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IVANČUK ODPOČÍVÁ V KASINU

Vasilij Ivančuk  
Vasilij Ivančuk 

není pouze vášni-

vým hráčem ša-

chu, ale cizí mu 

nejsou ani červe-

nočerná pole ru-

lety. „Do kasi-

na chodím pře-

devším v Monte-Carlu a poslední 

dobou také do Nice, kde mají ka-

sina zvláštní atmosféru,“ přizná-

vá ukrajinský šachista. Hra pro něj 

znamená určitou formu odreago-

vání. „Výhra pro mě není důležitá. 

Nikdy jsem nehrál o velké částky. 

Hraji opravdu jenom pro zábavu.“ 

Na otázku, zda se mu někdy, třeba 

jenom na jeden večer, podaří pro-

padnout hazardu, velmistr Ivančuk 

říká: „Nejsem stroj, a tak se může 

stát, že dojde i k tomu. Snažím se 

ale vždy držet v určitých mezích. 

Někdy je důležité se umět na chvíli 

zastavit a vynechat třeba jen něko-

lik kol házení té malé kuličky.“

ŠACHY ZE SEDMÉ PEČETI VE DRAŽBĚ

Šachy z fi lmu Sedmá pečeť

(Nejen) šachoví sběratelé se mají 

opět na co těšit. 28. září se bude 

ve Stockholmu dražit pozůstalost 

po světoznámém fi lmovém režisé-

rovi Ingmaru Bergmanovi, do které 

kromě režisérova psacího stolu, fi l-

mové kamery, příborů a Zlatého Glo-

bu z roku 1978 patří i šachová sou-

prava použitá v jednom z Bergma-

nových nejznámějších fi lmů Sedmá 

pečeť. Podle mluvčí aukčního domu 

Bukowskis, který za hladký průběh 

dražby odpovídá, trval slavný režisér 

na tom, aby bylo jeho jmění prodáno 

v dražbě a zabránilo se všem potenci-

álním sporům. 

Pokračování na straně 2

17. ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 38

BLOG VÍTĚZSLAVA HOUŠKY
OD KAVÁLKA K FLOHROVI
Spisovatel Vítězslav Houška vzpo-

míná v novém příspěvku na svém 

blogu (www.blog.praguechess.cz) 

na dvě simultánky, v nichž jako čer-

ný obul proti velmistrovi španěl-

skou botu. Letos v květnu Lubomír 

Kaválek a před než půl stoletím Salo 

Flohr pak bílými utahovali šroub. 

Vítězslav Houška pod dohledem prezi-
denta republiky Václava Klause vzdoruje 
Lubomíru Kaválkovi (květen 2009).

Vítězslav Houška rozehrává španělskou 
obranu proti Salo Flohrovi (únor 1956).

V simultánce se Salo Flohrem 

hrál i Houškův spolupracovník 

ze Zemědělského nakladatelství 

Zdeněk Ungrád, který na rozdíl 

od autora blogu vyhrál. A tato 

hezká partie přežila:
Flohr–Ungrád: 1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.Jf3 Jc6 

4.d4 exd4 5.Jxd4 Je5 6.e4 Sb4 7.f4 Sxc3+ 

8.bxc3 Jg6 9.e5 Je4 10.Dd3 Jc5 11.Dg3 d6 

12.f5 Jxe5 13.Dxg7 Dh4+ 14.Kd1 Dg4+ 

15.Dxg4 Jxg4 16.Kc2 Sd7 17.Se2 Je5 18.Sf4 

Sa4+ 19.Kb1 0-0-0 20.g4 Vhe8 21.Sg5 Vd7 

22.Vg1 Je4 23.Sf4 Jxc3+ 24.Kb2 Jxe2 

25.Jxe2 Jxc4+ a bílý vzdal.

Velmistr Viktor Láznička ne-

obhájil v Kalkatě svůj loňský 

úspěch, když v desetikolovém 

turnaji získal sedm bodů a spo-

lečně s dalšími pěti šachisty se 

rozdělil o čtvrté až deváté mís-

to. Pomocné hodnocení naše-

mu šachistovi nakonec přisou-

dilo příčku šestou. Po návratu 

z turnaje Viktor pro čtenáře 

Šachového týdeníku okomen-

toval jednu ze svých partií.

Pokračování na straně 9

KALKATA 2009

VIKTOR LÁZNIČKA LOŇSKÝ TITUL NEOBHÁJIL

GM Viktor Láznička

http://www.blog.praguechess.cz/index.php?blog=houska&orderby=25


17. ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 382

pokračování ze strany 1

Kompletní seznam dražených 

předmětů, jejichž počet by podle 

aukčního domu měl být tři sta tři-

cet sedm, je k dohledání na adrese 

www.bukowskis.se. 

KASPAROV: RUSKO NIČÍ ŠACH

Garri Kasparov  
„Nejhorší je, když 

země začne igno-

rovat své vlastní 

intelektuální tra-

dice,“ říká třinác-

tý mistr světa v ša-

chu a možná nej-

lepší šachista his-

torie Garri Kasparov na adresu sou-

časného Ruska. „Chápu, že od roku 

1991 žijeme v jiném geopolitickém 

uspořádání, ale to, že jsme přestali 

využívat šachy jako prostředku ko-

munikace, je podle mého názoru 

špatné. Když zkolabovalo britské im-

périum, kriket a ragby z jejich kultu-

ry nezmizelo!“ Kasparova podle jeho 

slov tolik nemrzí, že šachy vymizely 

z parků a jiných veřejných prostran-

ství. Odtamtud se hráči přestěhovali 

a možná v ještě větším počtu na in-

ternet. Problémem je podle něho to, 

že se ruská vláda i přes materiální ne-

náročnost hry o svoji někdejší pýchu 

nijak nezajímá. „Podívejte se na te-

nis. Kdo o něm v Rusku věděl před 

dvaceti lety? Dnes jsme světovou te-

nisovou velmocí. Stát tehdy tenis-

ty podpořil a kurty se začaly stavět 

prakticky všude. Pro podporu šachis-

tů toho zase tolik nepotřebujete.“

ŠACHY DO TELEVIZE!

A. Konstenjuk  
„Chápu, že sledo-

vání šachové par-

tie není pro širokou 

skupinu sportov-

ních fanoušků tak 

zajímavé jako fot-

bal nebo tenis. Ale 

v Rusku máme ne-

skutečně mnoho hráčů a ještě více 

fanoušků. Věřím, že šachový přenos 

je možné udělat tak, aby ději na ša-

chovnici rozuměli i neprofesioná-

lové,“ říká současná mistryně svě-

ta Alexandra Kostenjuková. Mezi její 

plány popularizace královské hry 

patří i pravidelné televizní přenosy 

ze šachových turnajů, tak jak se to 

již dnes děje u pokeru a biliáru. „Je 

pochopitelné, proč se uchytil poker,“ 

říká Kostenjuková. „Tam jsou silné 

sponzorské peníze. Ale v čem je bi-

liár zajímavější než šachy? Dívat se 

na celou biliárovou partii je přece 

nuda! Pokud se na obrazovku pravi-

delně dostávají takové hry, tak proč 

by nešlo udělat ze šachů zajímavou 

show,“ ptá se krásná Ruska a doufá, 

že by její úkol dostat královskou hru 

na obrazovky alespoň ruských televi-

zí byl jednodušší, kdyby se šachu na-

konec podařilo dostat do olympijské 

rodiny. „Musíme především popraco-

vat na image naší hry.“

KDO POJEDE NA EVROPU?

David Navara  
Velmistři David 

Navara, Viktor Láz-

nička, Zbyněk Hrá-

ček, Vlastimil Ba-

bula a Robert Cvek 

budou reprezento-

vat Českou repub-

liku na blížícím se 

mistrovství Evropy družstev, které 

proběhne od 21. do 31. října v srb-

ském Novém Sadu. Rozhodla o tom 

na svém zasedání trenérsko-meto-

dická komise Šachového svazu Čes-

ké republiky. V ženské části soutě-

že nás budou reprezentovat IM Jana 

Jacková, WGM Kateřina Němco-

vá, WGM Eva Kulovaná, WIM Soňa 

Pertlová a WIM Kateřina Čedíková. 

ČÍŇANKY MISTRYNĚMI SVĚTA

Hou Yifan  
Téměř mrtvým 

během skončilo 

v čínském Yinzhou 

v pořadí druhé mi-

strovství světa žen-

ských družstev. 

Po posledním kole 

se o první příč-

ku dělily hráčky pořadatelské Číny, 

Ruska a Ukrajiny. Pomocné hodno-

cení rozhodlo o tom, že titul připa-

dl domácím hráčkám hrajícím v se-

stavě Hou Yifan (2585), Zhao Xue 

(2542), Shen Yang (2453), Ju Wen-

jun (2443) a Huang Qian (2424) 

před Ruskami a Ukrajinkami. Nej-

lepší hráčkou podle počtu získaných 

bodů byla Ruska Valentina Gunino-

vá (2437), získavší na svých sou-

peřkách v osmi partiích šest a půl 

bodu, a nejvyšší performance ze 

všech účastnic se může pochlubit 

její týmová kolegyně Naděžda Ko-

sincevová (2493), jejíž výkon v Yin-

zhou odpovídá ratingu 2608 bodů. 

Kompletní výsledky najdete na 

chess-results.com. 

ČR ZNÁ NOVÉ PŘEBORNÍKY V RAPIDU
Tituly přeborníků republiky v rapid 

šachu mládeže získali v Hradci Krá-

lové Štěpán Seidl z Bedřichova (H14), 

Kateřina Vlčková z Polabin (D14), Jan 

Macháň z Rychnova (H12) a frýdec-

ko-místečtí Klára Zemková (D12), Ma-

tyáš Marek(H10) a Natálka Kaňáková 

(D10). V turnaji se o medaile ucháze-

lo celkem sto sedmdesát sedm mla-

dých šachistů a šachistek. Komplet-

ní výsledky jsou k dispozici na adrese  

chess-results.com. 

VOJTĚCH PLÁT DOBYL BOSKOVICE

Vojtěch Plát  
Mezinárodní mistr 

Vojtěch Plát (2397) 

zvítězil v silně ob-

sazeném blesko-

vém turnaji putov-

ní pohár Makkabi, 

který proběhl v so-

botu v Boskovicích. 

V patnácti kolech získal reprezentant 

Třince třináct bodů a před druhým 

IM Pavlem Zpěvákem (2390) z Litov-

le měl náskok jednoho a půl bodu. 

Bronzovou medaili si mezi padesá-

ti čtyřmi šachisty vybojoval další ze 

zúčastněných mezinárodních mis-

trů, pardubický Jan Bernášek (2469) 

za jedenáctibodový zisk. Kompletní 

výsledky jsou k dispozici na adrese 

chess-results.com. 

BANICKÝ KAHANEC PRO ŠIMÁČKA
Mezinárodní mistr Pavel Šimáček 

(2499) se stal vítězem uzavřeného 

velmistrovského turnaje, který byl 

zakončen ve slovenské Prievidzi. 

V devíti kolech získal český repre-

zentant šest bodů. Druhou příčku 

obsadil IM Marián Jurčík (2477) 

a bronz patří IM Peteru Michalíko-

vi (2439). Kompletní výsledky jsou 

k dispozici na chess-results.com. 

http://chess-results.com/tnr25011.aspx?art=46&lan=1&m=-1&wi=1000
http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/jednotlivci/rapid/mcr-v-rapid-sachu-mladeze-2009-12-13-9-2009/vysledky-mistrovstvi-cr-mladeze-v-rapid-sachu-2009-hradec-kralove-12-13-9-2009.html
http://chess-results.com/tnr25322.aspx?art=1&lan=5&m=-1&wi=1000
http://chess-results.com/tnr25085.aspx?lan=1
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Levon Aronjan opět zcela jas-

ně upozornil, že ve světě šedesáti 

čtyř polí neexistuje pouze kvarte-

to Anand, Topalov, Kramnik, Carl-

sen a že v souboji o titul nejlepší-

ho šachisty planety je potřeba na-

prosto vážně počítat i s ním. Způ-

sob, jakým arménský velmistr vy-

hrál v Bilbau právě skončené fi nále 

série Grand Slam, v této skutečnos-

ti vypovídá více něž jasně. 

Turnaj probíhal stejně jako v loň-

ském roce pod „pravidly na potlače-

ní remíz“, které jsou typické pro tur-

naje, jejichž společným jmenovate-

lem je Silvio Danailov. Nejenže byla 

v platnosti dnes na nejvyšší úrovni již 

celkem běžná sofi jská pravidla zaka-

zující hráčům nabídnout bez schvá-

lení rozhodčího svému soupeři remí-

zu, ale byla přidána i další motivace 

k tvrdému boji – za každou vyhranou 

partii se hráčům započítaly do tabul-

ky tři body, zatímco za smírný výsle-

dek získali jeho aktéři pouze jeden 

bod. Výsledek se dostavil – z dvanác-

ti odehraných partií jich skončilo re-

mízou pět a pouze v posledním kole 

dospěly do remízového přístavu obě 

hrané pozice. 

Bilbao letos utrpělo největší šrám již 

před zahájením, když byli pořadate-

lé nuceni nahradit světovou ratingo-

vou jedničku a nejúspěšnějšího hrá-

če čínského superturnaje v Nanjin-

gu, Bulhara Veselina Topalova. Tomu 

se podle ofi ciálního sdělení na strán-

kách turnaje nechtělo prozrazo-

vat své tajné zbraně před pomalu se 

blížícím zápasem o titul mistra svě-

ta s Višim Anandem, ale za pravdě-

podobnější důvod neúčasti jsou po-

važovány fi nanční podmínky. S na-

hrazením aktuální světové jedničky 

Arménem Levonem Aronjanem však 

měli pořadatelé rozhodně šťastnou 

ruku. Kromě zaváhání v úvodním 

kole byl Levon zcela jasně nejlep-

ším hráčem turnaje. Ze zbývajících 

pěti partií čtyři vyhrál, jednu zremi-

zoval a s obdivuhodnou performan-

cí 2921 bodů turnaj vyhrál. O druhou 

příčku se podělili Rus Alexandr Griš-

čuk s budoucím Rusem Sergejem 

Karjakinem. 

„Levon v Bilbau zvítězil ve stylu, 

který je právě pro něho typický,“ 

komentuje Aronjanův výkon ruský 

velmistr Zagrebelnyj. „Jeho partie 

jsou zřídkakdy bezchybné, ale z ně-

jakého důvodu jsou to většinou jeho 

soupeři, kteří v partii chybují napo-

sledy.“ A právě z tohoto soudku je 

i rozhodující výhra arménského vel-

mistra v pátém kole nad Španělem 

Alexejem Širovem. 

LEVON ARONJAN (2773) 
– ALEXEJ ŠIROV (2730) 
Anglická hra [A20]

Bilbao 2009

1. c4 e5 2. g3 Jf6 3. Sg2 d5 4. cxd5 

Jxd5 5. Jf3 Jc6 6. 0–0 Jb6 7. b3 

Sd6 8. Sb2 0–0 9. d3 Sg4 Existuje 

i možnost jiného zacházení s bělo-

polným střelcem. V partii Webster 

– Ganguly hrané na přelomu milé-

nia v Indii černý úspěšně vyzkou-

šel tah 9…Se6 Webster, A. (2430) 

– Ganguly, S. (2343), Indie 1999. 

10. h3 Nový tah, který ale nebude 

mít pravděpodobně význam, proto-

že další vývin fi gur obou stran probí-

há podle známých not. Variantu s vý-

vinem střelce na g4 třikrát neúspěš-

ně černými v soubojích proti velmis-

trům Gurevičovi, Sorokinovi a Korč-

nému vyzkoušel ruský velmistr 

Sergej Rublevskij. Například 10. Jbd2 

Dd7 11. Vc1 Vae8 12. Je4 Sh3 13. Jc5 

Sxc5 14. Vxc5 Sxg2 15. Kxg2 f6 16. b4 

Vf7 17. a3 s výhodou bílého viz. Korč-

noj, V. (2639) – Rublevskij, S. (2657), 

Petrohrad 2001. 

10…Sh5 11. Jbd2 De7 Černý by 

rád vyměnil bílého střelce na b2 

pomocí tahu 12…Sa3. 12. Je4 Le-

von Aronjan předchází výše uve-

denému úmyslu černého. 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-wqpzpp'
6-snnvl-+-+&
5+-+-zp-+l%
4-+-+N+-+$
3+P+P+NzPP#
2PvL-+PzPL+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
12…f5 Na 12…Sa3?! by následo-

valo 13. Sxa3 Dxa3 14. Dc1 s dal-

ším skokem bílého jezdce na pole 

c5 a výhodou pro arménského 

velmistra. 

13. Jxd6 cxd6 14. b4 Jxb4 15. Db3+ 

J4d5 16. Jxe5 Na nabízející se 16. e4 

má černý hezkou výmluvu16… fxe4 

17. dxe4 Sxf3 18. Sxf3 Df7!. 

FINÁLE SÉRIE GRAND SLAM V BILBAU

ARONJAN VÍTĚZÍ VE VELKÉM STYLU
pokračování ze strany 1

Konečné pořadí:
1. Aronjan, Levon ARM (2773) 4, 5

2. Karjakin, Sergej UKR (2722) 3

3. Griščuk, Alexandr RUS (2733) 3

4. Širov, Alexej ESP (2730) 1, 5

tříbodové hodnocení
1. Aronjan, Levon ARM (2773) 13

2. Karjakin, Sergej UKR (2722) 8

3. Griščuk, Alexandr RUS (2733) 7

4. Širov, Alexej ESP (2730) 3

Vítězný Levon Aronjan.
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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

16…dxe5 17. Sxd5+ Jxd5 18. Dxd5+ 

Po vynucené „obouručné“ výměně 

se na šachovnici vyjasnilo. V pozi-

ci s různobarevnými střelci mají obě 

strany přibližně rovné šance. Při let-

mém pohledu by mohl být bílý čer-

nopolný střelec nebezpečnější než 

jeho černý protihráč, ale není důvod 

si myslet, že by Alexej Širov nemohl 

najít pro svého střelce lepší diagoná-

lu, než je současná d1–h5. 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-wq-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+Qzpp+l%
4-+-+-+-+$
3+-+P+-zPP#
2PvL-+PzP-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
18…Kh8 19. Vfe1 Vae8 20. Vac1 

f4 21. g4 Sf7 22. De4 Sg622…Sxa2 

23. Va1 De6 (23…Sf7 24. Sa3) 24. 

Dxe5 Dxe5 25. Sxe5 Vxe5 26. Vxa2 

a6 27. Vc1. 

23. Dg2 Levon Aronjan odmítá par-

tii rozpůlit opakováním tahů a radě-

ji odvádí svoji dámu na nepříliš hez-

kou pozici v útrobách vlastního krá-

lovského křídla. 

23…Df7 Černý si bere na mušku 

pěšce a2. Jinou možností vedou-

cí k oživení černého střelce byl po-

stup 23…e4 po téměř vynuceném 

24. dxe4 Sxe4 25. f3 Sd5 nemá čer-

ný žádný problém. Alexejovi se ale 

pravděpodobně nechtělo „prodlu-

žovat“ bílého střelce na b2 odkry-

tím dlouhé diagonály. 

24. Vc5 Opět bere na mušku černého 

centrálního pěšáka a zároveň do bu-

doucnosti může plánovat vniknu-

tí do černého tábora pomocí Ve1-c1 

a Vc5-c7. 

24…Dxa2 Černému opět nic nebráni-

lo v postupu centrálního pěšce, který 

sice vede k otevření Sb2, ale oživení 

černého střelce by mělo šance obou 

stran opět srovnat. Například 24…

e4!? 25. dxe4 Sxe4 26. f3 b6 (Oka-

mžitý ústup střelce by mohl dát bílé-

mu díky věži na páté řadě určité útoč-

né možnosti po 26…Sc6 27. Vg5 Vg8 

28. Df2, ale i tady by měl mít velmis-

tr Širov dostatek možností, jak svoji 

pozici úspěšně bránit. Lze například 

zkonzumovat bílého pěšce 28…Dxa2 

a po 29. Dd4 Ve7 30. h4 zahrát 30…

Db3 s ideou Db3-e3. ) 27. Vg5 Sg6. 

25. Vb5 Exkurzí do světa počítačové 

taktiky je varianta spojená s braním 

černého pěšce 25. Sxe5. Po 25…b6 

se na šachovnici nejprve zamračí 26. 

Db7! Sf7 27. Vc4 Vxe5 28. Dxf7, aby 

se po rozehnání mraků vyjevilo, že 

ani zde nedošlo k závažnému naru-

šení rovnováhy. 28…Vee8 29. Dc7 

Dd2 by mělo být rovné. 

XABCDEFGHY
8-+-+rtr-mk(
7zpp+-+-zpp'
6-+-+-+l+&
5+R+-zp-+-%
4-+-+-zpP+$
3+-+P+-+P#
2qvL-+PzPQ+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Aronjan v pátém kole poráží Širova.
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25…b6? Chyba vedoucí do špatných 

časů. Možná jsem již s tím tahem 

25…e4! mírně otravný, ale přesto 

si myslím, že černý měl pokračovat 

právě a jenom tak. Po 26. dxe4 a) 26. 

Vxb7 Vf7 27. Vxf7 Sxf7 28. Sc3 Dc2 

ke hře na černých polích a diagoná-

le a1–h8 ho prostě nepustí. b) 26. 

Va1 Df7 27. dxe4 (Slabé je 27. Vxa7 

pro 27…f3 28. exf3 exd3! a když 29. 

Vbxb7, tak černý chladnokrevně od-

poví 29…d2 s vyhranou pozicí. ) 27…

Sxe4 28. f3 a6 29. Vc5 Sc6 30. Vg5 Vg8 

31. Df2 Ve3 32. h4 (32. Vh5 De7 33. 

Ve1 Ve8) 32…De6 33. Ve1 Sxf3; 26…

Sxe4 27. f3 Da4 28. Vg5 Sg6 je černá 

pozice jednoduše lepší. 

26. Va1 Df7 27. Vxe5 Db3 28. Vxe8 

Vxe8 29. Sd4± Bílý střelec vypadá ci-

telně lépe než jeho černý protivník 

a možnosti spojené s jeho použitím 

proti černému monarchovi dávají bí-

lému v pozicích s různobarevnými 

střelci tolik potřebnou iniciativu. Na-

víc černému na hodinách zbývalo již 

jen něco kolem čtyř minut. 

29…Db4 30. Dd5 De7 31. Vc1 h6 

Bílý pěšec je nedotknutelný. Po 31…

Dxe2 následuje rychlý konec pro-

střednictvím 32. Vc7 De1+ 33. Kh2 

Vg8 34. Dd7. 

32. Df3 Dd6 Ani tady není hladové 

32…Dxe2?! nejlepším nápadem pro 

33. Dxf4 Kg8 34. Vc7, i když po 34…

Ve7 35. Dd6 Vxc7 36. Dxc7 Sf7 37. 

Db8+ De8 38. Dxa7 b5 nemusí být 

černá pozice přímo prohraná. 

33. Sb2 Kh7 34. Vc4 b5 35. Vc6 

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7zp-+-+-zpk'
6-+Rwq-+lzp&
5+p+-+-+-%
4-+-+-zpP+$
3+-+P+Q+P#
2-vL-+PzP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

35…Db4? Rozhodující chyba 

v časové tísni. Aktivita černé 

dámy nebude mít, bohužel pro 

Širova, dlouhého trvání. Správné 

bylo35…Dd7 s tím, že černý sice 

stojí hůře, ale jeho pozice je stále 

hratelná. Po tahu v partii je však 

již černý zcela bez šancí. 

36. Sc3 De7 37. Dxf4 Vf8 37…

Dxe2? 38. Vxg6!+-. 

38. De3 Df7 Vzhledem k rych-

lému konci, který partie vezme, 

bylo možné uvazovat o přechodu 

do špatné koncovky po 38…Dxe3 

39. fxe3 Vf7 40. e4, ale ani tady 

nevypadají šance černého příliš 

vysoko. 

39. Se5 Ve8 40. f4 Dd7 41. Dc5 

De7 42. Vc7 Dxc5+ 43. Vxc5 

Beznadějné je 43…a6 44. Vc7 Vg8 

45. f5. 

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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Rusové si konečně po několika 

slabých letech připsali úspěch 

v mládežnických kategoriích, 

když na právě skončeném mis-

trovství Evropy mládeže získa-

li pět medailí, a stali se tak nejú-

spěšnějším celkem šampionátu. 

Následovali je Polsko s Francií. 

Česká výprava v pětatřicetitisíco-

vém italském Fermu žádný cen-

ný kov nezískala. 

Češi přivezli na pobřeží Jaderské-

ho moře čtrnáct mladých šachistů, 

z nichž největší šance se přisuzo-

valy v nejstarší chlapecké katego-

rii hrajícímu IM Janovi Krejčímu 

(2453). Ten byl ve své kategorii 

nasazený jako jedenáctý a do tur-

najových bojů vstupoval s mír-

ným optimismem: „Před turnajem 

jsem si říkal, že umístěním v prv-

ní desítce bych nebyl zklamán, ale 

moje velké přání byla medaile,“ 

řekl Honza Šachovému týdeníku 

po svém návratu z Itálie a dodal, 

že jeho dalším cílem bylo neztra-

tit nic ze svého ratingu. „Naopak, 

chtěl jsem si nějaký bodík připsat, 

což se mi nakonec splnilo.“ Sku-

tečnost, že se našemu šachistovi 

podařilo vylepšit si o několik bodů 

svůj rating, pozitivně oceňuje také 

reprezentační lodivod IM Michal 

Konopka: „Honza Krejčí zahrál 

velmi slušně, a dokonce získal šest 

bodů ratingu, což je výborné. Oby-

čejně totiž hráči s vysokým ratin-

gem v mládežnických turnajích, 

kde hraje spousta silných šachis-

tů s podhodnoceným ELem, ztrá-

cejí.“ Svůj cíl umístit se v prv-

ní desítce nakonec mladý šachis-

ta z Litovle splnil, ale ani tak nebyl 

se svým výsledkem plně spoko-

jen. „Poslední partie byla vyhraná, 

a pokud bych v ní zvítězil, skončil 

bych nakonec čtvrtý,“ hodnotí zá-

věr turnaje Jan Krejčí. Lituje také 

porážky v pátém kole s Maďarem 

To Nhat Minhem (2366). „To byla 

asi rozhodující partie. Nešťastně 

jsem ji prohrál, pak už jsem nehrál 

na předních deskách a tím moje 

pomocné hodnocení při závěreč-

né rovnosti bodů dost pokulháva-

lo.“ Konečné sedmé místo, které je 

nejlepším umístěním naší výpravy 

na letošním mistrovství, rozhodně 

není neúspěchem a náš dobrý vý-

kon v nejstarší chlapecké katego-

rii potvrdil solidním pětadvacátým 

místem také Cyril Ponížil (2314). 

Naší výpravě se dařilo lépe ve star-

ších kategoriích. Mezi šestnácti-

letými chlapci na sebe upozor-

nil třináctým místem Lukáš Vla-

sák (2177), když ještě před posled-

ním kolem mezi šestnáctiletými 

až šestatřicátý nasazený hráč dě-

lil čtvrté místo a z první desítky 

jej odeslala teprve porážka s celko-

vě bronzovým Ukrajincem Dani-

lenkem (2290). Podobně dobře si 

vedla mezi osmnáctiletými dívka-

mi Tereza Olšarová (2127) z Orlo-

vé. Za třináctou příčku si ke svému 

ratingu připsala dalších téměř pat-

náct bodů a o ještě lepší umístě-

ní ji připravily dvě porážky v řadě 

v sedmém a osmém kole s Černo-

horkou Vojinovičovou (2341) a Pol-

kou Kulonovou (2251). Naproti 

MISTROVSTVÍ EVROPY MLÁDEŽE

Z PRŮMĚRU ČESKOU VÝPRAVU VYTÁHLY STARŠÍ KATEGORIE

Nejúspěšnější reprezentant Jan Krejčí
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tomu v mladších kategoriích pat-

ří naši šachisté k evropskému prů-

měru. Výsledky kolem nebo mírně 

nad padesát procent nikoho neura-

zí, ale ani nepotěší. 

Celkově mohou být pořadatelé se 

skončeným evropským mistrov-

stvím spokojeni, když se k nim 

sjelo z pětapadesáti evropských fe-

derací plných čtyřicet sedm a chy-

běli pouze reprezentanti Jersey 

a Guernsey, Walesu, San Marina, 

FYROM (bývalá jugoslávská Make-

donie), Faerských ostrovů, Kyp-

ru a Malty. Spokojenost s pořada-

teli a podmínkami jimi vytvořený-

mi vyjádřil také náš nejúspěšnější 

zástupce Jan Krejčí. „Turnaj se mi 

líbil,“ říká na adresu italských or-

ganizátorů šachový mistr z Litov-

le. „Byl dobře zorganizován. Jedi-

nou vadou na celém turnaji byla 

vzdálenost ubytování od hracího 

sálu. Museli jsme odjíždět autobu-

sy vždy o hodinu dříve.“ Mezi kla-

dy počítá, že se podařilo na tur-

naj přilákat velmi dobře obsazené 

startovní pole a chválí si také inter-

netové přenosy. „Dost mě překva-

pil počet on-line přenášených par-

tií. Minulý rok v Černé Hoře jich 

bylo jenom šest a letos jsme jich 

měli plných třiadvacet.“ 

Václav Pech 

Pořadí federací 

podle zisku medailí:
zlato stříbro bronz celkem

Rusko 3 1 1 5

Polsko 2 0 2 4

Francie 1 1 2 4

Izrael 2 0 0 2

Maďarsko 1 0 1 2

Gruzie 0 2 1 3

Ukrajina 0 1 1 2

Nizozemí 0 1 1 2

Arménie 1 0 0 1

Ázerbájdžán 0 1 0 1

Bělorusko 0 1 0 1

Německo 0 1 1 1

Španělsko 0 1 0 1

Švédsko 0 0 1 1

Konečné pořadí D-16:
1. Adamowiczová, Katarzyna POL (2121) 7,5

2. Arabidzeová, Meri GEO (2217) 7

3. Schutová, Lisa NED (2212) 7

31. Kolomazníková, Barbora CZE (1864) 5

Konečné pořadí D-14:
1. Efrominskiová, Marsel ISR (2066) 8

2. Osmanodjová, Filiz GER (1954) 7

3. Leksová, Maria POL (1899) 7

62. Vlčková, Kateřina CZE 3,5

Konečné pořadí D-12:
1. Haussernotová, Cecile FRA (1995) 7,5

2. Gorjačkinová, Alexandra RUS (1987) 7

3. Bellaicheová, Elise FRA (1823) 7

52. Fusková, Martina CZE (1507) 4

Konečné pořadí D-10:
1. Vaseninová, Anna RUS (1785) 8,5

2. Hojjatovová, Aydan AZE 8

3. Dmochowska, Agnieszka POL (1556) 7

30. Kaňáková, Natálie CZE 5

Konečné pořadí H-18:
1. Ter-Sahakyan, Samvel ARM (2480) 7,5

2. Recuero Guerra, David ESP (2460) 7,5

3. Benidze, Davit GEO (2437) 7

7. Krejčí, Jan CZE (2453) 6,5

25. Ponížil, Cyril CZE (2315) 5,5

Konečné pořadí H-16:
1. Popilski, Gil ISR (2392) 8

2. Van Kampen, Robin NED (2383) 7

3. Danilenko, Dmitrij UKR (2290) 7

13. Vlasák, Lukáš CZE (2177) 6

64. Rabatin, Jakub CZE (2175) 4

Konečné pořadí H-14:
1. Dragun, Kamil POL (2232) 7,5

2. Siagodnik, Anton BLR (1906) 7,5

3. Bukavšin, Ivan RUS (2404) 7

40. Bujnošek, Tomáš CZE (1877) 5

Konečné pořadí H-12:
1. Zanan, Jevgenij RUS (2111) 7,5

2. Lamard, Guillame FRA (2101) 7,5

3. Csonka, Balasz HUN (2062) 7

43. Blahynka, Martin CZE (1905) 5

63. Macháň, Jan CZE (1644) 4

Konečné pořadí H-10:
1. Gledura, Benjanim HUN (2007) 7

2. Shtembuliak, Jevgenij UKR (2021) 7

3. Rambaldi, Francesco FRA 7

22. Szucz, Matyáš CZE 5,5

36. Marek, Matyáš CZE (1747) 4,5

Konečné pořadí D-18:
1. Giryaová, Olga RUS (2266) 8

2. Tsatsalashviliová, Keti GEO (2255) 8

3. Agrestová, Inna SWE (2120) 6,5

13. Olšarová, Tereza CZE (2127) 5,5

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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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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„Letošní ročník byl mnohem silněj-

ší, o čemž svědčí také moje nasazení 

do turnaje,“ říká pardubický velmis-

tr po příjezdu z Indie. „Loni jsem 

byl s podstatně nižším ratingem na-

sazený jako číslo čtyři, zatímco le-

tos na mě zbylo na startovní čáře až 

osmé pořadí,“ dodává Viktor. Oproti 

loňskému ročníku přijelo letos navíc 

ještě několik špičkových velmistrů, 

kterým vévodili dva „sedmistovka-

ři“ Šakrijar Mamedjarov (2721) a Ni-

gel Short (2703). Start do turnaje se 

velmistru Lázničkovi příliš nepoda-

řil, když ve druhém kole překvapi-

vě podlehl domácímu mezinárod-

nímu mistrovi Himanshu Sharmovi 

(2471), ale hned poté přeřadil na nej-

vyšší rychlostní stupeň a ziskem šes-

ti bodů ze sedmi partií se probojoval 

před závěrečným dějstvím na stříbr-

nou příčku. Tam mu ovšem los pří-

liš nepřál, když mu k černým fi gu-

rám přibalil ještě nejvýše nasazené-

ho hráče turnaje Šakrijara Mamed-

jarova. „Nic neříkám, beru to,“ od-

pověděl velmistr Láznička z Kalka-

ty novoborskému serveru na otáz-

ku, co říká losu do posledního kola. 

Prohra pak znamenala ústup z me-

dailové pozice, ale při bilancování 

uplynulého týdne není Viktor ne-

spokojený. „Se svým výkonem jsem 

až na dvě prohry a jednu zbytečnou 

remízu spokojený. Mrzí mě ale, že 

se mi v poslední době nedaří v po-

sledních kolech, ale co naplat, tento-

krát mě soupeř v koncovce přejel.“ 

Pro čtenáře Šachového týdeníku 

okomentoval velmistr Láznička par-

tii pátého kola proti Kazachu Rusta-

mu Chusnutdinovovi. 

VIKTOR LÁZNIČKA (2634) 
– RUSTAM CHUSNUTDINOV (2506)
Kalkata 2009

Bogoljubovova indická obrana [E14]

Komentuje: GM Viktor Láznička

1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jf3 Sb4+ 4. Jbd2 

b6 5. a3 Sxd2+ 6. Dxd2 Sb7 7. e3 

0–0 8. Se2 d6 9. 0–0 Jbd7 10. b4 Je4 

Příliš ambiciózní. Černý se i přes 

ztrátu tempa oproti variantě vzni-

kající v Nimcovičově indické pouš-

tí do ofenzívy na královském křídle, 

což se ukáže být za daných okol-

ností pouze plácnutím do vody. So-

lidnější je výstavba s c5, či a5. Na-

příklad 10…a5 11. Sb2 De7, nebo 

10…c5 11. Sb2 De7 vždy s nejasnou 

hrou. 

11. Dc2 f5 12. d5 Ve zmíněné Nim-

covičově variantě by bílý teprve pro-

váděl rošádu a černý by mohl po-

mocí Vf6 včas rozvinout iniciativu 

na královském křídle. 

12…e5 Pokračování 12…exd5 13. 

Jd4 Df6 14. cxd5 Sxd5 15. Sb2 je pro 

černého špatné. 

13. Jd2 c6 14. Jxe4 fxe4 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+n+-zpp'
6-zppzp-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4-zPP+p+-+$
3zP-+-zP-+-#
2-+Q+LzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
15. dxc6 Zde jsem se na dlouho 

zamyslel, poněvadž jsem si ne-

byl jistý, zda je správné případ-

ně přejít do o trochu lepší koncov-

ky s dvojicí střelců, nebo se poku-

sit využít pěšcových defektů čer-

ného za cenu trochu zranitelné-

ho krále ve střední hře. Upřednost-

nil jsem dynamické plusy své po-

zice ve střední hře. Po 15. Dxe4 Jf6 

16. Dh4 cxd5 17. cxd5 Sxd5 má bílý 

výhodu, přesto jsem toto pokra-

čování zavrhl z důvodu, že se mi 

bude těžko rozehrávat černopolný 

střelec a naopak černé fi gury zís-

kají na volnosti. 

15…Sxc6 Doposud jsem sledoval 

dříve sehranou partii, kde nyní 

po Sb2 následovalo Dg5 a bílý 

po pozdějším průlomu na dám-

ském křídle dovedl své snažení 

do zdárného konce. 

16. Sb2 16. Vd1 Dh4 17. Sf1 Sa4 je 

poměrně zákeřný trik, který se dá 

„z dálky“ snadno přehlédnout. 

16…Dh4 17. g3 De7 Naděje na ma-

tový útok jsou nicotné, proto čer-

ný dává přednost solidnějšímu 

KALKATA 2009

VIKTOR LÁZNIČKA LOŇSKÝ TITUL NEOBHÁJIL
pokračování ze strany 1

Konečné pořadí:
1. Le Quang Liem VIE (2602) 8

2. Mamedjarov, Šakrijar AZE (2721) 7,5

3. Filippov, Anton UZB (2595) 7,5

4. Sandipan, Chanda IND (2611) 7

5. Short, Nigel ENG (2703) 7

6. Láznička, Viktor CZE (2634) 7

7. Satyapragyan, Swayansgu IND (2439) 7

8. Ganguly, Surya Shekhar IND (2634) 7

9. Alexandrov, Alexej BLR (2639) 7Viktor poráží Kazacha Chusnutdinova.
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rozložení sil. 17…Dh3 18. Vfd1 Vf6 

19. Sf1 Dh5 20. Sg2 Vh6 21. h3±. 

18. Vfd1 Vf6 19. Vd2 Vaf8 20. Sf1 

Df7 21. Sg2 Dg6 22. Vad1 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+n+-zpp'
6-zplzp-trq+&
5+-+-zp-+-%
4-zPP+p+-+$
3zP-+-zP-zP-#
2-vLQtR-zPLzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
22…h6 Může se zdát, že oba sou-

peři dosáhli všeho, čeho moh-

li, nicméně pouze černý vyčerpal 

svůj arzenál. Bílý může nerušeně 

rozvinout sítě na dámském křídle. 

23. a4 Vc8 Snaží se pozastavit ná-

stup. Ale i tento profylaktický tah 

nemůže odrazit otevření pozice. 

24. Sa3 Poslední fi gurka se zapo-

juje do hry. 

24…Sa8 25. Db3 Kh7 26. a5 Hlav-

ní hrozbou bílého je braní na b6 

a posléze Da4, dříve či později by 

padl jeden z pěšců b6, či d6. 

26…bxa5 27. bxa5 Jc5 Nyní je vše 

snadné. 

28. Sxc5 dxc5 Je třeba proniknout 

do soupeřova tábora a napadnout 

další slabinu, pouze přes pole e4 

se partie nedá vyhrát. 

29. Vd8 Df5 30. Vxc8 Dxc8 31. 

Dc2 Df5 32. Vd8 Sc6 33. h3 h5 34. 

Vb8 

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7zp-+-+-zpk'
6-+l+-tr-+&
5zP-zp-zpq+p%
4-+P+p+-+$
3+-+-zP-zPP#
2-+Q+-zPL+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
34…Vd6? Úpornější bylo g6, bílý má 

zřejmou převahu, ale s nedostatkem 

času by se ještě natrápil. Po 34…g6 

35. Vd8 stojí bílý o něco lépe a ani 

34…Kh6 černému od nevýhody ne-

pomůže po 35. Vh8+ Kg6 36. De2±. 

35. Vb5 Nyní je ovšem po partii. 

35…Dd7 36. Vxc5 Vd1+ 37. Kh2 g6 

38. Vxe5 Kh6 39. Ve7 Dd8 40. Vxa7 

h4 41. Dc3 Df8 42. De5 hxg3+ 43. 

fxg3 Vd2 44. Df4+ Dxf4 45. gxf4 Ve2 

46. Vc7 Sa8 47. a6 1–0

Překvapivým vítězem turnaje se stal 

vietnamský velmistr Le Quang Liem, 

který nepoznal v celém turnaji chuť 

porážky a černými fi gurami si na své 

konto připsal v pěti partiích čtyři 

a půl bodu. „Vítězného Vietnamce 

příliš neznám,“ říká na adresu kal-

katského vítěze český velmistr. „Vi-

děl jsem ho na několika turnajích, 

kde na mě jeho styl hry působil ve-

lice dynamicky a také jeho strategic-

ký cit se mi zdál na výši. Podle mého 

názoru se nepochybně probojuje bě-

hem několika let do světové špičky. 

Osobně jej ovšem neznám.“

Václav Pech

Liem Le Quang přebírá první cenu.

Šachový 
magazín
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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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KALENDÁRIUM
12. – 19. 9. 2009 
Valašská Bystřice. Mezinárodní 

šachový festival. Švýcarský sys-

tém na devět kol, tempo 90 min./ 

/30 tahů + 1 hod. do konce. 

Hana Obšivačová

tel.: 739 359 231

hana.obsivacova@gmail.com

18. 9. 2009 
Praha – Kobylisy. Bleskový turnaj 

Sudý pátek. Švýcarský systém 

na devět kol, tempo 2x 5 minut. 

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz

19. 9. 2009
Sezimovo Ústí. ChessLady Open 

2009 pro dívky ročník 1984 a mlad-

ší. Švýcarský systém na sedm kol, 

tempo 2x 25 minut. 

Jaroslav Odehnal

sachklub.tabor@seznam.cz

www.sachklub.cz

19. 9. 2009 
Tábor. Táborská dvojtečka. Švý-

carský systém, tempo 2x 15 min. 

tel.: 724 148 549

jiseve@seznam.cz

19. 9. 1873

R. Charousek  
Před sto třiceti 

šesti lety se v Pra-

ze narodil jeden 

z nejtalentovaněj-

ších šachistů své 

doby, břitký útoč-

ník a skvělý tak-

tik Rudolf Cha-

rousek. Charouskův talent uzná-

valo mnoho významných šachis-

tů, když jej Emanuel Lasker po-

važoval za svého budoucího vy-

zývatele a Max Euwe jej společ-

ně s Morphym a Pillsburym řadil 

mezi nejvýznamnější šachové ro-

mantiky. Rudolf Charousek zemřel 

předčasně v roce 1900 v Budapešti 

na tuberkulózu. 

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

de. Pohár České republiky v rapi-

du pětičlenných družstev. Švýcar-

ský systém na devět kol, tempo 

2x 25 minut na partii. 

Růžena Přibylová

orbis64@login.cz

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 2x 25 min. 

Jaroslav Šmíd

tel.: 603 954 960

jarda.smid@centrum.cz

26. 9. 2009 
Brno. O pohár BVK. Švýcarský sys-

tém na devět kol, tempo 2x 15 min. 

Rudolf Moulis

tel.: 607 900 656

moulis@kroknet.cz 

26. 9. 2009
Pardubice. Memoriál Čeňka Hon-

sy. Švýcarský systém na devět kol, 

tempo 2x 20 min. 

Vladimír Dufek

tel.: 608 775 995

vladimirdudek@gmail.com

26. 9. 2009
Český Brod. Otevřený turnaj jednot-

livců v rapid šachu. Švýcarský sys-

tém na sedm kol, tempo 2x 25 min. 

Zuzana Koudelková

tel.: 776 215 174

zuzka.koudelkova@centrum.cz

26. 9. – 4. 10. 2009
Žďár nad Sázavou. Open Vysočina 

2009. Švýcarský systém na devět 

kol. 

AVE-KONTAKT

tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

27. 9. 1964

Igor Štohl  
Čtyřicáté páté na-

rozeniny oslaví slo-

venský reprezen-

tant a autor několi-

ka skvělých šacho-

vých knih, velmistr 

Igor Štohl. 

27. 9. 2009
Jilemnice. R – Technik. Net Open 

– Jilemnický rapid. Švýcarský sys-

tém na devět kol, tempo hry 2x 

15 min. 

Daniel Kučera

tel.: 732 444 728

daniel.kucera@mujweb.cz

27. 9. 2009
Boršice. Otevřený přebor Mora-

vy čtyřčlenných družstev v bles-

kovém šachu. Švýcarský systém 

na deset až dvanáct kol, tempo hry 

2x 5 min. 

Stanislav Volčík

tel.: 777 707 525 

volcik@tradix.cz 

sachyborsice.wz.cz

28. 9. 2009
Havířov. Otevřený okresní přebor 

čtyřčlenných družstev v rapid 

šachu. Švýcarský systém na devět 

kol, tempo 2x 15 min. 

Jiří Novák

tel.: 608 835 333

pejinov@seznam.cz 

www.bulava.cz
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