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Velmistr Robert Cvek (2473) zvítězil 

díky lepšímu pomocnému hodno-

cení v letošním ročníku otevřeného 

mezinárodního mistrovství Sloven-

ska, které se hrálo 10. – 18. červen-

ce v Banské Štiavnici. Mezi deva-

desáti pěti účastníky mistrovského 

Openu A získal vítězný novoborský 

velmistr v devíti kolech sedm bodů. 

Slovenský přebornický titul si od-

váží domů celkově třetí IM Marián 

Jurčík (2484) a ženskou šachovou 

královnou země našich východních 

sousedů se stala se stejným počtem 

získaných bodů jako vítěz turnaje 

v pořadí čtvrtá mezinárodní mistry-

ně Eva Repková (2434).

Pokračování na straně 6

POLGÁROVÁ DOPLNÍ CARLSENA

Susan Polgárová  Magnus Carlsen

Susan Polgárová se stala společně 

s Magnusem Carlsenem ofi ciál-

ní tváří podporující kandidaturu 

norského Tromso na pořádání 

41. šachové olympiády v roce 

2014. „Byla jsem se přímo v Trom-

so podívat a mohu potvrdit, že 

toto nádherné město je připrave-

no stát se důstojným hostitelem 

šachové olympiády v roce 2014.“ 

Velmistryně Polgárová nikdy ne-

prohrála na šachových olympiá-

dách, na nichž se účastnila, ani 

jedinou partii a je kromě několika 

titulů ženské mistryně světa také 

pětinásobnou olympijskou vítěz-

kou a je také historicky první že-

nou, která získala mužský velmis-

trovský titul.

ILJUMŽINOV U CÍLE

Kirsan Iljumžinov

Kalmycký guber-

nátor a současný 

prezident FIDE 

má pravděpodob-

ně blízko ke zno-

vunabytí svého 

postu. Podporu 

mu totiž vyhlási-

lo již pětasedmdesát národních 

federací, což je při prapodivném 

systému hlasování, v němž má 

hlas země se dvěma ratingovaný-

mi šachisty stejnou sílu jako na-

příklad hlas německé federace, 

velice blízko k zisku potřebných 

padesáti procent hlasů.

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

BANSKÉ ZLATO VYDOLOVAL ROBERT CVEK

CHESSLADY.COM

ŠACHOVÁ DÁMA 
MÁ NOVÉHO PÁNA

Majitelem českého šachového 

serveru chesslady.com se stala 

společnost H.S.H. Sport, která již 

řadu let provozuje několik domén 

se šachovou tématikou a také ně-

kolik kamenných a internetových 

obchodů se šachami a deskovými 

a stolními hrami. Cena transakce 

nebyla zveřejněna.

Společnost H.S.H. Sport přebírá 

od dosavadního majitele Davida 

Mrázka nejen server šachového 

zpravodajství a šachového obcho-

du, ale také velké skladové zásoby 

šachového materiálu a šachových 

knih. „Obchod na doméně chessla-

dy.com bude moci využít logistické 

zázemí naší společnosti, a zvýší se 

tak sortiment i skladová dostup-

nost produktů. Zároveň zákazníci 

chesslady.com budou moci využít 

osobní odběr objednaných pro-

duktů na prodejnách společnosti,“ 

uvedl ředitel a spolumajitel fi rmy 

H.S.H. Sport Jaromír Háněl. 

Podle informací Šachového tý-

deníku zvažuje nový majitel 

otevřít v centru Prahy novou ka-

mennou prodejnu se šachovým 

antikvariátem a dalšími potřeba-

mi pro šachisty.

Pavel Matocha

Vítěz mezinárodního mistrovství Slovenska 
GM Robert Cvek
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DORTMUND

Le Quang Liem

Na úspěch mla-

dých a porážku 

těch zkušenějších 

to prozatím vypa-

dá po odehrané 

první polovině su-

perturnaje v Dort-

mundu. Po pěti 

partiích je na čele turnaje, v němž 

více jak polovina partií skončila re-

zultativně, ukrajinský velmistr Rus-

lan Ponomarjov (2734) o půl bodu 

před vietnamským supertalentem 

a vítězem moskevského Aerofl otu Le 

Quang Liemem (2681), majícím na 

svém kontě o polovinu bodu méně, 

a Mamedjarovem. Nedaří se naopak 

zkušeným, když exmistr světa Kram-

nik (2790) má na svém kontě pouze 

padesátiprocentní zisk a jeho někdej-

ší vyzývatel v boji o titul Maďar Lékó 

(2734) společně s domácím Arkadi-

jem Naiditschem ještě o bod méně. 

Průběh turnaje lze sledovat na adrese 

www.sparkassen-chess-meeting.de

PARDUBICKÝ SVÁTEK ZAHÁJEN

David Navara

V Pardubicích byl 

zahájen jedena-

dvacátý ročník 

nejen šachového 

festivalu CZECH 

OPEN 2010. „Le-

tošní ročník fes-

tivalu doznal ně-

kolika změn. Tou největší je prav-

děpodobně změna hracích prostor. 

Nejvíce her a partií se odehraje v ČEZ 

Areně, stejně jako loni, nicméně ně-

které turnaje se přesunou do nových 

hracích prostor, a to do klimatizo-

vaného sálu KD Hrotovická,“ říká 

tisková mluvčí festivalu Kateřina 

Levínská a jako další novinky plat-

né pro letošní rok zmiňuje zařazení  

turnaje prestižní série pokerových 

turnajů UNIBET POKER FESTIVAL 

Pardubice. Pro letošní ročník došlo 

podle Levínské k dalšímu rozšíření 

počtu účastnických zemí, mezi kte-

rými nechybí ani Korea, Singapur 

nebo Katar. Hlavním turnajem fes-

tivalu, jehož hosty budou aktuálně 

šestý hráč světa Ázerbajdžánec Ma-

medjarov, Sofi a Polgárová a David 

Navara, bude velmistrovský Pardu-

bice Open, v němž prvenství obha-

juje loňský vítěz a nejvýše nasazený 

hráč turnaje, ruský velmistr Anton 

Korobov. Průběh festivalových tur-

najů je možno sledovat na adrese 

www.czechopen.net

DŮKLADNÁ PŘÍPRAVA
Slovenský šachový svaz nominoval 

složení reprezentací pro nadcháze-

jící olympiádu v Khanty-Mansijsku. 

Mužskou (ve složení: Sergej Mov-

sesian, Ján Markoš, Ľubomír Ftáčnik, 

Tomáš Petrík a Marián Jurčík) i žen-

skou (ve složení: Eva Repková, Regi-

na Pokorná, Júlia Kočetková, Alena 

Mrvová a Veronika Machalová) po-

vede s kapitánskou páskou zkušený 

velmistr Ján Plachetka. „Nominovaní 

hráči a hráčky budou hrát. Je mi líto, 

že o ‚oddych‘ požádala Zuzka Štoč-

ková, s ní by byly naše ženy velmi 

silné,“ sdělil předseda Slovenského 

šachového svazu Martin Huba. Pro 

vyladění formy  čeká reprazentanty 

v následujících dvou měsících dvou-

fázový trénink. V srpnu proběhne 

třídení trénink pod vedením Marka 

Dvoreckého a v září je připraveno 

pětidenní soustředění pro širší repre-

zentaci s Genadijem Timoščenkem.

PŘEBOR USA

Irina Krushová

Mezinárodní  mist-

ryně Irina Krusho-

vá (2476) se stala 

již potřetí přebor-

nicí Spojených Stá-

tů, když v devíti 

turnajových ko-

lech získala osm 

bodů.  O druhé místo se podělila 

spolufavoritka turnaje IM Anna Za-

tonskychová (2470) s dvaadvaceti-

letou Tatev Abmramjanovou (2310). 

Vítězná Irina Krushová byla za svůj 

výkon odměněna nejenom přebor-

nickým titulem, ale také prémií ve 

výši 16 000 USD. Kompletní pořadí 

k dispozici na ofi ciální stránce pře-

boru: saintlouischessclub.org 

KAVÁLEK V NOVÉM BORU

Lubomír Kaválek

Přípravy na nový 

extraligový roč-

ník jsou v Novém 

Boru již v plném 

proudu. Novinky 

jsou nejenom ve 

sportovním úseku, 

kdy novou posi-

lou úřadujícího mistra republiky se 

stal sekundant mistra světa Višiho 

Ananda a polská jednička Radoslaw 

Wojtašek, ale i oblasti marketingu. 

Pozvání na slavnostní otevření sezo-

ny 2010/2011 přijal velmistr Lubomír 

Kaválek, který bude mít v rámci ex-

traligového víkendu přednášku a se-

hraje s místními šachisty simultán-

ku. Součástí celé akce bude výstava 

fotografi í Vladimíra Jagra z prostředí 

šachu, kterou legenda světového ša-

chu Lubomír Kaválek při zahájení 

slavnostně otevře.  

BLOGY PRAGUECHESS.CZ

S BOBBYM O BOBBYM
„Pokud tedy čekáte duchaplnou 

úvahu na nějaké zajímavé téma, 

přepněte na jinou stránku nebo 

si raději otevřete knížku,“ radí na 

úvod svého článku o počátku ži-

vota profesionálního šachisty vel-

mistr David Navara, který je jed-

ním ze tří bloggerů, kteří obohatili 

web Pražské šachové společnosti 

v tomto týdnu o svůj příspěvek. 

Placení (a)sociálního pojištění, 

horko nemilující počítač a tvrdý 

chléb favoritů v řecké lize, to jsou 

hlavní milníky Navarova jako vždy 

milého a vtipného článku. S Bo-

bbym o Bobbym. To je první část 

(snad)fi ktivního rozhovoru ne-

jmenovaného šachisty o geniálním 

šachistovi, který přináší na svém 

blogu velmistr Robert Cvek. „Je 

však naprostý mýtus, že by Bobby 

byl nějaký nevzdělaný hlupák,“ 

říká tajemný účastník rozhovoru 

a dodává, že podobné nepravdy o 

Fischerovi rádi šířili Rusové, nebo 

závistivci z Fischerova okolí. Nava-

ra, Fischer a Lipovec? Co s Lipov-

cem?? Šachový oddíl v Lipovci je 

tématem třetího příspěvku praž-

skošachových blogů jehož auto-

rem je Vlastimil Chládek. Nevíte 

co je, kdo je, nebo kde je Lipovec? 

Tak alou na blogy a číst!

http://www.sparkassen-chess-meeting.de/2010/
http://saintlouischessclub.org/2010-us-womens-and-junior-closed-championships
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Rusové již tradičně ovládli úvod-

ní část pardubického festivalu 

CZECH OPEN 2010, když si v tur-

naji čtyřčlenných družstev, hra-

ném jako otevřené mistrovství 

České republiky pod hlavičkou 

OCÉ OPEN, odvážejí do „velké 

země“ oba nejcennější kovy.

Vítězem se stal tým hrající pod 

názvem Dněpr ve složení GM 

Kononěnko (2590), GM Maxi-

mov (2506), IM Kirejev (2355) 

a IM Varitsky (2302). Jeho hrá-

či v sedmikolovém turnaji svým 

soupeřům podlehli pouze v je-

diné partii. Z domácích celků se 

v průběhu čtyřdenních bojů nej-

více dařilo šachistům turnovské 

Zikudy, pro níž sestava GM Ftáč-

nik (2551), IM Neuman (2469), 

IM Kulhánek (2411), FM Vojta 

(2380) a IM Možný (2379) zís-

kala díky dvanácti ukořistěným 

zápasovým bodům a lepšímu 

pomocnému hodnocení domácí 

mistrovský titul. Druzí skonči-

li šachisté z Jičína a ze třetího, 

bronzového místa se mohou ra-

dovat v Hradci Králové.

„Samozřejmě je to perfektní,“ 

konstatoval po skončení turnaje 

mezinárodní mistr Petr Neuman 

a dodal: „My jsme sem přijeli vy-

hrát a jsme opravdu rádi, že se 

nám to povedlo. Nebylo to jed-

noduché a jsme spokojení,“ říká 

Neuman, přiznávající, že jeho ce-

lek měl v sedmi turnajových ko-

lech docela štěstí na los, díky ně-

muž například Turnov nenarazil 

na obhájce loňského prvenství, 

šachisty Grygova.

PAPÁČEK, ŠTĚPÁN (2301) 
– ŠIMÁČEK, PAVEL (2532)
OCÉ Open 2010 

Komentuje Štěpán Papáček

1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.Jf3 Jc6 4.g3 

d5 5.cxd5 Jxd5 6.Sg2 Jb6 7.0–0 

Se7 8.a3 a5 9.d3 0–0 10.Se3 Se6 

11.Vc1 f5 12.Ja4 e4 13.Je1 Jd5 

14.Sc5 exd3 15.Jxd3 Sf7 16.e3 Ve8 

17.Sxe7 Vxe7 18.Dc2 Vb8 19.Vfd1 

Vd7 20.Jf4

20...Jce7 

XABCDEFGHY
8-tr-wq-+k+(
7+pzprsnlzpp'
6-+-+-+-+&
5zp-+n+p+-%
4N+-+-sN-+$
3zP-+-zP-zP-#
2-zPQ+-zPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

 Po dvaceti tazích stojí na šachov-

nici pro bílého již strategicky 

vyhraná pozice. Jak je to možné? 

Kde se stala chyba? Tuto otázku 

může zodpovědět patrně jen 

černý. Já se pokusím podělit se 

se čtenáři se starostmi i radost-

mi provázejícími proces uplat-

ňování výhody. 21.Jxd5 Sxd5 

22.Jc5 Vd6 23.Sxd5+ Vxd5 Vetší 

šance dávalo Jxd5, ale černému 

se nechtělo odevzdat pěšce „bez 

boje“... Mohlo následovat např.: 

[23...Jxd5 24.Dxf5 b6 25.Je4 

Jxe3 26.Vxd6 Jxf5 27.Vxd8+ 

Vxd8 28.Vxc7±] Nyní bílý obsa-

dí sloupec a následně pak sed-

mou řadu, tak jak to učíme naše 

mladší kolegy... Samozřejmě tu 

byly i jiné tahy, které vedly k jas-

né výhodě (zde např. Je6). Tato 

OCÉ OPEN – DRUŽSTVA

TITUL PUTUJE DO TURNOVA

Titul přeborníka získal tým Zikuda Turnov. 
(Zleva) František Zikuda, Petr Neuman 
a Tomáš Vojta.
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nejednoznačnost řešení čas-

to působí problémy, nervozitu 

a časovou tíseň. 24.Vxd5 Dxd5 

25.Vd1 Df7 Černý se snaží držet 

diagonálu a2-g8, ani Dc6 však 

nedávalo více šancí, viz např. 

[25...Dc6 26.Vd7 b6 27.Vxe7 

Dxc5 28.Dxc5 bxc5 29.Vxc7 

Vxb2 30.Vxc5] 26.Vd7 Diagram 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+pzpRsnqzpp'
6-+-+-+-+&
5zp-sN-+p+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-zP-zP-#
2-zPQ+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Tah Jxb7 jsem vůbec neviděl, ke 

svému štěstí! Pozici po dalších 

dvou tazích jsem však odhadl 

přesně. Černý se dostane do smr-

telného sevření. 26...b6 27.Ja6 

Vc8 28.Jxc7 Oba jezdci jsou vá-

zaní věžemi na své dámy. Vystou-

pí-li černá dáma z vazby tahem 

Df6, umožní bílému učinit totéž 

s tempem: Db3 Kh8, Je6 atd. Pro-

to si černý ráději vytváří okénko 

pro svého krále. Ten, kdo si při 

analýze pomáhá nějakým šacho-

vým motorem, určitě ězjistí, že 

se mu bude nabízet tah h5 a dále 

např. h4. V tom je rozdíl mezi po-

čítačem a člověkem: počítač hra-

je bez nervů a stále hledá tahy, 

které jsou soupeři nejvíce nepří-

jemné. 28...h6 29.Dc3 S tímto 

tahem jsem byl velmi spokojen, 

beru černé dámě pole f6 a kromě 

prostého Dd4 hrozím i obratem 

Vxe7 s dalším Jd5 atd. Následo-

valo však překvapení: 29...Jd5 

Tento tah doprovázela nabídka 

remízy. Už dříve jsem se na po-

dobnou situaci připravil, hraji 

za družstvo a potřebujeme srov-

nat skóre. Teď však už byl zápas 

rozhodnut v náš neprospěch. 

Proč ale soupeř nabízí remízu až 

nyní? Myslí si, že bych v časové 

tísni mohl mít problémy s uplat-

ňováním pěšce po Vxf7? Zbýva-

lo mi asi 8 minut... A pak přišlo 

osvícení a po tahu: 30.Dc6... mi 

soupeř podává ruku. Byl to krás-

ný turnaj! 

1–0

Václav Pech

Konečné pořadí:
1. Dněpr 13

2. Siberia 12

3. ŠK Zikuda Turnov 12

4. AD Jičín 12

5. Slávia Hrade Králové 12

6. Kalithea 11

7. A64 Grygov 11

8. ŠK Zlín 11

9. Vyšehrad 11

www.stockmarket.cz
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„Chtěl jsem hlavně docílit dobré-

ho výsledku,“ říká velmistr Robert 

Cvek po skončení turnaje. „Posled-

ní dva turnaje se mi vůbec nepo-

vedly, pěkně jsem spadl s elem 

a byl jsem ve stavu, kdy člověk 

sám o sobě pochybuje a ptá se sám 

sebe: Umím hrát ještě šachy? To 

už opravdu hraji jen na elo 2400? 

A nebo je to jenom prostě přechod-

ný jev? Pochybnosti byly zakoře-

něny. Dva měsíce jsem nehrál váž-

nou partii. Byl to pro mě důležitý 

turnaj, takže hlavní cíl byl, si na 

tyto pochybné otázky odpovědět.“ 

Při otázce na zlomové okamžiky, 

které ovlivnily jeho umístění, uvá-

dí vítěz turnaje hned trojici partií, 

přičemž první moment je situo-

ván již do úvodní turnajové partie. 

„Dopadla dobře, byť zahájení jsem 

rozehrál mlhavě,“ vzpomíná vel-

mistr Cvek a jeho další vzpomín-

ka patří jeho neúspěšnému duelu 

o tři kola později. „Stál jsem při-

vyhraně s mezinárodním mistrem 

Könnyü, ale pak jsem se zhroutil 

a zcela zbytečně prohrál. Mimo-

chodem i proto, že jsem se ocitl 

ve strašné časové tísni, partii jsem 

prospal.“ Nezdar z kola čtvrtého 

se však Robertovi vrátil v souboji 

s nejvýše nasazeným hráčem ce-

lého turnaje, Rusem Jevgenijem 

Glejzerovem. „Udělal jsem zbyteč-

nou chybu v rovné pozici a nestál 

jsem dobře, ale dobrou obranou 

jsem docílil remízy. Pak však sou-

peř nalehl na vlastní meč, přehlídl 

po Kxf3 Dg4 mat. Počítal jenom po 

Dd1+ s remízou věčným šachem. 

Po této výhře jsem začal věřit 

v metu nejvyšší,“ přiznává velmis-

tr Cvek. Právě ruského velmistra 

však Robert velice chválí za jeho 

herní projev. „Velmistr Glejzerov 

tady předváděl opravdu krásné 

šachy! Prohrál sice dvě partie, ale 

zcela zbytečně. Jinak soupeře ma-

sakroval jako nic. Jeho partie stojí 

za přehrání i hlubší studium.“

JÁNOS KÖNNYÜ (2357) – ROBERT 
CVEK (2473) 
Banská Štiavnica 2010

Francouzská obrana [C18]

komentuje GM Robert Cvek

Je obecným zvykem posílat vy-

hrané partie, obzvláště z turnaje, 

ve kterém vyhrajete. Co takhle 

nezvyk? Prohrál jsem jednu partii 

s mladým maďarským meziná-

rodním mistrem, kterému těsně 

unikla velmistrovská norma. Tady 

je: 

1.e4 Čtvrté kolo, oba máme „tři ze 

tří“. 1...e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 

c5 5.a3 Sxc3+ 6.bxc3 Je7 7.Dg4 

0–0!? Zvažoval jsem i dlouhou ro-

šádu, ale chtěl jsem hrát solidně 

a soupeře přehrát později. 

8.Sd3 Jbc6 9.Jf3 f5 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-sn-zpp'
6-+n+p+-+&
5+-zppzPp+-%
4-+-zP-+Q+$
3zP-zPL+N+-#
2-+P+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
10.Dh5!? Tento tah se hrává 

málo. Hlavní pokračování je bra-

ní na f6 s velmi komplikovanou 

pozici. 

10...c4 Po dlouhém přemýšle-

ní. Lákalo mě i De8 či Sd7. 10...

De8? 11.Dxe8! Vxe8 12.dxc5! Jg6 

13.Sb5 Sd7 14.Sxc6 Sxc6 15.h4 

s Se3 stojí bílý jasně lépe, takže 

tah De8 jsem zavrhl. 10...Sd7!? 

11.dxc5!? Da5 (11...Dc7 12.Sf4) 

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

BANSKÉ ZLATO VYDOLOVAL ROBERT CVEK 
pokračování ze strany 1

Důležité vítězství zaznamenal v osmém kole celkový vítěz GM Robet Cvek (vlevo) nad IM 
Peterem Michalíkem.

Slovenský přeborník pro rok 2010 IM 
Marián Jurčík
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12.0–0 Dxc5 13.Se3! Dxc3 14.Sd2 

Dc5 15.Vfb1 s kompenzací bílého 

za pěšce. Už zde byla prapůvod-

ní příčina prohry. Tah c4 jsem 

zahrál snad až po půl hodině 

přemýšlení. Zcela vyhozený čas, 

který bude (samozřejmě) chybět 

později. Problém byl, že jsem byl 

v nějakém malátném stavu pře-

mýšlení a pak že jsem furt a furt 

jako blbeček u polámaného ko-

lečka počítal De8 (taková tou-

ha vyměnit dámy) a ono (světe 

div se) to furt a furt nevypadalo 

dobře... 

11.Se2 Sd7 12.h4 [12.0-0! s rov-

nou hrou.] 

12...Da5 13.Sd2 h6! Dobrý tah, 

ale zase vyhozených deset minut. 

14.Jg1! s Jh3 a Jf4. 

14...Se8 Zajímavé mohlo být dění 

po tahu 14...Da4!? 

15.Df3 Da4 16.Va2?! Na 16.Sd1 by 

mohlo následovat 16… b5 (16...

Db5 17.Sc1=) 17.Je2 a5 s myš-

lenkou postupu b4. Například 

18.Dg3 Kh8 19.Jf4 Sf7 20.Jd3!! 

b4 21.Jc5 Db5 22.a4 s výhodou 

bílého. 

16...Db5 To soupeř přehlédl. 

17.Va1 Db2 18.Vc1 

XABCDEFGHY
8r+-+ltrk+(
7zpp+-sn-zp-'
6-+n+p+-zp&
5+-+pzPp+-%
4-+pzP-+-zP$
3zP-zP-+Q+-#
2-wqPvLLzPP+"
1+-tR-mK-sNR!
xabcdefghy

18...Dxa3 Černý má pěšce více, 

stojí jasně lépe. Jakmile ujasní si-

tuaci na královském křídle, bude 

moci černá pěchota rozhodnout 

partii. 

19.Jh3 b5 20.Dg3 Po 20.0–0 Da6 

21.Dg3 Kh8 22.Jf4 Sf7 23.Va1 Db6 

s výhodou černého. Bílý může po 

Vfb1 zbrzdit černé pěšce, ale ne 

zastavit. 

20...Kh8 21.Jf4 Sf7 22.Sh5!? Sg8 

Po těžkém a hlavně dlouhém 

(zbytečném) přemýšlení 22...

Sxh5 23.Jxh5 Vf7 bylo možná 

lepší. 

23.Ke2 Bílý plánuje totální ofen-

zivu na královském křídle. 

23...Da5 24.De3 Dc7 25.g4! Ji-

nak černý zahraje a5 a b4. 

25...fxg4 26.Sxg4 Jd8 Opět po 

těžkém a dlouhém přemýšlení 

26...Dd7!? krytí dámou jsem vů-

bec neviděl. Zvažoval jsem také 

26...Vxf4!? 27.Dxf4 Jf5 28.Sxf5 

Vf8.

27.Vcg1 

XABCDEFGHY
8r+-sn-trlmk(
7zp-wq-sn-zp-'
6-+-+p+-zp&
5+p+pzP-+-%
4-+pzP-sNLzP$
3+-zP-wQ-+-#
2-+PvLKzP-+"
1+-+-+-tRR!
xabcdefghy

27...Sh7! Krásné pole, pro jinak 

pasivního francouzského střelce. 

28.Vh2 Po 28.Jxe6 Jxe6 29.Sxe6 

Jf5 30.Sxf5 Sxf5 s výhodou čer-

ného. Když se jednou francouz-

ský střelec černému rozehraje, 

pak řádí jako kuna v kurníku. 

Kolikrát černý obětuje i kvalitu 

za aktivního střelce. 

28...b4?? Zlomový moment. Měl 

jsem asi ještě pětadvacet minut, 

což není mnoho, ale ještě to není 

kritické množství ke spuštění sé-

rie hloupých tahů. Přitom tah b4 

jsem v podstatě blicnul. Diagnó-

za je jasná, neukočíroval jsem 

svoje nervy. 28...Sxc2 evidentní 

tah... 29.Vhg2 a) 29.Sh3! Se4! 

(29...Vg8 30.Vhg2 Se4 31.Vxg7!! 

to je právě klíč k černé pozici, ten-

to motiv se točí kolem celé partie 

až do konce 31...Vxg7 32.Vxg7 

Kxg7 33.Jxe6+ Jxe6 34.Dxh6+ 

Kf7 35.Sxe6+ Ke8 36.Dh8+ s ma-

tem jsem viděl; 29...Vf7!? možná 

nejsilnější) 30.f3 Sd3+ 31.Jxd3 

cxd3+ 32.Dxd3 Dc4 s malou 

výhodou černého. b) 29.Jxe6? 

Sd3+! 30.Ke1 Jxe6 31.Sxe6 Jf5 

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
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32.Sxf5 Sxf5 bílý stojí zle; 29...

Jg6 30.Jxg6+ Sxg6 černý má vý-

hodu.; 28...Jg6!? 29.Jxg6+ Sxg6 

30.Kd1 Sh7 31.Vhg2 také s výho-

dou na straně černého. 

29.Vhg2 Nyní se objevují motivy 

s Sh3 a Vxg7. 

29...Sxc2?? Nervy, nervy, nervy... 

Po b3 vzniká následující komic-

ká varianta: 29...b3! 30.Sh3 Vf7! 

31.Jxe6 (31.Vxg7 Vxg7 32.Vxg7 

Kxg7 33.Jxe6+ Jxe6 34.Dxh6+ 

Kh8–+) 31...Jxe6 32.Sxe6 b2? 

(32...Jf5! je nejsilnější, pozice 

je stále OK pro černého) 33.Sxf7 

Sxc2 34.Vxg7 Sd3+ 35.Ke1 b1D+ 

36.Sc1 Sh7 37.Dxh6 De4+ 38.Kf1 

Dd3+ 39.Kg2 Jg8 40.Vxg8+ 

Vxg8+ 41.Sxg8 Dg6+ 42.Dxg6 

Sxg6 43.Sxd5+-. 

30.Sh3 Sd3+ 30...g5 31.hxg5 Jg6 

32.Jxg6+ Sxg6 33.gxh6 Sd3+ 

34.Ke1 bxc3 35.Sxc3 Db6 36.f3±; 

30...Vg8?? nebo Vf7 právě ne-

vychází 31.Vxg7! Vxg7 32.Vxg7 

Kxg7 33.Jxe6+ Jxe6 34.Dxh6+ 

s matem 

31.Ke1 bxc3 32.Sc1 

XABCDEFGHY
8r+-sn-tr-mk(
7zp-wq-sn-zp-'
6-+-+p+-zp&
5+-+pzP-+-%
4-+pzP-sN-zP$
3+-zplwQ-+L#
2-+-+-zPR+"
1+-vL-mK-tR-!
xabcdefghy
32...Da5 S několika sekundami na 

hodinách. 

33.f3 c2+? Zde už jsem neměl čas 

33...Vg8 34.Vxg7 (34.Jh5!?) 34...

Vxg7 35.Vxg7 Kxg7 36.Jxe6+ Kf7 

37.Dxh6 Sf5 38.Sxf5 Jxf5 39.Df6+ 

Ke8 40.Dxf5 Jxe6 41.Dxe6+ Kd8 

42.Dc6 Da1 43.Dxa8+ Kc7 44.Kf2 

Dxc1 a černý se ještě drží, napří-

klad: 45.Dxa7+ Kd8 46.Db8+ Ke7 

47.Dd6+ Ke8. 

34.Kf2+- Vg8 Po 34...g5 vede k vý-

hře 35.hxg5 Jg6 36.gxh6+-. 

35.Jxd3 Jf7 36.Jc5 Jf5 37.Sxf5 

exf5 38.e6 Vae8 

XABCDEFGHY
8-+-+r+rmk(
7zp-+-+nzp-'
6-+-+P+-zp&
5wq-sNp+p+-%
4-+pzP-+-zP$
3+-+-wQP+-#
2-+p+-mKR+"
1+-vL-+-tR-!
xabcdefghy
39.Vxg7! 1–0

O slovenském přeborníkovi se roz-

hodlo až v posledním kole. Do té 

doby se na čele slovenských zá-

stupců ve startovním poli držela 

mezinárodní mistryně Eva Repko-

vá, které los přisoudil pro poslední 

souboj turnaje černé kameny a ve-

doucího velmistra Cveka. Její partie 

bezpečnostní služby 

pult centralizované ochrany

slaboproudé systémy

zpracování hotovosti

zkoušky odborné způsobilosti

facility management

Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 596 693 311 • Fax: +420 596 693 322

www.abasco.cz • info@abasco.cz

Generální ředitelství: Lighthouse, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 • reditelstvi@abasco.cz
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skončila krátkou remízou a díky vý-

hře bílými nad Jánosem Könnyü ji 

na lepší pomocné hodnocení v boji 

o titul předstihl IM Marian Jurčík. 

Nový mistr Slovenska podal v tur-

naji vyrovnaný výkon, nepodlehl 

svým devíti soupeřům ani v jediné 

partii a i přesto, že na turnaji nehrá-

la kompletní slovenská špička, je 

důstojným slovenským šachovým 

králem. „Nie je jednoduché dostať 

na MSR napríklad kompletnú prvú 

desiatku podľa ela,“ řekl Šachové-

mu týdeníku na otázku ohledně 

několika chybějících slovenských 

velmistrů pořadatel turnaje pan 

Milan Maroš. „Určite by nebolo 

fér tlačiť na Sergeja, aby hral open, 

v ktorom by si takmer ani nemohol 

zvýšiť rating. Práve naopak, keďže 

všetci jeho súperi by mali výrazne 

nižšie elo, tak by akurát riskoval 

stratu,“ říká Maroš a dodává, že se 

pokoušel dostat hráče ze sloveské-

ho TOP TEN již na přebory hrané 

jako uzavřené turnaje v letech 2006 

a 2007. „Ani raz sa to úplne nepoda-

rilo. V roku 2007 hral síce dokonca 

aj Sergej, ale chýbali zasa iní hráči.“ 

Podle pana Maroše není otevřený 

turnaj nejvhodnějším způsobem, 

jak určit nového přeborníka země, 

a osobně by preferoval spíše uza-

vřený turnaj, který ale nemá na 

Slovensku přílišnou tradici. Ale 

zároveň přidává také některé vý-

hody openu.  „Výhoda openu je sa-

mozrejme v tom, že časť účastníkov 

platí štartovné a je to teda z fi nanč-

ného hľadiska prijateľnejšie rieše-

nie. Ďalšia výhoda otvorených maj-

strovstiev je veľký počet účastníkov 

a s tým spojený rozvoj turizmu, čo 

je výhoda pre město, v ktorom sa 

šampionát usporiadava.“

Letošní ročník slovenského přebo-

ru byl svým programem mimořád-

ně nabitý. Kromě dvou otevřených 

turnajů, řešitelské soutěže, turnaje 

v bleskovém šachu, holanďanech 

a fotbalového turnaje viděla Ban-

ská Štiavnica ještě exhibiční zápas 

dvou předních světových velmistrů 

Hikaru Nakamury a Sergeje Mov-

sesjana. A že se bylo i přes opticky 

jednoznačný výsledek opravdu na 

Titul přebornice ženského mistrovství 
získala IM Eva Repková.

Stříbro si v ženském mistrovství Slovenska 
vybojovala WGM Mária Machalová.

FM Karol RückschlossMaďarský mezinárodní mistr János Könnyü

Bronz si ze svého premiérového ženského 
mistrovství Slovenska odvezla WGM Júlie 
Kočetková.

IM Peter Vavrák
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co dívat, potvrzuje také velmistr 

Cvek. „Ten zápas mě samozřejmě 

velmi zaujal,“ říká na adresu obou 

protagonistů a jejich duelu Robert 

Cvek. „Těšil jsem se na vzájemné 

měření sil ve fi scherových šachách 

a pak i v bleskovách. Všichni víme, 

jakou obrovskou šachovou silou 

vládne Sergej, ale přece jen ‚nin-

ja z USA‘ byl nebezpečnější. Jako 

mistr světa ve fi scherovkách a ne-

skutečný blicař byl favoritem. Byl 

to krásný šachový zážitek sledovat 

souboj mezi těmito velkými ša-

chisty. Škoda že těch partií neby-

lo více,“ želí společně s početnou 

skupinou nejen internetových di-

váků velmistr Cvek. 

HIKARU NAKAMURA (2729) 
– SERGEJ MOVSESJAN (2723) 
Banská Štiavnica 2010

Sicilská obrana[B81]

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 d6 6.g4 h6 7.Sg2 a6 8.h3 

Dc7 

XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7+pwq-+pzp-'
6p+-zppsn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+P+$
3+-sN-+-+P#
2PzPP+-zPL+"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
9.f4 Optimistické řešení typické 

pro amerického šachistu. Existují 

pochopitelně i méně strmé a adre-

nalinové stezky zákoutími Kereso-

va útoku. I s těmi má ale velmistr 

Movsesjan jako černý bohaté zku-

šenosti. Po vývinovém 9.Se3 zvo-

lil velmistr Movsesjan proti Petru 

Svidlerovi a Borki Predojevičovi 

pokračování 9...Jc6 10.De2 s ná-

slednou typickou sicilskou operací 

10...Jxd4 11.Sxd4 e5 a po 12.Se3 

Se6 13.0–0–0 Vc8 14.Kb1 Se7 1/2 

Svidler, P. (2727)-Movsesian, S. 

(2732)/Kallithea GRE 2008/The 

Week in Chess 729 (45) měl na své 

straně bílý přece jen asi malou vý-

hodu. viz. Predojevič, B. – Movses-

jan, S., Bosna 2008 a Svidler, P. 

– Movsesjan, S., Kallithea 2008. 

Krásných 50% dosáhl syn úřadující 
mistryně Christopher Repka

http://www.sachy.biz


Hikaru Nakamura

Předseda Slovenského šachového svazu 
Martin Huba

Sergej Movsesjan

Nakamura byl Movsesjanovou tvorbou vyloženě pobaven.

O nápadech diskutují Sergej Movsesjan, Martin Huba a Hikaru Nakamura. Fotografuje 
manažerka projektu Melita Gwerková.

MALOVANÝ ROVNÍK
Myšlenka projektu Malovaný rov-

ník spočívá ve vytvoření symbolic-

kého řetězu lidských rukou okolo 

celé zeměkoule. Cílem je podní-

tit pozitivní myšlení a přispět tak 

k vytváření světového společen-

ského vědomí, pozitivního myšle-

ní a přátelství mezi národy. Výtvar-

né akce, kterou v Banské Štiavnici 

prezentovala manažerka projektu 

Melita Gwerková, se zúčastnili 

Hikaru Nakamura, Sergej Movses-

jan, předseda šachového svazu 

Slovenské republiky Martin Huba 

a rozhodčí Rastislav Diviak a Jaro-

slav Benák.

Foto: Petr Boleslav
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9...b5 10.0–0 Velmistr Hráček 

má naopak zkušenosti s okamži-

tou prevencí postupu černého na 

dámském křídle spojenou s tahem 

10.a3. Po 10...Sb7 11.De2 Jbd7 

12.Sd2 Vc8 13.Jb3 Se7 14.0–0–0 0–0 

15.Kb1 Sa8 16.Sf3 měl bílý na své 

straně určitou výhodu, ale uplatnit 

jí v zisk celého bodu se mu ani po 

třiačtyřiceti tazích nepodařilo. viz. 

Nevednichy, V. (2558) – Hráček, 

Z. (2613), Plovdiv 2008. 

10...Sb7 

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7+lwq-+pzp-'
6p+-zppsn-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-sNPzPP+$
3+-sN-+-+P#
2PzPP+-+L+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

11.Ve1 Alternativou k tahu v par-

tii může být nyní i v dalších tazích 

okamžité pěšcové vykročení g4-g5 

s dalším záměrem pocuchání krytu 

černého vládce pošoupnutím drzé-

ho „g“ pěšáka ještě o jedno políčko 

dále. Černý ovšem zpravidla získá 

dostatečnou protihru převedením 

svých fi gur na bílými pěšci uvolně-

ná centrální pole. Černý jezdec si to 

může například namířit na pole e5 

a černopolný střelec se může poměr-

ně dobře cítit na diagonále a1–h8. Na 

okamžité 11.g5 může černý reagovat 

11...b4 12.gxf6 bxc3 13.f5 e5 14.fxg7 

Sxg7 15.f6 Sf8 16.Jf5 Vg8 s nejasnou 

hrou, v níž ani jeden z králů nemá 

svoji budoucnost zcela zajištěnou. 

11...Se7 Svým jedenáctým tahem si 

bílý vytvořil možnost zareagovat na 

píchavé 11...b4 odvážným 12.Jd5 

exd5 13.exd5+ s kompenzací v cen-

trální hře proti černému králi. 

12.a3 Po 12.g5 hxg5 13.fxg5 Jfd7 

14.g6 dá černému dostatečnou pro-

tihru tah 14...Sf6 12...Jbd7 13.Df3 

Po 13.g5 hxg5 14.fxg5 Jh5 15.g6 Je5 

16.gxf7+ Kxf7 17.Vf1+ Sf6 a černý je 

bez problémů. 

13...g5 14.f5 Po 14.fxg5 hxg5 15.Sxg5 

by mělo být pole e5 rezervované pro 

černého jezdce opět dostatečným ar-

gumentem k rovnosti šancí. 15...Vg8 

(15...0–0–0) 16.Se3 Je5. 

14...Je5 15.Df2 Dd7 16.Jf3 Vc8 

17.Jxe5 dxe5 18.Se3 

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+l+qvlp+-'
6p+-+psn-zp&
5+p+-zpPzp-%
4-+-+P+P+$
3zP-sN-vL-+P#
2-zPP+-wQL+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
18...h5!? Černý otevírá sloupec pro-

ti bílému králi a ukazuje tak své-

mu soupeři, že iluze o bezpečnosti 

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://www.praguechess.cz/knihy_vydane.php
http://www.praguechess.cz/knihy_vydane.php
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rošády zde může být velice zrádná. 

Alternativou možná mohla být pro 

sicilskou typická oběť kvality spočí-

vající v tahu 18...Vxc3!? po 19.bxc3 

Sxe4 (stravitelné pro černého bude 

asi také 19...Dc6 20.Dg3 Dxc3 s nejas-

nou hrou.) 20.Sxe4 Jxe4 21.Df3 Jxc3 

22.Da8+ Sd8 23.fxe6 fxe6 24.Dxa6 

h5 s nejasnou pozici, v níž bych asi 

dal v praktické partii, ovšem s do-

statkem času a vyrovnaným soupe-

řem, zřejmě přednost sedět za bílými 

fi gurami. 

19.Vad1 Dc7 20.Sf3 hxg4?! Snad měl 

velmistr Movsesjan zvolit 20...exf5, 

když po 21.gxf5 (Prohrává 21.exf5? 

hxg4 22.hxg4 Jxg4 23.Sxg4 pro hezké, 

i když elementární 23...Vh1#) mohl 

otevírat cesty vedoucí k pozici bílého 

krále pomocí úderu 21...g4!?, když 

po 22.hxg4 hxg4 23.Sg2 vypadá čer-

ná pozice velice sympaticky. 

21.hxg4 Sc5 22.Kg2 Ke7?! Lépe 

asi bylo zahrát 22...Sd4 s hrozbou 

zmíněného „otvíráku“ exf5, když 

na 23.Sxd4 exd4 24.Dxd4 má černý 

smrtící 24...Vh2+ 

23.Vd3 Sxe3 24.Dxe3 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-tr(
7+lwq-mkp+-'
6p+-+psn-+&
5+p+-zpPzp-%
4-+-+P+P+$
3zP-sNRwQL+-#
2-zPP+-+K+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

24...Vh4? Hezky vypadající, ale 

pravděpodobně rozhodující chy-

ba. Po správném 24...exf5 25.exf5 

(25.Jd5+ Jxd5 26.exd5 Kf6 by čer-

nému nemuselo být nebezpečné.) 

25...Sxf3+ 26.Dxf3 Vh4 27.Vxe5+ 

Kf8! (slabší je 27...Dxe5 pro 28.Ve3 

Vxg4+ s nejasnými důsledky.) 

28.Ve2 Vxg4+ s velkou a snad roz-

hodující výhodou černého. 

25.Ved1 Vch8 26.Dxg5 Vh2+ 

27.Kf1 Sc6 28.fxe6 Db6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-+-mkp+-'
6pwql+Psn-+&
5+p+-zp-wQ-%
4-+-+P+P+$
3zP-sNR+L+-#
2-zPP+-+-tr"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy
29.Vd7+!! Úder, který slovenský 

šachista přehlédl, okamžitě končí 

všechny šance černého. 29...Sxd7 

30.Jd5+ Kf8 31.Jxb6 

1–0

Kromě měření sil v obou zmí-

něných šachových disciplínách, 

v nichž zcela jasně triumfoval 

Američan, spolu velmistři sehrá-

li také partii hranou naslepo na 

„živé“ šachovnici. „Trochu som 

mal obavy predovšetkým z par-

tie so živými fi gúrkami, ktorá sa 

hrála naslepo,“ konstatuje Mi-

lan Maroš, jehož úkolem bylo 

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

Sergej Movsesian a Hikaru Nakamura hrají exhibiční partii s fi gurkami ze slonoviny.

http://www.praguechess.cz


Hikaru Nakamuru na šachového krále 
anské Štiavnice korunoval primátor města 
Pavol Balžanka.

Souboj naslepo skončil remízou a tak na řadu přišla blesková partie. Živý šach

Příprava aktérů partie naslepo živých šachů.

Živý šach

Páteční alternativní simultánka Hikaru Nakamury a Sergeje 
Movsesjana

Foto: Marian Garai
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posouvat živé fi gury na velké 

šachovnici podle toho, jaký tah 

velmistři Nakamura a Movsesjan 

zvolili a nadiktovali do mikrofo-

nu. „V búrlivej atmosfére, kde sa 

ľudia rozprávajú a tlieskajú, je 

niekedy problém správne rozu-

mieť zahlásený ťah. Tohto roku 

sa navyše prvýkrát hlásili ťahy 

v angličtine. Našťastie však nena-

stala žiadna chyba a všetko pre-

behlo v poriadku.“ Svůj postřeh 

z partií sehraných živými bojov-

níky sdělil Šachovému týdeníku 

také velmistr Cvek. „Bylo to opět 

krásný zážitek. Bylo tam hodně 

lidí, a tak byl docela problém 

něco vidět, ale naštěstí proti nám 

byla velká plachta, kde se partie 

promítala. A taky jsme viděli do 

tváře ‚ninji z USA‘. Šlo vidět, jak 

je trošku nejistý z toho všeho, 

když mu zavázali oči. Zprvu hlá-

sil tahy velmi potichu a nezřetel-

ně, ale prvním soubojem (za hla-

sitého třeskotu mečů a hlasitých 

výkřiků a pak nadšeného potles-

ku) velmi pookřál. Zvukové efek-

ty boje ho rozesmály a tahy pak 

začal sdělovat hlasitěji a za po-

moci jmen, což Sergej dělal hned 

od začátku (eva e2-e4 atd.).“

Proč padl do hledáčku pořadatelů 

právě Hiakru Nakamura, vysvětlil 

Šachovému týdeníku Milan Ma-

roš. „Hikaru bol môj spoluhráč 

z klubu Husek Viedeň, boli sme 

týždeň na Európskom klubovom 

pohári, kde sme hrali za toto 

družstvo. Práve tam sa mi ho po-

darilo predbežne ‚zlomiť‘. Svoju 

účasť však defi nitívne potvrdil až 

neskôr. Chcel sa vyhnúť situácii, 

že by dostal nejakú zaujímavú po-

nuku na superturnaj a svoju účasť 

u nás by musel zrušiť,“ říká Milan 

Maroš a připojuje i několik svých 

dojmů získaných svojí „známostí“ 

s na šachovnici často nekonform-

ním, ale vždy nekompromisním 

Američanem z japonské Ósaky. 

„Nakamuru často sledujem, ako 

blicá na serveri playchess, kde má 

tušim najvyššie elo zo všetkých 

hráčov. Bleskovky hrá naozaj fan-

tasticky, minulý rok v nich zdolal 

dokonca aj Magnusa Carlsena. Je 

samozrejme veľmi silný aj vo váž-

nych partiách. Vo Fischerovom 

šachu je dokonca majster světa,“ 

vypočítává hlavní organizátor 

slovenských přeborů přednosti 

svého amerického hosta a bývalé-

ho spoluhráče. Postupně přibližu-

je velmistra Nakamuru i po jeho 

lidské, nebo chceti-li nešachové, 

stránce. „Ako človek je veľmi ti-

chý, dá sa povedať, že je introvert. 

Keď s ním trávite čas, málokedy 

začne rozhovor on. Iba zriedka 

sa niečo opýta. Na druhej strane 

však musím povedať, že ak sa ho 

pýtate, tak Hikaru veľmi ochotne 

odpovedá. Je milý, slušný, ochot-

ný a dokonca si myslím, že aj 

nenáročný. Aspoň ja som u neho 

nepostrehol žiadne hviezdne ma-

niere. V deň jeho odchodu z USA 

mu zrušili vnútroštátnu linku, 

ktorou sa mala začať jeho cesta. 

Musel následne zmeniť aj ďalšie 

letenky a namiesto cez Londýn, 

priletel cez Brusel. Meškal 6 ho-

dín, jeho cesta zo St. Louis do 

Banskej Štiavnice trvala celkove 

16 hodín. Napriek tomu prišiel 

a to si veľmi vážim. Niektorí hráči 

by to na jeho mieste možno vzdali 

a po zrušení prvého letu by sa to 

ďalej nepokúšali riešiť.“

Celkové hodnocení festivalu 

a jeho průběhu nemůže být jiné 

než pozitivní. Přesto jsme se na 

něj pana Maroše zeptali. „Tohto 

roku sme mali mimoriadne na-

bitý program. Riešiteľská súťaž, 

bleskový turnaj, holanďany, fut-

balový turnaj, exhibícia, simul-

tánky, živý šach, atď. Počas jed-

notlivých kôl hlavných openov 

som zasa riešil administratívne 

veci, takže sa priznám, že som 

žiaľ ani veľmi nemal čas sledovať 

priebeh jednotlivých partií. Pred 

turnajom som sa trochu obával, 

že ako to kapacitne zvládneme, 

lebo hracia miestnosť bola o nie-

čo menšia ako sme mali v roku 

2007, keď hralo 225 hráčov (ďal-

ších asi 30 hráčov som vtedy 

tiež z kapacitných dôvodov už 

nemohol zobrať do turnaja). Te-

raz sa našťastie prihlásilo „iba“ 

180 hráčov a všetci sa zmesti-

li,“ komentuje duše slovenských 

přeborů z posledních let hlavní 

obavy organizátorů po organizač-

ní stránce mimořádně náročného 

GM Hikaru Nakamura

Příjemné prostředí kinosálu bylo dějištěm exhibice Hikaru Nakamury a Sergeje Movsesjana
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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

festivalu, který se připravoval 

bezmála celý rok. „Pokiaľ má byť 

turnaj kvalitne urobený, musí 

byť dostatok času na prípravu. 

Najprv je potrebné zabezpečiť 

základný balík fi nancií, aby sa 

dali aspoň zhruba naplánovať 

konkrétne veci. Ďalšie fi nancie 

sa potom dajú zháňať ešte aj po-

čas prípravy. Čo sa týka turnaja 

(resp. turnajov), tak celkový ce-

nový fond bol viac ako 8 tisíc eur. 

K tomu treba pripočítať náklady 

na rozhodcov (bolo ich 7) a ná-

klady na hráčov s titulom. Toto 

sú najväčšie položky rozpočtu. 

Výdavky s rozhodcami a titu-

lovanými hráčmi môžu byť na 

každom turnaji iné, záleží to od 

možností a cien ubytovania resp. 

stravy. Samotné openy však u nás 

neboli jedinou výraznou polož-

kou vo výdavkoch. Náročný bol 

aj program na námestí,“ říká Mi-

lan Maroš, ale konkrétní částku, 

kterou by si měl připravit jeho 

případný následovník, mající 

touhu uspořádat podobnou ša-

chovou slávu, nezmiňuje. „V ka-

ždom prípade by som sa chcel ale 

poďakovať hlavným partnerom, 

ktorí sa na podujatí podieľali. 

Sú to predovšetkým Internatio-

nal Visegrad Fund, SŠZ, US Em-

bassy, Steiger, SSE a CoraGeo,“ 

dodává s vděčností jména svých 

hlavních partnerů. 

Po zdařilém turnaji pochopitel-

ně nemůže nenásledovat otáz-

ka ohledně dalšího ročníku 

Mistrovství Slovenska. Bude opět 

spojeno se jménem pana Maro-

še? „Už v roku 2007 som vyhlásil, 

že to boli posledné majstrovstvá, 

ktoré som organizoval. Dnes by 

sme v podstate mohli povedať, že 

som nehovoril pravdu :-) Veľa ľudí 

ma dlho prehováralo, až som sa 

k tomu nechal znova „dokopať.“ 

Z uvedeného dôvodu už radšej na 

takúto otázku nebudem odpove-

dať, aj tak by to vyzeralo nedôve-

ryhodne,“ směje se Milan Maroš 

na závěr našeho rozhovoru o tur-

naji, na jehož další ročník může 

případné zájemce s čistým svědo-

mím pozvat také jeho letošní ví-

těz, který by podle vlastních slov 

nemohl hodnotit výkon pořadate-

lů jinak, než jedničkou. „Turnaj 

zvládli skvěle, zvládli skvěle i ša-

chové doprovodné šachové akce. 

Zápas Movsesian – Nakamura 

byla prostě fantastická šachová la-

hůdka a jedinečný zážitek,“ chválí 

velmistr Cvek a vzpomíná také na 

kouzlo „živých“ šachů, komen-

táře právě hraných přeborových 

partií z úst Sergeje Movsesjana 

a výborný hrací sál, ve kterém 

bylo i přes venku panující úmor-

ná horka prostředí, které Robert 

označuje dvěma písmeny: OK. 

„Mohu jen a jen doporučit všem 

se tohoto jedinečného šachového 

zážitku zúčastnit příští rok. Mi-

mochodem Bánská Štiavnica je 

pěkné historické město s velmi lá-

kavými trhy probíhajícími během 

turnaje. Taková dobrá medovina 

či vychlazená dvanáctka v dopro-

vodu s chutným trdelníkem před 

zápasem dvou supervelmistrů... 

co více si přát?“

Václav Pech

Konečné pořadí: 
1. GM Cvek, Robert CZE (2473) 7

2. IM Leniart, Arkadiusz POL (2423) 7

3. IM Jurčík, Marián SVK (2484) 7

4. IM Repková, Eva SVK (2434) 7

5. GM Glejzerov, Jevgenij RUS (2573) 6,5

6. GM Petrík, Tomáš SVK (2532) 6,5

7. Butkiewicz, Lukasz POL (2375) 6,5

8. GM Likavský, Tomáš SVK (2440) 6,5

9. IM Kantorík, Marian SVK (2379) 6,5

Organizátor šachových slavností v Banské 
Štiavnici Milan Maroš



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



22. ČERVENCE 2010 ROČNÍK IV. ČÍSL0 2918

KALENDÁRIUM
15. 7. – 1. 8. 2010
Pardubice. Czech Open 2010. 

XXI. ročník tradičního festivalu 

šachu a her. Hlavní open turnaj 

švýcarský systém na devět kol. 

Tempo hry 90 minut/40 tahů 

+ 30 minut do konce partie s pří-

davkem 30 s za každý provedený 

tah.

AVE-KONTAKT s.r.o.

Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

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

volená + XIII. ročník Memoriálu 

profesora Jaroslava Pelikána. Uza-

vřené turnaje na devět kol. Tempo 

hry 120 min. na partii.

Jindra Kollerová

U Plynárny 15, 140 00 Praha 4

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. 

Dr. Erdélyi Tamás 

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

Fax:+36-76-481-685 

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

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

la Najdorfa. Švýcarský systém na 

devět kol. Tempo hry 90 min na 

40 tahů + 30 min na dohrání partie 

s přídavkem 30 s za každý prove-

dený tah.

Warsaw Chess Foundation

Tel.: +48-603-391-318

mariamacieja@o2.pl

www.poloniachess.pl

20. – 25. 7. 2010
Eger (Maďarsko). Švýcarský sys-

tém na sedm kol. Tempo hry 

90 min na partii s přídavkem 30 s 

za každý provedený tah.

Ferenc Rauch, rauch@freemail.hu

www.agriasakk.eurochess.hu 

22. – 25. 7. 2010
Györ (Maďarsko). Švýcarský 

systém na sedm kol. Tempo hry 

90 min na partii s přídavkem 30 s 

za každý provedený tah.

Szimultán Sakkegyesület

Tel.: +36703806882

szimultanse@gmail.com

dodicsek.unsoft.hu

23. 7. 1976

Judita Polgárová

Před čtyřiatřiceti 

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 hraný 

švýcarským systémem na devět kol. 

Tempo hry 90 min/40 tahů + 30 min 

na dohrání partie s přídavkem 30 s 

za každý provedený tah. 

Martin Dobrotka

Tel.: +421 905 360 654, 

dobrotka@sachprievidza.sk 

27. 7. 1904
V ruské Lubně se narodila mistry-

ně světa v šachu z let 1950-1953 

velmistryně Ludmila Ruděnková. 

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

ria Summer International Chess 

Festival. Švýcarský systém na devět 

kol. Tempo hry 2x60 min na partii.

Haladás VSE and Zrínyi Ilona STSE

Tel.: +36-70/200-4233

attila_csonka@hotmail.com

sakk.savaria.hu

1.– 8. 8. 2010
Tábor. FIDE open Tábor 2010. Švý-

carský systém na devět kol. Tempo 

hry 120 min/40 tahů + 30min na 

dohrání partie.

Zdeněk Havlůj

Mlýnská 864, 391 01 Sezimovo Ústí

Tel.: 725550412

zdenek.havluj@quick.cz 

sokoltabor.wz.cz

4. – 12. 8. 2010
Olomouc. Olomoucké šachové léto. 

Uzavřený GM turnaj, IM turnaje 

a FIDE Open hraný švýcarským sys-

témem na devět kol. 90 min/40 tahů 

+ 30 min na dohrání partie s přídav-

kem 30 sec. za každý provedený tah. 

AVE-KONTAKT s.r.o.

Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net 

7. 8. 1955
Před padesáti pěti lety umírá ve 

věku padesáti osmi let v Praze čes-

ký šachový mistr a mezinárodní 

rozhodčí Josef Louma.

7. – 19. 8. 2010 
Budapešť (Maďarsko). First Satur-

day. Uzavřené turnaje s možností 

získat normy GM, IM a FM. Tempo 

hry 90 minut na 40 tahů, pak 30 mi-

nut na dohrání partie s přídavkem 

30 sekund za každý provedený tah. 

Laszló Nagy

Tel.:+(36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

http://www.fi rstsaturday.hu
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