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KARPOV PŘIJEDE DO BRATISLAVY

Anatolij Karpov  
Na česko-sloven-

ský zápas mana-

žerů se přijede 

jako zvláštní host 

podívat i dva-

náctý mistr svě-

ta Anatolij Kar-

pov. Jenewein 

Chess Match se uskuteční v so-

botu 11. října v Art Hotelu Wil-

liam v centru Bratislavy a půjde 

o odvetu loňského střetnutí, ve 

kterém slovenští manažeři dekla-

sovali své české kolegy rozdílem 

třídy (viz „Mat, pane řediteli“, 

www.praguechess.cz). Na první 

šachovnici povedou týmy ma-

nažerů nejlepší český velmistr 

David Navara a nejlepší sloven-

ský velmistr Sergej Movsesjan. 

Během slavnostního večera se 

velmistr Movsesjan utká ještě 

ve dvou bleskových partií právě 

s Anatolijem Karpovem a také 

odehraje simultánku naslepo.

DVORECKÝ S ŽENAMI VE VARECH

Mark Dvorecký  
Česká juniorská 

a ženská reprezen-

tace trénovaly mi-

nulý týden v Kar-

lových Varech se 

světově proslulým 

ruským trenérem 

Markem Dvorec-

kým. Třídenního intenzivního sou-

středění v hotelu Derby, které pod 

záštitou Šachového svazu ČR pořá-

dá Pražská šachová společnost, se 

zúčastnili Kateřina Němcová, Eliš-

ka Richtrová, Soňa Pertlová, Cyril 

Ponížil, Jan Krejčí, Martin Petr, Jiří 

Jirka a David Kaňovský.

BLICÁK U PÁSKŮ
Brno bylo svědkem dalšího ze série 

bleskových turnajů hraných již mno-

ho let v „šachové restauraci“ U Pás-

ků. Palmu vítězství si tentokrát od-

nesl FM David Holemář za 21,5 bodu 

z 24 partií. Stříbro patří dalšímu z dr-

žitelů titulu mistra FIDE Miroslavu 

Jurkovi a bronz Janu Uhmannovi.
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PŘENOSY Z MISTROVSTVÍ SVĚTA

INTERNET NABÍDNE 
NEVÍDANÝ KOMFORT
Blížící se zápas o titul mistra světa 

mezi Viši Anandem a Vladimirem 

Kramnikem, který 14. října 2008 

začne v Bonnu, bude pro interne-

tové diváky skutečnou lahůdkou. 

Společnost FoidosChess pro pře-

nos jednotlivých partií totiž při-

pravila revoluční systém, který 

šachovým fanouškům umožní 

být přímo v centru dění.

Zápas bude možno sledovat z po-

hledu pěti různých videokamer 

a komentář ke každé partii si 

bude moci divák zvolit hned ve 

čtyřech jazycích a od pěti různých 

komentátorů. V němčině budou 

komentovat velmistři Artur Jusu-

pov, Helmut Pfl eger a Klaus Bis-

choff, pro komentáře v angličtině 

bude připraven Yasser Seirawan, 

španělštinu zvládne bývalý spo-

lupracovník Vladimira Kramnika  

Miguel Illescas a možnou volbou 

bude také ruština (podle ofi ciál-

ní tiskové zprávy zatím není 

o komentátorovi rozhodnuto). 

Komentátoři budou přítomní na 

chatu, takže celý proces bude in-

teraktivní. Navíc videopřenos má 

obsahovat nejenom záběry hráčů 

při hře, ale také živé zprávy z hra-

cí místnosti a rozhovory s exper-

ty a celebritami, které se budou 

zápasu účastnit (demoverze viz 

www.foidoschess.tv).

Denní poplatek za tuto službu 

bude 10 EUR, při rezervaci do 

14. září jen 7 EUR.

GRAND SLAM BILBAO

NEJSILNĚJŠÍ TURNAJ VŠECH DOB ZA POLOVINOU
Dříve nemožné se stalo realitou. 

Turnaje, který je považován díky 

svému průměrnému ratingu 

2769 bodů a XXI. kategorii FIDE 

za nejsilnější klání v historii ša-

chu, se neúčastní ani jediný rus-

ký šachista. I další reálie, prová-

zející fi nálový turnaj série Grand 

Slam odehrávající se ve španěl-

ském Bilbau, se obvyklé turnajo-

vé praxi vymykají. 

Pokračování na straně 5
Klání v Bilbau se odehrává ve skleněné kostce 
umístěné na náměstí Plaza Nueva.

http://www.praguechess.cz/poradane_akce.php
http://www.foidoschess.tv/Silverlight-Installation.aspx
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O titul mistryně světa se střet-

nou Evropanky s duetem hráček 

z Asie. Rozhodly o tom čtvrtfi nálo-

vé boje letošního mistrovství světa 

žen, které probíhá od 28. srpna do 

18. září v ruském Nalčiku. Ruska 

Alexandra Kostenjuková (2510) 

a Švédka Pia Cramlingová (2544) 

jsou dvě želízka v ohni, které má 

evropský kontinent. Na straně 

asijských šachových velmocí bu-

dou v semifi nále bojovat Indka 

Koneru Humpy (2622) a Číňanka 

Hou Yifan (2557).

Průběh mistrovství bohužel nepří-

jemně narušila neúčast některých 

kvalifi kovaných hráček. Kromě Gru-

zínek Maji Čiburdanidzeové, Lely 

Javakišviliové, Sopio Gvetadzeové, 

Maji Lominejšviliové, Sopiko Ku-

kašviliové a Nino Kurtsidzeové ke 

svým šachovnicím nezasedly ani 

Nizozemka Tea Bosboom-Lancha-

vová, Francouzka Marie Sebagová, 

Američanka Irina Krushová, Peruán-

ka Karen Zapatová a do Nalčiku 

překvapivě nepřicestovala ani Rus-

ka Jekaterina Korbutová. O cenový 

fond ve výši 450 000 dolarů tak sou-

peřilo pouze čtyřicet šest hráček.

V průběhu  prvního kola bylo 

kontumováno devět zápasů z plá-

novaných dvaatřiceti a kontumaci 

se nevyhnulo ani kolo druhé, kdy 

odpočívaly i dvě ze současných se-

mifi nalistek – Alexandra Konsten-

juková a Indka Koneru Humpy.

Podle průměrných ratingů měly 

nejsložitější cestu do semifi nále obě 

Evropanky. Švédka Pia Cramlingová 

musela odehrát všechny čtyři zápa-

sy, z nichž se ale ani jeden nedostal 

do prodloužení a strojový výkon se-

verské velmistryně podtrhují i shod-

né výsledky jejích zápasů: vždy 

1,5 : 0,5. Postupně přešla přes hráčku 

z Venezuely Sanchezovou Castilovou 

(2202), Číňanky Tan Zhongyi (2387) 

a Ruan Lufei (2499) a ve čtvrtfi nále 

také přes exmistryni světa Antoanetu 

Stefanovovou (2544). Ruská mediál-

ní krasavice Alexnadra Kostenjuko-

vá to měla přece jenom jednodušší. 

Suverénní vítězství s Pourkashiya-

novou (2269) vystřídalo dvoudenní 

volno a tvrdší souboje se dostavily až 

se třetím kolem, kde se musela vy-

pořádat se svojí krajankou Tatianou 

Kosincevovou (2511) a následně ještě 

s v poslední době skvělou Ukrajinkou 

Ušeninovou (2476).

Asijské semifi nalistky měly cestu 

podle průměrného ratingu svých 

soupeřek o něco jednodušší – byť 

je to dáno hlavně úvodním kolem. 

Tam se proti hlavní favoritce turnaje 

Koneru Humpy posadila Egypťanka 

Alaa El Dinová (1959). Po volném 

losu ve druhém kole se indická ša-

chistka předvedla v tom nejlepším 

světle. Vítězství s Maďarkou Hoan-

govou (2487) a „kanár“ uštědřený 

Číňance Shen Yang (2445) ukazuje, 

jak vážně to Indka se ziskem titulu 

myslí. Prozatím na ni její soupeřky 

uhrály pouhou jednu remízu.

I proti velmistryni Hou Yifan za-

sedla v úvodním kole hráčka 

z Egypta a ani Moně Khaledové 

(2007) se nepodařilo uhrát ani je-

dinou remízu. Hou Yifan však na 

své cestě do semifi nále neměla 

ani jedinou přestávku. Ve druhém 

kole rozdrtila s nulou Mongolku 

Bathuyang Mongontuul (2400), ale 

jako jediná ze semifi nalistek si na 

vlastní kůži vyzkoušela atmosféru  

paly-off. Do zápasu proti Jeleně 

Sedinové (2344) z Itálie nastupo-

vala jako jasná favoritka a úvodní 

partie tomu také odpovídala.

HOU YIFAN (2557)—
—JELENA SEDINA (2344)
Francouzská obrana [C10]

Nalčik 2008

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

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

c5 8.0–0 cxd4 9.Jxd4 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
9…Se7 Černá zvolila pevnou varian-

tu francouzské, ve které se ovšem 

vrcholem jejích tužeb stane remíza. 

Pěšcová struktura dává bílé na vý-

běr, zda bude hrát na svoji pěšcovou 

majoritu na dámském křídle, nebo 

MS ŽEN

SEMIFINÁLE BUDE SOUBOJEM EVROPY S ASIÍ

Hou Yifan Alexandra Kostenjuková
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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

se pokusí využít prostoru na králov-

ském křídle a silného pole e5 k akti-

vitám na opačné straně šachovnice.

10.b3 Mladá čínská šachistka se roz-

hoduje pro královské křídlo, kam 

chce zamířit svým černopolným 

střelcem. Častějším pokračováním 

je ale tah 10.c3 0–0 11.Ve1!?. Prv-

ní cestu, hru na převahu pěšců na 

dámském křídle, zvolil proti Jevge-

nijovi Barejevovi německý velmistr 

Arkadij Naiditsch: 11.Sf4 Jd5 12.Se5 

(Druhý způsob hry zase odráží par-

tie velmistra Movsesjana. Po 12.Sg3 

Sf6 13.Jf3 Db6 14.De2 Sd7 15.Vad1 

Vfd8 16.Je5 Se8 17.Vfe1 Vac8 18.h4 

Se7 19.h5 h6 20.Jg4 sice bílý v par-

tii Movsesjan–Jirovský (Zlín 2004) 

získal iniciativu, ale k výhře v par-

tii mu nakonec nestačila.) 12…Sf6 

13.De2 Sxe5 14.Dxe5 Df6 15.Dxf6 

Jxf6 16.Vfe1 a malou výhodu v kon-

covce uplatnil bílý v partii Naiditsch–

–Barejev (2004) v zisk celého bodu. 

Vraťme se k tahu 11.Ve1 Jd5 (Yasser 

Serawan se proti Višimu Anandovi 

v Monte Carlu 1994 bránil pokra-

čováním 11…Sd7 a po 12.Df3 Sc6 

13.Dh3 Dd5 14.Sf4 Dh5 15.Dg3 Vad8 

16.h3 Jd5 17.Se5 Dg5 18.Jxc6 Dxg3 

19.Jxe7+ Jxe7 20.Sxh7+ Kxh7 21.Sxg3 

se ocitl v pozici s pěšcem méně a svo-

ji kompenzaci za něj neprokázal.) 

12.Dh5 g6 13.Df3 Sf6 14.Sh6 Sg7 

15.Sxg7 Kxg7 16.Se4 Vb8 17.Sxd5 

Dxd5 18.Dxd5 exd5 19.Ve5 s vý-

hodou bílého podle partie Azarov–

–Ryčagov (Serpuchov 2007).

10…0–0 11.Sb2 a6 12.Ve1 Je překva-

pivé, že podobně pasivní variantu 

použil černými před několika lety 

i Tejmur Radžabov. V Leonu 2001 

proti němu pokračoval Moreno 

Carnero tahem 12.c4, leč v dalším 

průběhu nakonec kraloval mladý 

Ázerbájdžánec: 12…Dc7 13.Ve1 b6 

14.Df3 Sb7 15.Dh3 Vfe8 16.Ve3 Sd6 

17.Jf3 Sf4 18.Se5 Sxe5 19.Jxe5 Vad8 

20.Vae1 Vd4 21.Vg3 Kf8 22.Jg4 Jxg4 

23.Vxg4 Vxg4 24.Dxg4 h6 25.Se4 f5 

26.Df3 De5 0–1 Moreno Carnero, 

J.–Radžabov, T., Leon 2001.

12…Dc7 13.Df3 Ve8 Špatné by bylo 

13…Sd7? pro nepříjemné 14.Jf5!± 

a tah 13…Sd6 na malé výhodě bí-

lého nic nemění, například 14.Dh3 

Sd7 15.Vad1.

14.Dh3 e5 15.Jf5

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+pwq-vlpzpp'
6p+-+-sn-+&
5+-+-zpN+-%
4-+-+-+-+$
3+P+L+-+Q#
2PvLP+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
15…Sxf5? Takhle nehezky se chovat 

ke střelcům! Jelena Sedina asi měla 

být obezřetnější. V případě lepšího 

15…Sb4 by musela černá počítat 

s ostrým 16.Jh6+!?, kde by si prav-

děpodobně nemohla dovolit drzé-

ho jezdce zlikvidovat. Možná jsou 

pochopitelně také klidnější pokra-

čování typu 16.Ve3 nebo 16.Vad1. 

Po 16.Jh6+ gxh6? přijde 17.Dxh6 

Dd6, když pozice po 18.Ve3 (pro-

klatě dobré může být také 18.Vad1!? 

) 18…Jg4 19.Dxh7+ Kf8 20.Vf3 Jf6 

21.Dh6+ nevypadá pro černého 

Pia Cramlingová

Výsledky čtvrtfi nále
Kostenjuková, Alexandra (2510) 1,5 : 0,5 Ušeninová, Anna (2476)

Koneru, Humpy (2622) 2 : 0 Shen Yang (2445)

Mkrtčianová,Lilit (2436) 0,5 : 1,5 Hou Yifan (2557)

Stefanovová, Antoaneta (2550) 0,5 : 1,5 Cramlingová, Pia (2544)
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zrovna bezpečně. Správné je na drzé 

16. Jh6+ asi chladnokrevné 16…Kf8 

17.Dh4 Dc5 (po 17…Sxe1 18.Sa3+ 

Sb4 19.Sxb4+ Ve7 20.Ve1 nebo Vad1 

má bílý za kvalitu určitě kompen-

zaci, ale jestli je to více, to si tvrdit 

netroufám) 18.Ve3 a černý by měl 

mít dostatek šancí se bránit a kom-

plikovat hru.

16.Dxf5 Sd6 17.g3 Vad8 18.Vad1 De7 

Na zvážení dávám také 18…Dc5.

19.Ve2 g6 Dobrovolné tahy pěšci 

kryjícími černého krále se mi pří-

liš nelíbí. Přednost bych dal zřejmě 

tahu 19…Sc7 20.Vde1 Dd7, i když 

po výměně dam je pozice právě 

díky dvěma střelcům pro bílého 

celkem jistě o něco lepší.

20.Dg5 Kg7 21.Dh4 h6

XABCDEFGHY
8-+-trr+-+(
7+p+-wqpmk-'
6p+-vl-snpzp&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-+-wQ$
3+P+L+-zP-#
2PvLP+RzP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
22.f4?! Pravděpodobně příliš agre-

sivní tah, který odhaluje pozici bí-

lého krále. Přikláněl bych se spíše 

k nějakému klidnému pokračo-

váni ve stylu 22.Vde1 nebo třeba 

i k možnosti připomenout svoji 

majoritu na dámském křídle po-

mocí postupu 22.c2-c4.

22…Jd7? Z cele partie mám silný do-

jem, že italská reprezentantka cho-

vala ke své soupeřce až přílišný res-

pekt. Přechod do špatné koncovky 

rozhodně není správným řešením! 

Záporných stránek postupu bílého 

pěšce „f“ mohla černá využít roz-

hodně lépe. Co měla mladá Číňanka 

na mysli po 22…Dc7! s tlakem na bí-

lého pěšce, mně není úplně jasné. Po 

23.Vf1 (agresivní 23.f5 Sc5+ 24.Kh1 

Dc6+ 25.Vg2 g5 by se bílé nemuse-

lo vyplatit) 23…Sc5+ 24.Kg2 Dc6+ 

nemá černý žádné zvláštní potíže.

23.Dxe7 Vxe7 24.Se4+- Jf8  24…

Jc5 25.Sf3 s hrozbou Sxe5 a černý 

má skutečně nad čím přemýšlet.

25.Kg2 f6 Černá trvá na svém cen-

trálním pěšci, ale při své urput-

nosti přehlíží rozhodující taktický 

úder. Ale ani odevzdání pěšce pro 

černého nevyhlíží příliš optimistic-

ky. Například po 25…Sc7 26.Vxd8 

Sxd8 27.Sxe5+ f6 by hra mohla tr-

vat o něco déle, ale černý pozice 

působí dostatečně depresivně.

26.fxe5 fxe5 27.Ved2 Ved7

XABCDEFGHY
8-+-tr-sn-+(
7+p+r+-mk-'
6p+-vl-+pzp&
5+-+-zp-+-%
4-+-+L+-+$
3+P+-+-zP-#
2PvLPtR-+KzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
28.Vxd6! A to je vše! Černá se 

vzdala. 1–0

Ve druhé partii však Italka svůj 

ostych zcela odložila a bílými fi gu-

rami Číňanku nečekaně vyškolila. 

To však byla z její strany pouze 

labutí píseň a obě partie play-off 

měly již jen čínskou režisérku.

V semifi nále se utkají Alexandra 

Kostenjuková s Piou Cramlingo-

vou a Číňanaka Hou Yifan bude 

čelit hlavní favoritce turnaje, Indce 

Koneru Humpy.

Václav Pech

Humpy Koneru

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

zdroj wiki, licence GFDL
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Ve skleněné zvukotěsné kostce 

umístěné pod širým nebem na 

náměstí Plaza Nueva (zřejmě 

premiéra hrací místnosti tohoto 

typu) bojují o celkové vítězství 

a cenový fond ve výši 400 000 do-

larů velmistři Viši Anand (2798), 

Magnus Carlsen (2775), Vasilij 

Ivančuk (2781), Veselin Topalov 

(2777), Levon Aronjan (2727) 

a Tejmur Radžabov (2744). Na-

víc se hraje nepříliš častým, ale 

rozhodně zajímavým systémem, 

kdy za vyhranou partii získá hráč 

tři body a za remízu pouze bod 

jediný. Na první pohled to re-

zultativnosti turnaje zatím příliš 

nepřispívá, když z patnácti par-

tií skončilo výhrou jednoho ze 

soupeřů pouze pět, ale při po-

hledu na počet tahů odehraných 

v jednotlivých partiích je jasné, 

že hlavní příčinou zde skutečně 

bude vyrovnanost šestice hlav-

ních protagonistů. Na jednu par-

tii připadá více než čtyřicet tahů 

a pozitivní je i další aspekt: při 

pohledu na zahájení, která se 

v Bilbau hrají, nebyla zatím k vi-

dění ani jediná ruská a ani jediná 

berlínská… A ani nejkratší remí-

za turnaje o 29 tazích rozhodně 

nebyla odpočinkovou záležitostí.

VASILIJ IVANČUK (2781)—
—MAGNUS CARLSEN (2775) 
Sicilská obrana [B78]

Bilbao 2008

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

Jf6 5.Jc3 g6 Dračí sicilská je dal-

ším vítaným zpestřením, které se 

v posledních dvou letech objevuje 

i na té nejvyšší úrovni. Po již skoro 

zapomenuté královské indické tu 

tak máme další zahájení, které za-

žívá svou renesanci.

6.Se3 Sg7 7.f3 Jc6 8.Dd2 0–0 9.Sc4 

Sd7 10.0–0–0 Vc8 11.Sb3 Je5 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpp+lzppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-sn-+-%
4-+-sNP+-+$
3+LsN-vLP+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
12.Kb1 Ty tam jsou doby, kdy se 

nejslavnější rekové utkávali v lítých 

bitkách se „zlým“ drakem sérií tahů 

začínající postupem 12.h4 h5 13.Sg5 

(nebo také 13.Sh6). Dnes převážně 

volí světová špička mnohem jemněj-

ší metodu, jak vylámat sicilské sani 

její tesáky. Příkladem je i plán zvole-

ný velmistrem Ivančukem.

12…a6

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+p+lzppvlp'
6p+-zp-snp+&
5+-+-sn-+-%
4-+-sNP+-+$
3+LsN-vLP+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

Pokračování, které je pro Magnu-

se Carlsena hlavní zbraní. Kromě 

tahu v partii se hraje zejména 12…

Ve8, s čím má ukrajinský velmis-

tr nepříliš dávné zkušenosti na 

straně černých fi gur Jeho par-

tie proti jinému ze super silných 

Ukrajinců, GM Karjakinovi, pokra-

čovala 13.Sh6 Sxh6 14.Dxh6 Vxc3 

15.bxc3 a5 16.a4 Db6 17.h4 Sxa4 

18.h5 Jc6 19.hxg6 Sxb3 20.gxh7+ 

Kh8 21.cxb3 Jxd4 22.cxd4 Dxb3+ 

23.Ka1 s remízou (Karjakin,-Ivan-

čuk, Foros 2007).

13.Vhe1 Ivančukova novinka. 

V nedávném turnaji v Soči jsme byli 

svědky okamžitého postupu 13.h4 

h5 14.g4 hxg4 15.h5 Jxh5 16.Vdg1 

Da5 17.Sh6 Sf6, což se stalo v partii 

mezi Sergejem Karjakinem a dru-

hým z současných protagonistů 

dračí varianty, Tejmurem Radža-

bovem. Bílý se nemusí zaměřovat 

jen na černého krále, aby s vězí na 

e1 rád otravoval jinou achilovku 

černé pozice, tj. pěšce e7, který by 

se mohl stát bolavým po skoku bí-

lého jezdce na d5 a jeho výměně 

(Jxd5 exd5) a případném tahu bí-

lého černopolného střelce na g5.

13…b5 14.Sh6 Dobře vypadá také 

tah 14.Sg5, na což má černý něko-

lik možností, z nichž mi připadá 

jako nejlepší preventivní 14…Ve8. 

Docela dobře možné ale bude asi 

také 14…Jc4, nebo 14…b5-b4.

14…Sxh6 Na okamžitou aktivitu 

na dámském křídle 14…b4 získá 

bílý malou výhodu pomocí varian-

ty 15.Sxg7 (za vyzkoušení stojí ur-

čitě také přímé 15.Jd5) 15…Kxg7 

16.Jd5 Jxd5 17.exd5 (velmistr Go-

luběv navrhuje také 17.Sxd5 s myš-

lenkou zahrát na 17…e6 18.Sb3 a5 

GRAND SLAM BILBAO

NEJSILNĚJŠÍ TURNAJ VŠECH DOB ZA POLOVINOU
pokračování ze strany 1

GM Vasilij Ivančuk

Pořadí po úvodní polovině turnaje
1. Topalov, Veselin BUL (2777) 9

2. Carlsen, Magnus NOR (2775) 8

3. Aronjan, Levon ARM (2737) 6

4. Ivančuk, Vasilij UKR (2781) 4

5. Radžabov, Tejmur AZE (2744) 4

6. Anand, Viši IND (2798) 4
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19.f4 a4 20.fxe5 dxe5 21.Sxe6!± 

s výhodou bílého) 17…a5 18.f4 

Jg4 (lépe pro bílého vypadá asi 

také 18…Jc4 19.Sxc4 Vxc4 20.De3, 

i když na počítač to zrovna dojem 

nedělá) 19.Jc6 Sxc6 20.dxc6 Vxc6 

21.De2 s dobráním černého pěšce 

a snad s lepší koncovkou.

15.Dxh6 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+-+lzpp+p'
6p+-zp-snpwQ&
5+p+-sn-+-%
4-+-sNP+-+$
3+LsN-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1+K+RtR-+-!
xabcdefghy
15…Vxc3!? Klasická oběť kvality, 

která často vyznavačům draka slou-

ží k tomu, aby vůdcům bílých fi gur 

jemně připomněla, že na šachovnici 

jsou dva králové. Pokud bude černý 

pokračovat 15…b4, může bílý na-

dále hrát proti černým centrálním 

pěšcům pomocí 16.Jd5 e6 (slab-

ší by bylo 16…Jxd5?! 17.exd5 a5 

18.Jc6! s výhodou bílého) 17.Jxf6+ 

Dxf6 18.Dd2 a na straně bílého by 

mělo být malé plus. Nejlepší ces-

tou pro černého ovšem může být 

mezinárodním mistrem Maximem 

Notkinem v průběhu on-line pře-

nosu na serveru www.chesspro.ru 

navrhované 15…a5! a po 16.Jcxb5 

Sxb5 17.Jxb5 a4! má černý dosta-

tečnou protihru. Například 18.Sxa4 

Da5 19.b3 Vc5!

16.bxc3 a5!? Schůdně pro černého 

vypadá také 16…Da5!? 17.Dd2 Vc8.

17.f4! Jeg4 18.Dh4 a4

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-+lzpp+p'
6-+-zp-snp+&
5+p+-+-+-%
4p+-sNPzPnwQ$
3+LzP-+-+-#
2P+P+-+PzP"
1+K+RtR-+-!
xabcdefghy
Kritická pozice, ve které má bílý 

hned několik voleb. Velmistr Ivan-

čuk si vybírá tah

19.Sxf7+!? Možná nejlepší stezkou 

k pevnosti černého krále bylo 19.Sd5, 

když například po  19…Dc7 20.Vd3 

e6 21.h3 exd5 22.hxg4 dxe4 23.Vg3 

Kg7 24.f5 má bílý docela protivnou 

iniciativu. Naopak na tah 19.h3 exi-

stuje pro vůdce temných fi gur asi 

dostatečný argument v pokračování 

19…axb3 20.Jxb3 Jxe4 21.Vxe4 Jf6 

s tím, že by měl mít za kvalitu dosta-

tečnou kompenzaci i po 22.Ve2 Ve8.

19…Vxf7 20.e5  Tah 20.h3 Da5 

21.hxg4 Dxc3 22.Vd3 Db4+ vede 

pouze k dělbě bodů. 20…Jd5 

21.e6 

XABCDEFGHY
8-+-wq-+k+(
7+-+lzpr+p'
6-+-zpP+p+&
5+p+n+-+-%
4p+-sN-zPnwQ$
3+-zP-+-+-#
2P+P+-+PzP"
1+K+RtR-+-!
xabcdefghy

KRAMNIKA V BILBAU NECHTĚLI?
Vladimir Kramnik měl zájem o účast na turnaji v Bilbau. 

V rozhovoru s Jurijem Vasiljevem pro ruský sportovní server 

www.sport-express.ru uvedl: „S turnajem v Bilbau nastala taková 

podivná situace,“ řekl mistr světa ruskému žurnalistovi. „Pokud-

vím, tak tam má hlavní slovo pan Danailov a skutečnost je taková, 

že mi před nějakým časem pořadatelé říkali, že by mě na turnaji 

rádi viděli. Tvrdili, že turnaj může proběhnout buď v září, nebo 

v prosinci, a ptali se, jaký termín by byl pro mě přijatelný.“ Kram-

nik jim oznámil, že termín v září u něho kvůli Talovu memoriálu 

a blížícímu se zápasu s Anandem nepřipadá v úvahu, ale v pro-

sinci by rozhodně rád přijel. „Jenže ani ne za týden po našem 

rozhovoru se v tisku objevilo, že se bude hrát v září. Mám z toho 

dojem, že se mě ptali na termín jenom proto, aby mohli vybrat 

ten, kdy hrát nemohu. Bylo by lepší, kdyby mlčeli,“ končí svůj 

komentář exmistr světa.

GM Magnus Carlsen

GM Vladimir Kramnik
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21…Jxc3+ Na 21…Vxf4 uvádí ve 

svém komentáři k partii velmistr 

Goluběv variantu 22.exd7, na což 

je pro černého překvapivě nej-

lepším pokračováním 22…Dxd7, 

i když po 23.Je2! Jge3 24.Jxf4 Jxc3+ 

25.Kc1 Jcxd1 26.Dh3! Dc6 27.Vxe3 

Jxe3 28.De6+! Kf8 29.Dxe3 e5 

30.Je6+ Ke7 31.Jg5 Dxg2 stojí bílý 

po tahu 32.Da7+!? lépe. Ale napří-

klad po vzetí 21…Sxe6 by měl mít 

černý dostatečnou kompenzaci po 

22.Jxe6 Jxc3+ 23.Ka1 Da5 24.Vd4 

díky pokračování 24…a3!?

22.Kc1?! Malou výhodu si mohl 

bílý udržet po druhém ústupu 

22.Ka1! Na 22…Sxe6 23.Jxe6 Dc8 

zahraje bílý (zajímavé a dobré  je 

zřejmě také 23…Da5!? ) 24.Vd4! 

a na nabízející se 24…Jxa2 nachází 

Rybka variantu 25.Dh3!± s výho-

dou bílého po 25…Vf6 26.Jg5 h6 

27.Je4!

22…Sxe6 23.Jxe6 Da5

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-zpr+p'
6-+-zpN+p+&
5wqp+-+-+-%
4p+-+-zPnwQ$
3+-sn-+-+-#
2P+P+-+PzP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy
24.Dxg4= Vynucuje rychlý a smír-

ný konec zajímavé bitvy. Jako 

reakci na 24.Vd3 ukazuje neo-

mylný stroj okamžitě remízu po 

24…Jxa2+ 25.Kb2 Jc3! 26.Dxg4 

a3+ 27.Kb3! Da4+ 28.Kxc3 Da5+ 

29.Kb3 Da4+.

24…Jxa2+ 25.Kb2 Dc3+! 26.Kxa2 

Dxc2+ 27.Ka1 Dc3+ 28.Kb1 Db3+ 

29.Ka1 Dc3+ 1/2:1/2

V dosavadním průběhu turnaje se 

vůbec nedaří současnému mistru 

světa Višimu Anandovi. V první 

polovině turnaje uhrál pouze čtyři 

remízy, snad ani v jedné z těchto 

partií nezískal žádnou výhodu, 

a bílými v Marshallově útoku proti 

Vasilijovi Ivančukovi měl dokonce 

téměř namále. Ani svojí porážkou 

od vedoucího hráče turnaje, Bul-

hara Veselina Topalova, se Anand 

rozhodně pyšnit nebude.

VESELIN TOPALOV (2777)—
—VIŠI ANAND (2798) 
Dámská indická obrana [E15]

Bilbao 2008

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sa6 

5.Dc2 Sb7 6.Sg2 c5 7.d5 exd5 

8.cxd5 Jxd5 9.0–0 Se7 10.Vd1 

Dc8 11.a3 Jf6 

XABCDEFGHY
8rsnq+k+-tr(
7zpl+pvlpzpp'
6-zp-+-sn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+NzP-#
2-zPQ+PzPLzP"
1tRNvLR+-mK-!
xabcdefghy
12.Sg5 d5 13.Sxf6 Plán, který ex-

mistr světa údajně objevil a pro-

analyzoval v průběhu soustředění 

na turnaj na ostrově Menorca spo-

lečně se španělským velmistrem 

Vallejem.  Velmistr Anand nenašel 

na tento postup správný protijed.

13…Sxf6 14.Jc3 Sxc3 15.bxc3 Ja6 

16.Jh4 g6 17.Sxd5 Sxd5 18.Vxd5 

0–0 19.Vad1 Jc7 20.Vd7 Je6 

21.De4 De8 22.Jf3 Černý sice sto-

jí po zahájení hůře, ale stále má 

k dispozici pokračování, které jej 

drzí ve hře. Nicméně mistr světa 

se dopouští hrubé chyby, po které 

bude muset partii vzdát ve dvaceti 

pěti tazích a dvou hodinách hry.

XABCDEFGHY
8r+-+qtrk+(
7zp-+R+p+p'
6-zp-+n+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+Q+-+$
3zP-zP-+NzP-#
2-+-+PzP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

22…c4?  22…Jd4 23.Je5 Jc6 24.f4 

Jxe5 25.fxe5 a na straně bílého je 

výhoda.

23.Dh4! Jc5 24.Ve7 Vd8? Ve špat-

né pozici by mohl černý zřejmě 

o něco déle vzdorovat po 24…Da4 

25.Vd6 Dc2 26.Jg5 h5, ale i tak by 

vše asi bylo jenom otázkou času.

25.Vf1 1–0

Turnaj ve španělském Bilbau po-

kračuje až do 13. září, kdy bude 

znám jeho celkový vítěz. Zda to 

bude bulharský velmistr Topalov, 

mladý Nor Magnus Carlsen nebo 

všechny překvapí drtivým fi nišem 

někdo jiný, to se dozvíte v příštím 

čísle Šachového týdeníku.

Václav Pech

MS Viši Anand

GM Veselin Topalov
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Brněnský velmistr Tomáš Polák 

zvítězil systémem start-cíl na 

uzavřeném turnaji Banický ka-

hanec, který se hrál od 29. srpna 

ve slovenské Prievidzi. Letošní 

ročník, který se mohl pochlubit 

VII. kategorií FIDE a průměrným 

ratingem 2417 bodů, navázal na 

tradiční stejnojmenné turnaje, 

jež se v Prievidzi konaly od roku 

1966 až do roku 1998.

Vítěz získal v 9 turnajových ko-

lech zejména díky skvělému startu 

6,5 bodu, a o půl bodu tak předsti-

hl svého nejbližšího pronásledova-

tele. Druhý český zástupce v tur-

naji, velmistr Petr Velička, se dělil 

o 5.–7. místo.

„Po více než měsíční šachové pau-

ze zapříčiněné letní rekonstrukcí 

bytu jsem byl sám zvědav, jestli se 

mi tahy fi gurek úplně nevykouřily 

z hlavy,“ řekl Šachovému týdeníku 

spokojený vítěz turnaje a doplnil: 

„Překvapivě mi přestávka spíše 

pomohla, zvláště v první polovi-

ně turnaje jsem byl šachově veli-

ce hladový. Druhý poločas už tak 

zajímavý nebyl, energie z počátku 

byla ta tam. Celkově vzato jsem 

však určitě velmi spokojen, každé 

turnajové vítězství potěší.“

A právě z první poloviny turnaje, 

kde získal velmistr Polák 4,5 bodu 

z 5 partií (jediným hráčem, který 

mu sebral půlku, byl domácí vel-

mistr Tomáš Likavský), je také 

naše partie.

FREDERIK BECK (2335)—
—TOMÁŠ POLÁK (2545)
Caro-Kanova obrana [B12]

Prievidza 2008

Komentuje: GM Tomáš Polák

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.Se3 e6 

5.c3 Se7 6.Jd2 h5 7.f4 Jh6 8.Jgf3 

Nevhodné je 8.Dxh5?? pro 8…Sg4.

8…Sg6 9.Se2 Správnou cestou 

se zdá být pokračování 9.h3 Jf5 

10.Sf2.

9…Jg4!? Nepříjemný skok čer-

ného kavaleristy způsobí bílému 

řadu obtíží.

10.Sg1 Jd7 11.b4? A to je vážné 

pochybení, případné otevření hry 

na dámském křídle vyhovuje jed-

noznačně černému. Ovšem situace 

je již poměrně komplikovaná – bílý 

měl raději kousnout do nakyslé-

ho jablka po 11.h3 Sh4+!? (možné 

je i 11…Jh6 12.g3 Jf5 13.Sf2 Dc7) 

12.Kf1 Jh6 13.Jxh4 Dxh4 14.Sh2 Jf5 

15.De1 Je3+ 16.Kg1 De7 a pozice 

je zapeklitá. Chybou by však bylo 

11.g3? kvůli 11…h4! 12.Jxh4 Sxh4 

13.Sxg4 Sxg3+ a černý vyhraje.

11…a5! 12.a3 Nebo 12.b5 c5.

12…0–0 13.g3 Kýženou úlevu ne-

přináší ani 13.h3 Sh4+ 14.Kf1 Jh6 

15.Sf2 Sxf2 16.Kxf2 f6 s iniciativou 

černého.

13…axb4 14.axb4 Po 14.cxb4 sice 

zůstane krajní sloupec uzavřen, 

nicméně potíže bílému nastanou 

s pěšcem a3, například 14…Va7 

15.h3 Jh6 16.Sf2 Da8 17.Db3 Va4!

14…Vxa1 15.Dxa1 Da8 A jediný 

volný sloupec přechází pod nad-

vládu černých fi gur.

XABCDEFGHY
8q+-+-trk+(
7+p+nvlpzp-'
6-+p+p+l+&
5+-+pzP-+p%
4-zP-zP-zPn+$
3+-zP-+NzP-#
2-+-sNL+-zP"
1wQ-+-mK-vLR!
xabcdefghy
16.Db2 Ještě horší bylo 16.Dxa8? 

Vxa8 17.h3 Va1+ 18.Sd1 Sc2 

19.hxg4 Sxd1 20.Kf2 hxg4 a výhra 

černého je za humny.

16…Da4 17.h3 Jh6 18.Sf2 Va8 

19.0–0 Da3 Nic hmatatelného 

by nepřineslo 19…Da2?! kvůli 

20.Dc1.

20.Dxa3 Vxa3 21.Vc1 b5 Jinou vhod-

nou možností bylo 21…Jb6 22.Sd1 

Ja4 23.Sxa4 Vxa4 24.Jb3 b6 (24…

Va3 25.Ja5) 25.Va1 Vxa1+ 26.Jxa1 

Sd3 a černý třímá strategické otěže 

partie pevně ve svých rukou.

22.Sd1 Jb6 23.Jb3 Ja4 24.Se1?! 

Pravděpodobně se jedná o pře-

hlédnutí ztráty fi gury, které však 

ještě nekončí porážkou. O něco 

lepší bylo 24.Ja5 Jxc3 25.Jxc6 Sf8 

26.Jd2 Jxd1 27.Vxd1 Vc3 28.Ja7 

Sd3 atd.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-vlpzp-'
6-+p+p+lsn&
5+p+pzP-+p%
4nzP-zP-zP-+$
3trNzP-+NzPP#
2-+-+-+-+"
1+-tRLvL-mK-!
xabcdefghy

BANICKÝ KAHANEC PRIEVIDZA

GM POLÁK ROZHODL O SVÉM VÍTĚZSTVÍ UŽ NA STARTU

Konečné pořadí
1. Polák, Tomáš CZE (2545) 6,5

2. Strohhaeker, Raoul GER (2416) 6

3. Likavský, Tomáš SVK (2485) 5

4. Michalík, Peter SVK (2377) 5

5. Lipka, Juraj SVK (2431) 4,5

6. Hirneise, Tobias SVK (2431) 4,5

7. Velička, Petr CZE (2492) 4,5

8. Jurčík, Marián SVK (2378) 4

9. Beck, Frederik GER (2335) 4

10. Dobrotka, Martin SVK (2233) 1

GM Tomáš Polák
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24…Jb2! Klubko bílých fi gur se 

zmítá v těžké disharmonii.

25.Sc2 Nepomáhá ani 25.Jfd2 Jd3 

nebo 25.Ja5 Jd3 26.Jxc6 Sf8 a čer-

ný vyhraje.

25…Sxc2 26.Vxc2 Vxb3 27.Jd2 Va3 

Pozor na nenažrané 27…Jd3? 28.Jxb3 

Jxe1 29.Ve2 Jd3 30.Vd2 a minimálně 

remízu má bílý v kapse.

28.Jb1! Koňská rapsodie pokraču-

je. Špatné je 28.Vxb2 Vxc3.

28…Vb3 Černý musí být stále ve 

střehu, neopatrné by bylo 28…Jc4? 

29.Jxa3 Jxa3 30.Va2 Jc4 31.Va8+ 

Kh7 32.Vc8 a bílý získá nepříjem-

nou protihru.

29.Jd2 Va3 30.Jb1 Va2 A do třeti-

ce nikam nevede 30…Jd3? 31.Jxa3 

Jxe1 32.Ve2 Jd3 33.Vd2 Jxb4 

34.cxb4 Sxb4 35.Va2 Jf5 36.Jc2 

s nejasnou pozici.

31.Sd2 Jf5 Černý je smířen se 

ztrátou svého trojského koně b2, 

ovšem v mezidobí doufá v zisk ji-

ných výhod.

32.g4 Samozřejmě ne 32.Kf2?? 

Jd3+, po 32.Kg2 následuje 32…

Sxb4! 33.cxb4 Jxd4.

32…hxg4 33.hxg4 Jg3 Lepší než 

33…Jh6?! 34.g5 Jf5 35.Sc1.

34.Sc1 Va1 35.Vxb2 Je4 36.Vb3 

Po 36.Kg2 přijde avizované 36…

Jxc3 37.Jxc3 Vxc1.

36…Va2 Nejedná se o nic jiného než 

o zopakování tahů v časové tísni.

37.Vb2 Ztrátou fi gury by skončilo 

37.Va3? Vc2 38.Se3 Ve2. Za úva-

hu stálo 37.Sb2!?, ale po 37…Sh4 

38.Kf1 Sg3 39.f5 Sf4 je bílému stej-

ně každá rada drahá.

37…Va1 38.Vb3 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-vlpzp-'
6-+p+p+-+&
5+p+pzP-+-%
4-zP-zPnzPP+$
3+RzP-+-+-#
2-+-+-+-+"
1trNvL-+-mK-!
xabcdefghy
38…Jxc3 Rozlomení pěšcové zá-

kladny přinese kýžené rozuzlení.

39.Vxc3 Vxb1 40.Vxc6 Sxb4 

41.Kg2 Vb3 Bílý má pěšce méně 

a mizernou pozici.

42.Vb6 Po 42.f5 následuje 42…

Vc3! 43.Vxc3 Sxc3 44.fxe6 fxe6 

45.Se3 b4 s výhrou.

42…Sc3 43.Se3?! 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-tR-+p+-+&
5+p+pzP-+-%
4-+-zP-zPP+$
3+rvl-vL-+-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Jedinou šancí na pokračování par-

tie bylo 43.f5 Sxd4 44.fxe6 fxe6 

45.Vxe6 Kf7 46.Vd6 Sxe5 47.Vxd5 

Ke6 48.Vd1 Vg3+ 49.Kf2 Vxg4 a čer-

ný musí ještě ukázat techniku.

43…Se1! Bílému střelci zvoní hrana.

44.Sc1?! Delší odpor kladlo 44.Sg1 

Vg3+ 45.Kf1 Sc3 (alternativou je 

45…Vxg4 46.Se3 Sg3 47.Ke2 Sxf4 

48.Kf3 Sxe3 49.Kxg4 Sxd4 50.Vb8+ 

Kh7 51.Kf4 Sg1 52.Kg3 Kg6 53.Vxb5 

Sd4 54.Kf4 Kh6 55.Vb7 g5+ 56.Kg4 

Kg6 s výhrou) 46.Vxb5 Vf3+ 47.Ke2 

Vxf4 48.Kd3 Vxg4 atd.

44…Vc3 45.Sb2 Vc2+ 46.Kf1 Sb4! 

Bonbonek na závěr – bílý zjistil, že 

bude o fi guru chudší, a proto se ra-

ději vzdal. 0–1

Václav Pech

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



11. ZÁŘÍ 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 37 11

28. 8.–16. 9. 2008

Nalčik (Rusko). mistrovství světa 

žen hrané K.O. systémem.

nalchik2008.fi de.com

2.–13. 9. 2008

Bilbao (Španělsko). Finále série 

Grand Slam pro rok 2008 za účasti 

velmistrů Višiho Ananda, Magnu-

se Carlsena, Veselina Topalova, Va-

silije Ivančuka, Levona Aronjana  

a Tejmura Radžabova. 

www.bilbaofi nalmasters.com

6.–13. 9. 2008

First Saturday, Budapešť. Další ze 

série uzavřených turnajů s mož-

ností splnění norem velmistra 

a mezinárodního mistra. 

Nagy László

tel./fax: (36-1)-263-2859

mobil: (36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu

11.–19. 9. 2008

Velmistrovský a mistrovský turnaj 

Pardubice 2008. Uzavřené turnaje 

hrané systémem každý s každým.

Martin Mojžíš

tel.: 602 787 060

martin.mojzis@polabinychess.eu

www.polabinychess.eu

11. 9. 1950

Eduard Meduna 
Padesát osm let 

oslaví přeborník 

republiky z roku 

1987, několikaná-

sobný reprezen-

tant Českosloven-

ska a skvělý blicař, 

velmistr Eduard 

Meduna.

13. 9. 2008

52. ročník memoriálu Jaroslava 

Zadiny, Pečky. Bleskový turnaj, hra-

cí systém podle počtu účastníků.

Jiří Nigrin, 

tel.: 607 571 359

jirinigrin@quick.cz

13. 9. 2008 

O Pohár města Moravský Beroun 

2008. Švýcarský systém na 9 kol.

Oldřich Bayer

tel.: 554 733 145

alby21@seznam.cz

13. 9. 2008 

Michalovce (Slovensko), švýcar-

ský systém na 9 kol.

Richard Gerbery

gerberyr@yahoo.com

www.lucus.sirava.sk

13. 9. 2008

Bezměrov. Memoriál Tomáše 

Baštince, 7. ročník turnaje v ra-

pid šachu. V loňském roce součást 

Grand Prix ČR v rapid šachu. Švý-

carský systém na 9 kol.

Vladimír Opluštil

tel.: 737 607 503

oplustil.v@seznam.cz

www.sweb.cz/sokolpostoupky

13.–21. 9. 2008

Porubská věž 2008. Švýcarský 

systém na 9 kol.

Vícha Marek, tel.: 777 022 150

sachy.vokd@seznam.cz

sachy-vokd.wz.cz

14. 9. 2008 

Rapide du Stade Francais – Jeen, 

Paříž.  Švýcarský systém na 9 kol.

Nicolas Umbach-Bascombe

jeen@free.fr

14.–26. 9. 2008

V černohorském Hergegu Novim 

se bude konat letošní Mistrovství 

Evropy mládeže, kde bude mít své 

zástupce i Česká republika.

19. 9. 1873

Rudolf Charousek 
V Praze se narodil 

jeden z nejsilněj-

ších českých rodá-

ků-šachistů konce 

19. století, mistr 

Rudolf Charou-

sek. Zemřel v Bu-

dapešti ve věku 

pouhých 27 let.

20.–29. 9. 2008

Kecskemét (Maďarsko): Série me-

zinárodních uzavřených turnajů 

s možností zisku titulu IM. V kaž-

dém turnaji 10–12 hráčů.

Tamas Erdelyi

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

20.–28. 9. 2008 

Havlíčkův Brod. 5. ročník turnaje 

Open Vysočina 2008 hraný jako 

polofi nále přeboru ČR mužů a žen. 

Součástí festivalu jsou také otevře-

ný turnaj v rapid šachu  a otevřený 

bleskový turnaj.

Ave-Kontakt

tel.: 466 535 200, 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

20. 9. 2008

Mini Open Chesslady, Sezimovo 

Ústí. Dívčí turnaj v rapid šachu, 

švýcarský systém 7 kol. 

Vladimír Doležal

tel.: 607 935 164

vla.dol@seznam.cz
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