
10. ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 37 1

OPILÝ TKAČIJEV

Vladislav Tkačijev 
Pozornost nešacho-

vých médií vzbudil 

velmistr Vladislav 

Tkačijev, padesátý 

osmý šachista svě-

tového žebříčku 

a vítěz nedávného 

mistrovství Francie. 

Na turnaji v Čennaí způsobil pořád-

nou ostudu, když k partii s domácím 

hráčem Pravínem Kumarem dorazil 

pod vlivem alkoholu a v jedenác-

tém tahu u partie dokonce usnul. 

Pokusy úřadujícího mistra Francie 

probrat nebyly úspěšné a nezbylo 

než partii ukončit. „Co se stalo, je 

velmi nešťastné,“ uvedl organizátor 

turnaje Soumen Majumder. „Poté, 

co turnaj skončí, poradíme se, jak 

budeme v tomto případu postupo-

vat.“ Zkrat mistra Evropy nenechal 

klidným ani anglického gentlemana 

a novopečeného člena elitního klubu 

2700+ Nigela Shorta, který důraz-

ně požadoval Tkačijevovo okamžité 

vyloučení z turnaje. Nešlo navíc 

o Tkačijevův první exces, problémy 

měl už na olympiádě v Drážďanech.

BULHAŘI SLÍBILI TŘI MILIONY EUR

Bojko Borisov  
Bulharsko je při-

praveno zorganizo-

vat zápas o titul mi-

stra světa mezi Viši 

Anandem a Vese-

linem Topalovem. 

Oznámil to po se-

tkání s bulharským 

premiérem Bojkem Borisovem ma-

nažer bulharského velmistra Silvio 

Danailov. „Na našem setkání slíbil 

premiér vyčlenit na zápas tři mili-

ony Euro. Ofi ciální návrh naší stra-

ny bude odeslán do kanceláře FIDE 

v nejbližších dnech.“ Zároveň Bul-

haři odhalili prvního ze sekundan-

tů, kterým bude kubánská jednič-

ka Lenier Dominguez Perez (2719). 

O jeho angažování rozhodla jed-

nak vydařená sezóna, jednak solid-

ní znalosti teorie zahájení.
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BLOGY

SPISOVATEL HOUŠKA
A BÁSNÍK NAVARA
Známý spisovatel Vítězslav Houš-

ka začal blogovat na stránkách 

Pražské šachové společnosti a 

hned v prvním příspěvku „Pre-

zident a šachy“ propojuje něko-

lik svých celoživotních zájmů 

– šachy, historii a T. G. Masaryka 

(www.blog.praguechess.cz). Pět-

aosmdesátiletý spisovatel vykres-

luje, jak první československý pre-

zident hrál šachy na zaoceánském 

parníku, či jak současný český 

prezident sledoval jeho hru. Vítěz-

slav Houška je autor vskutku rene-

sanční, v jeho díle najdete i pojed-

nání o fi latelii, fotbalu či detektiv-

ky, a takový jistě bude i jeho blog.

Další mimořádně nadanou oso-

bou je velmistr David Navara, nej-

pilnější autor blogů. Jeho poslední 

příspěvek je souborem dvou jeho 

básní („Já stále chtěl bych šachy 

hrát“ a „Královská hra“) a jednoho 

komentáře. Nejlepší český šachis-

ta komentuje poezii stejně poctivě 

a poutavě jako své partie šachové.

V září se mezi blogující přidal 

i velmistr Marek Vokáč, který za-

čal příspěvkem „Léto stárnoucího 

blázna“. Na webu Pražské šacho-

vé společnosti tak najdete příspěv-

ky už sedmi blogerů: kromě jme-

novaných V. Houšky, D. Navary a 

M. Vokáče také R. Cveka, S. Pert-

lové. V. Pláta a D. Kaňovského.

Pavel Matocha

Šachy se v Maďarsku dlouhodobě těší 

solidní popularitě. A nezasadila se 

o to pouze náklonnost někdejšího po-

tentáta Jánośe Kádára. Géza Maróc-

zy, László Szabó, Lájos Portisch, sest-

ry Polgárovy či právě Peter Lékó pro-

slavovali a stále proslavují maďarský 

šach po celém světě. Nevystoupili sice 

na úplný vrchol, ale přinejmenším 

tři z nich k tomu neměli nijak dale-

ko. Nejblíže se prozatím k šachovému 

trůnu přiblížil Peter Lékó, který právě 

oslavil své třicáté narozeniny. Pokračování na straně 5

PETER LÉKÓ SLAVÍ TŘICÁTINY

JAK PETER LÉKÓ NEJEN K ŠACHOVÉMU ŠTĚSTÍ PŘIŠEL

GM Peter Lékó

http://www.blog.praguechess.cz/index.php?blog=houska
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NOVÉ FIDE RATINGY 
FIDE zveřejnila novou listinu osob-

ních koefi cientů, platnou od 1. září 

2009. V mužské kategorii se do prv-

ní trojky před Carlsena s Kramni-

kem a za Topalova s Anandem pro-

bojoval Levon Aronjan. Mezi nejvy-

branější společnost s ratingem pře-

sahujícím 2700 bodů se opět do-

stal Angličan Nigel Short a nově 

i exmistr světa Rustam Kasimdža-

nov. Na dveře elitního klubu, kte-

rý opouští Američan Gata Kamsky, 

klepe s ratingem 2692 David Nava-

ra, aktuálně 39. hráč planety. Mezi 

nejlepší desítku žen se neprobojo-

vala aktuální mistryně světa, Ruska 

Alexandra Kostenjuková. Kromě ve-

doucí Maďarky Judity Polgárové po-

kračuje nadvláda šachistek z Asie. 

Naše IM Jana Jacková je s ratingem 

2393 na sedmdesáté příčce.

LÁZNIČKA V KALKATĚ

Viktor Láznička  
Velmistr Viktor 

Láznička (2634) 

obhajuje loňské pr-

venství na velkém 

openu v indické 

Kalkatě. Po šestém 

kole je s pěti body 

společně s domá-

cím velmistrem Sandipanem (2611) 

a Vietnamcem Le Quang Liemem 

(2602) ve vedoucí skupině hráčů, 

Na prvním stole jej čeká právě do-

mácí velmistr Chanda Sandipan 

(2611). Slovenský velmistr Ján Mar-

koš je se čtyřmi body na dvacátém 

místě. Kompletní výsledky turnaje, 

v němž jsou nejvýše nasazení hráči 

„sedmistovkaři“ Šachrijar Mamedja-

rov (2721) a Nigel Short (2706), na-

jdete zde: chess-results.com

MEMORIÁL TOMÁŠE BAŠTINCE

Vojtěch Plát  
Mezinárodní mi-

str Vojtěch Plát 

(2375) z TŽ Tři-

nec se stal s osmi 

a půl body z devíti 

partií vítězem os-

mého ročníku me-

moriálu Tomáše 

Baštince, který se odehrál v sobo-

tu v Bezměrově. Druhé místo ob-

sadil se stejným bodovým ziskem 

kroměřížský FM Josef Mudrák 

(2323). Bronzový Peter Ábel (2191) 

z Piešťan měl za vedoucím duem 

odstup jednoho a půl bodu. Kom-

pletní výsledky turnaje, kterého se 

účastnilo šedesát pět hráčů, jsou 

k dispozici zde: chess-results.com

OPEN ÚSTÍ NAD LABEM 
Tomáš Vágner (2297) z Mostu se stal 

se šesti body vítězem sedmikolového 

FIDE Openu v Ústí nad Labem. O půl 

bodu za ním skončil děčínský Zde-

něk Janda (2138) a třetí místo před 

bývalým svazovým hospodářem Jin-

dřichem Papayem vybojoval s pěti 

a půl body mostecký Václav Ksana 

(2088). Kompletní výsledky turnaje, 

v němž se utkalo dvaačtyřicet šachis-

tů, najdete zde: chess-results.com

STRÁŽSKÝ RAPID 
Turnovský Zdeněk Maršálek (2262) 

se stal se sedmi a půl body z deví-

ti partií vítězem turnaje v rapid ša-

chu, který se odehrál o víkendu 

ve Stráži pod Ralskem. Druhé mís-

to patřilo s půlbodovou ztrátou Pav-

lu Mudrovi (2154) z Bakova nad Ji-

zerou, bronzovou medaili získala 

se stejným bodovým ziskem novo-

borská Lucie Jínová (2141). Turnaje 

se zúčastnilo šedesát osm šachistů. 

TOP 10

muži
1. Topalov, Veselin BUL (2813)

2. Anand, Viswanathan IND (2788)

3. Aronjan, Levon ARM (2773)

4. Carlsen, Magnus NOR (2772)

5. Kramnik, Vladimir RUS (2772)

6. Lékó, Peter HUN (2762)

7. Radžabov, Tejmur AZE (2757)

8. Ivančuk, Vasilij UKR (2756)

9. Gelfand, Boris ISR (2756)

10. Morozevič, Alexander RUS (2750)

26. Movsesjan, Sergej SVK (2711)

39. Navara, David CZE (2692)

ženy
1. Polgárová, Judit HUN 2687

2. Koneru, Humpy IND 2595

3. Jifan, Hou CHN 2585

4. Zhao, Xue CHN 2542

5. Kosincová, Taťána RUS 2536

6. Cramlingová, Pia SWE 2535

7. Dzagnidzeová, Nana GEO 2535

8. Muzyčuková, Anna SLO 2533

9. Stefanovová, Antoaneta BUL 2527

10. Sebagová, Marie FRA 2519

70. Jacková, Jana CZE 2393

HITLER PROTI 
LENINOVI

Ve Vídni byl objeven šokující 

obraz, na němž spolu hrají ša-

chy nechvalně známí diktátoři 

dvacátého století: Vladimír Il-

jič Lenin a Adolf Hitler. 

Jeho autorkou má být Hitlerova ví-

deňská učitelka kreslení Emma 

Levenstremmová, malovat měla 

v průběhu skutečné partie. Dům, 

ve kterém se údajně hrálo, je znám 

jako místo, kde se k diskusím schá-

zeli mladí politikové. Obraz i ša-

chovou soupravu věnovala svému 

domácímu židovská rodina, která 

v domě tehdy bydlela. Oba před-

měty se nedávno dostaly do auk-

ce s vyvolávací cenou 40.000 EUR. 

Prodávající je o autenticitě expo-

nátů plně přesvědčen a jako dů-

kaz předložil třísetstránkový do-

kument, skládající se z dobrozdá-

ní a odborných expertíz. „Expertí-

za podpisu na zadní straně obráz-

ku potvrzuje na osmdesát procent 

jeho pravost, mám rovněž zprávy 

potvrzující reálnost předpokláda-

né autorky,“ tvrdí majitel obrazu 

Richard Westwood–Brooks a dodá-

vá: „Podrobnosti o Leninově poby-

tu ve Vídni nejsou zatím důkladně 

prozkoumány. Ví se jen to, že zde 

napsal Materialismus a empirio-

kriticismus a zároveň často a váš-

nivě hrál šachy.“ Jeho optimismus 

ale krotí britský list The Daily Tele-

graph, poukazující na to, že obraz 

prostě nemůže být autentický, pro-

tože Lenin prožil rok 1909 ve Fran-

cii a o tom, že by si odtamtud od-

skočil do Vídně, není nic známo. 

S mladým Hitlerem tak podle lis-

tu pravděpodobně hrál některý 

z místních socialistů.

http://chess-results.com/tnr24974.aspx?art=9&lan=1&fed=VIE&flag=30&m=-1&wi=1000&snr=14
http://chess-results.com/tnr24974.aspx?lan=1
http://chess-results.com/tnr24435.aspx?lan=1
http://chess-results.com/tnr24127.aspx?lan=1
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Digitální hodiny DGT 2010 s výraznou slevou !!! 

 
 Časově omezená akční nabídka. 

Čím více koupíte, tím méně zaplatíte ! 
 
 

     počet hodin                cena za 1 ks            bonus  
 

1   1 880,-                           
2   1 630,-                          
3   1 605,-             
4   1 580,- 
5   1 550,- 
6   1 530,- 
7   1 505,- 
8   1 480,- 1ks DGT Easy zdarma 
9   1 465,- 
10   1 450,- 2ks DGT Easy zdarma 

  

     Při zakoupení setu 8 ks hodin, získáte 1 ks dig. hodin DGT Easy v hodnotě 999,- Kč zcela zdarma. 
     Při zakoupení setu 10 ks hodin, získáte 2 ks dig. hodin DGT Easy v hodnotě 1 998,- Kč zcela zdarma. 
 
     Objednávky:    e-mailem:    info@sachy.net       TOPO Plus s.r.o.  Hodonínská 231, 696 21 Prušánky            
                        telefonem:   608 368 000  oficiální obchodní zastoupení         projects v ČR.  
                          faxem:         518 374 365 
  
          
     Akční nabídka je platná do 30.11.2009    Další informace:      www.sachy.net 
 

Norské noviny VG zveřejnily 

snad největší šachové překvape-

ní letošního roku: Garri Kaspa-

rov už šest měsíců v tichosti tré-

nuje Magnuse Carlsena. 

Tuto informaci potvrdil samotný 

Carlsen. Neprozradil, na kolik jej 

tato spolupráce přijde, ale potvrdil, 

že rozhodně není laciná. Cíl není 

malý, Carlsen, momentálně čtvrtý 

hráč světa, by se rád posadil na ša-

chový trůn. Norové jsou samozřej-

mě z této spolupráce krále a korun-

ního prince nadšeni a pilně sháně-

jí sponzory, kteří by „dream team“ 

zaplatili. Espen Adgestein, který se 

snaží fi nance pro celý podnik obsta-

rat, ale tvrdí, že Kasparovou motiva-

cí nejsou jen peníze: „Kasparov tré-

nuje pouze jedinou osobu na světě, 

Carlsena, protože je o něm přesvěd-

čen, že je tím nejtalentovanějším 

hráčem.“ Chessbase news, které na 

celou záležitost upozorňují, hovoří 

o tom, že Carlsen trávil u Kasparova 

čtrnáct dní v jeho chorvatském síd-

le a dvakrát jej navštívil i v Moskvě, 

Kasparov na oplátku přicestoval do 

Norska. Samotný Kasparov má pro 

svého svěřence jen slova chvály: „Za 

šest měsíců práce s Magnusem jsem 

u něj viděl mnoho vlastností velkých 

šampiónů.“ Kasparov je přesvědčen, 

že Carlsen je přes své mládí velmi 

blízko tomu, aby se dostal na samot-

ný šachový vrchol. O tom, proč byla 

celá záležitost tak dlouho utajována, 

můžeme jen spekulovat. Spoluprá-

ce obou by měla trvat minimálně do 

konce tohoto roku, o dalším prodlou-

žení se bude jednat.  

zdroj: www.chessbase.com

EXMISTR SVĚTA ZAČAL SPOLUPRACOVAT S MAGNUSEM CARLSENEM

KASPAROV JE ZPĚT!

Škoda, že člověk nemůže být při tom...



1_okoli_A4_BW.indd   1 9.4.2008   9:20:31
V˘taÏková ãerná



10. ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 37 5

Peter Lékó, narozen 8. září 1979 

v dějišti hned několika mezinárod-

ních turnajů, tehdy jugoslávské 

Subotici, byl považován za jedno ze 

zázračných šachových dětí. Prvním 

trenérem, který pomohl rozvinout 

jeho talent, byl IM Gaspar Mathé. 

Již od svých třinácti let se Lékó pra-

videlně účastní prestižního festivalu 

v nizozemském Hoogovensu (dnes 

Wijk aan Zee) a hned na svém dru-

hém ročníku se mu podařilo splnit 

velmistrovskou normu (!). Stal se 

tak ve čtrnácti letech a čtyřech mě-

sících nejmladším držitelem tohoto 

titulu. V roce 1995 skončil ve svých 

necelých šestnácti letech na bron-

zové příčce velmistrovského turna-

je v Dortmundu, hned za Kramni-

kem a Karpovem, ale například před 

Ivančukem, Shortem či Barejevem.

Poté se však do jeho hry začíná vkrá-

dat rutina, v partiích převládá potře-

ba vlastní bezpečnosti nad touhou 

po výhře a zmíněný festival v Hoo-

govens v roce 1996 je pro něj na čtyři 

roky posledním, protože nejen divá-

ci, ale ani pořadatelé neocenili dva-

náct remíz ve třinácti turnajových 

kolech. Navíc hned několik „duelů“ 

netrvalo ani dvacet tahů. Po posled-

ním místě v Dortmundu 1996 a ne-

výrazných výsledcích na dalších tur-

najích bylo zjevné, že Lékův talent 

potřebuje další impuls.

Tím pro Petera byla nepochyb-

ně svatba. „Lékó se oženil poměr-

ně záhy, ale nevím, zda-li mu to pří-

mo pomohlo,“ říká na adresu maďar-

ského velmistra český mezinárodní 

rozhodčí Pavel Votruba. Jedno pozi-

tivum sňatku je ale nesporné, Léko-

vou láskou totiž byla dcera armén-

ského reprezentačního trenéra Ar-

šaka Petrosjana. „S ním jako trené-

rem Lékó štěstí určitě udělal,“ dodá-

vá Pavel Votruba s úsměvem. Přícho-

dem nového kouče se situace oko-

lo maďarského šachisty diametrálně 

mění. Jeho styl již není suchopárný 

a v jeho partiích se začalo pěkně jis-

křit. Jasným znakem zlepšení byl let-

ní superturnaj v Dortmundu v roce 

2002, který byl zároveň i kandidát-

ským turnajem o právo vyzvat Vladi-

mira Kramnika k boji o jeden z titulů 

světového šampióna, které byly v té 

době k mání. Následovalo vítězství 

v nejvýše ceněném turnaji - španěl-

ském Linares. „Můj trenér, velmistr 

Aršak Petrosjan, mi skutečně pomo-

hl udělat další krok vpřed,“ konstato-

val tehdy třiadvacetiletý Lékó. „Díky 

němu jsem změnil styl a začal hrát 

bojovné a agresivní šachy. Při tomto 

způsobu hry se člověk pochopitelně 

nesmí bát porážek. Prohráváte, ale 

zároveň máte i více výher a mně se 

líbí vyhrávat. Musím pak být připra-

ven i na prohry a nést je důstojně.“ 

Když jsem se před lety pokou-

šel opakovaně, a opět neúspěšně, 

vniknout do tajů španělské hry, na-

razil jsem na následující partii vel-

mistra Léka, která na mě ve „změti 

variant a patahů, kterým nikdo ne-

rozumí“, jak jsme v dorostenec-

kém věku „španělku“ hrdě nazý-

vali, udělala velký dojem a mys-

lím, že plně vyskytuje Lékův pro-

pracovaný a precizní styl.

PETER LÉKÓ (2743) 
– ALEXANDR BĚLJAVSKIJ (2650) 
Španělská hra [C95]

Bled ol 2002

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

Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 

8.c3 0–0 9.h3 Jb8 10.d4 Jbd7 

11.Jbd2 Sb7 12.Sc2 Ve8 13.Jf1 Sf8 

14.Jg3 g6 

XABCDEFGHY
8r+-wqrvlk+(
7+lzpn+p+p'
6p+-zp-snp+&
5+p+-zp-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-zP-+NsNP#
2PzPL+-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
15.b3 Bílý volí možná méně ambi-

ciózní tah než je 15.a4, po kterém 

byla podle Léka již v roce 2002 

rozpracována a obehrána hlav-

ní pokračování až do pětadvacá-

tého tahu. Bílý má v plánu ještě 

před zahájením aktivních operací 

na královském křídle omezit šance 

na protihru svého soupeře v cen-

tru. 

15…Sg7 16.d5 Jb6 Po dokončení 

vývinu bude černý usilovat o de-

stabilizaci bílého centrálního pěš-

cového klínu pomocí postupu c7-

c6. Proti tomuto záměru má ovšem 

bílý nenápadnou, ale jedovatou 

zbraň. 

17.Vb1! c6 18.c4! „Nyní vidíme 

smysl umístění bílé věže na sloupec 

„b“. Díky skryté vazbě si bílý doká-

že do budoucna udržet mohutný 

PETER LÉKÓ SLAVÍ TŘICÁTINY

JAK PETER LÉKÓ NEJEN K ŠACHOVÉMU ŠTĚSTÍ PŘIŠEL
pokračování ze strany 1
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pěšcový řetěz v centru a získá pří-

jemnější hru,“ říká Peter Lékó. 

18…Dc7 19.Sd3 Jfd7 Destrukce bí-

lého centra pomocí výměn nefun-

guje i pro 19…bxc4 20.bxc4 cxd5 

21.Db3! Jfd7 22.cxd5 s dalším Se3 

a černý má problémy s postavením 

svých fi gur. 

20.Se3 Jc5 21.Sf1 bxc4 22.bxc4 

S hrozbou po 23. Sxc5 bxc5 a 24.

Db3 ukončit partii. 

22…Jbd7 23.Dd2 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+lwqn+pvlp'
6p+pzp-+p+&
5+-snPzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-+-vLNsNP#
2P+-wQ-zPP+"
1+R+-tRLmK-!
xabcdefghy
23…Vab8 Zdá se, že černý problé-

my na dámském křídle vyřešil, ale 

bílý okamžitě začíná pošilhávat 

po křídle opačném. 

24.Sh6! Sxh6? Velmistr Běljavskij 

výměnou střelců podceňuje útoč-

né možnosti bílého, které nyní zís-

kají konkrétnější podobu. 

25.Dxh6 Jf8 26.h4 cxd5 27.cxd5 

Sc8 Černý převádí svého dosud 

nečinného střelce na diagonálu 

h3-c8, odkud bude mít k obraně 

krále přece jenom o něco blíže. 

28.Vxb8! Brzdí možné operace 

soupeře na dámském křídle. 

28…Dxb8 29.h5 Dc7 

XABCDEFGHY
8-+l+rsnk+(
7+-wq-+p+p'
6p+-zp-+pwQ&
5+-snPzp-+P%
4-+-+P+-+$
3+-+-+NsN-#
2P+-+-zPP+"
1+-+-tRLmK-!
xabcdefghy
30.Jd2 „Nejtěžší tah v partii. Je 

skutečně mimořádné, jak se bude 

útok bílého rozvíjet sám od sebe 

ve chvíli, kdy se bílý jezdec ocit-

ne na poli c4. Převod jezdce dává 

bílému hned tři plusy. Za prvé 

bude muset černá dáma krýt pěš-

ce na d6, za druhé se pro převod 

bílé věže na královské křídlo uvol-

ní třetí řada a až se na ni věž do-

stane, začnou být aktuální skoky 

bílého jezdce na f5 nebo h5. Jsou 

to jednoduché myšlenky, které se 

ovšem musí realizovat výjimečně 

přesným propočtem,“ komentoval 

vítěz partie svůj třicátý tah v časo-

pise New In Chess.

30…Sd7? Přirozený tah, který vel-

mistr Lékó označuje za rozhodující 

chybu. Podle Léka měl černý pokra-

čovat tahem 30…f6, i když po 31. 

Jc4 není pochyb o výhodě bílého. 

31.Jc4 f6 Na 31…Sb5 přijde 32.Jf5! 

gxf5 33.Jxd6 s vyhranou pozicí bí-

lého. 

32.Ve3 Ve7 33.hxg6 Slabé je lá-

kavé 33.Jf5?, protože černý má 

po 33…gxf5 34.Vg3+ Kf7 35.Vg7+ 

Ke8 36.Dxf6 ďábelskou obranu 

v tahu 36…Se6!!, kterou ovšem 

Lékó uviděl. 

33…hxg6 

XABCDEFGHY
8-+-+-snk+(
7+-wqltr-+-'
6p+-zp-zppwQ&
5+-snPzp-+-%
4-+N+P+-+$
3+-+-tR-sN-#
2P+-+-zPP+"
1+-+-+LmK-!
xabcdefghy
34.Jh5! gxh5 Stroj navrhuje jako 

lepší pokračování odmítnutí daru 

tahem 34…Vf7. Po 35.Vg3 s přímou 

hrozbou Vxg6 ale černý stejně pro-

ti bílému uragánu nemá dostateč-

ný úkryt. Například na 35…Sb5 

následuje 36.Vxg6+ Jxg6 37.Dxg6+ 

Kf8 38.Je3! Sxf1 39.Jxf6 s rozho-

dující výhodou. 

35.Vg3+ Sg4 Černý král nemá 

kam utéci. Na 35…Kf7 přijde 

36.Dxh5+. 

36.Dxh5 Jxe4 37.Dxg4+ Jg5 

38.Je3 e4? Úpornějším bylo 38…

Jg6, ale i tady by se na hodnocení 

pozice a výsledku partie nemělo 

nic měnit. 

39.Df4 

1–0

„Lékův styl je velice solidní,“ říká 

Pavel Votruba. „Riskuje jen tehdy, 

je-li okolnostmi donucen. Pama-

tuji si třeba na partii s Topalovem 

asi tři roky nazpět ve Wijku, kte-

rá prokázala, jak skvěle umí Lékó 

počítat a jak břitkým je taktikem.“ 

To dokázal i o rok později v zápase 

o světový titul ve švýcarském Bris-

sagu, kde mu k pokoření Vladimi-

ra Kramnika nechybělo mnoho. 

Po prohře v úvodní partii se mu 

podařilo vrátit úder v páté partii, 

následně svého soupeře rozdrtil 

černými v dějství osmém. 

Pro Petera Lékó je příznačná maximální koncentrace.
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VLADIMIR KRAMNIK (2770) 
– PETER LÉKÓ (2741) 
Španělská hra [C89]

Brissago 2004

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!? Stařičká zbraň Franka Mar-

shalla rozhodně není pro repertoár 

maďarského šachisty typická a její 

volba jen dokumentuje vliv Aršaka 

Petrosjana na jeho styl. 

9.exd5 Jxd5 10.Jxe5 Jxe5 11.Vxe5 

c6 12.d4 Sd6 13.Ve1 Dh4 14.g3 

Dh3 15.Ve4 g5 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+-+p+p'
6p+pvl-+-+&
5+p+n+-zp-%
4-+-zPR+-+$
3+LzP-+-zPq#
2PzP-+-zP-zP"
1tRNvLQ+-mK-!
xabcdefghy
16.Df1 Úřadující mistr světa volí 

méně obehranou variantu. Kromě 

16. Df3 a 16.Jd2 hráli bílí častěji na-

příklad i 16.De2 f5! 17.Sxd5+ cxd5 

18.Ve6 f4 19.Vxd6. Bílý sice má navíc 

nemalý materiál, ale silná iniciativa 

černému pravděpodobně zaručuje 

dělbu bodu, například po 19…Sg4 

20.Df1 Dxf1+ 21.Kxf1 Vae8 22.Sd2 

Sh3+ 23.Kg1 fxg3 24.hxg3 Ve2 

25.Se3 Vxe3 26.fxe3 Vf1+ 27.Kh2 

g4 28.Vxd5 s remízou v partii Pono-

marjov-Anand, Linares 2002. 

16…Dh5 Logická reakce černého, 

který si chce při absenci pěšce udr-

žet matové hrozby na královském 

křídle. Ale ani výměna dam nebyla 

v této pozici v roce 2004 neznámá. 

Rozhodl se pro ni Alexandr Griščuk 

v partii s Peng Xiaomingem v roce 

2001 v Šanghaji. Bílý z absence dam 

nic nevytvořil a rusko-čínský duel 

skončil dělbou bodu, je ovšem otáz-

kou, zda by Vladimir Kramnik, které-

mu podobné pozice zcela vyhovují, 

nenašel za bílého nějaké vylepšení 

přímo u šachovnice. 

17.Jd2 Sf5 18.f3 Až tento tah byl teh-

dy novinou, ale podle komentujícího 

velmistra Šipova se rozhodně nejed-

ná o novinku nečekanou, protože 

oběť kvality v centru šachovnice pa-

tří k typickým prostředkům k otupe-

ní černé iniciativy. 

18…Jf6 19.Ve1 „Je těžké kritizovat 

tento tah třeba již jenom proto, že je 

zjevné, že byl pravděpodobně plo-

dem domácí analýzy. Pravdou ovšem 

je, že tah věží značně usnadňuje úlo-

hu černého,“ psal tehdy Sergej Šipov 

a místo tahu v partii navrhoval aktiv-

nější 19.a4! s tím, že po 19…Vae8 zís-

ká bílý postavení z partie, ale s tem-

pem navíc. Navíc černý nemůže za-

hrát ani 19…Jxe4 20.Jxe4 Se7 pro jed-

noduché 21.g4 s vyhranou pozicí bí-

lého. 

19…Vae8 20.Vxe8 Vxe8 21.a4 Dg6 

22.axb5 Po 22.Je4 Jxe4 23.fxe4 Sxe4 

24.Sxg5 vypadá pozice bílého krále 

přece jenom o něco zranitelněji, ale 

konkrétní varianty, ve kterých by to 

mohl využít, k mání nejsou. 

22…Sd3 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+p+p'
6p+pvl-snq+&
5+P+-+-zp-%
4-+-zP-+-+$
3+LzPl+PzP-#
2-zP-sN-+-zP"
1tR-vL-+QmK-!
xabcdefghy
23.Df2? Pro další průběh partie asi 

rozhodující pomýlení. Mistru svě-

ta možná přišlo líto ukončit par-

tii hranou bílými banálním opako-

váním tahů po 23.Dd1 Se2 24.Dc2 

Sd3 25.Dd1 Se2. Výsledek výmě-

ny bílé dámy za věž a silného vol-

ného pěšce však bude příjemnější 

pro černého. 

23…Ve2! 24.Dxe2 24.bxa6 Vxf2 

25.Kxf2 (25.a7 Dh6!!–+ 26.a8D+ 

Kg7 27.Kxf2 Dxh2+ 28.Ke3 De2#) 

25…Dh6 a všechny ústupy bílého 

krále končí tragédií. 

24…Sxe2 25.bxa6 Ruský velmistr 

při své, téměř bez přemýšlení pro-

vedené oběti dámy, předpokládal, 

že jeho soupeř bude muset za ne-

bezpečného pěšce na krajním 

sloupci odevzdat lehkou fi guru, 

po čemž by mohl být černý král 

lehce zranitelný. 

25…Dd3! S pouhými sedmi minu-

tami na hodinách se Peterovi daří 

zcela eliminovat záměr bílého. Sla-

bost bílého krále více než vyváží 

potenciál „a“ pěšce. 

26.Kf2 Krach původní ideje bí-

lého je zcela zřetelný po 26.a7?. 

Následuje 26…De3+ 27.Kg2 Sxf3+ 

28.Jxf3 De2+ 29.Kg1 Jg4 30.a8D+ 

Kg7 a je to černý, kdo matí. 

26…Sxf3 27.Jxf3 Je4+ 28.Ke1 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+p'
6P+pvl-+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-zPn+-+$
3+LzPq+NzP-#
2-zP-+-+-zP"
1tR-vL-mK-+-!
xabcdefghy
28…Jxc3! Černé fi gury se vrha-

jí na zoufalého bílého monarchu 

Léka ve vzájemném zápase nepřehrál ani tehdejší mistr světa Kramnik.
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jako vosy a jeho šance na ukrytí 

nejlépe popisuje otřepaný název 

fi lmového akčního trháku: Missi-

on Impossible. 

29.bxc3 Dxc3+ 30.Kf2 Dxa1 31.a7 

h6 32.h4 g4 0–1

O titul Léka tehdy připravila až po-

slední partie zápasu, ve které se rus-

kému velmistrovi podařilo srovnat 

skóre a remízou obhájit svůj titul. 

Po neúspěšné výzvě Peter neskrýval 

své zklamání, ale zároveň prohlásil, 

že nerozhodný výsledek považuje 

za spravedlivý a chápe i uznává vý-

hodu mistra světa udržet si titul při 

nerozhodném výsledku, přestože ji 

neshledává plně korektní. „Podlehl 

jsem v první a poslední partii zápa-

su. V té první jsem se snažil hrát pří-

liš pro diváky a v té poslední jsem 

byl zase ve značné psychické ne-

výhodě. Můj soupeř musel vyhrát 

a měl tak před sebou jasný cíl. Přes-

to však mohu říct, že jsem zde odve-

dl maximum,“ hodnotil průběh zá-

pasu Peter Lékó. Kramnik byl teh-

dy silnější především po psychické 

stránce. Tento nedostatek v Léko-

vě hře vidí i Pavel Votruba. „ Peter je 

v poslední době stálým členem TOP 

10 podle ratingu. Jeho slabinou by 

mohla být asi menší psychická odol-

nost. Dobře rozehrané partie nebo 

turnaje se mu ne vždy podaří do-

vést až do vítězného konce. A prá-

vě v tom se mu jeho tchán snaží po-

moci. Ostatně, leccos jsem si od něj 

o tom vyslechl….“

Porážka v boji o šachový trůn ale 

Léka rozhodně nezlomila, hned 

na začátku příštího roku vítězí 

i na posledním z prestižních turna-

jů, který ještě nevyhrál, v nizozem-

ském Wijk aan Zee. „Jsem šťastný, 

že jsem vyhrál, protože to byl po-

slední z turnajů Grand Slamu, kte-

rý mi ještě scházel v paletě mých 

vítězství. Tento turnaj byl velice 

silný, to mě ovšem nepřekvapilo. 

Vždyť mám za sebou zápas na čtr-

náct partií proti Vladimiru Kramni-

kovi,“ konstatoval Peter Lékó po ví-

tězství v turnaji, ke kterému podle 

něho vedla pouze jedna cesta – po-

razit Višiho Ananda, což se mu také 

ve druhém turnajovém kole podaři-

lo. „Viši samozřejmě vyhrává mno-

ho turnajů. Mnohé z nich jsou ale 

turnaje v rapid šachu. Nemyslím si, 

že by byl v klasickém šachu lepší.“

Jedním z hlavních plusů velmis-

tra Léka je jeho svědomitá až de-

tailní příprava v zahájení. „Koli-

krát jsem od jeho trenéra slyšel: 

To jsme měli při přípravě na desce, 

tak nad čím přemýšlí?,“ vzpomíná 

Votruba. Na Léka se podle něj hodí 

označení jako „Pana Dokonalého“. 

„Lékó se v průběhu turnaje neroz-

ptyluje vedlejšími aktivitami. Vše 

je podřízeno maximální koncent-

raci na hru. Během kola se nebaví, 

což platilo pro jeho kolegy dokon-

ce i při šachových olympiádách! 

Pro mě jako rozhodčího je pak Pe-

ter ideálním typem šachisty. K par-

tii přichází vždy upraven, často též 

s nezbytnou tabulkou čokolády. 

Pečlivě si připraví partiář, upraví fi -

gurky a někdy „očistí“ šachovnici 

prstem, někdy ofoukne. Před kaž-

dou partií chodí se svým trenérem 

na pravidelné vycházky jako kdy-

si Botvinnik. Ve Wijku jsem si pod-

le nich mohl klidně řídit hodinky!“, 

dodává Pavel Votruba s úsměvem.

Sílu Lékovi přípravy ukazuje jeho 

nedávná partie proti Borisi Gel-

fandovi, ve které se mu podařilo 

otřást i tak pevnou a solidní zbra-

ní, jakou je v Gelfandových rukách 

Ruská. Výsledkem byla další pove-

dená „Lékovka“. Pavel Votruba zná Petera Lékó velmi dobře.

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
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PETER LÉKÓ (2751) 
– BORIS GELFAND (2733) 
Ruská hra [C42]

Nalčik 2009

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jxe5 d6 4.Jf3 

Jxe4 5.d4 d5 6.Sd3 Jc6 7.0–0 Se7 

8.Ve1 Bílý opět nekopíruje nejfrek-

ventovanější pokračování a uchy-

luje se mírně stranou. O několik 

kol dříve zvítězil Péter Lékó nad 

Rustamem Kasimdžanovem po-

mocí jiného „vedlejšího“ pokračo-

vání 8. Jc3. Pro souboj s jedním 

z největších znalců ruské svoji vol-

bu mění. 

8…Sg4 9.c4 Jf6 10.Jc3 Sxf3 Ji-

ným dobrým pokračováním je bra-

ní 10…Jxd4, se kterým má velmis-

tr Gelfand také bohaté zkušenosti. 

11.Dxf3 Jxd4 12.Dd1 Je6 13.cxd5 

Jxd5 14.Sb5+ c6 15.Jxd5 cxb5 

16.Db3 Velmistr Lékó si doma při-

pravil pokračování, které patřilo, 

tak jako asi všechna ostatní pokra-

čování v ruské, mezi ty pro černé-

ho zcela bezpečné. Průběh partie 

však tomu vůbec neodpovídá. 

16…0–0 17.Se3! „Teprve tento jed-

noduchý vývinový tah je novou 

myšlenkou,“ píše maďarský ša-

chista ve svém komentáři k par-

tii v časopise New In Chess. „Bílý 

s dobráním černého pěšce nepo-

spíchá a namísto toho chce co nej-

více zvýšit sílu svých fi gur!“ 

17…Sc5 18.Vad1 Sxe3 19.Vxe3 

Da5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+n+-+&
5wqp+N+-+-%
4-+-+-+-+$
3+Q+-tR-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
20.Dc2 Bílý hrozí hezkým, byť 

na této úrovni nepřehlédnutel-

ným 21. Je7+ Kh8 22. Dxh7 Kxh7 

23. Vh3 mat a v poznámkách při-

znává, že stále ještě měl vše ve své 

přípravě na šachovnici. Rozloučil 

se zároveň s možností dobýt zpět 

obětovaného pěšce, za něhož by 

mu měla být náhradou iniciativa 

proti černému králi, spojená s ná-

stupem „f“ pěšce. 

20…Vfe8 21.f4 b4 Oba hráči po-

kračovali v partii téměř v blesko-

vém tempu což je znamením toho, 

že pozice na šachovnici jim není, 

ač se pravděpodobně ještě nehrá-

la, vůbec neznámá. 

22.f5 Jf8 

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5wq-+N+P+-%
4-zp-+-+-+$
3+-+-tR-+-#
2PzPQ+-+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
23.Ved3!! „Toto je podle mě klí-

čový tah! Na první pohled to vy-

padá nelogicky. Bílý se vzdá-

vá otevřeného sloupce „e“ a na-

víc svému soupeři dává tempo 

k tomu, aby mohl lépe zorganizo-

vat své obranné síly,“ píše o svém 

tahu Peter Lékó, ale své rozhod-

nutí hned zdůvodňuje: „Nehledě 

na to všechno, je právě tento ne-

logický tah černému tím nejne-

příjemnějším. A právě po tomto 

tahu se můj soupeř nadlouho za-

myslel.“ 

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
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23…Jd7? Černý se rozhoduje ne-

pouštět bílého pěšce na f6, ale jeho 

tah je zřejmě dosud jedinou chy-

bou. Počítači postup bílého pěšce 

ovšem nevadí a navrhuje 23…Ve5. 

Pokračování 24.f6 Dxa2 25.fxg7 

Kxg7 26.Dc7 Dxb2 27.V3d2 Vxd5?! 

28.Vxd5 Jg6 29.Vf5 Vf8 30.Dxb7 

může díky volným černých pěš-

cům vypadat nejasně, ale aktivita 

bílých fi gur by i tak měla dát bílé-

mu převahu. Velmistr Lékó naroz-

díl od stroje navrhuje zahrát 23…

b3 a po vynuceném 24.axb3 po-

kračovat výměnou páru věží, která 

by měla černému přinést určitou 

úlevu po 24…Ve1+ 25.Kf2 Vxd1 

26.Vxd1. Přesto je po 26…Ve8 27.f6 

pozice bílého nadějnější. 

24.Dc7! Je nádherné sledovat, jak 

maďarský šachista zcela přirozeně 

a silně pracuje s fi gurami. Bílá dáma 

se zabořila do hloubky černého dám-

ského křídla, aby pole c7 využila jen 

jako velkou trampolínu k odrazu 

na zcela opačný úsek šachovnice. 

24…Dc5+ 25.Kf1! 25.Kh1? Df2! 

25…Db5 26.Dg3 Je5? Rozhodují-

cí pochybení, které vázne na hez-

ké a poměrně dlouhé taktice. Nej-

zajímavější je ale Lékova poznám-

ka, kterou k tahu svého soupeře 

připojil, když říká: „V naší přípra-

vě jsme udělali chybu, když jsme 

se soustředili pouze na objektiv-

ně správný tah 26…Vac8…“ Tato 

poznámka je důkazem preciznos-

ti Lékovy přípravy. Soupeři musí 

mít v obdobných pozicích pocit, 

jako kdyby kráčeli po dobře za-

maskovaném minovém poli a vě-

děli, že každý jejich krok může být 

osudným. 

27.f6!+- g6 28.Dg5 Kh8 29.Dh6 

Bílý zahajuje daleko propočítanou 

a téměř vynucenou variantu, ve-

doucí k přímému vyvrácení dvacá-

tého sedmého tahu černého. 

29…Vg8 30.Jc7 Dc4 31.b3 Dg4 

Bílý jezdec je nedotknutelný! 31…

Dxc7 32.Dxh7+ Kxh7 33.Vh3# 

končí rychlou smrtí. 

32.Vd4 Df5+ 33.Vf4 Jg4 

XABCDEFGHY
8r+-+-+rmk(
7zppsN-+p+p'
6-+-+-zPpwQ&
5+-+-+q+-%
4-zp-+-tRn+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy
34.Dg7+! „Je velice příjemné dělat 

takové tahy. Bílý sice nedává mat, 

ale získává rozhodující materiální 

výhodu.“ (Lékó) 

34…Vxg7 35.fxg7+ Kxg7 36.Vxf5 

gxf5 37.Jxa8 Je3+ 38.Ke2 Jxd1 

39.Kxd1 Jediným úkolem bílé-

ho je nyní dostat svého jezdce ze 

vzdáleného rohu bojiště, ale to pro 

maďarského reprezentanta nebu-

de žádný problém. 

39…Kf6 40.Kd2 Ke5 41.Jc7 f4 

42.Kd3 a6 43.Ja8 1–0

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
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Bez účasti domácí špičky a za asi-

stence televizních kamer proběh-

lo v Havlíčkově Brodě letošní Mi-

strovství České republiky v rapid 

šachu juniorů. Z první desítky 

domácího juniorského žebříku 

na Vysočinu nezavítal ani jedi-

ný šachista. Přesto ale byli diváci 

svědky zajímavého a mimořád-

ně vyrovnaného turnaje, ve kte-

rém při rovnosti bodů na prvních 

třech místech o titulu rozhodova-

lo až pomocné hodnocení. 

Juniorským mistrem České repub-

liky v rapid šachu se v Havlíčko-

vě Brodě stal Tomáš Pecha (2241) 

z BŠŠ Frýdek Místek. V devíti ko-

lech turnaje, ve kterém o titul zá-

polilo více než sto šachistů, získal 

sedm a půl bodu. Druhá příčka 

patřila Vojtěchu Strakovi (2036) 

z pražské OÁZY a na třetí stupí-

nek vystoupil aktuální mistr Ev-

ropské unie Tadeáš Kriebel (2176) 

z Dolního Benešova. „Jsem velice 

překvapen hrou, kterou zde me-

dailisté předvedli,“ shrnul své do-

jmy z návštěvy v Havlíčkově Bro-

dě velmistr Vlastimil Jansa, který 

přímo na místě komentoval boje 

posledního kola pro Českou tele-

vizi. Na adresu nového přeborní-

ka pak dodal: „Řekl bych, alespoň 

podle toho co jsem viděl, že po-

dal dva krásné strategické výko-

ny, díky kterým si první místo za-

slouží. Musím, ale říci, že všich-

ni fi nalisté zde předvedli zajíma-

vé šachy a pro Straku, poraženého 

z posledního kola, to byla hořká 

pilulka, protože měl k titulu veli-

ce blízko. Třetí v pořadí, Tadeáš 

Kriebel, hraje velice aktivně a ze-

jména v předposledním kole hrál 

taktický šach.“ 

K rozhodující partii, ve které se 

jeho soupeř bránil možná trochu 

slabší variantou dračí sicilské, To-

máš Pecha lakonicky říká: „Hned 

na začátku jsem získal pěšce a po-

stupně jsem ho uplatňoval v kon-

covce. Je ale možné, že se soupeř 

mohl bránit lépe.“ O svém dalším 

programu v nejbližší době proza-

tím nemá rapidový přeborník jas-

no, v delším horizontu se těší 

na účast v polofi nále juniorského 

mistrovství republiky. „Pokusím se 

tam probojovat do fi nálového tur-

naje.“

Jedním z hlavních favoritů turnaje 

byl úřadující mistr Evropské unie 

Tadeáš Kriebel z Dolního Benešo-

va. Při hodnocení svého nedávné-

ho úspěchu byl poměrně střízlivý. 

Přiznává, že úroveň Mistrovství 

MČR JUNIORŮ V RAPID ŠACHU

NA VYSOČINĚ SE RADOVALI PECHA A K. OLŠAROVÁ

Zleva třetí Tadeáš Kriebel, vítěz Tomáš Pecha a druhý Vojtěch Straka.

Zleva stříbrná Kristýna Novosadová, zlatá Karolína Olšarová a bronzová Gabriela Sabolová.

Vlastimil Jansa partie juniorů zasvěceně 
komentoval.
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EU je nižší než třeba Mistrovství 

Evropy. „To je dáno i tím, že zde 

nehrají hráči z východních zemí. 

V každém případě ale zisk titu-

lu určitou váhu má,“ říká Tade-

áš. A spokojenost u něj vládla i po 

výsledku v Havlíčkově Brodě.„Ze 

třetího místa mám ve zdejší kon-

kurenci dobrý pocit,“ říká a dodá-

vá, že jeho hlavním cílem a úko-

lem bylo pomoci svému celku vy-

hrát soutěž družstev, což se po-

dařilo. Narozdíl od vítězů ne-

bude nad svým výsledkem pří-

liš jásat loňský přeborník Voj-

těch Zwardoň z Karviné. Pět a půl 

bodu v devíti kolech stačilo pou-

ze na jedenadvacáté místo. A nao-

pak, spokojeni by mohli být „mla-

díci“. Čtrnáctiletý Tadeáš Baláček 

(2121) ze Sokola Kolín a jedenác-

tiletý Jakub Půlpán (1907) z Pola-

bin. Osmé, respektive jedenácté 

místo v konkurenci o několik let 

starších soupeřů je jistě příslibem 

pro roky příští…

Mezi juniorkami získala titul Ka-

rolína Olšarová (2165) z Orlo-

vé před Kristýnou Novosadovou 

z Frýdku-Místku a Gabrielou Sa-

bolovou z Vysokého Mýta. Nejú-

spěšnějším celkem byl MSA Dolní 

Benešov před QCC České Budějo-

vice a ŠŠ Panda Rychnov.

Václav Pech

Konečné pořadí - junioři
1. Pecha, Tomáš (2241) BŠŠ Frýdek-Místek 7,5

2. Straka, Vojtěch (2036) ŠK OAZA Praha 7,5

3. Kriebel, Tadeáš (2176) MSA Dolní Benešov 7,5

4. Rakús, Pavel (2112) MSA Dolní Benešov 7

5. Cuhra, Martin (2177) QCC České Budějovice 7

6. Kracík, Tomáš (2112) Šachová škola Panda Rychnov 7

7. Olšarová, Karolína (2250) SK Slavia Orlová 6,5

8. Baláček, Tadeáš (2121) Sokol Kolín 6,5

9. Postupa, Martin (2024) ŠK Joly Lysá nad Labem 6,5

10. Kratochvíl, Josef (2222) Caissa Třebíč 6

Konečné pořadí – juniorky
1. Olšarová, Karolína (2165) SK Slavia Orlová 6,5

2. Novosadová, Kristýna (2060) BŠŠ Frýdek-Místek 5,5

3. Sabolová, Gabriela (1934) ŠK Vysoké Mýto 5,5

Konečné pořadí – družstva
1. MSA Dolní Benešov 24,5

2. QCC České Budějovice 20,5

3. ŠŠ Panda Rychnov 20,5

V soutěži družstev uspěli hráči Dolního Benešova.
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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
11. 9. 1950
Padesáté deváté narozeniny osla-

ví reprezentant Československa 

a České republiky, velmistr Edu-

ard Meduna. 

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

šachový festival. Švýcarský sys-

tém na devět kol. Tempo hry třicet 

tahů za devadesát minut plus ho-

dina do konce partie.

Hana Obšivačová

Tel.: 739 359 231 

hana.obsivacova@gmail.com 

12. 9. 2009
Brno. Pohár bystrcké radnice. Ra-

pid šach, švýcarský systém na de-

vět kol. Tempo hry 2x 20 minut 

na partii.

Jiří Řehůřek

Tel.: 777 744 401

petria@seznam.cz 

13. 9. 1919
Devadesáté narozeniny oslaví je-

den z nejúspěšnějších českých ša-

chových skladatelů, jehož domé-

nou byly a jsou zejména trojtažky, 

pan Josef Křivohlávek.

13. 9. 1949
Šedesátku oslaví vynikající brněn-

ský šachista a účastník polofi ná-

lových turnajů přeborů Českoslo-

venska Stanislav Věchet. 

13. 9. 2009
Praha-Kobylisy. Kobyliský rapid. 

Rapid šach, švýcarský systém 

na šest kol. Tempo hry 2x20minut 

na partii. 

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz

18. 9. 2009 
Praha-Kobylisy. Sudý pátek. Ra-

pid šach, švýcarský systém na de-

vět kol. Tempo hry 2x5 minut 

na partii. 

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz

19. 9. 2009
Sezimovo Ústí. ChessLady Open. 

Turnaj v rapid šachu pro dívky roč-

ník 1984 a mladší. Švýcarský sys-

tém na sedm kol. Tempo hry 2x 25 

minut na partii.

Jaroslav Odehnal

sachklub.tabor@seznam.cz 

www.sachklub.cz 

19. 9. 2009 
Tábor. Táborská dvojtečka. Rapid 

šach, švýcarský systém. Tempo 

hry 2x15 minut na partii.

Tel.: 724 148 549

jiseve@seznam.cz

19. – 20. 9. 2009 
Františkovy Lázně. Lázeňské gar-

de. Pohár České republiky v rapidu 

pětičlenných družstev. Švýcarský 

systém na devět kol. Tempo hry 2x 

25 minut na partii.

Růžena Přibylová

orbis64@login.cz 

19. 9. 1873
Před sto třiceti šesti lety se v Praze 

narodil jeden z nejtalentovanějších 

šachistů své doby, břitký útočník 

a skvělý taktik Rudolf Charousek. 

Charouskův talent uznávalo mno-

ho významných šachistů. Emanu-

el Lasker jej považoval za svého 

budoucího vyzývatele a Max Euwe 

jej společně s Morphym a Pills-

burym řadil mezi nejvýznamnější 

šachové romantiky. Rudolf Charo-

usek zemřel předčasně v roce 1900 

v Budapešti na tuberkulózu.

25. 9. 1949
Šedesáté narozeniny oslaví brněn-

ská šachistka Iva Závodná, rozená 

Morkusová. 

25. – 28. 9. 2009
Jánské Lázně. O pohár penzionu 

Protěž. Švýcarský systém na jede-

náct kol. Tempo hry 2x 25 minut 

na partii.

Jaroslav Šmíd 

Tel .: 603 954 960

jarda.smid@centrum.cz

26. 9. 2009 
Brno. O pohár BVK. Rapid šach, 

švýcarský systém na devět kol. 

Tempo hry 2x15 minut na partii. 

Rudolf Moulis 

Tel.: 607 900 656 

moulis@kroknet.cz 

26. 9. 2009
Pardubice. Memoriál Čeňka Hon-

sy. Rapid šach, švýcarský systém 

na devět kol. Tempo hry 2x 20 mi-

nut na partii. 

Vladimír Dufek

Tel.: 608 775 995

vladimirdudek@gmail.com 

26. 9. 2009
Český Brod. Rapid šach, švýcarský 

systém na sedm kol. Tempo hry 

2x25 minut na partii. 

Zuzana Koudelková

Tel.: 776 215 174  

zuzka.koudelkova@centrum.cz

27. 9. 1964
Čtyřicáté páté narozeniny oslaví 

slovenský reprezentant a autor ně-

kolika skvělých šachových knih, 

velmistr Igor Štohl.

Šachový týdeník 
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