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Viktor Láznička (2636) se díky šesti 

výhrám v úvodních šesti kolech stal 

samostatným vítězem osmatřicáté-

ho ročníku prestižního amerického 

otevřeného turnaje, jehož hostitelem 

bylo od 29. června do 5. července 

město Philadelphia. Sedm a půl bodu 

z devíti partií přineslo našemu repre-

zentantovi také prémii 17 413 americ-

kých dolarů. Lázničku bodově násle-

dovala trojice velmistrů, z nichž nej-

šťastnější byli Ind Pentala Harikrišna 

(2660) a Izraelec Ilja Smirin (2634). 

„Vždy, pokud je to jen trochu teore-

ticky možné, jedu na turnaj s cílem 

vyhrát,“ řekl Šachovému týdeníku 

po skončení World Openu velmistr 

Láznička. Přiznal však, že tentokrát 

se jeho prvenství nezdálo příliš prav-

děpodobné. 

Pokračování na straně 10

CARLSEN MODELEM

Magnus Carlsen
foto: denimology.com

Svět módy objevil 

Magnuse Carlsena. 

Světová jednička 

se představila jako 

model na fotogra-

fi ích pořízených 

Antonem Corbij-

nem k propagaci 

značky G-Star Raw, jejíž hlavní ob-

chody jsou umístěny v New Yorku, 

Austrálii a Holandsku. Partnerkou 

byla Magnusovi představitelka ta-

jemné Elfky Elovin, herečka a mo-

delka Liv Tylerová, která zjemňuje 

Carlsenovu drsnou image. 

NORMA PRO TEREZU OLŠAROVOU
WFM Tereza Olšarová (2252) vyhrá-

la ženský velmistrovský turnaj, pořá-

daný od 3. do 11. července v chorvat-

ské Rijece. Zisk šesti a půl bodu záro-

veň znamená uhrání normy ženské 

mezinárodní mistryně. Ze druhého 

místa se s odstu-

pem jednoho bodu 

radovala ukrajinská 

velmistryně Jev-

genije Doluhano-

vová (2312). Bron-

zová medaile zů-

stává v Chorvat-

sku zásluhou domácí WGM Mirja-

ny Medičové (2262). Kompletní vý-

sledky na ofi ciální stránce turnaje: 

sah.posluh.hr

NAVARA A HAVLÍKOVÁ V ŘECKU
Plus jedna si na své konto minu-

lý týden připsal velmistr David Na-

vara (2731) při své účasti v nejvyš-

ší řecké soutěži družstev. Po úvod-

ních dvou výhrách podlehl domácí-

mu velmistru Nikolaidisovi (2493) 

a zbylé čtyři partie zremizoval. Ze 

svého ELA tím odepsal téměř deset 

bodů. 

Pokračování na straně 2

WORLD OPEN

VIKTOR LÁZNIČKA PŘEVÁLCOVAL SVĚT

BLOGY NA PRAGUECHESS.CZ

PEČETĚNÍ 
A PUTOVÁNÍ

Skvělý letní tah Soni Pertlové

První ze dvou nových blogů na 

webu Pražské šachové společ-

nosti má „na svědomí“ nejpil-

nější blogger, spisovatel Vítěz-

slav Houška. Vzpomíná na doby, 

kdy se ještě pečetilo. „Za našich 

časů to bývalo běžné jako hous-

ka na krámě, ale za nynější po-

čítačové éry to šachistům při-

padá jako zkazka z doby Marie 

Terezie,“ píše Vítězslav Houš-

ka. Autorkou druhého příspěv-

ku je jedna z našich nejlepších 

šachistek, WIM Soňa Pertlová. 

Rekapituluje své aktuální letní 

(nejen) šachové aktivity. Závě-

rečná písemka z fi nanční mate-

matiky a hned několik turnajo-

vých vystoupení, které dopro-

vázely zdravotní problémy. Po-

díváme se do Blavy či Vídně… 

A Sonino prázdninové šachové 

dobrodružství nekončí, v příš-

tím blogu máme slíbenu cestu 

za oceán.

Václav Pech
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Viktor Láznička

Tereza Olšarová

http://sah.posluh.hr/draga/rijeka/rijeka.htm
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David Navara

Bodově se v sou-

těži dařilo WFM 

Kristýně Havlíko-

vé (2299), leč ani 

šest bodů ze sed-

mi na obhajobu ra-

tingu nestačilo, po 

návratu od Středo-

zemního moře bude Kristýna o dva 

a půl bodu chudší. Kompletní vý-

sledky soutěže k dispozici na adre-

se: aethniki10.peristerichess.gr

OLYMPIÁDA POD STANY?

G. Makroupoulos

„V současné době 

v Chanty Man-

sijsku a jeho ho-

telích jednodu-

še není dostatek 

ubytovacích ka-

pacit, abychom 

mohli ubytovat 

všechny účastníky a hosty,“ kon-

statuje druhý nejvyšší funkcio-

nář FIDE Georgios Makroupou-

los. „Poprvé v historii šachových 

olympiád se turnaje zúčastní sto 

padesát zemí, což znamená více 

než dvě tisícovky lidí,“ říká Mak-

ropoulos. Slibuje však, že funkcio-

náři vše pro to, aby byla blížící se 

olympiáda tou nejlepší v dosavad-

ních dějinách.

BRNĚNSKÝ BLESK
FM Miroslav Jurka se stal hlavní 

postavou dalšího dílu nekoneč-

ného bleskového seriálu z brněn-

ského prostředí. K zisku první-

ho místa mu tentokrát ve dvaceti-

kolovém turnaji stačilo sedmnáct 

bodů, což bylo o „fous“ pomocné-

ho hodnocení lepší než zisk dru-

hého Stanislava Staňka z Pod-

hradní Lhoty. Se ztrátou dvou 

a půl bodu skončil na nejnižším 

ze stupňů vítězů hustopečský 

Jan Uhman. Kompletní výsled-

ky na webu Lokomotivy Brno: 

www.lokomotivabrno.klenot.cz

PLÁT VYHRÁL NA BOUZOVĚ

Vojtěch Plát

IM Vojtěch Plát 

(2402) se stal ví-

tězem víkendo-

vého turnaje v ra-

pid šachu, kona-

ného v Bouzově. 

V sedmikolovém 

turnaji, v němž 

o vavříny vítězů bojovalo čtyři-

asedmdesát vyznavačů králov-

ské hry, získal reprezentant Třin-

ce šest a půl bodu. Druhý skončil 

s odstupem půl bodu Milan Kot-

va (2074) z České Třebové, bronz 

bral za pět a půl bodu René Frn-

ka (2166) z Velkých Losin. Kom-

pletní výsledky turnaje jsou k na-

hlédnutí na chess-results.com

NOVÁ KNIHA
VYDANÁ PRAŽSKOU ŠACHOVOU SPOLEČNOSTÍ

BOBBY FISCHER
proti českým velmistrům

„Málokterá šachová kniha udělala tak silný dojem. 

Velmistři Hort, Kaválek i Pachman dokázali své vzpomínky 

vložit do slov s neuvěřitelnou lehkostí, tyto stránky jsem prolétl 

doslova se zatajeným dechem a všechen svět kolem mne 

jakoby přestal existovat.“

IM David Kaňovský

„Bobby Fischer je šachová báseň i pravda. Mistr mistrů světa. 

Skvělé čtení, úchvatná šachová dobrodružství, výtečná kniha.“

spisovatel Vítězslav Houška

„Šachy se s příchodem Fischera radikálně změnily 

a ani po jeho odchodu nebudou už nikdy stejné jako dříve. 

Tato kniha poskytuje čtivou formou náhled do části života 

a díla jedenáctého mistra světa. Cenná je zejména díky 

svědectvím hráčů, kteří se s Fischerem setkali osobně.“

GM David Navara

„Je to skvělý úvod do starých dobrých časů, kdy 

šachu ještě nevládly počítače, nýbrž lidské mozky.“

šachový historik Jan Kalendovský

zájemci si ji mohou objednat na adrese:

PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
cena knihy 333 Kč plus poštovné

http://aethniki10.peristerichess.gr/results.html
http://chess-results.com/tnr36032.aspx?lan=5
http://www.praguechess.cz/knihy_vydane.php
http://www.praguechess.cz/knihy_vydane.php
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České šachové léto odstartovalo 

hned několika turnaji, v nichž 

změřilo síly několik stovek vy-

znavačů královské hry. Klatovy, 

Náchod, Karviná, Vsetín a Pra-

ha – to jsou první místa, na kte-

rých byly stínány královské hla-

vy a kde slavili první vítězové.

NÁCHODSKÝ FESTIVAL
Nejlépe obsazeným turnajem byl 

osmý ročník náchodského festiva-

lu Niki Open. Na jeho startu se se-

šlo sto jedna šachistů včetně dvou 

velmistrů a osmi mezinárodních 

mistrů.

Hlavní Fide Open, jehož průměr-

ný rating deseti nejvýše posta-

vených hráčů činil úctyhodných 

2453 bodů, byl ve znamení vel-

mi vyrovnaného souboje kvarteta 

GM Vološin (2453), GM Dydyško 

(2548), IM Bernášek (2514) a IM 

Jirka (2394). O pořadí musela při 

rovnosti bodů rozhodnout až „cí-

lová fotografi e“. Ta přisoudila prv-

ní příčku pátému nasazenému, ji-

čínskému Leonidu Vološinovi. Ten 

v turnaji potvrdil svoji přísloveč-

nou neprůstřelnost, když pětkrát 

zvítězil a neprohrál jedinou par-

tii. O Vološinově prvenství rozhod-

la partie posledního kola, ve kte-

ré černými zdolal IM Lukáše Čer-

nouška. V turnaji s celkovým ce-

novým fondem 175 000 Kč tak vel-

mistr Vološin zvítězil již podruhé 

(poprvé v roce 2007). 

OPEN KARVINÁ
Číslo dvě patří podle průměrného 

ratingu první desítky karvinskému 

turnaji. Na severu Moravy zasedlo 

za šachovnice sedmdesát šest hrá-

čů, mezi nimiž byl jeden velmistr 

a šest mezinárodních mistrů. Vítě-

zem hlavního turnaje se stal díky 

sedmi získaným bodům a nejlep-

šímu pomocnému hodnocení pol-

ský FM Krzystof Bulski (2434). 

Předstihl nasazenou jedničku, 

GM Petra Hábu (2512) z Nového 

Boru a dalšího Poláka, IM Marcina 

Tazbira (2510). Ten triumfoval také 

v patnáctikolovém turnaji v bles-

kovém šachu, kde získal dvanáct 

a půl bodu. I další medailové pozi-

ce mezi blicaři patřily zástupcům 

Polska. Stříbro patřilo IM Jerzymu 

Slabemu (2489) a bronz si odnesl 

IM Krystian Kuzmicz (2417). Petru 

Hábovi očekávané prvenství utek-

lo možná i pro několik rychlých re-

míz, které „spáchal“ v posledních 

kolech.

Karvinští oproti minulým letům 

změnili turnajovou místnost: „Zů-

stali jsme na půdě Slezské univer-

sity, ale přesunuli jsme se z hlav-

ní budovy do prostor na okraji 

města,“ vysvětluje Lubomír Zim-

niok. A změnu si pochvaluje: „Hrá-

lo se i přes vysoké venkovní tep-

loty v příjemném prostředí. Loni 

jsme k zajištění snesitelných tep-

lot museli využít klimatizace, jejíž 

hluk některým účastníkům vadil.“ 

LETNÍ ŠACHOVÉ TURNAJE

VYPUKLA PRÁZNINOVÁ ŠACHOVÁ HOREČKA

Vítěz Niki Openu Leonid Vološin
Jediný velmistr Openu Karviná, Petr Hába, 
bral druhé místo.

Náchodský festival
1. GM Vološin, Leonid CZE (2453) SK Ad Jičín 7

2. GM Dydyško, Vjačeslav BLR (2548) BŠŠ Frýdek-Místek 7

3. IM Bernášek, Jan CZE (2514) ŠK Rapid Pardubice 7

4. IM Jirka, Jiří CZE (2394) TJ Bohemians Praha 7

5. IM Klíma, Lukáš CZE (2392) 1. Novoborský ŠK 7

6. IM Žilka, Štěpán CZE (2493) BŠŠ Frýdek-Místek 6,5

7. IM Petr, Martin CZE (2511) 2222 SK Polabiny 6

8. IM Černoušek, Lukáš CZE (2412) SK Rapid Pardubice 6

9. FM Teplyi, Igor DEN (2383) 6

10. FM Ponížil, Cyril CZE (2406) ŠK SK Zlín 6

Open Karviná
1. FM Bulski, Krzystof POL (2434) Hetman Katovice 7

2. GM Hába, Petr CZE (2512) 1. Novoborský ŠK 7

3. IM Tazbir, Marcin POL (2510) Jakl Karviná 7

4. IM Rojíček, Vojtěch CZE (2423) BŠŠ Frýdek-Místek 6,5

5. IM Kirejev, Alexej RUS (2355) 6,5

6. FM Dubiel, Jacek POL (2413) 6,5

7. FM Kočiščák, Jiří CZE (2278) BŠŠ Frýdek-Místek 6,5

8. IM Kuzmicz, Krystian POL (2417) MLKS Nadnarwianka Pultusk 6

9. FM Zabystrzan, Pavel CZE (2300) SK Slavia Orlová 6

10. WIM Worek, Joanna POL (2296) TŽ Třinec 6
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I on-line přenos z Karviné byl ten-

tokrát na odpovídající úrovni: „Po-

učili se z minulých chyb a přenos 

svěřili zkušeným borcům z neda-

leké Orlové.“

Určitá nespokojenost tak v Karviné 

zavládla pouze nad výsledkem do-

mácích. Nejlepší z karvinských, FM 

Jaroslav Olšar (2284), skončil s pěti 

a půl body až patnáctý. „Nedařilo se 

ani Vojtovi Zwardoňovi, který urči-

tě (a oprávněně) čekal víc než pou-

hých pět bodů. Zvláštní kapitolou 

je FM Jarda Sobek. Hrál dobré ša-

chy, takové, na jaké jsme u něj zvyk-

lí, ale po vydařené sezoně družstev 

se mu v jednotlivcích tolik nedaří,“ 

hodnotí výkony karvinských hráčů 

Zimniok. Z turnajového dění vybí-

ráme jeden půvabný fragment, kte-

rý se podařil polskému IM Tazbirovi 

v prartii s Rojíčkem:

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-˜r(
7+-+-¨l-z§-'
6§+-¨L§+Lz§&
5+-+-zP-+-%
4-z§-+-zPP+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
Pozice černého je úplně paralyzo-

vaná, není divu, že přestal pokra-

čovat ve hře a svému soupeři po-

gratuloval.

OPEN KLATOVY
Ratingovou trojkou (2330) byl 

v prvním prázdninovém týdnu tur-

naj hraný v západočeských Klato-

vech. Festival pořádaný v podhů-

ří Šumavy letos přivítal téměř dvě 

stovky šachistů ze šesti zemí svě-

ta, mezi nimiž byli tři mezinárodní 

mistři a dva mistři Fide.

Vítězem, již tradičním, se stal 

mezinárodní mistr Petr Neuman 

(2469), hájící barvy turnovské Zi-

kudy. V devíti kolech nasbíral 

sedm bodů a díky lepšímu pomoc-

nému hodnocení předstihl v zá-

věru dravě fi nišujícího IM Ivana 

Hausnera (2451), druhého nasaze-

ného hráče turnaje. Bronz si z Kla-

tov odváží do Kozolup nejlepší Zá-

padočech Jan Turner (2341), který 

lepším bucholzem předstihl vršo-

vického Davida Kubečku (2291). 

Vítězem vyrovnaného openu B 

se stal se sedmi body Vojtěch Rut 

(1974) z pražského Vyšehradu 

před Michalem Holešem (1950) 

ze Sokolova a Janem Kastnerem 

(1861) z Lysé nad Labem.

Také klatovský turnaj čekalo „stě-

hování“, byť jen přes ulici: do kul-

turního domu Družba. „Ten roz-

hodně nabídl účastníkům pří-

jemnější prostředí pro hru,“ řekl 

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

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

z nejdůležitějších 
světových i domácích 
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 600 Kč
Open Klatovy

1. IM Neuman, Petr CZE (2469) ŠK Zikuda Turnov 7

2. IM Hausner, Ivan CZE (2451) ŠK Mahrla Praha 7

3. Turner, Jan CZE (2342) Šakal Kozolupy 6,5

4. FM Kubečka, David CZE (2291) Sokol Praha-Vršovice 6,5

5. Svoboda, Václav CZE (2278) ŠK OAZA Praha 6

6. Quinn, Rory IRL (2041) Ennis Chess Club 6

7. Erneker, Josef CZE (2298) TJ Bohemians Praha 6

8. Kopta, Pavel CZE (2268) Sokol Praha-Kobylisy 6

9. Mlénský, Dalibor CZE (2137) ŠK Hustopeče 6

10. Hlaváč, Rudolf CZE (2094) Baník HEXION Sokolov 6

Vítěz Openu Klatovy Petr Neuman
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Šachovému týdeníku novoborský 

Petr Boleslav. Bolek také vyzdvihl 

práci organizátorů: „Nejenom skvě-

le vedou samotný open, ale během 

týdne připravují velký počet dopro-

vodných akcí (stolní tenis, fotbálek, 

beach volejbal atd.).“ Z klatovské-

ho turnaje jsme okomentovali par-

tii bronzového Jana Turnera.

JAN TURNER (2342) 
– RADOMÍR VACEK (2111)
Královská indická obrana [E92]

Open Klatovy 2010

1.Jf3 g6 2.d4 Sg7 3.c4 Jf6 4.Jc3 

0–0 5.e4 d6 6.Se2 e5 7.d5 Jan Tur-

ner neměl nikdy zálibu v supermo-

derních variantách a ani tentokrát 

si ke zteči záludných královsko-in-

dických hradeb nevybírá žádný 

z frekventovaných útočných způ-

sobů. Petrosjanův systém používal 

v mládí často Vladimir Kramnik 

a měl s ním pozoruhodné výsled-

ky. Bílý se věrný petrosjanovské 

tradici snaží zablokováním centra 

a následným výpadem černopol-

ného střelce na g5 ztížit programo-

vý postup černého f7-f5. 

7… a5 Černý volí hlavní variantu, 

s jejíž pomocí Petrosjanově systému 

čelilo mnoho udatných bojovníků. 

Zajímavým pokračováním může 

být okamžité 7… Ja6!?. Černý má 

na zmíněný výpad 8.Sg5 k dispozi-

ci reakci 8… h6 9.Sh4 g5 10.Sg3 Jxe4 

11.Jxe4 f5 s dobrou protihrou. 

8.Sg5 Ja6 Možný je i křídelní pěš-

cový nástup 8… h6 9.Sh4 g5 10.Sg3 

Jh5 11.h4 g4 12.Jh2 (12.Jd2!?) 12… 

Jxg3 13.fxg3 h5 po 14.0–0, bílí však 

zde mívají statisticky lepší výsled-

ky, čemuž se ani příliš nedivím. 

9.Jd2 De8 10.a3 Sd7 11.b3 Kh8 

12.Vb1 Jg8 13.b4 

XABCDEFGHY
8r+-+qtrnmk(
7+pzpl+pvlp'
6n+-zp-+p+&
5zp-+Pzp-vL-%
4-zPP+P+-+$
3zP-sN-+-+-#
2-+-sNLzPPzP"
1+R+QmK-+R!
xabcdefghy

Jan Turner

http://www.sachy.biz


15. ČERVENCE 2010 ROČNÍK IV. ČÍSL0 28 7

13… f6?! Možná zárodek problé-

mů černého. Vynucení ústupu bí-

lého střelce na e3 dává bílému 

šanci uchovat černopolné střelce. 

Po okamžitém 13… axb4 14.axb4 

f5 15.f3 Sh6 nemůže bílý stře-

lec ustoupit na h4, protože by se 

jeho oponent aktivizoval pomocí 

Sh6-e3 16.Sh4 (16.Sxh6 Jxh6 17.0–

0 De7 18.c5!? Danner, G. (2385) 

- Kozul, Z. (2550), Maribor 1993) 

16… Se3 17.Sf2 a černý může vy-

měnit střelce s dalším převodem 

dámy na černá pole pomocí Dd8-

b8-a7, nebo v klidu zahrát Se3-d4, 

vždy s dobrou hrou. Není zakázá-

no ani okamžité 13… f5 14.f3 Sh6 

15.Sxh6 Jxh6 16.0–0 f4 17.bxa5 Jc5 

18.Jb3 s výhodou bílého (Indjic, D. 

(2341) – Bokan, D. (2333), Sombor 

2004). 

14.Se3 axb4 15.axb4 f5 16.f3 Sh6 

17.Sf2 De7 18.g3 Přiklonil bych 

se spíše k 18.0–0, ale je to zřejmě 

otázka vkusu. Tahem v partii bílý 

prozatím neukazuje, kam a zdali 

vůbec ukryje krále. Po rošádě by 

mohlo přicházet v úvahu cosi jako 

Jf6 s dalším Vg8. 

18… Jf6 19.0–0 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+pzplwq-+p'
6n+-zp-snpvl&
5+-+Pzpp+-%
4-zPP+P+-+$
3+-sN-+PzP-#
2-+-sNLvL-zP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy
19… Df7? Chyba, která černého 

dostane do problémů. Převod čer-

né dámy na h5 je sice lákavý, ale 

bude stát příliš mnoho času. Dob-

rou pozici si mohl pravděpodob-

ně zachovat po 19… c5!? 20.bxc5 

(Po 20.dxc6 bxc6 21.b5 Jc5 černý 

asi nemá problémy.) 20… Jxc5 

21.Sxc5 dxc5 22.Vxb7 Se3+ 23.Kg2 

f4 24.g4 h5 25.h3 Je8 a černý má 

za pěšce dobrou kompenzaci. Pro 

dobrodružnější povahy je k dis-

pozici pokračování 19… Vg8 a na 

20.Dc2 může černý spustit plán 

f5-f4, Sh6-g5 a nastoupit pěšcem 

„h“ se snahou o otevření králov-

ského křídla. Po 20… Sg5 21.c5 

f4 22.g4 h5 23.c6! bxc6 24.dxc6 

Se6 (Předčasné je 24… Sxg4?! 

25.fxg4 hxg4 26.Sxa6 Vxa6 27.b5 

Va3 28.b6 a bílý se pravděpodob-

ně ubrání. ) 25.b5 (Po případném 

25.h4 přichází v úvahu oběť 25… 

Jxg4!?. Po 26.fxg4 Sxh4 27.Jd5 Dg5 

28.Dc3! Sxf2+ (28… hxg4 29.Jxf4) 

29.Vxf2 Sxd5 30.exd5 hxg4 31.Je4 

Df5 není na šachovnici zcela jas-

no.) 25… Jc5 může být pro bílého 

o něco lepší. 

20.Kg2 Jh5 Nyní už je brz-

da v podobě pokusu o blokádu 

20… c5 méně účinná. Po 21.bxc5 

Jxc5 22.Sxc5 dxc5 23.Vxb7 fxe4 

24.Jdxe4 Sh3+ 25.Kxh3 Dxb7 

26.Jxc5 by měl mít bílý v podobě 

silných centrálních pěšců dosta-

tečnou kompenzaci za obětova-

nou kvalitu. 

21.c5! 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+pzpl+q+p'
6n+-zp-+pvl&
5+-zPPzpp+n%
4-zP-+P+-+$
3+-sN-+PzP-#
2-+-sNLvLKzP"
1+R+Q+R+-!
xabcdefghy

Vítěz zlaté Prahy Vítězslav Rašík

S DÁMAMI FLIRTUJTE, 
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT 
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů 
a milovníků šachů a života 

Nejlepší český šachista David Navara

Krásná mistryně Soňa Pertlová

Velmistři Marek Vokáč a Robert Cvek

Ředitel Dopravních staveb Brno 

Vlastimil Chládek 

Mezinárodní mistr David Kaňovský

Spisovatel Vítězslav Houška

Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu 
Pražské šachové společnosti
www.praguechess.cz

http://www.praguechess.cz
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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

21… Df6? Další nepřesnost, kte-

rá již partii prakticky rozhodu-

je. Dáma z pole f6 prakticky oka-

mžitě uteče, a tak nebylo od věci 

ji postavit hned na pole e7. 

22.Jc4 Dg5 23.Kh1 De7 24.c6! 

Rozhodující a tematický postup 

bílého pěšce partii rozhoduje. 

24… bxc6 25.dxc6 Se6 26.Jd5 

Sxd5 27.exd5 e4 28.f4 Sg7 29.b5 

1–0

ZLATÁ PRAHA
Jen těsně za klatovským turna-

jem, alespoň co do průměrné-

ho ratingu, skončil mezinárod-

ní open hraný v rámci festivalu 

„Zlatá Praha“. Mezi padesáti dvě-

ma kandidáty na vítězství se nej-

lépe dařilo nejvýše nasazenému 

ostravskému IM Vítězslavu Ra-

šíkovi (2491). Ten prošel turna-

jem bez zaváhání a ztratil jediný 

bod. Stříbro si díky sedmi bodům 

odváží do jihlavského Gordicu 

Zdeněk Hába (2252), na bronzo-

vý stupínek po devátém kole vy-

stoupil IM Pavel Freisler (2327). 

V národním openu, hraném pou-

hými osmnácti šachisty pod hla-

vičkou Memoriálu Karla Průchy, 

zvítězil Jiří Halla (1904) z CAIS-

SY Úholičky před Zdeňkem Ru-

bešem (1852) z Peček a Pav-

lem Brndiarem (1734) z Viktorie 

Žižkov. 

OPEN VSETÍN
Formát svého festivalu změni-

li pro tento rok ve Vsetíně, kam 

chtěli pořadatelé snížením star-

tovného přilákat více mladých ša-

chistů. „Místo FIDE openu a ná-

rodního openu jsme letos poprvé 

zavedli pouze jediný turnaj, hra-

ný na elo FIDE,“ přibližuje změ-

ny ředitel turnaje Radek Zádrapa. 

Účast šedesáti osmi šachistů po-

važují ve Vsetíně v silné konku-

renci turnajů prvního prázdnino-

vého týdne za úspěch a potvrze-

ní správnosti změn formátu fes-

tivalu. „Účast se udržela na úrov-

ni minulých let. Turnaj pro pořa-

datele nepřinesl žádné problémy, 

či zklamání. „Věřím, že stejné je 

to i u účastníků,“ přeje si Radek 

Zádrapa.

Přesto že si ze Vsetína odvezl 

zlato zlínský šachista Petr Kout-

ný (2171), který získal osm bodů, 

jsou ve Vsetíně s výsledky domá-

cích hráčů spokojeni. „Vybojovali 

jsme díky Petru Zajíčkovi (2006) 

druhé místo a v první desítce 

byli další tři hráči, takže spokoje-

nost,“ říká Radek Zádrapa.

Václav Pech

Zlatá Praha
1. IM Rašík, Vítězslav CZE (2491) GEOFIN Ostrava 8

2. Hába, Zdeněk CZE (2252) Gordic Jihlava 7

3. IM Freisler, Pavel CZE (2327) ŠK Holdia DP Praha 6,5

4. Gregor, Jiří CZE (2243) TJ Praga Praha 6

5. IM Pinter, Erik SVK (2386) 6

6. Tuma, Jakub CZE (2320) Glaverbel Czech Teplice 6

7. Kovář, Vojtěch CZE (2344) SK Litoměřice 6

8. IM Vávra, Pavel CZE (2345) SK Litoměřice 6

9. Kohout, Vratislav CZE (2199) Sokol Praha-Vršovice 6

10. IM Přibyl, Josef CZE (2325) ŠK Holdia DP Praha 5,5

Open Vsetín
1. Koutný, Petr CZE (2171) ŠK Zlín 8

2. Zajíček, Petr CZE (2006) Zbrojovka Vsetín 7

3. Kapusta, Petr CZE (2173) ŠK Staré Město 6,5

4. Juříček, Stanislav CZE (2191) Zbrojovka Vsetín 6,5

5. FM Motúz, Karol SVK (2242) SKS Dubnica nad Váhom 6,5

6. Straděj, Vlastimil CZE (2066) Zbrojovka Vsetín 6

7. Karlík, Ondřej CZE (1984) Sokol Hošťálková 6

8. Tichý, Miroslav CZE (2066) TJ Slavia Hradec Králové 6

9. Lorenc, Tomáš CZE (2157) ŠK Karlovy Vary 6

10. Zádrapa, Radek CZE (2049) Zbrojovka Vsetín 6

http://www.praguechess.cz
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Při své první návštěvě za „velkou 

louží“ neměl totiž jasnou předsta-

vu, jak to bude v Philadelphii vy-

padat; turnaje v USA bývají spe-

cifi cké. Průběh World Openu sa-

mozřejmě hodnotí aktuální česká 

dvojka pozitivně. „Jediná – zato 

životu nebezpečná – krize přišla 

ve druhém kole, kdy jsem udělal 

v časové tísni hrubou chybu,“ říká 

Viktor. „Naštěstí soupeř neusnesl 

tíhu okamžiku a vzápětí kontroval 

ještě ošklivější chybou. Po tomto 

zmrtvýchvstání se pro mě vyvíjel 

turnaj velice hladce.“ 

 

BRYAN SMITH (2468) 
– VIKTOR LÁZNIČKA (2636) 
Sicilská obrana [B94]

World Open 2010

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

Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 Jbd7 7.f4 Db6 

8.Dd2 Dxb2 9.Vb1 Da3 10.Sxf6 

Jxf6 11.e5 dxe5 12.fxe5 Jg4 13.Jd5 

Dc5 14.Jb3 Dc6 15.Ja5 Dd7 16.Jc4 

e6 17.Jcb6 Dc6 18.Jxa8 exd5 

19.Se2 b5 20.Da5 Je3 21.Jc7+ Kd7 

22.Jxb5 Sc5 23.Jd6 Sd4 24.c4 

dxc4 25.Sf3 Jxg2+ 26.Sxg2 Dxg2 

27.Vf1 Ke6 28.Db4 Dd5 29.Jxc4 

Vd8 30.Jd2 Dxe5+ 31.Kd1 

XABCDEFGHY
8-+ltr-+-+(
7+-+-+pzpp'
6p+-+k+-+&
5+-+-wq-+-%
4-wQ-vl-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-sN-+-zP"
1+R+K+R+-!
xabcdefghy
31… f5?? To je přesně místo, o kte-

rém vyprávěl velmistr Láznička 

a které mohlo změnit výsledky tur-

naje. Černý stojí díky nekomfortní-

mu postavení bílého krále lépe, ale 

postup jeho pěšce vše kazí. Výhodu 

by černý držel například po 31… 

Dd5. 

32.Ve1! Situace se jakoby mávnu-

tím kouzelnické hůlky pana Potte-

ra mění k nepoznání, a je to naopak 

černý král, který si bude moci zana-

říkat na své útočiště. 

32… Se3 33.Db3+ Kf6 34.Vxe3 Ješ-

tě lepší by mohlo být druhé možné 

braní 34.Dxe3, ale ani tah v partii 

zdaleka nic nekazí. 

34… Dxh2 35.Dc3+ Kf7 Jinam to 

nepůjde. Na 35… Kg6 přijde drtivé 

36.Vg3+ a chce-li se černý vyhnout 

rychlému matu, bude se muset roz-

loučit se svojí dámou. 

36.Db3+ Možné bylo okamžité 

36.Kc2, ale v časové tísni se něja-

ké to neškodné opakování tahů roz-

hodně hodí. 

36… Kf6 37.Dc3+ Kf7 38.Kc2! f4 

39.Vf3? První ze dvou hrubek, kte-

ré pomohly Viktorovi vyhrát os-

matřicátý World Open. K jednodu-

ché a rychlé výhře vedlo 39.Dc7+ 

Sd7 40.Vd3+- a je možné, že by čer-

ný v partii již nepokračoval. 

39… Sf5+! Chápe se znovu nabíd-

nuté šance a při první příležitosti 

začíná otravovat soupeřova krále.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+-+-+kzpp'
6p+-+-+-+&
5+-+-+l+-%
4-+-+-zp-+$
3+-wQ-+R+-#
2P+KsN-+-wq"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
40.Kc1 Vc8? Další pochopitelná 

chyba, která vrací bílému kontrolu 

nad chodem věcí příštích. Správné 

bylo 40… Vxd2 41.Vb7+ (41.Dxd2 

Dg1+ 42.Dd1 Dxd1+ 43.Kxd1 Sxb1 

44.Vxf4+ by černý neměl prohrát.) 

41… Vd7 42.Dc4+ Ke7 43.Vxd7+ 

Kxd7 44.Dd5+ Ke7 45.De5+ Se6 

46.Vxf4 Dg1+ s velmi pravděpo-

dobným smírem. 

41.Jc4?? „Za takovej tah byste si 

měl nechat ručičky uřezat,“ ří-

kal mi kdysi při naší vzájemné 

partii jeden z historicky nejlep-

ších šachistů československé his-

torie. Stejná věta by mohla zaznít 

i v tomto okamžiku. Skok bílé-

ho jezdce zkazí jeho vůdci všech-

nu radost a byl možná příčinou 

další bezesné noci šachové histo-

rie. Po 41.Vb7+ Kf8 42.Vc7 Dg1+ 

43.Vf1 Vxc7 44.Dxc7 Dd4 45.Db8+ 

Ke7 46.Ve1+ bílý vítězí. Po tahu 

v partii naopak rychle prohrává… 

41… Dg1+ 42.Kd2 Vd8+ 43.Ke2 

Dxb1 44.Je5+ Ke6 45.Dc6+ Kxe5 

46.Dc7+ Vd6 47.Dxg7+ Kd5 0–1

Tvrdý herní systém amerických 

otevřených turnajů by podle vý-

sledku mohl našemu šachistovi 

i do budoucna vyhovovat. „Nedá 

se usuzovat z jedné zkušenos-

ti, avšak zřejmě by to tak mohlo 

být. Rozdíl je, že šachová příprava 

se minimalizuje na nulu a rozho-

duje často dobrá fyzická příprava. 

Oba tyto faktory hovoří jednoznač-

ně v můj prospěch,“ je přesvědčen 

Láznička. Ten má na svém kontě 

WORLD OPEN

VIKTOR LÁZNIČKA PŘEVÁLCOVAL SVĚT
pokračování ze strany 1

Viktor Láznička
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již otevřené turnaje prakticky po 

celém světě, a tak jsme se jej zepta-

li na hlavní odlišnosti právě skon-

čeného turnaje. „Openy v USA jsou 

kratší, tudíž je potřeba odehrát více 

dvojkol,“ začíná své srovnání Láz-

nička. „Na World Openu jsem ode-

hrál celkem čtyři dvojkola a turnaj 

tedy trval pět dnů. Loni Nakamura 

odehrál celý turnaj dokonce jen za 

tři dny a dělil první místo. Jak jsem 

již naznačil, jméno soupeře se do-

zví šachista těsně před partií, tudíž 

příprava je značně limitovaná. Vý-

znamnou změnou bylo to, že kaž-

dý šachista si musel donést vlastní 

šachy a hodiny, což jinde není běž-

né. O závěrečném ceremoniálu ani 

nemluvě, nic takového tu neznají.“ 

Už v minulém čísle jsme zmínili, že 

spolu s Viktorem se turnaje zúčast-

nili i další naši zástupci. Soňa Pert-

lová může být se 69. místem spoko-

jena, na rozdíl od Jiřího Štočka, kte-

rý skončil devadesátý čtvrtý. 

Ze svých úspěšných soubojů oko-

mentoval Viktor Láznička pro čte-

náře Šachového týdeníku partii se 

skvělým teoretikem, indickým vel-

mistrem Gangulym.

SURYA GANGULY (2672) 
– VIKTOR LÁZNIČKA (2636) 
Slovanská obrana 

Dámského gambitu [D15]

World Open 2010

Komentuje: GM Viktor Láznička

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 a6 

5.Sd2 Indická specialita. Tah vypa-

dá hloupě, ale myšlenku v pozadí 

mu nelze odepřít. Bílý vyčkává, vý-

vin královského křídla přizpůsobí 

hře černého. 

5… e6 Jinou možností je 5… g6 6.Db3 

Sg7 7.g3 s nejasnou hrou, jak hrál Čí-

ňan Wang Hao právě proti Ganguly-

mu a možné (a také nejasné) je braní 

5… dxc4 6.a4 s dalším postupem e4. 

6.g3 Po 6.c5 Jbd7 7.Dc2 e5 by mohla 

partie přejít do jedné z hlavních va-

riant Čebaněnka. 

6… dxc4 7.Sg2?! V případě 7.a4 c5 

bílý v nejlepším případě vyrovná. 

7… b5 Nyní ovšem bude bílý marně 

hledat náhradu za zdánlivě obětova-

ného pěšce. 

8.0–0 Sb7 9.a4 Se7 10.e4 V případě 

10.Je5 Dc8 stojí černý o něco lépe. 

Hru by pro černého zbytečně kom-

plikovalo 10… Dxd4 11.Sf4, vedoucí 

do nejasné pozice. 

10… Jbd7 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+l+nvlpzpp'
6p+p+psn-+&
5+p+-+-+-%
4P+pzPP+-+$
3+-sN-+NzP-#
2-zP-vL-zPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Jiřímu Štočkovi se ve Philadelphii nedařilo.

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



15. ČERVENCE 2010 ROČNÍK IV. ČÍSL0 2812

11.Dc2?! Pro bílého by bylo velmi zá-

vazné pokračování 11.e5 Jd5 12.Je4 

h6 13.g4, ale přesto tak měl pokračo-

vat, poněvadž by se hra mohla ales-

poň trochu zkomplikovat. 

11… 0–0 12.Se3 Lepší pro černého 

by bylo také 12.e5 Jd5 13.Je4 Jb4. 

12… Ve8 Černý může pomalu vylep-

šovat postaveni svých fi gur, zatímco 

bílý nemá žádný vhodný plán. 

13.Vfd1 Sf8 14.h3 Černý bude stát 

lépe také po 14.e5 Jd5 15.Jg5 g6 

16.Jce4. 

14… Dc7 15.Vac1 Vac8 

XABCDEFGHY
8-+r+rvlk+(
7+lwqn+pzpp'
6p+p+psn-+&
5+p+-+-+-%
4P+pzPP+-+$
3+-sN-vLNzPP#
2-zPQ+-zPL+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
16.h4?! Oslabení pole g4 není ro-

zumné. 

16… h6 17.h5 O výhodě černého 

není pochyb ani po 17.e5 Jd5. 

17… e5 18.dxe5 Jxe5 19.Jxe5 

Dxe5 20.Sd4 Dxh5 21.Sxf6 

XABCDEFGHY
8-+r+rvlk+(
7+l+-+pzp-'
6p+p+-vL-zp&
5+p+-+-+q%
4P+p+P+-+$
3+-sN-+-zP-#
2-zPQ+-zPL+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
21… gxf6 Zdá se, že bílý získal hru 

proti oslabenému černému krá-

li, ovšem jeho fi gury jsou vzdále-

né od královského křídla a černý 

snadno odrazí jakoukoli ofenziv-

ní vlnu. 

22.Vd7 Ve7 23.Vcd1 Vce8 24.Je2 

De5 25.Jf4 Vxd7 26.Vxd7 Sc8 

27.Vd1 Zbytek je snadný. 27.Va7 

Db8 28.Jh5 Ve6 29.Vxf7 Kxf7 30.e5 

Dxe5 a černý stojí lépe. 

27… Sg4 28.Va1 Vd8 29.axb5 

axb5 30.Va6 Sb4 0–1

Hráč našeho mistrovského celku tak 

zaznamenal po úspěchu v Hustope-

čích další výborný výsledek. Co se 

za jeho posledními úspěchy skrývá? 

„Nepochybně na to mají vliv prázd-

niny, během školy jsou výsledky 

většinou značně horší. Také nepo-

pírám, že jsem se šachu věnoval na 

přelomu května a června celkem in-

tenzivně,“ přiznává velmistr Láznič-

ka. Zároveň netají nespokojenost se 

svým aktuálním umístěním na ra-

tingovém žebříčku. „S tím skutečně 

spokojený nejsem. Ambicí zůstává 

překročit alespoň hranici 2700,“ říká 

Láznička, kterému prostředí ve Spo-

jených státech viditelně svědčí. „ Mé 

dojmy z Ameriky jsou kladné. Baví 

mě poznávat nové věci a v Americe 

jich je opravdu mnoho,“ říká.

Václav Pech

Surya Ganguly

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

SALO
FLOHR 
MĚl jsem bojovat!
Biografi e a partie Salo Flohra 

a výsledky a partie z turnaje, 

hraného na jeho počest 

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 

Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné

KNIHY MŮŽETE 
OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM

NOVÉ KNIHY 
PRAŽSKÉ 
ŠACHOVÉ 

SPOLEČNOSTI

Konečné pořadí
1. GM Láznička, Viktor CZE (2636) 7,5

2. GM Harikrišna, Pentala IND (2660) 7

3. GM Smirin, Ilja ISR (2634) 7

4. GM McShane, Luke ENG (2623) 7

5. GM Van Wely, Loek NED (2653) 6,5

6. GM Gustafsson, Jan GER (2640) 6,5

7. GM Potkin, Vladimir RUS (2634) 6,5

8. GM Lenderman, Alexandr USA (2598) 6,5

30. IM Meszároš, Michal SVK (2393) 5,5

62. IM Mačák, Štefan SVK (2411) 4

69. WIM Pertlová, Soňa CZE (2201) 4

94. GM Štoček, Jiří CZE (2593) 2,5



Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. 

svým klientům garantuje nejvyšší odbornou a profesionální úroveň 

poskytovaných právních služeb. 

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. patří mezi přední renomované advokátní kanceláře působící na českém advokátním trhu, která poskytuje 

svým klientům právní služby ve všech oblastech českého práva a práva Evropské unie, přičemž se zejména specializuje na oblast práva obchodních 

společností, práva veřejnoprávního sektoru a veřejných zakázek, práva nemovitostí, smluvní agendy, arbitráže, soudních sporů a vymáhání pohledávek. 

Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol., Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, Česká republika

tel. : (+420) 221 875 402–9 • fax: (+420) 221 875 401 • kancelar@jansta-kostka.cz • www.jansta-kostka.cz
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KALENDÁRIUM
10. – 18. 7. 2010
Banská Štiavnica (Slovensko). Mezi-

národní mistrovství Slovenské re-

publiky. Tři mezinárodní openy + bo-

hatý doprovodný program. Švýcar-

ský systém na devět kol. Tempo hry 

OPEN A: 90 minut na 40 tahů + 30 mi-

nut na dohrání s přídavkem 30 s/tah.

Milan Maroš

Tel.: 0903 882296

maros@livechess.sk

14. – 22. 7. 2010
Pardubice. ME juniorských druž-

stev. Švýcarský systém na sedm 

kol, tempo 90 minut na 40 tahů 

+ 30 minut do konce s přídavkem 

30 s/tah.

AVE-KONTAKT s.r.o.

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

15. 7. – 1. 8. 2010
Pardubice. Czech Open. 21. ročník 

tradičního festivalu šachu a her. 

Hlavní open turnaj: švýcarský sys-

tém na devět kol. Tempo 90 minut 

na 40 tahů + 30 minut do konce 

s přídavkem 30 s/tah.

AVE-KONTAKT s.r.o.

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

16. 7. 1956

Karel Hromádka

Před padesáti čtyř-

mi lety zemřel 

v Praze český ša-

chový mistr naro-

zený v Rakousku 

Karel Hromádka.

17. – 24. 7. 2010 
Praha. Mezinárodní šachová do-

volená + 8. ročník Memoriálu 

profesora Jaroslava Pelikána. Uza-

vřené turnaje na devět kol. Tempo 

120 minut na partii.

Jindra Kollerová

Tel.: 777677899

jindra.kollerova@mybox.cz

17. – 25. 7. 2010
Kecskeméth (Maďarsko). Caissa 

IM + rating tournament. Uzavře-

né turnaje na devět kol s možností 

zisku titulu mezinárodního mistra. 

Tamás Erdélyi

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

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

17. – 25. 7. 2010
Varšava (Polsko). Festival Migue-

la Najdorfa. Švýcarský systém 

na devět kol. Tempo 90 minut na 

40 tahů + 30 minut na dohrání 

s přídavkem 30 s/tah.

Warsaw Chess Foundation

Tel.: +48-603-391-318

mariamacieja@o2.pl

www.poloniachess.pl

18. 7. 1983

Salomon Flohr

V Moskvě umí-

rá jeden z nejlep-

ších světových 

p ře d vá l e č n ý c h 

šachistů a záro-

veň také možná 

nejlepší český ša-

chista všech dob, 

velmistr Salomon Flohr.

20. – 25. 7. 2010
Eger (Maďarsko). FIDE open. Švýcar-

ský systém na sedm kol. Tempo 90 mi-

nut na partii s přídavkem 30 s/tah.

Ferenc Rauch

rauch@freemail.hu

agriasakk.eurochess.hu 

22. – 25. 7. 2010
Györ (Maďarsko). FIDE open. Švý-

carský systém na sedm kol. Tem-

po 90 minut na partii s přídavkem 

30 s/tah.

Szimultán Sakkegyesület

Tel.: +36703806882

szimultanse@gmail.com

dodicsek.unsoft.hu

23. 7. 1976

Judita Polgárová

Před čtyřiatřice-

ti lety se na rodila 

nejlepší současná 

světová šachistka, 

velmistryně Judi-

ta Polgárová.

25.7. – 1.8. 2010
Bojnice (Slovensko). Uzavřený IM 

turnaj a mezinárodní open. De-

vět kol, tempo 90 minut na 40 tahů 

+ 30 minut na dohrání s přídavkem 

30 s/tah. 

Martin Dobrotka

Tel.: +421 905 360 654, 

dobrotka@sachprievidza.sk 

27. 7. 1904
V ruské Lubně se narodi-

la mistryně světa v šachu z let 

1950-1953 velmistryně Ludmila 

Ruděnková. 

30. 7. – 1.8. 2010
Szombathely (Maďarsko). Sa-

varia Summer International 

Chess Festival. Švýcarský sys-

tém na devět kol. Tempo 60 mi-

nut na partii.

Tel.: +36-70/200-4233

attila_csonka@hotmail.com

sakk.savaria.hu
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