněk Hrá-

ček (2613) a Vlastimil Babula 

(2605). Do Brém totiž přichá-

zí ázerbájdžánsko-ukrajinská 

dvojice Šachrijar Mamedjarov 

(2742) a Pavel Eljanov (2716). 

Zajímavost jistě nepostrádá ani 

návrat legendárního německé-

ho velmistra a účastníka turna-

je kandidátů Roberta Hübnera, 

který by měl nastupovat za celek 

SC Remagen. Z českých a slo-

venských šachistů svá působiště 

mění velmistři Láznička (2601) 

a Markoš (2568), český velmis-

tr bude v nadcházejícím ročníku 

hájit barvy SF Katernberg a slo-

venský míří do berlínského SF.

V. Láznička J. Markoš
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S uplynulým víkendem se do-

mácí šachisté konečně dočkali 

svých oblíbených turnajů. Ope-

nů po prvním prázdninovém 

víkendu probíhá skutečně po-

žehnaně.

BRNO
Pravděpodobně největší šachový 

festival se odehrává v Brně, kde 

jsou již tradičně k vidění tři uza-

vřené turnaje s možností zisku 

norem pro udělení titulů velmistra 

a mezinárodního mistra a další dva 

otevřené turnaje. 

Na letošní ročník jsme se zepta-

li jeho organizátora (a letos také 

hráče), mezinárodního mistra Pe-

tra Piska.

Můžete v několika větách cha-

rakterizovat letošní ročník br-

něnského festivalu?

Letos se za účasti 131 hráčů z 16 ze-

mí koná již 8. ročník. Pořádající 

oddíl ŠK Duras Brno připravil pro 

hráče i fanoušky jako již tradičně 

směsici uzavřených a otevřených 

turnajů, kterých je letos dohro-

mady pět – uzavřený velmistrov-

ský turnaj GM Teplárny Brno, dva 

uzavřené mistrovské turnaje IM 

DS Brno a IM Tespo Engineering, 

dva openy – FIDE Open Duras 

BVK, který je zároveň Otevřeným 

přeborem Jihomoravského kraje, 

a Národní Open Duras VFH. Le-

tošní ročník festivalu opět probí-

há v luxusních prostorách hotelu 

Bobycentrum. Perlička z páteční-

ho zahájení uzavřených turnajů 

– Vlastimil Chládek, generální ře-

ditel DS Brno, vyhlásil cenu pro 

nejlepší partii uzavřených turna-

jů ve výši 5000 Kč. Hráči bojují 

a vytvořili již řadu nádherných 

partií. Všechny partie spolu s vý-

sledky a fotogalerií můžete oka-

mžitě po skončení kola najít na 

webu www.skduras.cz.

Je něco, co je na vašem festiva-

lu zvláštního a co jej odlišuje od 

ostatních turnajů?

Jsou to uzavřené turnaje a v letoš-

ním roce obzvlášt velmistrovský 

turnaj GM Teplárny Brno, který je 

s průměrným ratingem 2452 nejsil-

nějším velmistrovským turnajem 

v historii našeho festivalu vůbec. 

Brněnský oddíl ŠK Duras Brno le-

tos slaví osmdesát pět let od svého 

založení, a tak je tento nádherný 

turnaj takovým malým dárkem pro 

všechny členy a přátele klubu.

Kdo letos na festivalu hraje? 

Nebo jinak, na jaké hráče byste 

se pokusil přivábit do brněnské-

ho Bobycentra diváky?

Festivalu se účastní řada zajíma-

vých osobností – nejvíce zatím září 

mladičký Ind FM Srinath Naraya-

nan, který po čtvrtém kole vede se 

3,5 body mistrovský turnaj IM DS 

Brno. Hra další vycházející indické 

hvězdy je založena na vynikající 

přípravě, maximálním soustředě-

ní (ten člověk se prakticky nezve-

dá od partie) a výborné taktice. 

Diváky si získal impozantním ví-

tězstvím černými nad největším 

favoritem, polským mezinárodním 

mistrem Piotrem Murdziou. Sri-

nath spotřeboval na celou partii 

okolo třiceti minut, zatímco Piotr 

veškerý čas. Po výborně sehraném 

zahájení indický „tygr“ zakombi-

noval a polský mistr musel před 

nekrytelným matem rezignovat. 

Chtělo se tleskat, a to i sympatic-

kému Piotrovi Murdziovi, který mi 

po partii říkal, že s novým Anan-

dem nemohl opravdu nic dělat…

Dalším hráčem, kterého bych rád 

zmínil, je vycházející slovenská 

hvězda Štefan Mačák. Štefan do-

razil do Brna okamžitě po turnaji 

v Pule a brněnský turnaj bude jeho 

posledním s ratingem 2342. Teď už 

by se měl Štefan pyšnit ratingem 

2557, skok 215 bodů během tří mě-

síců je bezpochyby zajímavým pro 

každého milovníka šachu.

PIOTR MURDZIA (2471)—
—SRINATH NARAYANAN (2220) 
Nimcovičova indická obrana [E20]

IM Dopravní stavby Brno 

2008 BRNO

Komentuje: Václav Pech

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Jf3 

c5 5.g3 cxd4 6.Jxd4 0–0 7.Sg2 d5 

8.cxd5 Jxd5 9.Db3 Db6 10.Sxd5 

exd5 

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-wq-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-vl-sN-+-+$
3+QsN-+-zP-#
2PzP-+PzP-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
11.Se3 Hráči rozehráli poměrně 

frekventovanou variantu Nimco-

vičovy indické obrany, ve které 

černému jeho izolovaného pěšce 

kompenzuje dobrá fi gurová hra. 

Bílému může navíc v dalším prů-

běhu citelně chybět jeho bělopol-

LETNÍ OPENY ČR/SR

ZAČÁTEK PRÁZDNIN VE ZNAMENÍ ZÁPLAVY TURNAJŮ

IM Petr Pisk

http://www.skduras.cz/cz/brnensky-sachovy-festival-2008.html
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ný střelec, a není proto tak úplně 

jasné, kam by mohl schovat svého 

krále.

11…Sxc3+ Jiného pokračování 

byli svědky diváci a účastníci festi-

valu v Dortmundu roku 2006, kde 

černými hrající Arkadij Naiditsch 

zvolil proti Levonu Aronjanovi tah 

11…Sh3 12.g4 Ja6 13.a3 Da5 14.Vc1 

Sxc3+ 15.Vxc3 Jc5 16.Db4 Dxb4 

17.axb4 Ja4 18.Va3 Jxb2 19.Sc1 Sg2 

20.Vg1 Jc4 21.Vxg2 Jxa3 22.Sxa3 

Vfc8 23.Vg3 g6 24.g5 Vc4 25.Vd3 

a6 26.Kd2 (Aronjan,L.-Naidits-

ch,A., Dortmund 2006).

12.Dxc3 Da6 Před deseti lety 

se v Moskvě pokoušel Vladimir 

Kramnik vyzrát na svého velkého 

soupeře Garriho Kasparova po-

kračováním 12…Dg6 a po dalším 

13.0–0 Jc6 14.Vfc1 Sh3 15.Dc2 Jxd4 

16.Sxd4 De6 17.f3 Vfe8 18.Kf2 Dh6 

19.Dd3 Ve7 20.Vc2 Vae8 21.Ve1 

Dh5 22.Kg1 Sf5 se skutečně mohl 

radovat z vítězství(Kasparov, G.-

Kramnik, V., Moskva 1998, rapid).

13.Vc1 Tento tah již moje databá-

ze nezná. Dříve se hrálo například 

13.f3 Jc6 14.Kf2 Ve8 15.b3 Sd7 

16.Jxc6 Vac8 17.Vac1 Vxc6 18.Dd2 

Vce6 19.Vc3 Sb5 20.Ve1 d4 21.Dxd4 

Dxa2 22.Dxa7 Dxa7 23.Sxa7 Vxe2+ 

24.Vxe2 Vxe2+ 25.Kg1 Sc6 26.b4 

h5 27.h4 f6 s rovnou hrou podle 

partie Kuemin, S.-Janssen, R., Je-

revan 1999; nebo také 13.0–0, po 

čemž slavil bílý úspěch v partii 

Dorfman-Kaliničev, Bad Wiessee 

1999.

13…Sd7 Připravuje dokončení 

vývinu dámského křídla, ale čer-

ný mohl pravděpodobně táhnout 

jezdcem na pole c6 i okamžitě. Na 

13…Jc6 nejde totiž 14.Jxc6 bxc6 

15.Dxc6 Dxc6 16.Vxc6 pro 16…

d4–+.

14.Dc7 Sh3 15.g4 Bílý se snaží 

černého střelce izolovat od zbytku 

šachovnice.

15…Jc6 Dobré by rozhodně nebylo 

braní 15…Sxg4, protože po 16.Vg1 

Sh5 17.De5 Sg6 18.Jf5 Df6 19.Je7+ 

Kh8 20.Dxf6 gxf6 21.Sd4 získá bílý 

rozhodující iniciativu proti černé-

mu králi, a to mladý Ind samozřej-

mě připustit nehodlal.

16.Jxc6 bxc6 17.Dg3 Vae8 18.Vc2 

Ukazuje se, že se sebráním čer-

ného střelce to rozhodně není tak 

jednoduché. Po 18.Dxh3 d4 dostá-

vá černý materiál nazpátek a v ná-

sledné hře těžkých fi gur by mohl 

být rozhodujícím faktorem nepří-

liš pohodlně postavený bílý král.

18…d4! 19.Sxd4 Dxa2 

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zp-+-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-vL-+P+$
3+-+-+-wQl#
2qzPR+PzP-zP"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy
20.Se3? Pokračování 20.Df3!? bylo 

pravděpodobně mnohem lepší. Po 

20…Vd8 21.e3 stojí bílý možná tro-

chu hůře, ale nic zvláštního by se 

nejspíš nedělo. Nyní přechází na 

stranu vůdce černých fi gur již vel-

ká výhoda.

20…Da4 21.Kd1? Rozhodující 

chyba. Bílý přehlíží závěrečnou 

kombinaci svého soupeře. Nutné, 

byť asi ne dostatečné bylo 21.Vd2, 

ovšem ani zde po 21…Vd8 22.Sd4 

Vxd4 23.Vxd4 Dxd4 24.Dxh3 Dxb2 

nevypadá bílá pozice vůbec naděj-

ně.

21…Vd8+–+ 22.Sd2 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-+-+-%
4q+-+-+P+$
3+-+-+-wQl#
2-zPRvLPzP-zP"
1+-+K+-+R!
xabcdefghy
22…Vxd2+!! 23.Kxd2 Vd8+ 

24.Kc3 c5 0–1

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY TURNAJŮ 
BRNĚNSKÉHO FESTIVALU
(po 4. kole)

GM turnaj Teplárny Brno 2008 
1. Mista, Alexander POL (2537) 3,5

2. Bobras, Piotr POL (2576) 3

3. Polák, Tomáš CZE (2553) 2,5

4. Roussel-Roozmon, Thomas CAN (2489) 2

5. Phillipe, Christophe FRA (2407) 2

6. Talla, Vladimír CZE (2403) 2

7. Brenner, Ilja GER (2423) 2

8. Šimáček, Pavel CZE (2461) 1,5

9. Vyskočil, Neklan CZE (2313) 1,5

10. Bernášek, Jan CZE (2530) 1

11. Chytilek, Roman CZE (2390) 0,5

12. Mačák, Štefan SVK (2342) 0,5

IM turnaj DS Brno 2008
1. Narayanan, Srinath IND (2220) 3,5

2. Lahner, Jakub CZE (2314) 3,5

3. Splošnov, Sergej BLR (2355) 2,5

4. Andonov, Bogomil BUL (2334) 2,5

5. Murdzia, Piotr POL (2471) 2,5

6. Kozák, Miloš CZE (2197) 2

7. Janko, Zoltán SVK (2235) 2

8. Holemář, David CZE (2321) 2

9. Skácelík, Petr CZE (2260) 1,5

10. Chládek, Václav CZE (2160) 1,5

11. Zavadil, Michal CZE (2113) 0,5

12. Veselý Jaromír CZE (2074) 0

IM turnaj Tespo Engineering 2008
1. Krejčí, Jan CZE (2354) 3,5

2. Popčev, Milko BUL (2426) 3,5

3. Luch, Michal POL (2383) 2,5

4. Daulyte, Deimante LTU (2249) 2,5

5. Kulovaná, Eva CZE (2315) 2

6. Kuchyňka, Lukáš CZE (2163) 2

7. Vymazal, Bronislav CZE (2312) 2

8. Rutkowski, Maciej POL (2402) 2

9. Ponížil, Cyril CZE (2304) 1

10. Roubalík, Jakub CZE (2175) 1

11. Bartoš, Jan CZE (2192) 1

12. Bolt, Graham ENG (2118) 1

Srinath Narayanan
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V mezinárodním turnaji brněnského 

festivalu bojuje celkem šedesát dva 

šachistů. Ve  startovním poli je jeden 

mezinárodní mistr a dva držitelé ti-

tulu mistra FIDE. Nejvýše nasazení 

hráči openu jsou IM Petr Pisk (2349), 

Milan Smištík (2341) a Nizozemec 

Marcel van Egmond Rogier (2280), 

který je zároveň i nejvýše nasazeným 

cizincem. Nejvýše nasazenou ženou 

je pak Kristýna Novosadová (2034). 

V národním openu hraje třicet tři 

hráčů a rating nad hranicí 2000 bodů 

mají dva z nich – Radka Slepánková 

(2033) a Stanislav Fuchs (2006).

KARVINÁ
V plném proudu je také festival 

v Karviné. Sjelo se tam 78 šachis-

tů z pěti zemí, mezi nimiž jsou 

čtyři držitelé velmistrovského ti-

tulu a šest mezinárodních mistrů. 

Nejvýše nasazenými hráči jsou 

velmistři Andrej Kovalev (2560), 

Konstantin Černyšov (2550) a Ra-

mil Hasangatin (2485). Z domácích 

šachistů je nejvýše ratingovaným 

ostravský mezinárodní mistr Lukáš 

Klíma a mezi ženami zdobí nejvyš-

ší ELO Terezu Olšarovou (2093).

Termín pořádání festivalu je pro le-

tošní rok poměrně nepříznivý. Ve 

stejném čase probíhá v Česku hned 

několik prázdninových openů, což 

má podle organizátorů turnaje vliv 

na celkový počet zúčastněných hrá-

čů: „Pokud jde o účast, pak je o něco 

nižší, než tomu bylo v minulých le-

tech. Náš turnaj má v tomto termí-

nu za sebou již dvanáctý ročník, ale 

kolegové z jiných oddílů si bohužel 

pro nás všimli výhodnosti termí-

nu,“ řekl Šachovému týdeníku za 

pořadatele turnaje Jaromír Canibal. 

„Teď se v republice hraje současně 

osm turnajů. Nelíbí se mi to, mohu 

proti tomu protestovat, ale to je asi 

tak  všechno, co můžu dělat. Ovšem 

pokud jde hráčskou sílu, pak je náš 

turnaj nejsilnější za poslední roky.“ 

J. Canibal doplňuje, že je rád, když 

se na turnaj pravidelně vrací na-

příklad jeho dvojnásobní vítězové, 

velmistr Ramil Hasangatin, který 

v Karviné triumfoval v letech 1997 

a 2002, vítěz ročníků 2003 a 2006 

velmistr Andrej Kovalev, a také čes-

ký mezinárodní mistr Lukáš Klíma, 

jemuž patřily ceny za první místo 

v ročnících 2004 a 2005. „Ale hrají 

u nás i další silní a zajímaví šachisté. 

Namátkou například ruští velmistři 

Černyšov a Jandemirov, silná je i pol-

ská výprava v čele mezinárodním 

mistrem Tazbirem a silným mistrem 

FIDE Marcinem Walachem (2412).  

Z domácích šachistů nemohu opo-

menout loňského vítěze IM Josefa 

Michenku  nebo mladého českého 

reprezentanta Kočiščáka z BŠS Frý-

dek-Místek. Jsem rád, že tu vidím 

i další domácí hráče, mj. také mistry 

FIDE J. Sobka, J. Olšara a meziná-

rodní mistry Sergeje Vesselovského 

nebo IM Jana Sikoru-Lercha.“ 

Proč se do Karviné hráči rádi vra-

cejí, je podle pořadatelů dáno mj. 

kvalitním hracím sálem, který 

k turnaji poskytuje Slezská uni-

verzita. Láká i bleskový turnaj 

s hodnotnými cenami věnova-

Pořadí po 2. kole
1. Kovalev, Andrej BLR (2560) 2

2. Černyšov, Konstantin RUS (2550) 2

3. Hasangatin, Ramil RUS (2485) 2

4. Jandemirov, Valerij RUS (2463) 2

5. Tazbir, Marcin POL (2450) 2

6. Walach, Marcin POL (2412) 2

7. Jurčík, Marian SVK (2391) 2

8. Vesselovsky, Sergej CZE (2389) 2

9. Michenka, Jozef CZE (2388) 2

10. Bulski, Krzystof POL (2388) 2

11. Rojíček, Vojtěch CZE (2366) 2

12. Helis, Tadeusz POL (2336) 2

13. Kočiščák, Jiří CZE (2248) 2

14. Kocwin, Bortosz POL (2245 2

Boje v Karviné: IM Michenka Jozef – IM Klíma Lukáš

IM Veselovský Sergej – Pecha Tomáš
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nými fi rmou Grado. „Příští rok 

chceme zařadit i turnaj v rapid 

šachu, sponzorovaný karvinskou 

fi rmou Grumar Many,“ doplňuje 

J. Canibal plány ohledně příštího 

ročníku.

Favoritům turnaje se prozatím 

v Karviné daří. Po odehraném dru-

hém kole je na čele čtrnáct hráčů 

se stoprocentním ziskem a mezi 

nimi jsou i všichni nejvýše nasaze-

ní hráči turnaje.

KLATOVY
Účast více než sta hráčů je typická 

pro další z tradičních letních ope-

nů, klatovský Unileasing Open. Za 

šachovnicemi letošního ročníku 

oblíbeného turnaje bojuje sto čtr-

náct převážně domácích šachistů, 

mezi nimiž jsou dva mezinárodní 

mistři Petr Neuman (2415) a Josef 

Juřek (2345). Řady titulovaných 

šachistů pak rozšiřují mezinárodní 

mistryně Kateřina Čedíková (2171), 

kvarteto mistrů FIDE a jedna drži-

telka ženského titulu WFM. Nejvý-

še nasazenými hráči turnaje jsou 

oba výše zmínění mezinárodní 

mistři P. Neuman a J. Juřek (2345) 

a trojici papírových favoritů dopl-

ňuje Jan Sodoma (2340). Nejvýše 

nasazeným zahraniční hráčem je 

pak FM Georg Gross (2313).

Z favoritů turnaje prozatím nikdo 

výrazně neklopýtl, snad je Josefa 

Juřka může v konečném účtová-

ní mrzet remíza v nedělního kola 

v partii proti Romanovi Grillovi 

(2101). Po druhém kole má turnaj 

třináct stoprocentních šachistů.

NÁCHOD
Od soboty 28. 6. je v plném prou-

du také kvalitně obsazený festival 

v Náchodě. Mezi téměř 100 účast-

níky jsou tři velmistři a tři meziná-

rodní mistři. Nejvýše nasazenými 

hráči festivalu jsou velmistři Vla-

dimir Sergejev (2505), Petr Velič-

ka (2496) a Leonid Vološin (2434) 

a nejlépe ratingovanou ženou tur-

naje je WFM Soňa Pertlová (2159).

Po úvodních dvou kolech má sto-

procentní bodový zisk 16 šachistů.

Pořadí po 2. kole
1. Spirin, Oleg RUS (2430) 2

2. Vološin, Leonid CZE (2434) 2

3. Kulhánek, Tomáš CZE (2399) 2

4. Šorm, Daniel CZE (2320) 2

5. Červený, Martin CZE (2305) 2

6. Bauma, Jiří CZE (2278) 2

7. Kizilkaya, Mehmet TUR (2235) 2

8. Novotný, Josef CZE (2169) 2

9. Sergejev, Vladimir UKR (2505) 2

10. Velička, Petr CZE (2496) 2

11. Jirka, Jiří CZE (2400) 2

12. Červený, Petr CZE (2375) 2

13. Jirásek, Pavel CZE (2277) 2

14. Neoral, Antonín CZE (2160) 2

15. Porat, Ido ISR (2360) 2

16. Karlik, Vladimír CZE (2317) 2

BRATISLAVA
Prázdninová lavina šachových tur-

najů dorazila i na Slovensko. V Bra-

tislavě od víkendu probíhá otevře-

ný turnaj Open Doprastav 2008. 

Hraje v něm dvaapadesát šachistů, 

z nichž dva jsou držiteli mistrov-

ského titulu; nejvýše nasazenými 

hráči jsou Dušan Schwarz (2330), 

FM Ivan Novák (2269) a Jozef Já-

noš (2261). 

„Ročník 2008 sa od predchádzajú-

cich ročníkov liší najmä zmenou 

hracej miestnosti,“ uvedl pro Ša-

chový týdeník jeden z organizáto-

rů turnaje Michal Vrba. „Snahou 

bolo zlepšiť hracie podmienky pre 

hráčov, a prispieť tak k vyššej kva-

lite turnaja. Tohtoročného klaní sa 

zúčastnilo 52 hráčov zo Slovenska, 

prevážně z bratislavského kraja, na-

kolko turnaj je zároveň aj Majstrov-

stvami bratislavského kraja pre rok 

2008. Napriek slabšej účasti mla-

dých hráčov z dovodu iných mlá-

dežnických podujatí v tom istom 

termíne, sa nám podarilo turnaj 

obsadiť či už počtom alebo kvalitou 

podobne ako po minule ročníky.“ 

Open Doprastav je již dlouho nej-

větším otevřeným turnajem v brati-

slavském kraji, na kterém se dá zís-

kat mezinárodní rating, a i to podle 

Michala Vrby jedním z důvodů, 

proč se ho hráči účastní. „Turnaja 

sa pravidelne zúčastňuje FM Ivan 

Novak, ktorý aj napriek zrakové-

mu hendikepu drží najviac víťaz-

stiev na tomto turnaji. Vyhrál tady 

už v piatich ročníkoch.  Súčasného 

ročníka sa zúčastnil taktiež Dušan 

Schwarz, nasadená jednotka, ktorý 

po tohtoročnej hviezdnej sezóne 

v extralige, prvej a druhej lige zá-

roveň sa už dotýká hranice ratingu 

2400. Turnaj berie ako dobré rozo-

hranie sa a prípravu na open v Par-

dubiciach.“ Z mladých hráčů, kteří 

v těchto dnech v Bratislavě soupeří, 

připomíná M. Vrba zejména hráče 

pořádajícího Doprastavu Bratislava 

Lukáše Hájka, který hraje šachy té-

měř přesně rok a na jeho přípravu 

dohlíží mistr FIDE Stanislav Vlček.  

„Lukáš odohral počas roka nespo-

čet mládežnických turnajov a celu 

sezónu završil prvým miestom 

v kvalifi kácii Grand Prix 2008 do 

14 rokov spomedzi 241 hráčov. Vo 

fi nálovom uzavretom turnaji napo-

kon vybojoval tretie miesto.“

Bratislavký open je fi nancovaný 

z rozpočtu oddílu ŠK Doprastav 

Bratislava a Bratislavského šacho-

vého svazu. 

Pořadí po 3. kole
1. Báňas, Kamil (2240) 3

2. Jánoš, Jozef (2261) 2,5

3. Jánoš, Martin (2254) 2,5

4. Federič, Pavol (2245) 2,5

5. Federič, Jozef (2211) 2,5

6. Mikuláš, Dušan (2196) 2,5

7. Gábriš, Ondrej (2133 2,5

8. Novák, Ivan (2269) 2,5

9. Kleman, Miroslav (2115) 2,5

10. Šulek, Viliam (2172) 2,5

Kromě turnajů zmíněných v tomto 

článku právě probíhají také další 

festivaly ve Vsetíně a v Praze, o kte-

rých vás budeme  informovat v dal-

ších číslech Šachového týdeníku.

Václav Pech

Pořadí po 2. kole
1. Sodoma, Jan CZE (2340) 2

2. Gross, Georg GER (2313) 2

3. Vedral, Oldřich CZE (2213) 2

4. Kadeřábek, Jiří CZE (2198) 2

5. Svoboda, Václav CZE (2194) 2

6. Havlíková, Kristýna CZE (2136) 2

7. Vlasák, Lukáš CZE (2114) 2

8. Neuman, Petr CZE (2415) 2

9. Mojžíš, Jaroslav CZE (2198) 2

10. Chaluš, Karel CZE (2113) 2

11. Kubečka, David CZE (2314) 2

12. Jaroš, Martin CZE (2173) 2

13. Volák, Michal CZE (2166) 2
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Vladimir Kramnik překvapil 

v Dortmundu diváky i hráče nový-

mi zahájeními, ale skoro to vypa-

dá, že ať hraje Kramnik, co chce, 

výsledky budou stejné: bílými vý-

hra, černými remíza.  Po 2 kolech 

má tedy Kramnik 1,5 bodu a pro-

zatím se dělí o 1.–3. místo společně 

s Péterem Lékem a domácím vel-

mistrem Janem Gustafssonem.

Letošní ročník turnaje v Dortmundu 

ovšem nesplňuje nepsanou podmín-

ku k tomu, aby mohl mít přidanou 

nálepku se slovem „super“. Prů-

měrný rating jeho účastníků je totiž 

po delší době těsně pod magickou 

cifrou 2700. Na jedné straně turna-

jové tabulky k šachovnicím usedají 

hráči, kteří mají nad laťkou značnou 

rezervu – Vladimir Kramnik (2788), 

Šachrijar Mamedjarov (2752), Peter 

Lékó (2741) a Vasilij Ivančuk (2740), 

ale průměr kazí zejména domácí Jan 

Gustafsson s pouhými 2603 ratingo-

vými body a ani senzační vítěz tur-

naje z roku 2005 Arkadij Naiditsch 

(2624) a kvalifi kant Jan Nepomni-

jašči (2624) nejsou turnajovému 

ELO průměru příliš nápomocni.

Po úvodním kole plném smíru, kdy 

diváky nejvíce vzrušila bojovná re-

míza mezi Rusem Nepomnijaščim 

a Němcem Naiditschem, přišlo dru-

hé kolo, kde již krev tekla potoky 

a černé fi gury ve čtyřech sehraných 

partiích získaly pouhou půlku záslu-

hou velmistra Mamedjarova. Svým 

klasicky čistým výkonem se blýskl 

při prvním vystoupením bílými fi gu-

rami Vladimir Kramnik. Po přehrání 

partie se přímo vnucuje otázka: „To 

by mě zajímalo, kde vlastně udělal 

ten Nizozemec chybu…“

VLADIMIR KRAMNIK (2788)—
—LOEK VAN WELY (2677) 
Slovanská obrana 

dámského gambitu [D11]

Sparkassen Dortmund 2008

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.e3 e6 Ji-

nou možností, se kterou má Kram-

nik velké zkušenosti zejména černý-

mi fi gurami, je tah 4…Sf5, spojený 

obvykle s pokračováním 5.Jc3 e6 

6.Jh4 a další výměnou bělopolného 

střelce černého. Nizozemský vel-

mistr, který bývá čas od času i Kram-

nikovým sekundantem, však zjevně 

nechce zkoumat sílu svého soupeře 

v pozicích se dvěma střelci.

5.b3 Jbd7 6.Sb2 b6 7.Sd3 Sb7 

8.0–0 Sd6 9.Jbd2 0–0 10.Je5 Po-

dle velmistra Baburina bílému v této 

pozici nic nedává centrální postup 

spojený s tahem 10.e4 pro 10…dxe4 

11.Jxe4 Jxe4 12.Sxe4 Jf6 (nebo 12…

Dc7 ) 13.Sc2 c5 s rovnou hrou.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpl+nwqpzpp'
6-zppvlpsn-+&
5+-+psN-+-%
4-+PzP-+-+$
3+P+LzP-+-#
2PvL-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
10…De7 Nejčastějšími alternativami 

k tahu v partii jsou podle databáze 

pokračování 10…Ve8 a novější 10…

c5. 10…Ve8 11.Df3 De7 12.Vad1 Jf8 

13.Dh3 c5 14.cxd5 exd5 15.Sb5 Vec8 

16.Jdf3 Je4 17.Jh4 cxd4 18.Jef3 g6 

19.Jxd4 Jg5 s nejasnou hrou (Mi-

les–Arakhamia Grant, Muenster 

1993) nebo 10…c5 11.cxd5 exd5 

12.f4 cxd4 13.exd4 Je4 14.Jxe4 dxe4 

15.Sc4 b5 16.Sxb5 Jxe5 17.fxe5 Sxe5 

18.dxe5 Db6+ 19.Kh1 Dxb5 20.Dg4 

h5 21.Dxh5 Vae8 22.a4 Dd5 23.Vfd1 

Da5 24.b4 Db6 25.Sd4 Dxb4 26.Vab1 

De7 27.Vb3 Sc8 28.e6 f6 29.Vh3 Sxe6 

30.Dh7+ Kf7 31.Vg3 Vg8 32.Dxe4 Vh8 

33.Dg6+ Kf8 34.Sc5 1–0 (Sargissian–

Stellwagen, Wijk aan Zee 2007).

11.Df3 Bílá dáma směřuje na pole h3.

11…Vfd8 12.Dh3 h6 13.f4! Vladimir 

Kramnik provedl Pillsburyho mané-

vr Jf3-e5 s dalším postupem svého 

pěšce f2-f4 a získal ze zahájení pře-

ce jenom určitou výhodu spočívající 

v prostorové převaze, která mu dává 

více volnosti ve volbách dalšího po-

stupu. Bílé fi gury jsou prvoplánově 

nasměrovány na královské křídlo, 

ale exmistr světa může podle situa-

ce své záměry i fl exibilně měnit.

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpl+nwqpzp-'
6-zppvlpsn-zp&
5+-+psN-+-%
4-+PzP-zP-+$
3+P+LzP-+Q#
2PvL-sN-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
13…Sb4 Možná že tady měl velmis-

tr Van Wely pouvažovat spíše o re-

akci v centru šachovnice, čemuž by 

spíše odpovídal tah 13…c5!?

SPARKASSEN DORTMUND 2008

KRAMNIK OPĚT UKÁZAL SÍLU SVÝCH BÍLÝCH FIGUR

Pořadí po 2. kole
1. Gustafsson, Jan GER (2603) 1,5

2. Kramnik, Vladimir RUS (2788) 1,5

3. Lékó, Peter HUN (2741) 1,5

4. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2752) 1

5. Nepomnijašči, Jan RUS (2634) 1

6. Naiditsch, Arkadij GER (2624) 0,5

7. Ivančuk, Vasilij UKR (2740) 0,5

8. Van Wely, Loek NED (2677) 0,5

GM Vladimir Kramnik
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14.Jdf3 Je4 15.Jxd7! Vxd7 16.Je5 Vc7 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpltr-wqpzp-'
6-zpp+p+-zp&
5+-+psN-+-%
4-vlPzPnzP-+$
3+P+LzP-+Q#
2PvL-+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
17.Sxe4! Vynikající nestandardní ře-

šení. Exmistr světa se vyhýbá pokra-

čování v plánu nástupu svého f-pěšce, 

a naopak se soustředí na znehybnění 

černých fi gur dámského křídla. Aby 

toho dosáhl, neváhá přechodně obě-

tovat i nějakého toho pěšáka.

17…dxe4 18.c5! Černí střelci na 

dámském křídle jsou postaveni do 

mírného ofsajdu a Van Wely musí 

také zároveň otevřít dlouhou dia-

gonálu pro bílého střelce na b2.

18…bxc5 19.a3 Sa5 20.dxc5 Dxc5 

21.b4 Db5 Z vidličky se černý ještě 

elegantně vykroutí, ale bude ho to 

stát další čas.

22.Dg3! 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpltr-+pzp-'
6-+p+p+-zp&
5vlq+-sN-+-%
4-zP-+pzP-+$
3zP-+-zP-wQ-#
2-vL-+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
22…Sb6 Na tah 22…f5 uvádí ve své 

analýze velmistr Baburin patřičně 

pádné argumenty v podobně va-

riant začínajících tahem 23.Vad1! 

Například po 23…c5 může bílý zís-

kat rozhodující výhodu pomocí 

24.Dg6 Sd5 25.Vxd5! exd5 26.De6+ 

Kh7 27.Dxf5+ Kg8 28.De6+ Kh7 

29.Dg6+ Kh8 30.Jf7+ Vxf7 31.Dxf7 

d4 32.f5+-. Dobré není ani skromněj-

ší 22…f6 pro 23.Jg4!? Kh8 24.Jxf6!

23.Jd7! Černé fi gury se na svých 

nepříliš šťastných pozicích vzdálily 

od svého krále a toho Kramnik veli-

ce rychle a tvrdě využije. Dobré bylo 

také 23.f5, ale pokračování v partii 

je ještě přesnější a ukazuje, jak stro-

jově přesně dokáže ruský šachista 

v důležitých okamžicích partií hrát.

23…g6 Na 23…f6 přijde pocho-

pitelně také 24.Jxf6+ Kf8 25.Jxe4 

s vyhranou pozicí.

 24.Jf6+ Kf8 25.Se5 Vcc8 26.Dh4! 

h5 Černá pole v okolí černého krále 

přímo bijí do očí a lákají bílé fi gury.

XABCDEFGHY
8r+r+-mk-+(
7zpl+-+p+-'
6-vlp+psNp+&
5+q+-vL-+p%
4-zP-+pzP-wQ$
3zP-+-zP-+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
27.Jh7+ Počítač okamžitě ukazuje, 

že ještě rychlejší bylo provést exe-

kuci černého krále pomocí 27.Jd7+ 

Ke8 (27…Kg8 28.Df6) 28.Sd6 Sd8 

29.Jf6+ Sxf6 30.Dxf6.

27…Ke8 28.Sd6 Vc7 29.Vfd1! 1–0

Turnajové partie jsou již tradičně 

přenášeny s patnáctiminutovým 

zpožděním tak, aby bylo zabráně-

no možnosti počítačové nápovědy 

v jejich průběhu. Krátce po skon-

čení kola lze partie vždy najít ke 

stažení na ofi ciální stránce turnaje 

www.sparkassen-chess-meeting.de.

Václav Pech

GM Loek Van Wely

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

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

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

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

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

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

Roční předplatné 580 Kč
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Matt Piper  
Šachisté jsou lidmi 

velmi přemýšlivý-

mi, kombinujícími 

a často také speku-

lujícími. O pravdi-

vosti tohoto tvrze-

ní svědčí spousta 

milovníků králov-

ské hry, kteří současně propadají 

různým karetním hrám či hrají na 

burze. A právě jeden ze stoupenců 

bohyně Caissy nyní čelí obvinění, 

že jako jeden z bankovních trade-

rů připravil svého zaměstnavatele, 

investiční banku Morgan Stanley, 

o 120 milionů amerických dolarů.

Matthew Piper, šestatřicetiletý čer-

stvě ženatý milovník psů, pracoval 

jako jeden z dvanáctičlenného týmu 

bankovních obchodníků, kteří se 

dvanáct hodin denně zabývali ob-

chody s v posledním roce extrémně 

volatilními kreditními deriváty. Po-

dle informací z interního vyšetřování 

Matt Piper nadhodnocoval hodnotu 

svého obchodního portfolia, a tím 

uváděl svého zaměstnavatele v omyl 

a kryl své ztráty z obchodování. Je tak 

dalším kandidátem na zařazení na 

seznam takzvaných „rogue traredů“, 

kteří v minulosti své banky připravili 

o velmi významné fi nanční částky. 

Nejznámějším z nich byl bezesporu 

Nick Leeson, který v roce 1995 polo-

žil do té doby jeden z nejváženějších 

fi nančních ústavů - banku Barings. 

Leeson se dočkal dokonce toho, že 

jeho příběh byl zfi lmován.

To, že o Piperovi píšeme na tomto 

místě, je dáno tím, že jednou z jeho 

vášní byly také šachy. Tuto skuteč-

nost objevil britský mistr FIDE Steve 

Giddins (2188), když zjistil, že Piper 

chodil do školy v cornwallském měs-

tě Truro. „Neznám toho člověka? 

Nehrál jsem s ním na nějakém turna-

ji?“ řekl si tehdy Angličan a prohlíd-

ka Megadatabáze 2008 provedená  

serverem www.chessbase.com tuto 

možnost potvrdila. „Rychlá prohlídka 

databáze ukazuje, že Matthew Piper 

je skutečné šachista, jeho nejvyšší 

dosažený rating náleží do roku 1989 

a má hodnotu 2305 bodů ELO,“ píše 

se v článku věnovaném celé události 

na serveru Chessbase. „K Piperovým 

nejlepším výsledkům patřilo deva-

tenácté místo na turnaji v Oakhamu 

1998, kde například remizoval partii 

s tehdy čtrnáctiletým Petrem Svidle-

rem.“ Ve své šachové kariéře se ob-

chodník s kreditními deriváty podle 

údajů megabáze utkal s mnoha vel-

mistry včetně současného mistra Ev-

ropy Nizozemce Sergeje Tivjakova, 

ale v těchto soubojích zaznamenal 

pouze dva úspěchy, když v roce 1989 

zremizoval s Peterem Wellsem a ve 

stejném roce na turnaji v Barnsdale 

porazil Joea Gallaghera.

MATTHEW PIPER—
—JOSEPH GALLAGHER (2405) 
Sicilská obrana [B80]

Barnsdale YM Barnsdale, 1989

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

Jf6 5.Jc3 a6 6.Se3 e6 7.Dd2 Se7 8.f3 

Jc6 9.g4 0–0 10.0–0–0 Jxd4 11.Sxd4 

b5 12.Kb1 b4 13.Je2 e5 14.Se3 Se6 

15.g5 Jh5 16.Jg3 Jf4 17.h4 f6 18.g6 

hxg6 19.h5 gxh5 20.Sxf4 exf4 

21.Dxf4 Da5 22.b3 De5 

23.Jxh5 a5 24.Dh4 Dg5 25.Dh2 

Dh6 26.Sd3 Kf7 27.Vdg1 Vh8 

28.Df2 g6 29.Jg3 Df4 30.Je2 De5 

31.f4 Dc5 32.Dg2 g5 33.f5 Sd7 

34.Sc4+ Kg7 35.Jg3 a4 36.Jh5+ 

Kf8 37.Jf4 Kg7 38.Jg6 Dd4 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+-+lvl-mk-'
6-+-zp-zpN+&
5+-+-+Pzp-%
4pzpLwqP+-+$
3+P+-+-+-#
2P+P+-+Q+"
1+K+-+-tRR!
xabcdefghy
39.c3 bxc3 40.Vxh8 c2+ 41.Kxc2 

Sc6 42.Ve1 Vxh8 43.Jxh8 a3 

44.De2 Sd8 45.De3 Dxe3 46.Vxe3 

Kxh8 47.Sd5 Sd7 48.b4 Sa4+ 

49.Kd2 Sb6 50.Vxa3 Sd7 51.Va8+ 

Kg7 52.Vb8 1–0

V Morgan Stanley si ovšem býva-

lých šachových úspěchů svého 

zaměstnance nijak neváží a  roz-

hodli se jej okamžitě propustit: 

„Povšimli jsme si podezřelých zá-

znamů v obchodních knihách naší 

londýnské pobočky, které byly 

zjevně v rozporu s naší obchodní 

politikou, a podezřelého tradera 

jsme okamžitě suspendovali,” řekl 

médiím mluvčí světoznámého fi -

nančního ústavu.

O přímém úmyslu Matta Pipera 

ovšem vážně pochybuje autor jed-

noho z významných fi nančnických 

internetových blogů Michael Fowke: 

„Že by byl na světě další rogue tra-

der? To mi na Matta rozhodně ne-

sedí. Pravděpodobně udělal nějaké 

chyby, ale nikdo ho do této katego-

rie nemůže s klidným svědomím za-

hrnout. Znám Matta.“

Václav Pech

BURZA A ROGUE TRADING

ŠACHISTA PŘIPRAVIL BANKU O MILIONY

Historie nejznámějších rogue traders
Trader Rok Způsobená ztráta Instituce Trest

Nick Leeson 1995 827 milionů liber Barings Bank 6,5 roku vězení

Toshihide Iguchi 1995 557 milionů liber Resona Holdings 4 roky vězení

Yasuo Hamanaka 1996 2,6 miliardy dolarů Sumitomo Corp. 8 let vězení

John Rusnak 2002 350 milionů liber Allied Irish Bank 7,5 let vězení

Lake Duffy 2003-4 360 milionů australských dolarů National Australian Bank 16 měsíců vězení

Jerome Kerviel 2006-8 7,2 miliardy dolarů Societé Générale vyšetřování
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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

Open Klatovy 2008. Švýcarský 

systém na 9 kol.

Karel Nováček

karel.novacek@quick.cz

www.sachy-klatovy.cz/sachy

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

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

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 sys-

tém na 7 kol. Praha 8, Karlínské ná-

městí 7. Prezentace 9.45–10.00 h.

8.–17. 7. 2008

Pojkovskij (Rusko). Další ročník 

tradičního turnaje Anatolije Karpo-

va. Letos se účastní velmistři Ale-

xej Širov, Dmitrij Jakovenko, Ser-

gej Rublevsky, Wang Hao, Ernesto 

Inarkijev, Andrej Volokitin, Vugar 

Gašimov, Vikrot Bologan, Alexan-

der Oniščuk a Emil Sutovsky.

10. 7. 1884

 
V New Orleansku 

zemřel Paul Mor-

phy.

10.–27. 7. 2008

Pardubice. Czech Open 2008. Tra-

diční letní šachový festival s množ-

stvím šachových a dalších akcí.

Ave-Kontakt

tel.: 466 535 200, 608 203 007 

j.mazuch@avekont.cz

www.czechopen.net

12.–19. 7. 2008 

Pražská šachová dovolená. Uza-

vřené turnaje o deseti hráčích růz-

ných kategorií.

Jindra Kollerová, tel.: 777677899

jindra.kollerova@mybox.cz 

www.schach-prag.de

15. 7. 1928

 
Před osmdesáti lety 

se ve francouzském 

Amiens narodil pě-

tinásobný přebor-

ník Spojených států 

a přeborník Maďar-

ska z roku 1948, 

velmistr Pal Benkö. Šachovou teorii 

obohatil především v oblasti volžské-

ho gambitu. Do USA Benkö odešel 

v roce 1957.

18. 7. 1983

Před čtvrtstoletím zemřel v Mosk-

vě jeden z nejlepších českosloven-

ských šachistů všech dob, velmistr 

Salomon Flohr (1908–1983).
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