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NAVARA ZÁŘÍ V CHORVATSKU

David Navara  
Velmistr David Na-

vara hraje tento tý-

den chorvatskou 

ligu a zatím před-

vádí výborné výko-

ny. Český reprezen-

tant vede na první 

šachovnici tým ET-

F-Osijek a z prvních tří kol má dva 

a půl bodu a rating performance 2978 

ELO, když porazil Vladimira Mala-

chova (ELO 2715) a Borise Gračeva 

(2684) a remizoval s Pavlem Eljano-

vem (2717). S Navarou v týmu hraje 

další český reprezentant Zbyněk Hrá-

ček, který první tři partie půlil. Slo-

venská jednička Sergej Movsesjan 

posílil záhřebskou Mladost a má stej-

ně jako David 2,5 bodu ze 3. Chor-

vatská liga se hraje až do 30. září 

a on-line přenos můžete sledovat 

na crosah.accountsupport.com.

KASPAROV BIJE KARPOVA

Anatolij Karpov a Garri Kasparov

Čtvrtstoletí již uplynulo od prvního 

zápasu o mistra světa, které spolu se-

hráli Anatolij Karpov a Garri Kaspa-

rov. Na tento památný veletucet partií 

navázali tento týden vzpomínkovým 

zápasem ve Valencii. V prvních dvou 

dnech se hráli rapid a mladší z obou 

velmistrů jasně dominoval. Před osmi 

bleskovými partiemi, které se hráli až 

po uzávěrce tohoto čísla, vedl Kaspa-

rov 3:1. V příštím čísle Šachového tý-

deníku vám přineseme podrobnou 

reportáž o tomto retro-mači, na kte-

rý mají navázat duely obou velikánů 

v dalších zemích, kde dříve bojovali 

o šachovou korunu.
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Šachisté turnovské Zikudy vysla-

li před startem nové extraligové se-

zony svým soupeřům zřetelné upo-

zornění na to, že by se pro ně le-

tošní ročník mohl stát tím historic-

ky nejúspěšnějším. Jejich vítězství 

v hlavní turnaji šachového festiva-

lu Lázeňské garde hraném jako fi -

nále Poháru České republiky v ra-

pid šachu družstev bylo přesvěd-

čivé a rozhodlo se o něm praktic-

ky již před závěrečným kolem. Pě-

tice ve složení GM Lubomír Ftáč-

nik (2532), IM Štěpán Žilka (2485), 

IM Petr Neuman (2432), IM Tomáš 

Kulhánek (2444) a IM Miloš Možný 

(2370) získala v devíti kolech třicet 

dva a půl bodu a od druhého cel-

ku v pořadí ji dělily plné tři body. 

O svoji partií se s námi podělil no-

voborský Petr Hába.

Petr Hába

Pokračování na straně 9

LÁZEŇSKÉ GARDE
TURNOV OBRAL EXTRALIGOVÉHO ŠAMPIONA O ZLATO

FINANCOVÁNÍ ŠSČR
MILIONY ŠACHISTŮ 
PROUDÍ NA SAZKA ARENU

Ekonomická situace státního roz-

počtu i loterijní společnosti Saz-

ka se dále zhoršuje a negativně 

to pociťuje i rozpočet Šachové-

ho svazu, protože peníze ze Saz-

ky (putující přes ČSTV) a peníze 

ze státního rozpočtu jsou hlavní-

mi zdroji příjmů Šachového sva-

zu. Z peněz loterijní společnos-

ti mělo podle plánu do šachové 

kasičky letos přijít lehce přes je-

den milion korun. Ve skutečnos-

ti však za prvních devět měsíců 

přišla pouze čtvrtina! Problémy 

z minulých let se tak nejen opa-

kují, ale bohužel nadále prohlu-

bují. Ještě více zneklidňující je 

výhled do příštích let a skuteč-

nost, že tento tristní stav se netý-

ká pouze šachu, ale většiny spor-

tovních svazů v České republice.

Loterijní společnost Sazka fi nanč-

ně drtí splátky dluhu po výstav-

bě předražené pražské Sazka Are-

ny (nyní O2 Arena). Sazka její vý-

stavbu fi nancovala vydáním dlu-

hopisů v hodnotě 215 milionů eur 

(tedy zhruba 5,5 miliardy korun) 

a zatím splatila pouhá tři procenta 

této částky (šest milionů eur). Jen 

roční náklady z této dluhové služ-

by činí pro Sazku hodně přes šest 

set milionů korun.

Pokračování na straně 5

http://crosah.accountsupport.com
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TURNAJ KANDIDÁTŮ V BAKU?

G. Makropoulos 
„Ázerbájdžán má 

největší šance na to, 

aby se stal pořada-

telem plánovaného 

Turnaje kandidátů. 

Jeho nabídka při-

šla jako první a byla 

konkrétní,“ říká 

po rozhovorech s ázerbájdžánským 

ministrem mládeže a sportu Azadem 

Ragimovem a předsedou zdejší šacho-

vé federace Elmanem Rustamovem 

viceprezident FIDE Georgios Makro-

poulos. Zároveň také zdůraznil, že 

Ázerbájdžán není jediným kandidá-

tem na pořádání akce, nicméně jmé-

na konkurentů bývalé sovětské re-

publiky zůstala utajena.

TKAČIJEV OPILÝ NEBYL

Vladislav Tkačijev 
Vladislav Tkačijev, 

jehož extempore 

se dostalo dokonce 

i do světových tele-

vizí, nebyl údajně 

pod vlivem alkoho-

lu. Ve svém otevře-

ném dopise čtená-

řům webu www.chessbase.com říká, 

že na vině bylo větší množství prášků. 

„Již od začátku turnaje jsem měl zdra-

votní problémy a k tomu navíc při-

stoupily potíže s aklimatizací,“ vysvět-

luje úřadující mistr Francie. K utlume-

ní svých problémů musel užívat silné 

prášky a to se pak následně promítlo 

i do kvality jeho hry v Kalkatě. „Tím 

se také vysvětluje incident, který se 

mi stal v průběhu třetího kola. V kaž-

dém případě děkuji Aljechinovu ša-

chovému klubu za vynikající organi-

zaci a jejich pohostinnost.“

PROBLÉMY S GRAND PRIX NEKONČÍ
Série turnajů Grand 

Prix FIDE, která 

měla původně kon-

čit v prosinci v Kar-

lových varech, se po odřeknutí něko-

lika pořadatelů pravděpodobně pro-

táhne. Připustil to vicepresident FIDE 

Georgios Makropoulos. „Nejpravdě-

podobněji se poslední turnaj Grand 

Prix uskuteční na začátku příštího 

roku.“ Hlavním důvodem pro neplá-

nované zdržení je velice „zahuštěný“ 

program, který mají přední světoví 

hráči na konci roku 2009. „Hraje se 

mistrovství Evropy družstev, Světový 

pohár a pak i mistrovství světa druž-

stev a sami účastníci posledního tur-

naje nás požádali o odklad.“ Ani v po-

lovině září však FIDE nemá ponětí, 

kde by se měl poslední turnaj původ-

ně plánovaný na prosinec odehrát, 

což rozhodně nepomáhá hned něko-

lika možným pořadatelům. Ti budou 

mít v případě úspěchu na uspořádá-

ní turnaje minimum času.

MS V BLICKÁCH PŘEDSTAVÍ 
JEDINOU ŽENU

A. Konstenjuk

Mezi prominentní 

sestavou, která se 

v polovině listopa-

du utká v moskev-

ském obchodním 

domě GUM o titul 

mistra světa v bles-

kovém šachu bude 

také jedna žena. Pořadatelé využi-

li možnost udělit k turnaji čtyři divo-

ké karty a jejich volba padla na Ana-

tolije Karpova, Leniera Domingueze, 

Alexandra Griščuka a také na aktuál-

ní mistryni světa Alexandru Kostenju-

kovou. Ta bude v devatenáctikolovém 

klání čelit prakticky kompletní světo-

vé špičce, kde bude chybět pouze bul-

harský exmistr světa Veselin Topalov.

HRAVÝ MINISTR ŠKOLSTVÍ

Solhjell - Carlsen

„Na západě hrají ministři většinou te-

nis nebo golf,“ řekl s uznáním třinác-

tý z mistrů světa v šachu Rus Gar-

ri Kasparov na adresu norského mi-

nistra školství Bårda Vegara Solhjel-

la, který sehrál dvě přátelské partie 

s Kasparovovým novým svěřencem 

Magnusem Carlsenem.

Norský ministr hraje šachy aktivně 

již od dvanácti let a podle vyjádře-

ní Magnuse Carlsena „hraje většinou 

solidní poziční tahy,“ ale dodává, že 

přece jenom jsou oba norští šachisté 

na trochu jiných úrovních. „Bylo to 

jako hrát fotbal proti Pelému,“ komen-

toval průběh souboje norský vládní či-

novník, který se také novinářům svě-

řil s tím, že by rád přivedl do své země 

nejlepší světové šachisty, a proto se 

Norsko snaží získat pořadatelství ša-

chové olympiády v roce 2014.

ŠACHOVÉ LÉTO KONČILO NA VALAŠSKU
Jaroslav Daneš (2255) z Kut-

né Hory se stal vítězem jednoho 

z posledních letních openů Valaš-

ská Bystřice Open, když v devíti-

kolovém turnaji získal sedm a půl 

bodu. Na druhém místě s odstu-

pem poloviny bodu skončil IM Mi-

lan Babula (2297) a z bronzu se 

díky svému ratingu překvapivě ra-

doval Michal Hrabal (1955) z Gry-

gova. Kompletní výsledky turna-

je, ve kterém zápolilo jednapade-

sát příznivců královské hry, jsou 

k dispozici na chess-results.com.

HRÁČEK VYUČOVAL V POLSKU

Zbyněk Hráček  
Tři čeští šachisté se 

zúčastnili zápole-

ní nejvyšší polské 

soutěže, které pro-

běhlo v uplynulém 

týdnu v Lublinu. 

Nejlepší individu-

ální výsledek z na-

šich zástupců před blížícím se mis-

trovstvím Evropy družstev zazname-

nal velmistr Zbyněk Hráček (2606) 

hájící barvy LKS Pasjonat Dankowce. 

V sedmi odehraných  duelech získal 

„plus dva“, a stal se tak nejúspěšněj-

ším hráčem svého družstva. Vlastimil 

Babula (2569) získal pro svoje Kato-

vice v devíti partiích čtyři a půl bodu. 

Turnaj ale vůbec nevyšel IM Vladimí-

ru Tallovi (2453). Tomu se za druž-

stvo Legnice podařilo na těžké druhé 

šachovnici získat v osmi partiích jen 

dva a půl bodu. Polskými přeborní-

ky se stali šachisté z Polonie Varšava 

se čtrnácti body před hlavním favori-

tem soutěže Wasko Katovice, jejíchž 

šachisté získali v devítikolové soutě-

ži o bod méně. Bronz pak náleží Po-

lonii Wroclav za dvanáct sesbíraných 

bodů. Kompletní výsledky jsou k dis-

pozici na adrese chessarbiter.to.pl

http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/td_149/tournament_table_acc_places_teams.html
http://www.chess-results.com/tnr25346.aspx?art=1&rd=9&lan=5&m=-1&wi=1000
http://chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=5762
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Ředitel velké stavební fi rmy Do-

pravní stavby Brno Vlastimil Chlá-

dek se přidal mezi blogující osobnos-

ti na webu Pražské šachové společ-

nosti (www.praguechess.cz). Vlasti-

mil Chládek hraje náruživě nejen ša-

chy, ale i bowling a možná ještě více 

propadl horskému kolu. O překonání 

sebe sama, totiž 

kloubní artró-

zy na rotopedu 

a o byznysu coby 

šachové partii 

píše ve svém prv-

ním příspěvku: 

„Teď si ale uvě-

domuji, že neříkám úplnou pravdu, 

šachy hraji vlastně stále. Získat prá-

ci pro stavební fi rmu je jedna složitá 

partie za druhou a nejdůležitější je, 

že v těchto partiích sice spousta sou-

peřů zemdlí, unaví se, ztratí nit, sejde 

z cesty, nechá se uspokojit a ukolébat 

malou nevýznamnou výhodou, ale 

já díky šachu vím, že ne, že právě to 

nesmím, že partie končí jen a jen až 

matem. Je deset hodin večer a ráno 

v sedm přijde první soupeř (pardon 

konkurenční ředitel), je čas nachys-

tat se na zahájení. Je starší a zkuše-

nější, chtěl bych zkusit ostrý gambit, 

ale ještě nevím. Ale intenzivně cítím, 

že bude správné vzít si černé.“

Nový příspěvek přidali minulý tý-

den do blogu i nejlepší český šachis-

ta David Navara a spisovatel Vítěz-

slav Houška. Velmistr Navara analy-

zoval, jak psát zajímavý blog, a při-

dal dvě vtipné básně (o Karlu Marxo-

vi a Doplerově jevu). Vítězslav Houš-

ka otevřel svoji krabičku vzpomínek, 

jak nedávno slíbil, a díky tomu zase 

ožil nejen Salo Flohr (někdejší druhý 

hráč světa), ale i František Soukup 

(někdejší pražská druhá třída).

Pavel Matocha

BLOGY NA PRAGUECHESS.CZ

CHTĚL BYCH ZKUSIT OSTRÝ GAMBIT

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

Vítězslav Houška Vlastimil ChládekDavid Navara

www.praguechess.cz
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Fakt, že jde o problém většiny spor-

tovních svazů, dobře dokumento-

val například článek MF Dnes z 31. 

srpna. Například předseda svazu 

fl orbalu Filip Šuman si deníku stě-

žoval: „Problém se Sazkou na nás 

dopadá už od roku 2006, letošní 

rok je ale zdrcující.“ 

Za první pololetí letošního roku 

Sazce meziročně klesl její zisk o 6,4 

procenta, přestože jí rostly tržby. 

Hospodaření Sazky kromě splátek 

předražené haly zatěžují i vysoké 

vlastní náklady na činnost. Negativ-

ní výhled jejího hospodaření pod-

trhla i ratingová agentura Moody's, 

která v září Sazce snížila její dlou-

hodobý rating. Moody's jako dvě 

hlavní rizika vidí splátky dluhu 

a vývoj kurzu koruny vůči euru, 

protože příjmy má Sazka v koru-

nách, ale dluhy splácí v eurech.

„Financování od Sazky (ČSTV) je 

značně nepřehledné. Vychází se 

z předpokladu, že každý rok bude 

ze Sazky rozdělována pro sport 

jedna miliarda korun, z níž by měl 

ČSTV dostat 700 mil. Kč. Tento 

předpoklad je však již léta mylný! 

Upozorňuje na to pravidelně na val-

ných hromadách ČSTV i šéf Sazky 

Aleš Hušák, ale nikdo to nebere váž-

ně. Z nového výtěžku se nejprve do-

plácejí staré roky, takže letošních 

259,5 tisíc Kč jsme obdrželi jako do-

platek roku 2006. Dluhy z minu-

la však nejsou účetně vedeny jako 

závazky, to by již musel být vyhlá-

šen bankrot na ČSTV, na jejich do-

placení nemáme žádný právní ná-

rok. Teprve letos se sportovní svazy 

vzbouřily, že je již nezajímají minu-

lé roky, ale chtějí znát jasně, co v da-

ném roce dostanou. To však bude 

možné teprve tehdy, když se bu-

dou rozdělovat prostředky od Saz-

ky zpětně až po valné hromadě Saz-

ky a schválení účetní závěrky. Najet 

na tento systém však de facto zna-

mená ztrátu jednoho roku ve fi nan-

cování sportu od Sazky, ale asi to 

bude správné. To však platí pouze 

za předpokladu, že peníze od Sazky 

směrem k ČSTV skutečně potečou 

a to bohužel není jasné,“ říká před-

seda ŠSČR Vlastimil Sejkora. 

Pro budoucí hospodaření Šachové-

ho svazu je nepříznivá i současné 

snaha Českého olympijského výbo-

ru, aby ministerstvo školství, mlá-

deže a tělovýchovy změnilo klíč pro 

rozdělování státních peněz na sport. 

Cílem má být, aby peníze na repre-

zentaci dostávaly pouze olympij-

ské sporty. Vzhledem k problémům 

se současnou výší defi citu státního 

rozpočtu se dá očekávat, že v rám-

ci škrtů v resortu školství a spor-

tu může dojít ke krácení fi nančních 

příspěvků pro neolympijské sporty.

Stále více je zřejmé, že je třeba ra-

dikálním způsobem změnit fi nanco-

vání Šachového svazu. Z vlastní čin-

nosti svazu a příspěvků členů musí 

být ufi nancovatelný celý provoz. 

Příspěvky ze Sazky a z ministerstva, 

stejně jako potenciální sponzorské 

příspěvky by měly být něčím na-

víc. Část z nich by mohla být užívá-

na jako vylepšení běžného rozpoč-

tu a podstatnější část (například dvě 

třetiny) ukládána na nějaký dlouho-

dobý fond, ze kterého by se ročně 

čerpaly pouze úroky (jakási obdoba 

nadačního jmění u nadací). 

Pavel Matocha

FINANCOVÁNÍ ŠSČR

MILIONY ŠACHISTŮ PROUDÍ NA SAZKA ARENU

Úroky z dluhů na Sazka Arenu dělají ročně 600 milionů korun, které by jinak mohl dostávat sport.

JAK SAZKA A STÁT PLATÍ ŠACHY
Vývoj příspěvků do rozpočtu Ša-

chového svazu ČR z výnosů lo-

terijní společnosti Sazka (pře-

rozdělováno přes ČSTV) a ze 

státního rozpočtu.

plán skutečnost

2005 3,75  3,75 

2006 3,99 3,43 

2007 3,69 2,77 

2008 3,52 2,11 

z toho Státní rozpočet 1,41 1,41 

z toho Sazka 2,11 0,70 

2009 2,48 

z toho Státní rozpočet 1,44 1,30 

z toho Sazka 1,04 0,26

v milionech Kč

zdroj dat: Šachový svaz ČR
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Čtyřicet velmistrů a čtyřicet 

osm mezinárodních mistrů se 

představí šachovým fanouškům 

v letošním ročníku naší nejvyš-

ší soutěže družstev, která byla 

rozlosována o víkendu v Pardu-

bicích.

O hlavních favoritech i o druž-

stvech, která budou bojovat o udr-

žení v nejvyšší soutěži, je při po-

hledu na soupisky dvanácti extrali-

gových celků poměrně jasno. Loň-

ský mistr ŠK Mahrla Praha nastu-

puje k obhajobě svého titulu v té-

měř nezměněné sestavě. „Při po-

hledu na soupisku je patrné, že 

jsme provedli pouze drobné změ-

ny v pořadí jednotlivých hráčů,“ 

říká velmistr Miloš Jirovský na ad-

resu soupisky svého celku. Ohled-

ně cíle pro letošní sezonu má jas-

no. „Jako každý z ambiciózních 

čtyř až pěti týmů jdeme do ligy 

s cílem vyhrát. Jiný cíl mít ani ne-

chceme.“ V Mahrle počítají s tím, 

že obhájit titul bude těžší než jej 

získat. Důležitým faktorem může 

být i los, se kterým jsou v Mahr-

le velice spokojeni. Hned na úvod-

ní kolo přichystalo šlágr v podo-

bě reprízy loňského „velkého fi ná-

le“, kdy mistrovská Mahrla nastou-

pí proti svým největším konkuren-

tům z Nového Boru. „Již od úvod-

ního kola budeme vědět, o co se 

tato sezona hraje, a i z pohledu 

cestování jsme nikdy takto dob-

ré vylosování neměli.“ Miloše Ji-

rovského jsme se zeptali i na jeho 

tip ohledně vítěze nadcházející-

ho ročníku a možných sestupu-

jících. „Ligu vyhraje to družstvo, 

které v jednom z letošních kol po-

razí Novoborský ŠK, protože příš-

tí rok už bude Novoborský nepo-

razitelný,“ říká v nadsázce pražský 

velmistr a přidává odhad, že na ti-

tul bude stačit sedmadvacet bodů. 

Roli pravděpodobných sestupují-

cích přisoudil celkům Brna a praž-

ských Bohemians.

Největší konkurent loňského mis-

tra myslí pochopitelně na návrat 

na domácí trůn. „Samozřejmě na-

stupujeme s cílem vybojovat mi-

strovský titul zpátky,“ říká kapi-

tán novoborských velmistr Marek 

Vokáč, vidící největší konkuren-

ty v boji o splnění vytyčeného cíle 

v družstvech Mahrly a Pardubic. 

„O medaile se ale jistě budou zají-

mat i v Ostravě, Frýdku a Turnově. 

Také Grygov a Zlín dovedou pěk-

ně potrápit.“ Pro nadcházející roč-

ník se novoborští chystají nahradit 

odchod IM Pavla Šimáčka dvěma 

cizinci, jimiž jsou několikanásob-

ný účastník ruského „Superfi ná-

le“ Nulita Vitjugov (2681) a polský 

velmistr Mateusz Bartel (2609). 

„Los je los, to moc neřešíme,“ ko-

mentuje výsledky losování velmis-

tr Vokáč. „Asi bychom uvítali, kdy-

bychom hráli více zápasů doma, 

ale spíše kvůli divákům a online 

přenosu. Při naší sestavě není do-

pravně velký rozdíl mezi zápasem 

doma a venku.“

Své role v boji o udržení si je ur-

čitě vědom celek brněnského Du-

rasu, kterému se pro svoji po dlou-

hé době první extraligovou sezonu 

nepodařilo získat žádného z br-

něnských velmistrů. „Náš klub má 

v současnosti pro Extraligu velmi 

nízký rozpočet,“ konstatuje Ne-

klan Vyskočil z Brna. „Tomáš Polák 

tedy pokračuje i nadále ve Zlíně, 

Pavel Blatný navíc dává v součas-

nosti přednost pokeru.“ Jedno-

značným cílem celku je podle své-

ho kapitána záchrana v soutěži. 

Brněnští budou spoléhat na mla-

dý tým, který bude povětšinou zís-

kávat zkušenosti. Na čele soupis-

ky Duras posílil o IM Jana Krejčí-

ho (2453) a na druhou šachovni-

ci přišla přemožitelka Anatolije 

Karpova z loňského turnaje v Ma-

riánských Lázní IM Jana Jacková 

(2393). „Po sedmadvaceti letech si 

Extraligu v Durasu chceme přede-

vším užít a jako správný kapitán 

věřím, že se nám podaří překvapit 

a zahrajeme si ji i další sezonu,“ 

říká pan Vyskočil.

Při pohledu na losování mrzí br-

něnské šachisty především to, že 

na domácí půdě na šachové fa-

noušky velice bohatého regionu 

sehraje jejich celek pouze pět zá-

pasů. „Také mě mrzí a jistě i ostat-

ní brněnské fanoušky, že v Brně 

EXTRALIGA

PŘÍŠTÍ ROK JE NOVÝ BOR NEPORAZITELNÝ

Lonští vítězové Extraligy ČR Mahrla Praha. Zleva: Ján Plachetka, Jurij Drozdovskij, David Vr-
koč, Vlastimil Jansa, Eduard Meduna, Vladimir Tukmakov, Lubomír Jakuš, Miloš Jírovský, 
Josef Mahrla, Milan Orság, David Navara, Milan Paulovič.

foto: Vladimír Jagr

TOP-10:
1. Movsesjan, S. SAGINA Pardubice (2711)

2. Navara, David ŠK Mahrla Praha (2692)

3. Vitjugov, N. 1. Novoborský ŠK (2681)

4. Láznička, V. 1. Novoborský ŠK (2634)

5. Drozdovskij, J. ŠK Mahrla Praha (2627)

6. Azarov, Sergej BŠŠ Frýdek-Místek (2625)

7. Kempinski, R. SAGINA Pardubice (2616)

8. Bartel, Mateusz 1. Novoborský ŠK (2609)

9. Hráček, Zbyněk 1. Novoborský ŠK (2606)

10. Miton, Kamil ŠK GEOFIN Ostrava (2604)
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neuvidíme hlavní favority soutě-

že z Nového Boru a Mahrly Praha. 

Nicméně do Brna zavítá loni bron-

zový tým Pardubic, který má v se-

stavě Sergeje Movsesjana a kte-

rý jistě bude těmto týmům váž-

ným soupeřem.“ Družstva Nové-

ho Boru, Mahrly Praha a Pardu-

bic vidí jako hlavní favority také 

Neklan Vyskočil, ale zároveň ne-

opomíná ani další silná družstva. 

„Za černé koně soutěže bych po-

važoval družstva z Ostravy, Grygo-

va a Frýdku-Místku. O dvě sestu-

pová místa si to nejspíš rozdají oba 

nováčci z Durasu a Polabin a dále 

zřejmě ještě Bohemians a Třinec.“

„Chceme se zachránit,“ říká jas-

ně lídr družstva z Polabin IM Mar-

tin Petr (2495), kterému nebyl los 

příliš nakloněn. „Ale řekl bych, 

že se s tím bez problémů vyrov-

náme,“ dodává. Své naděje na se-

trvání v nejvyšší soutěži pak par-

dubický mezinárodní mistr zaklá-

dá na oproti loňské úspěšné sezo-

ně ještě posílené sestavě. „Jsme 

extraligoví nováčci, oproti vítězné 

sezoně v první lize jsme ještě po-

sílili,“ potvrzuje Martin Petr před-

chozí větu. „Přišli k nám Michal 

Konopka a Tomáš Studnička, dál 

za nás bude hrát Matej Hrabuša.“ 

Ohledně boje o záchranu potvrzu-

jí v Polabinách papírově nejslabší 

trojku. „O záchranu budeme hrát 

my, Bohemka a Brno a favoritem 

Extraligy je podle mě Nový Bor.“

Pohyb v klidném středu tabul-

ky plánuje před sezonou jis-

tě hned několik celků. Jedním 

z nich i TŽ Třinec. „Ano, chceme 

se pohybovat uprostřed tabulky,“ 

potvrzuje třinecký kapitán Jan Si-

kora. Není to však jediným cílem 

družstva. „Chceme si dobře za-

hrát a v neposlední řadě zajímavý-

mi a nečekanými výsledky tradič-

ně spolurozhodovat o titulu.“ S lo-

sováním vládne v Třinci naprostá 

spokojenost. „Vůbec poprvé v his-

torii máme Turnov a Nový Bor 

doma. A trojka je fajn číslo!“ Jedi-

nou změnou na třinecké soupis-

ce je návrat IM Vlastimila Neděly 

z Ostravy. „Favorit je jasný, adepti 

na sestup také,“ pouští se na naši 

výzvu do věštění Jan Sikora. „Bu-

deme rádi, když to Novému Boru 

opět zkomplikujeme a když se ne-

zapleteme nějakým nedopatřením 

mezi sestupující.“

Se středem tabulky počítá i další se-

veromoravský účastník, celek z Os-

travy. „Do extraligy vstupujeme s cí-

lem zahrát si a bezproblémově se 

udržet, chtěli bychom hrát ve středu 

tabulky,“ potvrzuje naši domněnku 

kapitán ostravských Ladislav Kan-

der. A i v Ostravě vládne s vylosová-

ním maximální spokojenost. „Po ně-

kolika letech se nám konečně po-

dařilo vylákat Nový Bor do Ostravy 

a výjezdy do Frýdku-Místku či Třin-

ce lze v podstatě považovat za do-

mácí zápas.“ Hlavní změnou v ost-

ravské družině je výměna velmistra 

Wojtaszka za jeho krajana GM Ka-

mila Mitoně (2604). „Další změny 

v naší sestavě spočívají spíše v ‚pro-

míchání‘ naší ‚klasické‘ sestavy,“ vy-

světluje kapitán družstva složení 

jeho sestavy pro blížící se ročník. 

Za favority soutěže považuje obvyk-

lou trojici ve složení Nový Bor, Ma-

hrla a Pardubice. Sestupující si ale 

tipnout netroufá. „Bojovat o udrže-

ní může s ohledem na vyrovnanost 

soutěže a její délku více celků.“

Extraligový ročník zahajuje úvod-

ním kolem 7. listopadu a naposle-

dy se fi gury v nadcházející sezoně 

rozběhnou k vyřešení extraligové 

tajenky po šachovnicích 18. dub-

na 2010.

Václav Pech

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

Průměrné ratingy

základních sestav:
1. 1. Novoborský ŠK (2590)

2. ŠK Mahrla Praha (2543)

3. SAGINA Pardubice (2526)

4. BŠŠ Frýdek-Místek (2513)

5. ŠK GEOFIN Ostrava (2487)

6. A64 Grygov (2470)

7. ŠK Zikuda Turnov (2450)

8. SK ŠK Zlín (2443)

9. TŽ Třinec (2434)

10. 2222 ŠK Polabiny (2372)

11. ŠK Bohemians Praha (2360)

12. ŠK Duras BVK – Královo Pole (2348)
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„Vyrovnaný tým Turnova vyhrál za-

slouženě,“ soudí jeden z nejlep-

ších hráčů turnaje podle počtu zís-

kaných bodů, novoborský velmistr 

Petr Hába. „Turnov svůj náskok ne-

ustále zvyšoval a prakticky si zajis-

til prvenství již několik kol před kon-

cem, takže je nemusí mrzet ani po-

rážka v posledním kole.“ Jediným 

přemožitelem turnovských byli jed-

ni z hlavních favoritů celého turna-

je, šachisté letošního mistra republi-

ky Mahrla Praha, kteří v pohárovém 

klání v minulosti proměnili každou 

svoji účast v ten nejcennější kov. 

Letos to ale i přes ceněné vítězství 

s Turnovem stačilo pouze na stříbr-

nou příčku. Třetí místo pak patřilo 

Novému Boru. „Naše družstvo bylo 

s umístěním spokojeno, na vyšší 

pozice jsme nebyli schopni dosáh-

nout,“ říká Petr Hába. „Mně osobně 

se podařilo i přes zkrácený časový li-

mit sehrát několik zajímavých a ce-

listvých partií. Se svým výsledkem 

i hrou jsem proto velmi spokojen.“ 

S jednou ze svých partií pak přichá-

zí i za čtenáři Šachového týdeníku.

PETR HÁBA (2541) 
– DAVID KAŇOVSKÝ (2471) 
Moderní Ben-Oni [A79]

Františkovy Lázně 2009

Komentuje: GM Petr Hába

1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Jc3 exd5 

5.cxd5 d6 6.Jf3 g6 7.Jd2 Sg7 8.e4 

0–0 9.Se2 Ve8 10.0–0 Ja6 11.f3 

Jc7 12.a4 b6 13.Jc4 Sa6 14.Sg5 

h6 15.Se3 Sxc4 16.Sxc4 a6 17.Dd2 

Kh7 18.Vab1 Dd7 19.b4 b5 20.Se2 

c4 21.a5 Bílý uzavírá dámské 

křídlo a zamýšlí aktivní operace 

v centru a na královském křídle. 

V Encyklopedii zahájení je dopo-

ručení 21.Vbe1!? s myšlenkou vy-

čkávat událostí příštích, umožňu-

je však mimo jiné i ostré 21…a5!?. 

(Na tomto místě je ještě 21…bxa4 

předčasné, neboť po 22.Sxc4 není 

možné 22…Jb5 kvůli visícímu pěš-

ci a4.)

21…Jg8 22.Sd1 

XABCDEFGHY
8r+-+r+n+(
7+-snq+pvlk'
6p+-zp-+pzp&
5zPp+P+-+-%
4-zPp+P+-+$
3+-sN-vLP+-#
2-+-wQ-+PzP"
1+R+L+RmK-!
xabcdefghy
22…Je7 Nový tah je spojen s tak-

tickou hrozbou, otálí ale se stěžej-

ním postupem f5. Jak ukáže další 

průběh partie, převod jezdce na e5 

nelze uskutečnit. Naprostá většina 

programů dává přednost okamži-

tému 22…f5, což se hrálo ve starší 

partii Ogaard, L. (2485) – Nunn, J. 

(2590) Gjovik 1983.

23.Sd4! Výměna černopolných 

střelců a oslabení polí kolem krále je 

LÁZEŇSKÉ GARDE

TURNOV OBRAL EXTRALIGOVÉHO ŠAMPIONA O ZLATO
pokračování ze strany 1

První šachovnice Trutnova – GM Lubomír Ftáčník

V posledním kole stačil Zikudě Turnov (vpravo) půlbod ke zisku poháru. Ten po pár tazích 
zařídil na třetí šachovnici IM Petr Neuman s GM Milošem Jírovským. (zdroj: nss.cz)
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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

v duchu výše vzpomínaného plánu 

bílého. Past by mohla zaklapnout 

při nepozorném 23.Sc2? a po 23…

Sxc3! 24.Dxc3 Jexd5 by byl bílý bez 

pěšce s prohranou pozicí.

23…g5?! Zahráno po delším váhá-

ní (tedy na rapid relativně dlou-

hém). Soupeř zamýšlí po výměně 

střelců hrát po oslabených černých 

polích. Oba jezdci však mají na vy-

sněné pole e5 velmi daleko. Oče-

kával jsem logické 23…f5 24.Sxg7 

Kxg7 25.Sc2 s příjemnější hrou bí-

lého. 24.Sxg7 Říkal jsem si u par-

tie, že na posledním tahu černé-

ho není něco v pořádku. Nakonec 

jsem ze dvou dobrých možností 

vybral okamžitou výměnu střelců, 

protože na f4 jsem chtěl dobrat dá-

mou. Pár minut jsem věnoval dru-

hé slibné možnosti 24.f4!? Sxd4+ 

25.Dxd4 gxf4 26.Vxf4 Jg6 27.Sg4 

De7 28.Sf5 také s výhodou, ale tah 

v partii se mi zdál lepší. Teď už tak 

jistý ale rozhodně nejsem.

24…Kxg7 25.f4 

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+-snqsnpmk-'
6p+-zp-+-zp&
5zPp+P+-zp-%
4-zPp+PzP-+$
3+-sN-+-+-#
2-+-wQ-+PzP"
1+R+L+RmK-!
xabcdefghy

25…gxf4 Také nesnadné rozhodnu-

tí. Získává sice do své moci pole e5, 

ale vzhledem ke slabému králi a ne-

koordinovanosti fi gur není schopen 

černý toto krásné pole využít. Bu-

dování obraného valu tahem 25…

f6 s myšlenkou převodu jezdce přes 

g6 na e5 naráží na 26.Sh5 Vf8 27.Je2 

s překrásnou pozicí.

26.Dxf4 Velmi silně vyhlíží 26.Je2!? 

s okamžitým převodem jezdce 

do útoku. Chtěl jsem ale nejprve ro-

zehrát své těžké fi gury. Vždyť ko-

neckonců jezdec velmi nadějně blo-

kuje jediného volného pěšce sou-

peře!

26…Jg8?! Zabraňuje sice šachu 

na f6, ale prakticky ztrácí dvě tem-

pa. Hrozbou převodu jezdce na e5 

(i když ani po tom by ještě neměl 

vyhráno) mohl černý odevzdat pěš-

ce tahy 26…Jg6 27.Df6+ Kg8 28.Sh5 

Vf8 29.Sxg6 fxg6 30.Dxg6+ Dg7 

s horší pozicí, ale možnostmi od-

poru.

27.Sh5 Ve7 

XABCDEFGHY
8r+-+-+n+(
7+-snqtrpmk-'
6p+-zp-+-zp&
5zPp+P+-+L%
4-zPp+PwQ-+$
3+-sN-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

K5 Němcovy - Kateřina, Kristýna, Karolína, Karin a Eva. (zdroj: nss.cz)
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28.Vf3! Věž hrozí nejen po „f“ 

sloupci, ale i po třetí řadě.

28…f5 Úplně se mohl černý ještě 

zakopat po 28…Je8 29.Vbf1 f6, ale 

nic dobrého by mu to také nepři-

neslo.

29.Dg3+! Ještě silnější než oka-

mžité dobrání pěšce f5.

29…Kh8 30.Vxf5 Kromě mate-

riální převahy má bílý aktivnější 

všechny fi gury a mnohem jistější 

postavení krále. Partie je rozhod-

nuta, v rapidu nebývá ale na škodu 

ještě pokračovat s nadějí, že sou-

peř udělá chybu. Tu jsem ale ne-

udělal.

30…Vg7 31.Df4 Je8 32.Vf1 Jef6 

33.Vxf6 Jxf6 34.Dxf6 De7 35.Dxe7 

Vxe7 36.Vf6 Vd8 37.Vxh6+ Vh7 

38.Vxh7+ Kxh7 39.Sg4 Kg6 

40.Kf2 Kg5 41.Sf5 Kf4 42.g3+ Ke5 

43.Ke3 Vg8 44.Je2 Vg7 45.Jd4 1–0
Velký dík patří rozhodně pořadate-

lům turnaje Šachové akademii IM 

Josefa Přibyla a Šachovému sva-

zu České republiky. Těm se poda-

řilo po několika letech stagnace, 

kdy se český pohár družstev netě-

šil přílišnému zájmu špičkových 

domácích klubů, uspořádat turnaj, 

kterému nechybělo prakticky nic. 

„Pořadatelům se podařilo zajistit 

příjemné hrací podmínky, včetně 

sálu, bufetu i ubytování,“ chválí or-

ganizátorský tým ředitelky turnaje 

Růženy Přibylové velmistr Hába 

a s nadsázkou dodává, že jedinou 

malou nevýhodou byla asi pro vět-

šinu účastníků vzdálenost místa 

od jejich bydliště. 

Václav Pech

Konečné pořadí:
1. ŠK Zikuda Turnov 32,5

2. ŠK Mahrla Praha 29,5

3. 1. Novoborský ŠK 28,5

4. Výstaviště Lysá nad Labem 28,5

5. ŠK AD Jičín 27,5

6. TJ Šakal Kozolupy 27,5

7. ŠK Zlín 27

8. TJ Bohemians Praha 27

9. 2222 ŠK Polabiny 26,5

10. ŠK Holdia DP Praha „B“ 26,5

Nejlepšímu dámskému družstvu Pretty Women patřila konečná 22. příčka. (zdroj: nss.cz)

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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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
25. 9. 1949
Šedesáté narozeniny oslaví brněn-

ská šachistka Iva Závodná, rozená 

Morkusová. 

25. – 28. 9. 2009
Jánské Lázně. O pohár penzio-

nu Protěž. Švýcarský systém 

na 11 kol, tempo 2x 25 min.

Jaroslav Šmíd

tel.: 603 954 960

jarda.smid@centrum.cz

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

systém na 9 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 9 kol, tem-

po 2x 20 min. 

Vladimír Dufek

tel.: 608 775 995

vladimirdudek@gmail.com

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

notlivců v rapid šachu. Švýcar-

ský systém na 7 kol, tempo hry 

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 9 kol.

Jan Mazuch

tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

27. 9. 1964

G. Makropoulos 
Čtyřicáté páté na-

rozeniny oslaví 

slovenský repre-

zentant a autor ně-

kolika skvělých ša-

chových knih, vel-

mistr Igor Štohl.

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

– Jilemnický rapid. Švýcarský sys-

tém na 9 kol, tempo 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 10 až 12 kol, tempo 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 9 kol, 

tempo 2x 15 min.

Jiří Novák

tel.: 608 835 333

pejinov@seznam.cz 

www.bulava.cz

28. 9. 2009
Kyjov. Otevřený přebor okresu 

Kyjov v rapid šachu. Švýcarský 

systém na 7 kol, tem po 2x 20 min.

Petr Trávníček

sachykyjov@seznam.cz 

2. 10. 2009
Praha – Kobylisy. Sudý pátek. Švý-

carský systém na 9 kol, tempo 

2x 5 min.

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz

2. 9. 2009

Vlastimil Babula 
Třicáté šesté na-

rozeniny oslaví 

dvojnásobný pře-

borník republiky 

z let 1993 a 2008, 

český reprezen-

tant a několikaná-

sobný olympio-

nik, velmistr Vlastimil Babula.

4. 10. 2009 
Vnorovy. Memoriál F. Křižíka 

a M. Grabce. Švýcarský systém 

na 9 kol, tempo 2x 15 min.

Uřičář Zdeněk

tel.: 733 216 478

Uricar.J@seznam.cz

11. 10. 2009
Praha – Kobylisy. Kobyliský rapid. 

Švýcarský systém na 6 kol, tempo 

2x 20 min.

Pavel Kopta

E-mail: koptap@seznam.cz

www.sachkobylisy.com

17. 10. 2009
Ústí nad Labem – Povrly. Povrlský 

mládežnický rapid. Švýcarský 

systém na 7 kol, tempo 2x 20 min. 

+5 s./ tah.

Michal Burgermeister

tel.: 723 422 799

michal.burgermeister@seznam.cz
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