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OTTO GUTDEUTSCH

Otto Gutdeutsch 
Ve věku nedo-

žitých padesáti 

osmi let zemřel 

v neděli před půl-

nocí v průběhu 

rozehraného ša-

chového turnaje 

ve slovenské Pod-

brezové mezinárodní rozhodčí 

Otto Gutdeutsch, který „odpískal“ 

velké kvantum českých a sloven-

ských turnajů. „Každý rozhodčí 

má vždy svého ‚Gijssena‘ – rád-

ce, učitele, vzor – člověka, který 

od začátku nějakým způsobem 

ovlivnil jeho rozhodcovskou ces-

tu. Já můžu říct, že já měl takové-

ho ‚tátu‘ Ottu Gutdeutsche,“ říká 

na adresu známého a oblíbeného 

rozhodčího předseda Komise roz-

hodčích Šachového svazu České 

republiky Ladislav Palovský. 

„ČERNÁ PRÁCE“

Vladimir Kramnik 
Vladimir Kramnik 

zopakoval svoji 

kritiku na adresu 

norského mladíka 

Magnuse Carlse-

na. Nepopírá Carl-

senův talent, ale 

v jeho hře vidí stále 

značné nedostatky, které mu podle 

ruského exmistra světa brání v zisku 

titulu. „Magnus se pravděpodobně 

jednou mistrem světa stane a bude 

jím možná dokonce hodně dlouho,“ 

říká velmistr Kramnik, ale jedním de-

chem dodává: „Prozatím má zjevné 

problémy se založením partie, které 

je u něho hodně lehkomyslné. Navíc 

se zdá, že nepracuje nad šachovnicí 

tak, jak by mohl a měl. I když je veli-

ce talentovaný, aby byl prvním a nej-

lepším, musí poznat, jak chutná sku-

tečná ‚černá‘ práce a šachu věnovat 

mnohem víc, než se tomu nyní děje.“ 
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TĚŽKÉ ČASY

Svetozar Gligorič

„Dnes je mnohem těžší hrát vr-

cholové šachy než v době, kdy 

jsem se v nich pohyboval já,“ 

říká jeden z nejlepších světo-

vých šachistů padesátých a še-

desátých let minulého století, 

velmistr Svetozar Gligorič zdů-

vodňující své tvrzení existencí 

internetu a všudypřítomných 

počítačů, díky nimž musí mít 

dnes šachisté neustále ty nejčer-

stvější informace o dění na šede-

sáti čtyřech polích a pravidelně 

poctivě sledovat aktuální vari-

anty v zahájení. „Hráči jsou teď 

mimořádně kvalitně připraveni 

na úkor toho, že tvůrčí aspekt 

hraje v dnešních partiích čím 

dál tím nižší roli. K tomu, abyste 

na nejvyšší úrovni vyhráli partii, 

musíte neustále přicházet s ně-

čím novým a to je dnes skutečně 

extrémně těžké.“

Velmistr Vasilij Ivančuk zazname-

nal další úspěch, když zvítězil v sil-

ně obsazeném turnaji série Grand 

Prix FIDE, který skončil v neděli 

v arménském Jermuku. Samo-

statné vítězství, osm a půl bodu 

ve třinácti kolech, ani jediná poráž-

ka a performance 2830 bodů, činí 

z ukrajinského šachisty kandidáta 

na titul kvartálního skokana, když 

si od posledního vydání ofi ciální 

ratingové listiny FIDE připsal více 

než padesát bodů a ze skromného 

postavení ve třetí desítce se po ně-

kolika špatných měsících vrací 

na aktuální devátou příčku světové-

ho žebříčku.

Pokračování na straně 9

GRAND PRIX FIDE – JERMUK

IVANČUK SKÁČE ZPĚT DO DESÍTKY

GM Vasilij Ivančuk slaví první vítězství 
v seriálu Grand Prix FIDE.
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NH TOURNAMENT
Ve vyrovnaném tónu probíhá 

v amsterodamském hotelu Krass-

nopolsky letošní ročník tradiční-

ho zápolení Mládí a Zkušeností. 

Na straně Mládí stojí v letošním 

ročníku velmistři Hikaru Naka-

mura (2701), Fabiano Caruana 

(2649), Jan Smeets (2626), Dani-

el Stellwagen NED (2619) a čín-

ská hvězdička Hou Yifan (2590). 

Na straně Zkušeností pak čelí dra-

vosti mládí celek na čele s Rusem 

Petrem Svidlerem (2726) jehož 

dalšími členu jsou Peter Heine 

Nielsen (2668), Alexander Beljav-

sky (2640), Loek van Wely (2622) 

a Ljubomir Ljubojevič (2553). 

Po čtvrtém kole je stav souboje 

vyrovnaný 10:10. Průběh turna-

je je možno sledovat na ofi ciální 

stránce: www.nhchess.com. 

NEJSILNĚJŠÍ NA SLOVENSKU

Vladimír Talla  
Po třetím kole 

nejsilnějšího ote-

vřeného turnaje 

hraného o letoš-

ních prázdninách 

na Slovensku, 

 jehož hostitelem 

je Brezová pod 

Bradlom, je na čele pětičlenná 

skupina stoprocentních šachis-

tů ve složení IM Vladimír Talla 

(2483), IM Marián Jurčík (2479), 

IM Jan Bernášek (2470), GM Mil-

ko Popčev (2459) a GM Tomáš 

Likavský (2484) následovaná po-

četnou skupinou vedenou nejvý-

še nasazenými hráči turnaje, vel-

mistry Tomášem Petríkem (2529) 

a Robertem Cvekem (2520) mající 

ztrátu půl bodu. Průběžné výsled-

ky turnaje, kterého se účastní sto 

patnáct šachistů, jsou k dispozici 

na adrese www.chess-results.com 

nebo na ofi ciální stránce turnaje: 

openbrezova.danadaipa.com

PŘEKVÁPKO VE VÍDNI 

Samy Shocker  
Egyptský meziná-

rodní mistr Samy 

Shocker (2448) 

šokoval počet-

né pole velmist-

rů, když zvítězil 

na velkém mezi-

národním openu 

hraném 15. - 23. srpna ve Vídni. 

V devíti kolech získal egyptský 

šachista osm bodů a o půl bodu 

předstihl druhé v pořadí GM Davi-

da Arutinjana (2526) a bronzové-

ho GM Gulijeva (2555). Z početné 

skupiny českých a slovenských 

šachistů se nejlépe umístil GM 

Gennadij Timoščenko (2482), je-

muž za sedm bodů náležela pátá 

příčka. Nejúspěšnějším Čechem 

byl se šesti body IM Štěpán Žilka 

a o půl bodu méně pak na turna-

ji vybojovala sestava brněnských 

hráčů ve složení FM Neklan Vy-

skočil (2347), Petr Skácelík (2269) 

a Petr Mlýnek (2205). 

JESENÍK 2009 

Jan Krejčí  
Vítězem devate-

náctého ročníku 

openu hraného 

tradičně v polo-

vině srpna v Je-

seníku se mezi 

padesáti zúčast-

něnými šachisty 

stal mezinárodní mistr Jan Krejčí 

(2453), který získal v devíti ko-

lech osm bodů. S citelným odstu-

pem za vítězem turnaje skončili se 

šesti a půl body na medailových 

pozicích polský IM Piotr Dob-

rowolski (2407) a IM Milan Ba-

bula (2285). V turnaji B byl nej-

úspěšnější Jaroslav Blahút (1892) 

před Jiřím Břízou (1971) a Pavlem 

Hlubinou (1943). Kompletní vý-

sledky obou turnajů k nahlédnutí 

na 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://openbrezova.danadaipa.com/?lg=sk&pg=start
http://chess-results.com/tnr23372.aspx?lan=4
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Velké výročí, velké oslavy spo-

jené s velkými turnaji, velkými 

osobnostmi a největší koncentra-

cí šachových mistrů světa a dal-

ších žijících legend královské 

hry. To je shrnutí dění uplynu-

lých dvou týdnů ve švýcarském 

Curychu.

O historii nestaršího šachového 

klubu světa jsme vás ve stručnos-

ti seznámili již v minulém čísle 

a v dnešním ohlédnutí se bude-

me zabývat v neděli odehraným 

turnajem mistrů světa, jehož 

svědkem byla budova curyšského 

nádraží. Pod její střechou se sešli 

současný mistr světa Viši Anand 

(2788) a jeho předchůdci Vladimir 

Kramnik (2759), Veselin Topalov 

(2813), dnes již aktivně nehrající 

fenomén konce dvacátého století 

Garri Kasparov, jeho velký soupeř 

a nejlepší šachista planety sedm-

desátých a osmdesátých let Anato-

lij Karpov (2644) a z mistrů světa 

byl k vidění také desátý v pořadí, 

Boris Spasskij. Každý ze šampionů 

sehrál simultánku a osm z nich se 

sešlo následující den k turnaji v ra-

pid šachu hraném na sedm kol.

Turnaj potvrdil současné rozvrst-

vení na čele šachového žebříčku, 

když se o medailové pozice podě-

lila současná velká trojka ve slože-

ní Vladimir Kramnik, Viši Anand 

a Veselin Topalov. Vítězem turna-

je se stal ruský velmistr Vladimir 

Kramnik, který vyhrál i klíčovou 

partii proti svému nesmiřitelnému 

rivalovi, majiteli v současnosti nej-

vyššího ratingu na světě, Veselinu 

Topalovovi. „Je to přece jenom ex-

hibice, a tak mým hlavním cílem 

bylo pobavit diváky zajímavou 

hrou a zjistit, jak na tom vlastně 

po delší herní pauze jsem,“ říka-

la s úsměvem bulharská hvězda, 

která se podle vlastních slov ještě 

nijak zvlášť nepřipravuje na blížící 

se zápas s Viši Anandem. „Nějakou 

práci jsem již udělal, ale prozatím 

není jasné ani místo, ani přesný 

termín zápasu, a tak je na pořád-

nou přípravu ještě spousta času.“ 

A ani současný mistr světa ještě 

o zápasu, v jehož sázce bude těž-

ce získaný titul, příliš neuvažuje. 

I on se přijel do Curychu hlavně 

pobavit. „Nerozlišuji, jestli se jed-

ná o turnaj v rapid šachu, nebo 

jiný turnaj, a už vůbec pro mě ne-

hraje roli, že to je jenom exhibice. 

Přece někam nejedete s tím, že 

budete hrát špatně a přitom se po-

bavíte.“ Ze všech partií sehraných 

v curyšském turnaji šampionů za-

ujala velmistra Petra Hábu nejvíce 

partie mezi exmistrem světa FIDE 

Ruslanem Ponomarjovem a domá-

cí nadějí Wernerem Hugem. 

RUSLAN PONOMARJOV (2727) 
– WERNER HUG (2453) 
Královská indická obrana [E91]

Curych 2009

Komentuje: GM Petr Hába

1.d4 Jf6 2.c4 d6 3.Jc3 g6 4.e4 Sg7 

5.Se2 0–0 6.Se3 Ja6 7.Jf3 De8 

8.Jd2 e5 9.d5 

XABCDEFGHY
8r+l+qtrk+(
7zppzp-+pvlp'
6n+-zp-snp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzP-sNLzPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

9…c5?! Uzavření centra v této po-

zici ještě nikdo nezkoušel, na této 

partii názorně uvidíme, že bloká-

da rozvazuje bílému ruce k rázné 

akci na královském křídle. Ani 

protihra spojená s postupem b7-

b5 zde nemá při uzavřeném čer-

nopolném střelci patřičný důraz. 

Dříve se hrálo např. 9…Jd7 Mrva, 

M. (2426) – Movsesjan, S. (2624) 

Kaskády 2002. Zajímavě vypadá 

pokus přibrzdit postup bílého „g“ 

pěšce tahem 9…h5!? 

10.g4! De7 11.h4 Je8 12.h5 f5? 

Standardní průlom při této struk-

tuře je v této pozici chybný, pro-

tože uvolňuje důležité centrální 

pole e4 bílým jezdcům. Jelikož 

bílé fi gury ještě nejsou zcela vyvi-

nuty, nebylo třeba podléhat panice 

z hrozícího útoku po „h“ sloupci 

a raději se postarat o vylepšení své 

pozice manévrem 12…Sf6!?, neboť 

bílý nemůže zabránit strategicky 

výhodné výměně černopolných 

střelců: 13.Jf1 Sg5! 14.Dd2 Sxe3 

15.Jxe3 Sd7. Bílý má sice prostoro-

vou převahu, ale po následném f6 

není tak snadné probít obrané po-

stavení černého. 

13.gxf5 gxf5 14.exf5 

CURYCH

VELKOLEPÉ OSLAVY

Konečné pořadí:
1. Kramnik, Vladimir RUS (2759) 5

2. Anand, Viši IND (2788) 4,5

3. Topalov, Veselin BUL (2813) 4

4. Ponomarjov, Ruslan UKR (2727) 4

5. Chalifman, Alexandr RUS (2612) 3

6. Polgárová, Judita HUN (2687) 2,5

7. Hug, Werner SUI (2453) 2,5

8. Karpov, Anatolij RUS (2644) 2,5

Vladimír Kramnik zvítězil s půlbodovým 
náskokem.
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XABCDEFGHY
8r+l+ntrk+(
7zpp+-wq-vlp'
6n+-zp-+-+&
5+-zpPzpP+P%
4-+P+-+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzP-sNLzP-+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
14…Sxf5 Za úvahu rozhodně stá-

la oběť pěšce tahem 14…e4!? s cí-

lem oživit černopolného střelce: 

15.Jdxe4 Sxf5. Otázkou zůstává, 

nakolik by se zlepšily šance černé-

ho na úspěch v této partii. 

15.h6 Sf6 16.Jde4 Kh8 17.Sg4 Sg6 

Výměně bělopolných střelců není 

schopen černý zabránit. Proto bylo 

snad lepší přesunout dámu s tem-

pem do lepšího postavení 17…

Dd7!? 18.Sxf5 Dxf5 19.Vg1, i když 

i zde je výhoda bílého zřejmá. 

18.De2 Vb8 Černý propásl další 

moment pro zajímavou oběť pěš-

ce na motivy Volžského gambitu: 

18…b5!? 19.cxb5 Jac7 20.0–0–0 a6 

21.bxa6 Vxa6 také s výhodou bí-

lého, ale černý není na dámském 

křídle bez možností. 

19.0–0–0 Jac7 Teprve nyní pro-

běhly závěrečné přípravy protihry 

s postupem b7-b5. Jak ale uvidíme, 

tolik času černý rozhodně nemá. 

20.Sh5 Sxe4 21.Jxe4 b5 22.Vhg1 

bxc4 23.Dg4 Vb4 Okamži-

té 23…c3!? totiž ztroskotávalo 

na precizním 24.b3! 

24.Vg2! Ztrojení těžkých fi gur 

na „g“ sloupci je již fatální. Není 

v silách černého zabránit jejich 

vniknutí ke svému králi. 

24…c3 25.bxc3 Vxe4 Po ústupu 

věže by rozhodlo Vdg1 s hrozbou 

matu Dg8+! 

26.Dxe4 Jb5 27.Vdg1 Dd8 28.Dg4 

Jec7 S vypětím všech sil stačil Hug 

zabránit hrozící katastrofě na poli 

g8, čeká ho však nepříjemné pře-

kvapení v podobě hezké oběti 

dámy na poli jiném:

XABCDEFGHY
8-+-wq-tr-mk(
7zp-sn-+-+p'
6-+-zp-vl-zP&
5+nzpPzp-+L%
4-+-+-+Q+$
3+-zP-vL-+-#
2P+-+-zPR+"
1+-mK-+-tR-!
xabcdefghy
 29.Dg7+! Následoval by totiž mat 

v několika tazích, např.: 29.Dg7+ 

Sxg7 30.hxg7+ Kg8 31.gxf8D+ 

Kxf8 32.Vg8+ Ke7 33.V1g7+ Kf6 

34.Vf7# Jinak ale nebyl jeden 

z největších švýcarských talentů 

za takového „otloukánka“, jako se 

mu přihodilo v této partii. V těch 

ostatních byl mistrům světa dů-

stojným soupeřem. 1–0

Václav Pech

Domácí Werner Hug si v turnaji nevedl špatně. Ve druhém kole zaznamenal remítu s Vese-
linem Topalovem. 

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

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

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

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

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

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

Roční předplatné 580 Kč



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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Když jste se stali v uplynulém 

století mistrem světa, měli jste 

zaručenu jistou dávku šachové 

nesmrtelnosti v podobě sumari-

zujících článků ve dnech svých 

nedožitých jubileí, několika ne-

smrtelných partií ve stále znova 

vydávaných učebnicích a dal-li 

sponzor, tak možná ke stoletému 

výročí i nějaký ten velký turnaj 

nesoucí vaše jméno. Pokud jste 

ovšem byli od přírody ženou, 

pak to platit rozhodně nemusí. 

Alespoň tak nějak to k mému pře-

kvapení dopadlo v minulém týd-

nu, když se stému výročí narození 

v pořadí čtvrté mistryně světa v ša-

chu Olgy Rubcové nevěnoval žád-

ný z vyhlášených šachových ser-

verů a to včetně těch zaměřených 

převážně na tu krásnější polovinu 

šachové společnosti. Současná 

světová šampionka a krajanka 

Olgy Rubcové Alexandra Kosten-

juková si na svém na ženský šach 

zaměřeném blogu vybrala raději jí 

věnovaný článek v ruském vydání 

Vogue a kombinaci Věry Menčiko-

vé. Prominentní Chessbase zauja-

lo více než stoleté výročí sovětské 

šampionky pojednání o vlastnos-

tech Fritze 11. Inu, časy se mění. 

Moskevská rodačka Olga Nikola-

jevna Rubcová se naučila šachy 

poměrně pozdě od svého otce, vy-

nikajícího moskevského šachisty, 

který hrál ve stejných turnajích 

se čtvrtým mistrem světa Alexan-

drem Aljechinem. A právě jeden 

takový turnaj s účastí jednoho 

z nejlepších šachistů, které kdy 

nosila naše planeta, byl pro Ni-

kolaje Rubcova podnětem sezná-

mit se světem čtyřiašedesáti polí 

i svoji, tehdy patnáctiletou dceru. 

Bylo to v roce 1924, roce spojeném 

s nástupem Krylenka do čela so-

větského šachu a právě Rubcové 

mateřská moskevská organizace 

se počala na třetím ruském šacho-

vém sjezdu drát do čela svazu, což 

se jí následně v souboji s tradiční 

baštou ruského šachu, Sankt Pe-

těrburgem, také podařilo. 

Talent budoucí mistryně světa se 

projevil poměrně záhy, když již 

o dva roky později sedmnáctiletá 

Olga bere první místo v mládežnic-

kém ženském turnaji pořádaném 

novinami „Komsomolská pravda“ 

a o rok později se stává historicky 

první sovětskou ženskou šacho-

vou přebornicí. Tento titul pak 

Olga Nikolajevna získala ještě čty-

řikrát, z toho třikrát v přebornic-

kých turnajích v letech 1931, 1937 

a 1949 a jednou v zápase o titul, 

když porazila svoji soupeřku Olgu 

Semjonovou-Tianšanskou v zápa-

se na devět partií 7:2. 

Největší úspěchy Olgy Rubcovové 

ale spadají až do období po druhé 

světové válce. Přebornický titul 

z roku 1949 pro ni znamenal jas-

né místo v turnaji o titul mistryně 

světa hraném v její rodné Moskvě. 

V turnaji, ve kterém se utkalo cel-

kem šestnáct hráček, obsadila teh-

dy již jednačtyřicetiletá Rubcová 

čtvrté místo za dalšími domácími 

hvězdami té doby, šestačtyřice-

tiletou Ludmilou Ruděnkovou, 

šestatřicetiletou Elizabetou Byko-

vovou a Valentinou Belovovou. 

OLGA RUBCOVÁ 
– NINA HRUŠKOVÁ-BĚLSKÁ 
Francouzská obrana [C10]

Moskva 1950

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 

Jd7 5.Jf3 Jgf6 6.Sd3 b6 7.Jxf6+ 

Jxf6 8.Je5 Jinou možností, jak se 

zhostit pozice a která byla v té době 

již obehraná, je pokračovat v tlaku 

na centrální pole e5 pomocí vývinu 

dámy 8.De2. Po 8…Sb7 9.Sg5 Se7 

10.0–0–0 0–0 11.h4 c5 12.Kb1 Dc7 

13.Vh3 Vfd8 14.dxc5 Dxc5 15.Ve1 

Vac8 16.Je5 h6 17.g4 Jd5 18.Jxf7 

Kxf7 19.Dxe6+ Kf8 20.Sh7 se bílý 

v partii Milner Barry, P. – Wade, R., 

Nottingham 1946 mohl radovat se 

zisku celého bodu. 

8…a6 Černá se obává šachu bílé-

ho střelce. Po okamžitém 8…Sb7, 

jak ukazuje současná technika, 

byly její obavy zbytečné a tah kraj-

ním pěšcem ji stojí pouze draho-

cenný čas. Po 9.Sb5+ c6 10.Jxc6 

(na podobnou výmluvu narazí bílý 

i po 10.Sxc6+ Sxc6 11.Jxc6 Dd5) 

černý odpoví 10…Dd5! a po dal-

ším 11.c4 Dxg2 12.Je5+ Kd8 a není 

jasné, jak by měl bílý pokračovat, 

aby využil nejistého postavení čer-

ného krále. Například po 13.Vf1 

Sb4+ 14.Sd2 De4+ 15.De2 Sxd2+ 

16.Kxd2 nemá bílý rozhodně žád-

nou průkaznou výhru po ruce. 

9.0–0 Sb7 10.c3 Se7 K vyrovnání 

nevede ani snaha o likvidaci silné-

ho bílého jezdce pomocí 10…Jd7 

po 11.f4 Sd6 12.Dh5 De7 (12…g6 

13.Dh6±) 13.Sd2± a bílý stojí stá-

le lépe. A tak se černá rozhoduje 

pro ukrytí svého krále i přes ztrátu 

rošády. 

11.Da4+ Kf8 Na 11…Jd7 přijde při-

rozeně 12.Jc6± 

12.Sg5 b5 13.Dc2 h6 

100 LET OD NAROZENÍ

OLGA RUBCOVÁ

Olga Rubcová
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XABCDEFGHY
8r+-wq-mk-tr(
7+lzp-vlpzp-'
6p+-+psn-zp&
5+p+-sN-vL-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPL+-+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
14.Sh4?! Lepším ústupem mohlo 

být snad 14.Se3, když černé protihra 

z partie nevychází, protože po 14…c5 

15.dxc5 Dc7 16.f4 Sxc5 má bílá k dis-

pozici pokračování 17.Df2 a po 17…

Sxe3 18.Dxe3 h5 19.h3± stojí i díky 

nedostatečnému vývinu černé lépe. 

14…c5! Černá se díky pozici svého 

krále ve staticky horší pozici oka-

mžitě chápe nabídnuté šance a za-

hajuje protihru proti pozici jeho 

bílého kolegy. Způsob a energie, 

s jakou vede svůj nástup, je skutečně 

obdivuhodná! 

15.dxc5 Sxc5 16.Kh1 Dd5 17.f4 Čer-

né fi gury vypadají dobře, ale na prv-

ní pohled není příliš patrné, jak chce 

ve svojí iniciativě pokračovat. Nina 

Hrušková však opět volí jediné po-

kračování, které jí může přinést něja-

ké šance a úspěch. 

17…g5!? 18.fxg5? Nutné a postaču-

jící by mělo být 18.Sg3, což udržuje 

uzavřené sloupce královského křídla 

a dává bílé velké šance na vítězství 

v partii. Pokud by tak Rubcová za-

hrála, přišli bychom o skvělý taktický 

zážitek. 

18…hxg5 Špatné by pochopitelně 

bylo 18…Dxe5? 19.Vae1 a černá ini-

ciativa se vypařila a bílá musí pozici 

dříve či později vyhrát.

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7+l+-+p+-'
6p+-+psn-+&
5+pvlqsN-zp-%
4-+-+-+-vL$
3+-zPL+-+-#
2PzPQ+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
19.Sg3? Nyní měl být ústup střel-

ce rozhodující chybou! Otevřený 

sloupec „h“, po kterém dosud za-

pomenutá černá věž vešla ve spo-

jení s nebezpečnými dlouhými 

diagonálami, je dostatečným ar-

gumentem k tomu, aby byla bílá 

velmi, velmi ostražitá. Mělo se stát 

19.Vae1 a po 19…Sd6 (pochopitel-

ně ne 19…Vxh4 pro 20.Vxf6 Vf4 

21.Jg6++- a dobrým nápadem není 

ani 19…gxh4 tentokrát pro 20.Vxf6 

h3 21.Vxf7+ Ke8 22.Vxb7!+-) 

20.Sg3 Jh5 21.Jg6+ Kg7 22.Se5+ 

Sxe5 23.Vxe5 Dxg2+ 24.Dxg2 

Sxg2+ 25.Kxg2 fxg6 26.Vxg5 Vh6 

stojí bílá v koncovce lépe. 

19…Jh5–+ 20.Jg6+? Úpornější 

bylo 20.Vxf7+ Ke8 21.Sh4 Dxe5 

22.Sg6 Kd8 23.Dd2+, ale i tady se 

černá po 23…Sd5 před otravnými 

šachy bílých fi gur zřejmě ukryje. 

20…Kg7 21.Se5+ Dxe5 22.Vxf7+ 

Kg8 23.Jxh8 

XABCDEFGHY
8r+-+-+ksN(
7+l+-+R+-'
6p+-+p+-+&
5+pvl-wq-zpn%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+-+-#
2PzPQ+-+PzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy
23…Dxh8? Ajajajajaj! Po chladno-

krevném 23…Sd6! se mohla budoucí 

mistryně světa s klidným svědomím 

vzdát a popřát své soupeřce ke skvě-

lému výkonu. Takto bude mít partie 

díky taktické pohotovosti sovětské 

šachistky jinou vítězku. 

24.Vh7!+- Jf4 24…De5 25.Vxb7+- 

25.Vxh8+ Kxh8 26.Se4 Vsjo jasno! 

Bílá vítězí. 

26…Jd5 27.Ve1 Vf8 28.Dd1 Kg7 

29.Dh5 Vf7 30.Dxg5+ Kf8 31.h4 Sd6 

32.Dd8+ 1–0

O dva roky později se již na turna-

ji kandidátek umístila na druhém 

místě stejně jako v roce 1959, ale 

jejím nejlepším umístěním byl opět 

moskevský turnaj kandidátek v roce 

1955, po němž se stala vyzývatelkou 

úřadující mistryně světa. V turnaji 

o titul šampionky pak v roce 1956 po-

razila své soupeřky Bykovovou a Ru-

děnkovou a usedla na ženský světový 

šachový trůn a v následujícím roce 

reprezentovala Sovětský svaz na prv-

ní šachovnici při úvodním olympij-

ském představení ženského šachu. 

O rok později však o svůj titul v zá-

pasu s Elizavetou Bykovovou přišla 

a ze světa velkého šachu se začala 

matka pěti dětí, z nichž dcera Jelena 

(Fatalibekova) se později stala také 

přední sovětskou šachistkou, postup-

ně vytrácet. Jejím novým koníčkem 

se na konci šedesátých let stává ko-

respondenční šach a na tomto poli 

se Olga Rubcová v roce 1972 stala 

znovu mistryní světa a je tak v his-

torii jedinou šachistkou, která měla 

v držení jak titul v praktickém, tak 

v korespondenčním šachu. 

Václav Pech

Jedna z největší soupeřek Olgy Rubcové byla Elizavet Bykovová.
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Vysokou úroveň turnaje hraného 

na počest devátého mistra světa 

Tigrana Petrosjana si pochvaloval 

i čestný host celé události, jeden 

z Petrosjanových nejtěžších sou-

peřů velmistr Svetozar Gligorič. 

„Jsem pochopitelně velice potěšen 

hrou, kterou zde hráči předvádí,“ 

říká osmdesátiletý velmistr, který 

se s devátým mistrem světa utkal 

celkem sedmadvacetkrát s téměř 

vyrovnanou bilancí. „Byli jsme tu 

svědky hned několika mimořád-

ných partií.“

Mezi ty mimořádné partie, o kte-

rých hovořil velmistr Gligorič, 

rozhodně patřily partie turnajové-

ho vítěze Vasilije Ivančuka, když 

zejména jeho dramatický souboj 

s Jevgenijem Alexejevem se obje-

vil hned na několika prestižních 

šachových stránkách a vysloužil 

si slova obdivu od několika šacho-

vých celebrit. Pohlednou byla roz-

hodně i pro Ivančukovo prvenství 

rozhodující závěrečná partie s Vla-

dimirem Akopjanem.

VLADIMIR AKOPJAN (2712) 
– VASILIJ IVANČUK (2703) 
Španělská hra [C77]

GP Jermuk 2009

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

Jf6 5.d3 Domácí velmistr nechce 

kráčet po dávno i nedávno pevně 

prošlapaných španělských dálni-

cích a pro závěrečnou partii volí 

na první pohled skromnější pokra-

čování, které ale v žádném případě 

není prosto notné dávky jedu. 5…

d6 6.c3 V této pozici nebo o tah 

dříve navrhoval český velmistr Ol-

dřich Duras pokračování 6.c4!?, 

které se stále ještě sporadicky ob-

jevuje i na současných turnajo-

vých kolbištích. 

6…g6 7.0–0 Sg7 8.Ve1 0–0 9.Jbd2 

Ve8 10.Jf1 h6 11.Jg3 b5 12.Sc2 

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7+-zp-+pvl-'
6p+nzp-snpzp&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zPP+NsN-#
2PzPL+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
12…d5 Vasilij Ivančuk volí v zá-

věrečné a jak se později ukáza-

lo také rozhodující partii turnaje 

ambiciózní postup v centru, který 

černému pomůže k získání prostor 

pro manévry černých fi gur. 

13.De2 Se6 14.h3 Jd7 Ukrajinský 

velmistr by rád svého jezdce pře-

vedl na pole c5, aby po postupu 

d5-d4 a nějaké verzi výměny svého 

pěšce „d“ za soupeřova pěšce „c“, 

získal nepříjemný tlak na soupe-

řova zaostalého „d“ pika. Velmistr 

Zoltan Gyimesi zvolil před jede-

nácti lety s úspěchem proti Sergeji 

Movsesjanovi na turnaji v Pardubi-

cích pokračování 14…Dd7 a po 15.

a4 Vab8 16.axb5 axb5 17.Sd2 Dd6 

18.Kh1 dxe4 19.dxe4 Jd7 20.Ved1 

Sc4 21.De1 De7 22.Se3 se pozi-

ce vyrovnala. Viz. Movsesjan, 

S. (2595) – Gyimesi, Z. (2505), Par-

dubice 1998. 

15.Se3 Bílý svého soupeře provo-

kuje k postupu jeho centrálních 

sil, ale pravděpodobně to nebude 

moudré rozhodnutí. Za úvahu stá-

lo vyvinout černopolného střelce 

jenom „o jedno šikmo dopředu“ 

a vyčkat věcí dalších. 15.Sd2 Jc5 

16.a4!? 

15…d4! 16.Sd2 Jc5 17.Vec1 Dd6 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+-zp-+pvl-'
6p+nwql+pzp&
5+psn-zp-+-%
4-+-zpP+-+$
3+-zPP+NsNP#
2PzPLvLQzPP+"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy
18.cxd4 Bílý nakonec mění pěšco-

vou struktur v centru a s ní redu-

kuje i počet fi gur na šachovnici, 

což by pro něho nemělo být ne-

výhodné. Na druhé straně se plně 

obnaží jeho bolavé místo v cen-

tru a bude pouze na něm, jestli 

se mu podaří najít nějakou cestu, 

jak znegovat lepší pěšcovou struk-

turu svého soupeře. Po 18.a4 je 

GRAND PRIX FIDE – JERMUK

IVANČUK SKÁČE ZPĚT DO DESÍTKY
pokračování ze strany 1

Zklamání turnaje, Bulhar Ivan Čeparinov narazil v sedmém kole na černou zeď výborně 
hrajícího Petera Léka.
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černá pozice po následujícím 18…

dxc3 19.bxc3 bxa4 20.Sxa4 Jxa4 

21.Vxa4 a5 i vzhledem k možnosti 

Se6-b3 a následném postupu a5-a4 

o něco lepší. 

18…Jxd4 19.Jxd4 Dxd4 20.Sc3 

Dd6 21.Sb4 Db6 22.De3 Sf8 

23.Sc3 Centrální protiúder spočí-

vající v postupu 23.d4 není, bohu-

žel pro bílého, vhodným pokračo-

váním pro 23…exd4 24.Dxd4 Ved8 

25.De3 Jd3! 26.Dxb6 cxb6 27.Sxf8 

Jxc1 28.Sxh6 Jxa2 s výhodou čer-

ného. 23…Vad8 24.Df3 Ani tady 

nemůže spoléhat na životně dů-

ležitý postup zaostalého pěšce. 

Na 24.d4 má černý pádný argu-

ment v postupu 24…b4! 25.Sxb4 

(nepomáhá ani 25.Jh5 Jd7 26.Sd2 

Sc4 s výhodou pro ukrajinského 

šachistu.) 25…Dxb4 26.dxc5 Sxc5 

27.Dxh6?! Vd2! a bílý vojevůdce se 

ocitá zřejmě jen pod těžko odra-

zitelnou palbou zběsile útočících 

černých fi gur. 

24…Sg7 Nyní je už ale myšlenkám 

na uvolňující centrální postup ko-

nec a bílá pěšcová struktura dává 

svému oponentovi výhodu. 

25.b4 Ja4 26.Sd2 Vd7 27.a3 Pro-

blémem bílého je to, že jeho fi -

gurám scházejí užitečné tahy a je 

velice složité najít, jak zesílit je-

jich postavení. Černý jezdec na a4 

ve spolupráci s bělopolným střel-

cem plně pacifi kují bílé věže a je-

jich vůdce bude pozvolna nucen 

hledat, jak dosavadní běh věcí 

změnit alespoň částečně ve svůj 

prospěch. 

27…Ved8 28.Se3 Db7 29.Vab1 

Sa2 30.Va1 Se6 31.Vab1 Ukrajin-

ský velmistr rozhodně nepřemýš-

lí o remíze opakováním tahů! Ale 

několik zopakovaných výpadů 

střelcem se i z časového hlediska 

vždycky hodí. 

31…Jc3 32.Va1 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+qzpr+pvl-'
6p+-+l+pzp&
5+p+-zp-+-%
4-zP-+P+-+$
3zP-snPvLQsNP#
2-+L+-zPP+"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy
32…f5!! Velmistr Ivančuk správ-

ně cítí, že nadešel čas k ráznějším 

krokům, a přistupuje k bočnímu 

úderu na bílé centrum kryté nepří-

liš šikovně postavenými fi gurami. 

33.exf5 Bílý se rozhoduje pro re-

dukci materiálu na šachovnici 

a nabízí k výměně svoji nejsilnější 

fi guru. Ve vzniklé pozici však bude 

jeho pěšcová struktura ještě zrani-

telnější a i úkryt bílého krále bude 

případně o něco méně odolnější, 

než tomu bylo za přítomnosti „Je-

jích Veličenstev“ na šachovnici. 

Dobře ovšem pro černého vypadá 

také alternativa „velké výměny“ 

spočívající v tahu 33.Sc5. Po 33…

Ja4 34.Sxa4 Vxd3 35.De2 bxa4 

stojí černý lépe. 33…Dxf3 34.gxf3 

gxf5 35.Sb3? Prakticky rozhodu-

jící chyba, po které již výborně 

hrající Ukrajinec svého soupeře 

k ničemu nepustí. Bílý ve static-

ky špatné pozici hledal kompli-

kace, které by mohly vyvážit jeho 

špatnou pěšcovou strukturu, ale 

s tahem bělopolným střelcem jich 

nedosáhne. S úmyslem uvolnit 

do hry dámskou bílou věz, která 

se dosud skromně krčila v koutku 

šachovnice, bylo lepší například 

„tuhé“ 35.Ve1 f4 36.Sd2 Ja4 (o něco 

hůře vypadá 36…fxg3 37.Sxc3 Vf7 

38.Ve3 Vdf8 39.Sd1 gxf2+ 40.Kxf2 

Vf5 jen s malou výhodou černého.) 

37.Je4 Sxh3 a o lepší pozici černé-

ho není nejmenších pochyb. 

35…Sxb3 36.Vxc3 Se6–+ 37.Sa7 

Vxd3 38.Vxc7 Vxf3 39.Ve7 Sna-

ha o zisk iniciativy nepomáhá ani 

v případě tahu v partii, ani v pří-

padě pokračování 39.Jh5 pro 39…

Vxh3 40.Jxg7 Sd5! 41.f3 Vg3+ 

42.Kf2 Vxg7–+ s vyhranou pozicí 

černého. 

39…Sf7 40.Vc1 Sf6 41.Vec7 Sg5 

42.Ve1 [42.Vc8 Sc4 43.Vxd8+ Sxd8 

44.Vd1 Vd3–+ a bílý prohrává.] 

42…e4 43.Vc5 Vd7 44.Sb6 Se6 

45.Vc8+ Kf7 46.Sc5 Vxa3 47.Vf8+ 

Kg6 48.Ve8 Kf7 49.Vf8+ Kg6 

50.Ve8 Sc4 51.Vb8 

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-+r+-+-'
6p+-+-+kzp&
5+pvL-+pvl-%
4-zPl+p+-+$
3tr-+-+-sNP#
2-+-+-zP-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
51…e3! Postup centrálního pěš-

ce rozráží poslední obrannou zeď 

stojící před bílým králem a černí 

střelci (zejména ten bělopolný, ne-

mající na šachovnici na bílých po-

lích svého oponenta) ve spoluprá-

ci s věžemi partii rychle ukončí. 

52.h4 Nelze jak 52.Sxe3 f4 53.Sc1 

fxg3 54.Sxa3 gxf2+ 55.Kxf2 Sh4+–

+; tak ani 52.fxe3 Sh4 53.Kg2 Vd2+ 

54.Kf3 Sd5+ 55.Kf4 Vf2+ 56.Ke5 

Sxg3+–+ 

52…exf2+ 53.Sxf2 Sxh4 54.Vb6+ 

Kg5 55.Se3+ f4 56.Je4+ Kf5 57.Sf2 

Vg7+ 58.Kh2 Sxf2 59.Jxf2 Va2 

60.Kh1 Sd5+ 61.Je4 Vc7 62.Vf6+ 

Ke5 0–1

Na turnaji však nebyl pouze ukra-

jinský velmistr a svými výkony 

na sebe ať už kladně, nebo negativ-

ně upozornili i další šachisté, kteří se 

na předních příčkách turnajů podob-

né síly neobjevují nijak pravidelně. 

Skvělou hru, přerušenou až srážkou 

s drtivým fi nišem Borise Gelfanda, 

Po pěti turnajích je jistým vítězem série 
Grand Prix FIDE Levon Aronjan.



27. SRPNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 35 11

předvedl v Jermuku také exmistr 

světa FIDE Rustam Kasimdžanov 

(2672) z Uzbekistánu, který tento-

krát přijel do Jermuku bez sekun-

danta a své manželky. „Pochopitelně 

je velice těžké jet na takto silný turnaj 

bez sekundanta, ale na druhé straně 

se pak můžete lépe soustředit pouze 

na šachy,“ říká uzbecký reprezen-

tant pochvalujíc si zároveň nádherné 

prostředí, ve kterém se turnaj ode-

hrává, a spoustu možností klidných 

procházek přinášejících mu skvělou 

relaxaci. „Bylo by ještě lepší, kdy-

bych zde mohl být se svoji ženou, ale 

máme dítě a nechceme ho nechávat 

doma delší dobu samotné. Společně 

odjíždíme na turnaje tak jednou až 

dvakrát do roka.“ Samota tentokrát 

Rustamově hře skutečně pomohla 

a jeho vítězné útoky proti domácímu 

favoritovi Levonu Aronjanovi (2768) 

a Ivanu Čeparinovovi rozhodně stojí 

za přehrání. 

A právě Ivan Čeparinov patřil naopak 

k největším zklamáním turnaje. 

Po výhře v úvodním kole nad Dmi-

trijem Jakovenkem (2760) se již 

dalšího úspěchu nedočkal a skon-

čil beznadějně poslední. O svém 

dobrém vstupu do turnaje velmistr 

Čeparinov říká: „Téměř vždy se mi 

na začátku turnaje podaří se oprostit 

od zbytečných stresů.“ Mladý Bulhar 

pak pokračuje: „V minulosti tomu tak 

nebylo vždy a někdy jsem byl před 

první partií mnohem vzrušenější 

než obvykle. Teď jsem ale trpělivěj-

ší a nechávám úvodní partie plynout 

jejich vlastním tempem. Bohužel se 

často cítím v závěrečných fázích una-

vený a již se těším na cestu domů.“ 

A to se Ivanovi s velkou pravděpo-

dobností stalo i v Arménii. Šest po-

rážek, poslední místo a performance 

2580 bodů jistě nebude nic, čím by se 

chtěl velmistr Čeparinov doma chlu-

bit. Podobně nespokojený bude zce-

la určitě i v současnosti podle ratin-

gu nejsilnější ruský šachista Dmitrij 

Jakovenko. Ten si nedávno jako svůj 

hlavní cíl vytkl postup do turnaje 

kandidátů. „Aby k tomu mohlo dojít, 

musí ve dvou zbývajících turnajích 

Grand Prix skončit do třetího místa, 

nebo pak musím jeden z těch turna-

jů vyhrát. „Myslím, že šance na to, 

abych to splnil, mám a uvidím, jak se 

bude dařit,“ říkal tehdy podle ratingu 

pátý nejlepší šachista planety. Nepo-

dařilo se a tak cesta do vysněného 

turnaje pro Dmitrije vede již jen přes 

vítězství v posledním z turnajů série. 

Ten by se měl odehrát do konce roku 

2009.

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

Konečné pořadí:
1. GM Ivančuk, Vasilij UKR (2703) 8,5

2. GM Aronjan, Levon ARM (2768) 8

3. GM Gelfand, Boris ISR (2755) 8

4. GM Kasimdžanov, Rustam UZB (2672) 7,5

5. GM Lékó, Peter HUN (2756) 7,5

6. GM Alexejev, Jevgenij RUS (2714) 7,5

7. GM Karjakin, Sergej UKR (2717) 7

8. GM Eljanov, Pavel UKR (2716) 6,5

9. GM Bacrot, Etienne FRA (2721) 6

10. GM Kamsky, Gata USA (2717) 6

11. GM Jakovenko, Dmitrij RUS (2760) 5

12. GM Akopjan, Vladimir ARM (2712) 5

13. GM Inarkijev, Ernesto RUS (2675) 4,5

14. GM Čeparinov, Ivan BUL (2678) 4
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KALENDÁRIUM
21. – 30. 8. 2009
Lhotka u Mělníka. Letní šacho-

vý tábor mládeže pro šachisty 

od šesti do šestadvaceti let. Tre-

néři a lektoři IM Michal Konopka 

a IM Josef Přibyl.

Růžena Přibylová

Kukelská 904/3-113, 198 00 Praha 9

tel.: 777 071 192

www.sach.cz

22. – 29. 8. 2009 
Brezová pod Bradlom (Slovensko). 

Open Brezová. Švýcarský systém 

9 kol, tempo 90 min./ 40 tahů + 0,5 

hod. do konce s přídavkem 30 se-

kund za každý provedený tah. 

Tomáš Perička, Horný rad 537/11, 

Brezová pod Bradlom 906 13

tel.: +421 908 370 268

skosuske@gmail.com 

openbrezova.danadaipa.com

22. – 29. 8. 2009 
Říčany. Pohár města Říčany. 

Švýcarský systém 9 kol, tempo 

90 min./ partie s přídavkem 30 se-

kund za každý provedený tah.

Radoslav Doležal, 281 62 Oleška 127

tel.: 732 629 416

radolezal@gmail.com

www.openricany.cz/

23. – 30. 8. 2009
Brno. Fair Trade Chess Festival. 

Švýcarský systém 9 kol, tempo 

90 min./ partie s přídavkem 30 se-

kund za každý provedený tah.

Dosi Točev

66442 Modřice, Nádražní 322

tel.: 547 216 637

dtocev@d-net.cz

24. – 30. 8. 2009 
Rychnov nad Kněžnou. Meziná-

rodní rychnovský šachový festi-

val pro seniory nad padesát let.

Jiří Daniel

SNP 1351 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel.: 777 124 775 

panda.daniel@tiscali.cz

www.panda-rk.cz 

27. – 30. 8. 2009 
Ústí nad Labem. Open Ústí nad 

Labem. Švýcarský systém 7 kol, 

tempo 90 min./ partie s přídavkem 

30 sekund za každý provedený tah.

Pavel Chrz 

tel.: 602139998

open@chessul.org 

4. – 13. 9. 2009 
Prievidza (Slovensko). Banícky 

kahanec 2009. Uzavřený turnaj 

IX. –X. kategorie na devět kol. 

Martin Huba

tel.: +421 465430599

matin.huba@ibsslovakia.sk 

www.sachprievidza.sk 

5. 9. 2009 
Stráž pod Ralskem. Strážský ra-

pid. Švýcarský systém 9 kol, tem-

po 2 x 15 minut na partii. 

Ing. Jan Malec

Máchova 354

471 27 Stráž pod Ralskem, 

tel.: 604 440 959 

malec17@seznam.cz 

5. 9. 1929
Osmdesáté narozeniny oslaví 

brněnská šachistka a fi nalist-

ka ženského přeboru ČSR Emili 

Kočičková. 

5. 9. 2009 
Bezměrov. Memoriál Tomáše 

Baštince. Švýcarský systém 9 kol, 

tempo hry 2 x 20 minut na partii.

Vladimír Opluštil

oplustil.v@seznam.cz

sokolpostoupky.sweb.cz

5. – 6. 9. 2009 
Havlíčkův Brod. MČR juniorek 

a juniorů jednotlivců a družstev 

v rapid šachu pro všechny zájem-

ce narozené v roce 1989 a mladší.

Václav Paulík

vaclav.paulik@tiscali.cz

www.mcr09jun.kssv.cz

7. – 17. 9. 2009 
Budapešť (Maďarsko). First Sa-

turday. Uzavřené GM, IM a FM 

turnaje.

Laszlo Nagy 

tel.: +36-30-2301914 

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

11. 9. 1950
Svoje padesáté deváté narozeniny 

oslaví reprezentant Českosloven-

ska a České republiky, velmistr 

Eduard Meduna. 

12. – 19. 9. 2009 
Valašská Bystřice. Mezinárodní 

šachový festival. Švýcarský sys-

tém 9 kol, tempo hry 90 min. /

/ 30 tahů + 1 hod. do konce partie.

Hana Obšivačová

Valašská Bystřice 578, 756 27

tel.: 739 359 231 

hana.obsivacova@gmail.com 

12. 9. 2009
Brno. Pohár bystrcké radnice. 

Švýcarský systém 9 kol, tempo hry 

2 x 20 minut na partii.

Jiří Řehůřek, Krušova 10, Brno

tel.: 777 744 401

petria@seznam.cz 

13. 9. 1949
Šedesátku oslaví vynikající brněn-

ský šachista a účastník polofi ná-

lových turnajů přeborů Českoslo-

venska Stanislav Věchet. 
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