
25. ČERVNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 26 1

AUTO? ČERNÉ NEBO BÍLÉ!

Natalia Žukovová 
Spojení králov-

ské hry a krá-

lovsky krásných 

aut využila pro 

prezentaci svých 

nových výrob-

ků na Ukrajině 

německá společ-

nost Mercedes Benz. Ta předsta-

vila v Kyjevě několik automobilů 

v černobílých barvách rozestavě-

ných na parkovací ploše laděné 

do stejných barevných odstínů. 

Spojení šachové a průmyslové 

inteligence pomáhala spolu uvá-

dět mezinárodní mistryně Nata-

lia Žukovová, která byla původně 

pozvána pouze jako host. Krása 

automobilů ji ale podle očitých 

svědků tak očarovala, že se sama 

zapojila do moderování celé 

akce. Fotografi e z prezentace 

a následné simultánky na adrese: 

www.facebook.com

TITUL PRO IM VAVRÁKA

Peter Vavrák  
Mistrem Sloven-

ska v bleskovém 

šachu se v turna-

ji hraném v rámci 

šachového festiva-

lu v Banské Štiav-

nici stal meziná-

rodní mistr Pe-

ter Vavrák (2475). Ve třinácti tur-

najových kolech si na svoje konto 

připsal jedenáct bodů a druhého 

v pořadí, českého velmistra Vikto-

ra Lázničku (2617) předstihl o půl 

bodu. Bronzovou medaili získal 

mezi sto dvanácti zúčastněnými 

hráči maďarský mezinárodní mis-

tr Albert Bokros (2501). Kompletní 

výsledky turnaje jsou k dispozici 

na adrese: www.chess-results.com
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NEJKRÁSNĚJŠÍ VE VESMÍRU?!

A. Kostenjuková 
Každý má na 

věc jiný názor. 

Někdo prefe-

ruje bojovnice 

od domácích 

š a c h o v n i c , 

jiný zase tíhne 

k exotické krá-

se šachově nepříliš úspěšných 

účastnic šachových olympiád. 

Pokud chcete vyjádřit svůj ná-

zor na to, které ze současných 

šachistek patří křeslo šachové 

Miss, není nic jednoduššího. 

Mistryně světa Alexandra Kos-

tenjuková spustila na webu 

(facebook.com) hlasová-

ní o královnu šachové krásy 

na Zemi a přilehlém vesmíru, 

ve které si prozatím drží první 

příčku s ná-

skokem třice-

ti čtyř bodů 

před svoji 

k r a j a n k o u , 

ruskou mezi-

národní mis-

tryní Natálií 

Pogoninovou, na kterou aktu-

álně ztrácí třetí Slovenka Regi-

na Pokorná pouhých pět bodů. 

Podpoříte také svoji favoritku!?

Pořadí hráček (nad sto hlasů):
1. Kostenjuková, Alexandra 233

2. Pogoninová, Natalia 199

3. Pokorná, Regina 194

4. Caoiliová, Arianne 167

5. Mnsourová, Mariam 114

6. Tsatsašviliová, Keti 107

7. Sadčevová, Tanja 105

SAN SEBASTIAN 2009

ÚNIK NAKAMURY ZLIKVIDOVAL PONOMARJOV
Dva poločasy patří-

cí rozdílným hrdinům, 

propadák dvanáctého 

mistra světa a jedno-

značné play-off s vítěz-

stvím Američana Naka-

mury (2710), to všech-

no nabídl světovému 

šachovému království 

právě skončený turnaj 

Donostia Chess Festival 

hraný ve španělském 

San Sebastianu.

Pokračování na straně 5

Regina Pokorná

GM Hikaru Nakamura

http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=124059096284&h=oR9hC&u=BSkz5&ref=mf
http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=111655827580&h=JtpVL&u=cNL51&ref=nf
http://chess-results.com/tnr23801.aspx?lan=1
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MARKOŠ STŘÍBRNÝ

Ján Markoš  
Slovenský vel-

mistr Ján Mar-

koš (2555) získal 

v historicky již sto 

šestnáctém pokra-

čování přeboru 

Skotska hraném 

v Edinburghu 

stříbrnou medaili. V devíti kolech 

získal na svých soupeřích sedm 

bodů a lepší pomocné hodnoce-

ní jej postavilo na druhou příčku 

před velmistra Marka Hebdena 

(2468). Ještě o půl bodu více než 

slovenský reprezentant získal ví-

těz turnaje, ve kterém o přebor-

nický titul soutěžilo osmdesát osm 

šachistů, indický šachista Arun 

Prasad (2556). Kompletní výsled-

ky na ofi ciální stránce turnaje: 

scottishchesschampionship.com

DRUŽSTVA NA CZECH OPEN

Pavel Šimáček  
Kvarteto ve slo-

žení GM Anton 

Korobov (2623), 

GM Eldar Gasa-

nov (2536), GM 

Dmitrij Maximov 

(2485) a IM Igor 

Varitski (2359), 

hrající pod hlavičkou ruského 

Charkova, se stalo vítězem již 

tradičně prvního z turnajů hra-

ného v rámci největšího domácí-

ho festivalu CZECH OPEN 2009 

– soutěže družstev. Celek Char-

kova zvítězil ve všech svých zá-

pasech a odskočil svým nejbliž-

ším pronásledovatelům o plných 

dva a půl bodu. V turnaji hraném 

zároveň jako Mistrovství České 

republiky čtyřčlenných družstev 

obsadil druhé místo celek A64 

Grygov (IM Šimáček (2476), IM 

Biolek jun. (2361), GM Vokáč 

(2466), IM Biolek sen. (2433), 

FM Obšívač (2287)) a z bronzu 

se mohou radovat v Polabinách 

díky družstvu hrajícím v sestavě 

IM David Kaňovský (2483), IM 

Martin Petr (2478), FM Martin 

Červený (2380), FM Luboš Roško 

(2292), Michal Novotný (2300) 

a FM Aleš Jedlička (2270). Tře-

tí v rámci hodnocení domácích 

klubů pak byli reprezentanti 

královéhradecké Slavie bojující 

za své klubové barvy v sestavě 

IM Jiří Nun (2396), FM Martin 

Vacek (2319), FM Roman Prymu-

la (2309), IM Josef Nun (2302), 

Jiří Jezbera (2145) a Josef Jiru-

še (2053). Kompletní výsled-

ky k dispozici na chess-results: 

www.chess-results.com

BORIS GELFAND:

DESET 
POZORUHODNÝCH PARTIÍ

vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně 

komentovaných partií izraelsko-

běloruského šachisty Borise Gelfanda, 

doplněnou o krásný portrét tohoto 

hráče od velmistra Lubomíra Kaválka, 

si můžete objednat na dobírku 

na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM

Cena: 148 Kč plus poštovné

http://www.chess-results.com/tnr23808.aspx?art=1&lan=5&flag=30&m=-1&wi=1000
http://scottishchesschampionship.com/Home.html


Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.
Lipová 72, 251 70  Modletice
info@p-z.cz, www.p-z.cz

Kompletní řešení 
„v jednom“

Nabízíme Vám:

1.    Individuální řešení atraktivního 

financování prostřednictvím 

CAT Finance: od pronájmu přes 

financování až po leasing.

2.    Smluvní servisní služby „na 

míru“: od prohlídek přes údržbu 

až po plné servisní smlouvy.

3.    Široké možnosti zajištění a 

garantování oprav a údržby.

4.    Bonusová výbava strojů.

5.    Dodávky náhradních dílů po celé 

ČR do 48 hodin.

6.    12 hodinová pohotovostní služba.

7.    Nejlepší pokrytí území sítí 

poboček se 150 servisními 

specialisty a 70 mobilními 

servisními auty.

8.    11 půjčoven strojů The Cat 

Rental Store.

9.    Kvalifikované poradenství pro 

použití a nasazení strojů.

10.  Jedinečná nabídka servisně 

prověřených použitých strojů.

PHOENIX-ZEPPELIN
KING-SIZE-SERVICE

inzeratKSS_A4 vyska tisk.indd   1 25.10.2007   11:54:28
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CZECH OPEN 2009

FESTIVAL SLAVÍ DVACÍTKU
Pardubice již podvacáté ovlád-

lo letní šachové hemžení. Každo-

roční (nejen) šachový svátek má 

letos jubilejní punc a jeho pro-

gram tomu skutečně odpovídá. 

„V rámci letošního jubilejního 

festivalu se uskuteční přibližně 

stovka turnajů v šachách a dal-

ších hrách,“ řekl Šachovému tý-

deníku ředitel festiva-

lu Jan Mazuch potvr-

zující, že pořadatelé 

festivalů by ale nemě-

li myslet pouze na ša-

chy. „Bohatý bude 

opět doprovodný pro-

gram,“ konstatuje 

Mazuch. „Uskuteč-

ní se mimo jiné tur-

naje v malé kopané, 

bowlingu a stolním 

tenisu. Na koupališti 

uspořádáme tři veče-

ry s grilováním a hud-

bou. První se uskuteč-

nil  18. 7. další budou 

v sobotu 25. 7. a v pá-

tek 31. 7. Novinkou 

bude „Zábava a akce 

napříč staletími“, kte-

rá proběhne ve středu 

29. 7. večer na histo-

rickém Pernštýnském 

náměstí. Součástí pro-

gramu bude středo-

věká hudba, souboje 

a historické hry a hla-

volamy.“

K oslavám jubilea českého ša-

chového turnajového klenotu 

bude v průběhu festivalu pokřtě-

na i kniha mapující jeho bohatou 

historii. Jejími autory jsou velmis-

tr Sergej Movsesjan a mezinárod-

ní mistr Lukáš Klíma. „Kniha je již 

v prodeji na festivalu a lze si ji ob-

jednat i poštou,“ potvrzuje naši 

informaci Jan Mazuch a dodá-

vá, že křest knihy spojený s auto-

gramiádou obou autorů se usku-

teční v neděli 26. července ve tři 

hodiny odpoledne v pardubické 

ČEZ Aréně.

Největší domácí šachový festi-

val přidává každoročně do své-

ho programu další nová zápole-

ní, a tak se ptám Jana Mazucha 

i na novinky letošního ročníku. 

„Novinkou na CZECH OPENu je 

probíhající mistrovství Evropy 

juniorských družstev, kterého se 

zúčastní řada velmistrů a mezi-

národních mistrů,“ zahajuje výčet 

festivalových premiér turnajový 

direktor a dodává: „Zpestřením 

bude jistě mistrovství světa v Pol-

gár Superstar chess s cenovým 

fondem 100 000 Kč a na ofi ciální 

program je poprvé zařazen turnaj 

v INGOLS šachu. Vybrané partie 

z hlavního velmistrovské turna-

je PARDUBICE OPEN a turnaje 

v rapid šachu budou přenášeny 

v on-line přenosu. Turnaje z vel-

mistrovského turnaje budou navíc 

rozebírány živě IM Petrem Piskem 

a komentáře budou on-line zve-

řejňovány na Novoborském ša-

chovém serveru.“ 

Ani dvacátému ročníku turnaje se 

ale nevyhnuly problémy. „Pořá-

dání letošního ročníku 

nepochybně ovlivnila 

i probíhající fi nanční 

krize,“ potvrzuje Jan 

Mazuch naše mínění. 

„Velice obtížné bylo 

zajišťování sponzorů 

a reklam. Vše jsme se 

ale snažili zařídit tak, 

aby hráči, kromě sní-

žení cen u určitých 

turnajů, nic dalšího 

nepocítili.“ Organizač-

ní výbor také počítá 

s celkem asi o deset 

procent nižší účastí 

hráčů, než tomu bylo 

v minulých letech. 

„Přijede méně hráčů 

z Ruska, Polska a arab-

ských zemí.“ Největší-

mi hvězdami tak bu-

dou velmistři Sergej 

Movsesjan a David Na-

vara, kteří se zúčastní 

turnajů v rapidu a Fis-

cherových šachách. 

V hlavním turnaji by 

pak k největším fa-

voritům měli patřit 

velmistři Mamedov, Korobov 

a Láznička. „Chybět ale nebude 

ani dvojnásobný vítěz Vlastimil 

Babula,“ doplňuje seznam kan-

didátů na vítězství v turnaji Jan 

Mazuch a těší se také, že turnaj 

v jeho závěru navštíví předseda 

ECU Boris Kutin a generální se-

kretář ECU Horst Metzing. Festi-

valové klání bude ve Východních 

Čechách probíhat až do 2. srpna.

Václav Pech

Ředitel festivalu Jan Mazuch
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Pokud se nestanu mistrem světa já, 

pak si prozatím nedovedu představit, 

že by to dokázal jiný Američan,“ řekl 

před více než rokem velmistr Naka-

mura. V té době byl jeho rating ještě 

na hranici 2640 bodů a Hikaru byl 

jedním z hráčů širší světové špičky, 

jehož hlavní síla byla v bleskových 

partií, kde na „Chessclubu“ drtil jed-

noho soupeře za druhým. Dnes má 

již rodák z japonské Ósaky rating nad 

hranicí 2700 bodů a lehkost, s jakou 

vtrhnul do bojů v San Sebastianu, 

ohromila i jeho početné fanoušky. 

„Vítězství Nakmury je o to větší, že se 

Hikaru do Španělska dopravil přímo 

s World Openu, kde získal v sedmi 

kolech šest bodů,“ říká ruský me-

zinárodní mistr Max Notkin při ko-

mentování výsledků turnaje. Notkin 

poznamenává, že Nakamura musel 

na World Openu dát za remízu partie 

osmého a devátého kola a i tak se ješ-

tě stačil podělit o první příčku s Jev-

genijem Najerem. „V San Sebastianu 

Nakamura prokázal široký a dobře 

propracovaný repertoár v zahájení, 

výborně se mu dařilo držet na ša-

chovnici napjetí, skvělou techniku 

a také notnou dávku pragmatismu,“ 

říká ruský šachový komentátor, kte-

rý ale zároveň přiznává, že se Ame-

ričanovi jeho pragmatismus nemusel 

nakonec vyplatit. V sedmém kole 

se americký velmistr ocitl v prohra-

né věžovce proti velmistru Granda 

Zunigovi, ale jeho soupeř nakonec 

cestu k zisku celého bodu nenašel. 

Hikaru zcela ovládl první polovinu 

turnaje. Jeho čtyři a půl bodu z pěti 

partií jej vyneslo s náskokem celého 

bodu do čela turnaje a jeho soupeři 

se mu po celou dobu dívali pouze 

na záda. „Nakamura měl raketový 

nástup, hrál zajímavé šachy, s chu-

tí se pouštěl do principiálních va-

riant a měl i potřebnou dávku štěstí,“ 

hodnotí výkon vítěze velmistr Sergej 

Movsesjan, který ve svém hodnocení 

turnaje nezapomněl ani na druhého 

v pořadí, velmistra Ponomarjova. 

„Ruslan měl naopak mohutný závěr, 

kdy uplatnil zkušenosti a velmi trpě-

livě své soupeře přehrával.“ 

Mladý Ukrajinec byl v průběhu 

turnaje skutečně jediným reálným 

pronásledovatelem pozdějšího ví-

těze. Jeho stíhací závod končící 

ziskem dvou a půl bodu ve třech 

závěrečných kolech ovládl druhou 

polovinu soubojů a donesl exmis-

tra světa FIDE na cílovou pásku 

v mrtvém závodě se svým americ-

kým soupeřem. Oporou velmistra 

Ponomarjova byly především bílé 

fi gury. Těmi ve čtyřech partiích 

získal tři a půl bodu. Jednou z jeho 

obětí se stal velmistr Julio Granda 

Zuniga.

RUSLAN PONOMARJOV (2727) 
– JULIO GRANDA ZUNIGA (2647) 
San Sebastian 2009

Katalánská hra [E07]

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

5.g3 dxc4 Černý volí pravděpo-

dobně nejčastěji používané po-

kračování, ale k po něm vznikající 

pěšcové struktuře existují také sy-

metričtější alternativy. Například 

5…Se7 6.Sg2 0–0 7.0–0 Jbd7 8.b3 

b6 9.Sb2 Sa6 10.a4 dxc4 11.bxc4 

Sxc4 12.Jd2 Sa6 13.Sxc6 s ma-

lou výhodou bílého podle partie 

Korčnoj, V. (2615) – Nogueiras, J. 

(2530), Moskva 1994. Případně 

také 5…Sb4, což vyzkoušel pro-

ti současné ratingové jedničce 

Bulharovi Veselinovi Topalovovi 

v roce 1999 Francouz Jeroen Pi-

ket. Po 6.Db3 a5 7.a3 Sxc3+ 8.Dxc3 

a4 9.Sg5 Jbd7 10.e3 0–0 11.Se2 h6 

12.Sxf6 Jxf6 13.0–0 měl bílý na své 

straně určité plus. A do třetice pří-

běh o jiném pěšcovém rozložení: 

velmistr Vera pokračoval právě 

proti Ruslanu Ponomarjovovi v je-

jich duelu z roku 2002 tahem 5…

Jbd7 po 6.Sg2 b6 7.0–0 Sa6 8.cxd5 

cxd5 9.Da4 Sb7 10.Je5, ale se svo-

jí pozici rozhodně spokojený být 

nemohl. Ponomarjov, R. (2743) – 

Vera, R. (2544), Benidorm 2002. 

6.Sg2 Jbd7 7.0–0 Se7 8.e4 Logic-

ké pokračování, které je přímým 

důsledkem pátého tahu černého. 

Braním na c4 věnoval černý svému 

soupeři centrální pole a toho také 

bílý využívá. Jeho další plány bu-

dou variovat mezi nástupem svých 

pěšců v centru a útokem na krá-

lovské křídlo černého, kde mohou 

například po postupu e4-e5 chybět 

potřební obránci. 

8…0–0 9.Sf4 Da5 Snaha o udrže-

ní pěšce na c4 pomocí 9…b5 by 

se měla minout účinkem, protože 

pročištění centra a dlouhé diago-

nály by nemělo být pro bílého ne-

výhodné. Po 10.d5 cxd5 11.exd5 

exd5 12.Jxd5 Jxd5 13.Dxd5 má 

bílý lepší vyhlídky. 

SAN SEBASTIAN 2009

ÚNIK NAKAMURY ZLIKVIDOVAL PONOMARJOV
pokračování ze strany 1

Konečné pořadí:
1. Nakamura, Hikaru USA (2710) 6,5

2. Ponomarjov, Ruslan UKR (2727) 6,5

3. Svidler, Petr RUS (2739) 5,5

4. Kasimdžanov, Rustan UZB (2672) 5

5. Vallejo Pons, Francisco ESP (2693) 5

6. Movsesjan, Sergej SVK (2716) 4,5

7. Vachier-Lagrave, Maxime FRA (2703) 4,5

8. Granda Zuniga, Julio PER (2647) 3,5

9. San Segundo Carillo, Pablo ESP (2570) 2,5

10. Karpov, Anatolij RUS (2644) 1,5

GM Ruslan Ponomarjov
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10.a4 b6 Černý sice řeší vývin své-

ho bělopolného střelce, ale pro 

změnu uzavírá svoji dámu, jejíž je-

dinou pochodovou osou může být 

pátá řada. Jiné již obehrané mož-

nosti 10…Sb4 11.Dc2 h6 12.Jd2 Jb6 

13.Sc7 Je8 14.Jxc4± Sosonko, G. 

(2530) – Van der Wiel, J. (2540), 

Nizozemí 1992; 10…Vd8 11.De2 

Jb6 12.Vfd1 Sd7 13.Je5 Se8 14.Sd2 

s malou výhodou bílého viz Joba-

va, B. (2556) – Sturua, Z. (2565), 

Tbilisi 2002. 

11.De2 Ve8 Kryje možný postup 

bílého v centru prostřednictvím 

tahu d4-d5. Na okamžitý vývin bě-

lopolného střelce 11…Sa6 by mohl 

ukrajinský velmistr zahrát 12.d5!? 

s nejasnými následky. 

12.Sd2 Sb4 Vzdaluje černopolné-

ho střelce od královského křídla, 

kde by mohl v budoucnu chybět. 

Příliš se mi nepozdává počítačové 

12…Da6, protože nejsilnější černá 

fi gura nepůsobí v rohu šachovnice 

zrovna nijak impozantně a v pří-

padě rozvíjení bílé iniciativy proti 

jejímu životnímu druhovi na opač-

né straně šachovnice by jen těžko 

mohla dělat více než jen přihlížet. 

Nápaditěji vypadá 12…Sa6 s ideou 

zahrát na 13.Jd5? vítězné 13…c3–

+, ale bílý jezdcem na d5 pochopi-

telně nemusí.

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zp-+n+pzpp'
6-zpp+psn-+&
5wq-+-+-+-%
4PvlpzPP+-+$
3+-sN-+NzP-#
2-zP-vLQzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
13.e5 Mění pěšcovou strukturu 

a vyhání z královského křídla po-

sledního obránce. Karty jsou nyní 

celkem zřetelně rozdány. Velmistr 

Ponomarjov bude spoléhat na ini-

ciativu proti černému králi, kte-

rou povede převážně po černých 

polích. Ta mohou být výletem 

černého střelce na b4 oslabena, 

k čemuž Ruslan Olegovič ještě 

dopomůže nástupem svého pěš-

ce „h“ až do nejtěsnější blízkosti 

černého krále. Protihra černého by 

měla směřovat proti bílému centru 

(nabízí se postup pěšce“c“) s pří-

padnými výměnami lehkých fi gur, 

které by snížily útočný potenciál 

bílého. 

13…Jd5 14.Jg5 Jf8 Hrozilo 15. 

Dh5. Za zvážení stálo určitě také 

14…h6 nechávající pole f8 vol-

né pro případný návrat ztracené-

ho černopolného syna zpět domů. 

Jezdec z d7 by pak mohl podporo-

vat postup pěšce „c“. 

15.Jge4 Vd8 16.h4 Sb7 17.h5 

XABCDEFGHY
8r+-tr-snk+(
7zpl+-+pzpp'
6-zpp+p+-+&
5wq-+nzP-+P%
4PvlpzPN+-+$
3+-sN-+-zP-#
2-zP-vLQzPL+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
17…c5 I černý vynáší svůj hlavní 

trumf a chystá svého soupeře ales-

poň na čas zaměstnat v centru ša-

chovnice. Bílý nemá jinou mož-

nost než černého pěšce vzít. 

18.dxc5 Jd7?! Možná že se měl 

černý začít věnovat druhé části 

plánu a trochu zredukovat počet fi -

gur na šachovnici tahem 18…Jxc3 

19.Sxc3!, který ale vede k výměně 

důležitého černého černopolné-

ho střelce. Toho pak nebude moci 

černý použít k obraně černých 

polí kolem svého krále. Slabší je 

19.bxc3?!, protože ponechávající 

černému jeho střelce. Po 19…Sxc5 

20.h6 a) K výhodě bílého asi neve-

de na první pohled hezké 20.Jf6+ 

gxf6 21.Sxb7 Vab8 22.Sc6 (22.exf6 

Vxb7 23.Dg4+ Jg6 24.hxg6 hxg6 

25.Dh4 Sf8 a nebezpečný sloupec 

„h“ může černý překrýt pomo-

cí Da5-h5.) 22…f5 23.Sb5 (k cíli 

nevede ani přímočaré 23.g4 Jd7 

24.gxf5 Jxe5 25.fxe6 Jxc6 26.exf7+ 

Kxf7 27.Df3+ Kg8 28.Dxc6 Sd6) 

23…Se7, a pokud černý vysvobodí 

svoji dámu, měl by být OK. b) Bílý 

Šachový 
magazín
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■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
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■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
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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

jezdec je cennější než černý stře-

lec, jak ukazuje varianta 20.Jxc5 

Sxg2 21.Kxg2 Dxc5 s výhodou čer-

ného. 20…Se7 21.hxg7 Jg6 22.Jf6+ 

Sxf6 23.Sxb7 Dxe5! 24.Dxe5 Jxe5 

25.Sxa8 Vxa8 a bílá kvalita by ne-

měla hrát významnější roli. Vrať-

me se ale k braní střelcem… Po 19. 

Sxc3 Sxc3 20.bxc3 vznikla pro 

bílého optimální situace, ve kte-

ré zmizel černý černopolný stře-

lec, zatímco bílý jezdec na e4 zů-

stal zachován. Po 20…Jd7 21.Jf6+ 

gxf6 22.Sxb7 Jxe5 23.Sxa8 Vxa8 

24.De3± by moje sympatie patřily 

přece jenom bílé pozici.

19.h6 Jxc5 20.Dg4 g6 21.Jxd5 Pří-

stroj má sice za nejlepší pokra-

čování 21.Jd6, ale Ruslan Pono-

marjov má na věc odlišný názor. 

Chce jednoduše vyměnit ty po-

třebné fi gury a zachovat si přitom 

ty nejlepší možnosti útoku proti 

černému králi. 

21…exd5 22.Sxb4 Dxb4 23.Jd6 

Dxb2 Kromě odevzdání kvality 

na d6 pravděpodobně jediná mož-

nost černého. Po 23…Sc6 24.Dh4 

Je6 25.Jxf7! je černá pozice bezna-

dějná. 

24.Dg5 Vxd6 25.exd6 f6 Pozi-

ce, do které černý směřoval. Bílý 

má ovšem připravenou hezkou 

výmluvu.

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpl+-+-+p'
6-zp-zP-zppzP&
5+-snp+-wQ-%
4P+p+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-wq-+-zPL+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
26.Sxd5+!+- Kh8 27.Sxb7 fxg5 

28.Sxa8 Kg8 Nepomáhá ani 28…

Dd4 pro 29.Vae1+- s vyhranou po-

zicí bílého. 

29.Vad1 1–0

Třetí v pořadí, nejvýše nasazený 

hráč turnaje, velmistr Petr Svidler 

(2739), odehrál jako vždy spoleh-

livě, bez jediné porážky. Klenotem 

turnaje byla jeho výhra černými 

fi gurami nad Francouzem Vachie-

rem-Lagravem v ostrém Marshal-

lově útoku.

MAXIME VACHIER LAGRAVE (2703)
– PETR SVIDLER (2739) 
San Sebastian 2009

Španělská hra [C89]

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

Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 

8.c3 d5 9.exd5 Jxd5 10.Jxe5 Jxe5 

11.Vxe5 c6 12.d4 Sd6 13.Ve1 

Dh4 14.g3 Dh3 15.Ve4 g5 16.Df1 

Dh5 17.Jd2 f5 18.Ve1 f4 19.Sd1 f3 

20.Je4 Sh3 21.Dd3 Vae8 22.Sd2 

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+-+-+-+p'
6p+pvl-+-+&
5+p+n+-zpq%
4-+-zPN+-+$
3+-zPQ+pzPl#
2PzP-vL-zP-zP"
1tR-+LtR-mK-!
xabcdefghy
22…Vxe4!! Zahajuje závěrečný 

ohňostroj, který zcela rozmetá 

obranné valy černého krále. Právě 

kvůli takovým rozhodným a efekt-

ním ztečím královských pevností 

hrají černí systém uvedený do pra-

xe znamenitým Američanem.

23.Dxe4 Na e4 nelze brát ani věží. 

Po 23.Vxe4? přijde 23…Sxg3! 

24.hxg3 Sg2–+ a bílý se bude mu-

set vzdát. 

23…Sxg3! 24.Sxf3 Sxh2+! 

25.Kxh2 Ani po lepším 25.Kh1 se 

bílý nemá šanci zachránit. Černý 

zahraje 25…Vxf3 26.De8+ Dxe8 

27.Vxe8+ Kf7 28.Kxh2 Kxe8 a jeho 

materiální převaha mu k výhře 

zcela jistě postačí. 

25…Sg4+ 26.Kg1 Sxf3 27.De6+ 

Kg7 28.De5+ Vf6 29.Dh2 Vh6 

0–1

Slovenský velmistr Sergej Movses-

jan neskrývá svoji nespokojenost 

s tím, jak pro něho turnaj skon-

čil. „S výsledkem moc spokojen 

nejsem,“ říká velmistr Movsesjan 
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a dodává: „Nedařilo se mi dostá-

vat zajímavé pozice a jediná vcel-

ku dobrá partie s Ponomarjovem 

skončila přehlédnutím v obou-

stranné časové tísni…“ Organi-

zátory turnaje Sergej chválí. „Or-

ganizace turnaje byla skutečně 

vynikající. Místní pořadatelé udě-

lali dle mého názoru pro pohodlí 

a spokojenost hráčů maximum. 

Jejich hlavním cílem je uspořá-

dání superturnaje v roce 2011, 

ke stému výročí prvního turnaje 

v San Sebastianu.“ O svém nej-

bližším programu má velmistr 

Movsesjan jasno. „Dnes vyrážím 

do Pardubic, kde se zúčastním 

turnaje ve Fischerových šachách 

a rapidu, 27. července odlétám 

do Mainzu, kde mě čeká stejný 

dvojboj.

Koncem záři pak hraji Chorvat-

skou ligu, následuje Evropský po-

hár. Pak začínají ligové soutěže 

a v listopadu by měl být na progra-

mu Světový Pohár v Chanty-Man-

sijsku.“

S velkou zvědavostí bylo očekáváno 

vystoupení Anatolije Karpova, kte-

rý se po letech účastnil špičkového 

uzavřeného turnaje. Jeho výkon 

však zklamal nejenom jeho přízniv-

ce, ale především samotného Ana-

tolije Jevgeněviče. „Víte, Karpov již 

doma šachy nesleduje,“ říkal mi 

v prosinci na turnaji v Mariánských 

Lázních jeho sekundant, dnes již 

zesnulý Michail Podgajec. „A proto 

využívá mě jako svého sekundanta 

a trenéra. Já sleduji varianty, které 

Anatolij Jevgeněvič hraje, a před 

turnajem mu ukážu, co se v nich 

událo nového, a společně nad tím 

strávíme nějaký čas,“ popisoval 

tehdy vzájemnou spolupráci Mi-

chail Podgajec. Je otázkou, zda 

mu při přípravě na turnaj nechyběl 

právě jeho bývalý věrný pomocník. 

Velmistr Karpov stavěl v San Sebas-

tianu dobré pozice, ale ty jej stály 

mnoho času a ten mu pak v závěru, 

kde se lámal chleba, chyběl. Jeden 

a půl bodu z devíti a poslední místo 

je pro „Tolju“ zřejmě nejhorším vý-

sledkem jeho kariéry a jako jeden 

z jeho fanoušků věřím, že se jed-

nalo pouze o výjimku. Konfronta-

ce se současným dravým mládím 

a šachem počítačového věku je pro 

šachisty jeho věku již velmi těžkou 

zkouškou.

Václav Pech

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

GM Sergej Movsesjan
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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
15. – 23. 7. 2009

Pardubice. Mistrovství Evropy junior-

ských družstev v šachu. Švýcarský 

systéme na 7 kol, tempo 90 min./

/ 40 tahů + 30 min. do konce s bonu-

sem 30 s/ tah od začátku partie.

Jan Mazuch

tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

16. 7. – 2. 8. 2009

Pardubice. Czech open. Festival 

šachových turnajů bez rozdílu ka-

tegorií i vah. Hlavní otevřený vel-

mistrovský turnaj. Švýcarský sys-

tém na 9 kol, tempo 90 min./

/ 40 tahů + 30 min. do konce s bo-

nusem 30 s/ tah od začátku partie.

Jan Mazuch

tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

18. – 25. 7. 2009

Senta. Švýcarský systém na 9 kol, 

tempo 90 min./ 40 tahů + 30 min. 

do konce s bonusem 30 s/ tah 

od začátku partie.

Szeles Ambrus

tel.: +381-(0)63-8-754-713

kajari@sksyu.net

18. – 25. 7. 2009

Mariánská u Jáchymova. Letní ša-

chový tábor – Mariánská dáma. 

Tábor je určen výhradně pro ša-

chisty ve věku 10 – 15 let všech vý-

konnostních skupin.

František Sentenský

tel.: 602 833 244

marianska@horyakola.cz

www.horyakola.cz

18. – 31. 7. 2009 

Rogaška Slatina (Slovinsko). Mis-

trovství Evropy seniorů. Švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 90 min./ 

/ 40 tahů + 30 min. do konce s bo-

nusem 30 s/ tah od začátku partie.

Georg Mohr

tel.: +386 40 834 432

georg_mohr@t-2.net

18. – 31. 7. 2009

Biel (Švýcarsko). Biel Internatio-

nal Chess Festival. Uzavřený vel-

mistrovský turnaj s účastí velmis-

trů Galfanda, Morozeviče, Ivan-

čuka, Vachiera-Lagrava, Caruany 

a Alexejeva plus celá řada dalších 

turnajů.

Peter Burri 

tel.: +41 32 386 78 64

info@bielchessfestival.ch 

18. 7. 1983

V Moskvě umírá jeden z nejlep-

ších světových a československých 

šachistů historie, velmistr Salo-

mon Flohr.

23. 7. 1976

Judita Polgárová 
Narozeniny oslaví 

nejlepší šachistka 

současnosti, vel-

mistryně Judita 

Polgárová.

27. 7. 1904

Sto páté narozeniny by oslavila 

mistryně světa v šachu z let 1950-

-1953, sovětská šachistka Ludmila 

Vladimirovna Ruděnková.

1. – 15. 8. 2009

Seč. Palučinská šachová škola. Let-

ní šachový tábor. Tábor je určen pro 

chlapce a dívky ve věku 7 – 17 let. 

Ondřej Vedral

www.lips.cz

2. 8. – 9. 8. 2009

Tábor. FIDE OpenTábor. Švý-

carský systém na 9 kol, tempo 

90 min./ 40 tahů + 30 min. do kon-

ce s bonusem 30 s/ tah od začátku 

partie.

Zdeněk Havlůj

zdenek.havluj@quick.cz

sokoltabor.wz.cz

5. 8. – 13. 8. 2009

Olomouc. Olomoucké šachové 

léto. Uzavřené GM a IM turnaje 

+ FIDE Open. Švýcarský systém 

na 9 kol, tempo 90 min./ 40 tahů 

+ 30 min. do konce s bonusem 

30 s/ tah od začátku partie.

Jan Mazuch

tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

8. 8. – 15. 8. 2009

Liberec. Metalmex Open FIDE. 

Švýcarský systém na 9 kol, tempo 

90 min./ 40 tahů + 30 min. do kon-

ce s bonusem 30 s/ tah od začát-

ku partie.

Petr Jakša

desko.liberec@seznam.cz

www.metalmexopen.cz

8. 8. – 15. 8. 2009

Rakovník. 2. ročník GM turnaje 

a 21. ročník Jiráskova memori-

álu. Švýcarský systém na 9 kol, 

tempo 90 min./ 40 tahů + 30 min. 

do konce s bonusem 30 s/ tah 

od začátku partie.

Jiří Spilka

tel.: 732 965 232

9. 8. 1943

Lubomír Kaválek 
Šedesáté šesté na-

rozeniny oslaví 

pražský rodák ži-

jící ve Spojených 

Státech, velmistr, 

šachový publicista 

a komentátor Lu-

bomír Kaválek.
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