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VÝSTAVA DUCHAMPOVÝCH 
ŠACHOVÝCH DĚL

Marcel Duchamp 
„Zatímco všich-

ni umělci nejsou 

šachisty, všich-

ni šachisté jsou 

umělci,“ říkal je-

den z otců dadais-

mu a tvůrce Mony 

Lisy s knírkem, 

Marcel Duchamp. Francouzský 

umělec byl ovšem kromě svého 

pro mnohé provokujícího umě-

ní také náruživým šachistou. Vý-

stava jeho děl s tematikou králov-

ské hry je pod názvem „The Art 

of Chess“ k vidění v newyorkské 

Francis M. Naumann Gallery. Ex-

pozice obsahuje francouzským 

umělcem navržené šachové fi -

gury a mnoho kreseb s rozličný-

mi šachovými náměty. Marcel 

Duchamp se v šachu vypracoval 

na mistrovskou úroveň. V roce 

1925 uhrál na přeboru Francie pa-

desát procent, v roce 1933 společ-

ně s Alexandrem Aljechinem re-

prezentoval svou zemi na šacho-

vé olympiádě ve Folkestone. Před-

stavu o jeho šachových kresbách 

si můžete udělat na těchto strán-

kách: www.francisnaumann.com.

KORČNÉHO RECEPT 
NA DLOUHOVĚKOST

Viktor Korčnoj  
Svůj recept 

na dlouhověkost 

prozradil šacho-

vý nestor, velmis-

tr Viktor Korč-

noj. „Čas od času, 

a poslední dobou 

je to opravdu je-

nom čas od času, se projdu na ly-

žích,“ řekl s tím, že délka jeho ly-

žařských procházek bývá kolem 

deseti kilometrů. 

Pokračování na straně 2
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Ratingově nejsilnější šachistka svě-

ta Humpy Koneruová (ELO 2595) 

bude hlavní hvězdou týmu Sněže-

nek v jejich zápase s šachovými le-

gendami, který se uskuteční od 28. 

listopadu do 5. prosince 2009 v ho-

telu Cristal Palace v Mariánských 

Lázních. Maďarská šachistka Judi-

ta Polgárová se z profesionálního 

šachu již zjevně stáhla, a tak prá-

vě dvaadvacetiletá indická velmist-

ryně Humpy Koneru přebrala žezlo 

nejlepší šachistky planety. 

Pokračování na straně 12

ROZHOVOR S HUMPY KONERU

KORČNOJ MĚ POUČIL

BLOGY NA WWW.PRAGUECHESS.CZ

SINEAD O'CONNOR 
HRAJE ŠACHY

WIM Soňa Pertlová alias irská zpěvačka 
Sinead O´Connor

Spisovatel Vítězslav Houška vyzval 

na partičku velmistra Miroslava Fili-

pa, který – ač nerad – souhlasil a vy-

školil opovážlivce ve španělské. Celý 

příběh najdete v blogu Vítězslava 

Houšky na webu Pražské šachové 

společnosti (www.praguechess.cz).  

Nové příspěvky přidali i další blo-

geři. Mistryně Soňa Pertlová píše, 

jak si ji pletou s nadějnou sloven-

skou šachistkou Zuzkou Borošo-

vou i se známou zpěvačkou Sinead 

O'Connor. V druhém případě ne 

neopodstatněně, jak je vidět z foto-

grafi í, které Soňa Pertlová ke svým 

blogům pravidelně připojuje.

Velmistr Robert Cvek napsal krás-

nou šachovou pohádku o pěšci 

Budlikovi. Ředitel Dopravních sta-

veb Brno Vlastimil Chládek přidal 

smutné řádky o prohře v bowlin-

gu a o tom, jak se naučil vyhrávat 

a nyní se učí i přijímat porážky.

A velmistr Marek Vokáč i mezi-

národní mistr David Kaňovský se 

ohlédli za zmizelým zářím. GM Humpy Koneru

http://www.francisnaumann.com/EXHIBITIONS/DuchampChess/Installation.html
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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

pokračování ze strany 1

Druhým důvodem pro svou 

vzhledem k věku vynikající kon-

dici je podle Viktora Korčného to, 

že se před lety rozešel se svým 

starým zlozvykem – kouřením. 

„Svého času mě dokonce napa-

dali za to, že soupeře při partiích 

svým kouřením záměrně obtěžu-

ji. Poté jsem zcela náhodně pře-

četl knihu ‚Jak hovoříme se svým 

podvědomím‘, ve které jsem na-

šel příklady, jak k sobě promlou-

vat tak, abych s kouřením skon-

čil. Vyzkoušel jsem to a skuteč-

ně, za měsíc jsem přestal,“ vy-

světluje švýcarský reprezentant. 

Podle mínění senzibilů, které prý 

navštívil, jej má čekat ještě hod-

ně úspěšných let.

CMILYTEOVÁ: ŠACHISTEK JE MÁLO

Viktorija Cmilyte 
„Žen – šachis-

tek je jednodu-

še málo,“ říká li-

tevská velmistry-

ně Viktorije Cmi-

lyteová. V méně 

početném za-

stoupení něžné-

ho pohlaví za šachovnicí vidí jed-

nu z příčin toho, proč jsou jejich 

mužští kolegové na šedesáti čty-

řech polích úspěšnější. „Hned 

na několika případech, zejména 

u Judity Polgárové, je vidět, že 

se ženy dokážou vyrovnat mu-

žům,“ soudí Litevka. Míní dále, 

že silné uzavřené ženské turna-

je situaci jenom zhoršují. „I když 

jsou tyto turnaje výbornou příle-

žitostí pro nalezení nejlepší žen-

ské šachistky světa, dlouhodobě 

úroveň ženského šachu snižují. 

Díky nízké konkurenci je mno-

hem jednodušší stát se mezi že-

nami dobrou šachistkou a zatím-

co se váš progres zastaví, muži 

musí k dosažení špičky bojovat 

ve stále těžší konkurenci a neu-

stále se zlepšují.“

ODSTARTOVALY PRVNÍ LIGY
S nevídanou vyrovnaností od-

startovaly o víkendu obě skupi-

ny letošního ročníku první ligy. 

V úvodním měření sil dvaceti čtyř 

prvoligových týmů byl nejčastěj-

ším výsledkem ten nejtěsnější, 

4,5:3,5. Skončilo tak hned sedm 

ze dvanácti odehraných zápasů. 

V západní části skončil jiným vý-

sledkem pouze zápas mezi Vršo-

vicemi a jedním z favoritů sou-

těže, družstvem Výstaviště Lysá 

nad Labem. Hosté z Lysé zvítězi-

li 5:3, a ujali se tak vedení v sou-

těži. Další z favoritů, Hradec Krá-

lové, překvapivě podlehl papíro-

vě citelně slabší Chrudimi. Vý-

sledky východní části byly o něco 

rozmanitější. Favorité svou úlo-

hu spolehlivě splnili, Litovel po-

razila díky výhrám na předních 

šachovnicích nejenom Mittal Os-

trava, ale v předehrávce čtvrtého 

kola také Orlovou. Kompletní vý-

sledky jsou k dispozici na adrese: 

db.chess.cz/soutez.php 

KASPAROV NA CNN

Garri Kasparov  
„Boj za svobodu 

v mé zemi je pro 

mě nyní tou nej-

důležitější věcí,“ 

řekl třináctý mistr 

světa v šachu Gar-

ri Kasparov v roz-

hovoru pro ame-

rickou zpravodajskou televizní 

stanici CNN. Rozhovor týkající se 

šachu i politiky trval asi pět minut 

a šachová legenda v něm mimo 

jiné připustila, že lidské pokolení 

nemá v souboji s počítači praktic-

ky žádnou šanci. Za svou součas-

nou hlavní úlohu ve světě šachu, 

kromě psaní knih a hraní exhibič-

ních partií, označil práci s nor-

ským velmistrem Magnusem Carl-

senem. V závěru svého vystou-

pení Kasparov popsal svou poli-

tickou činnost za pomoci šacho-

vých termínů. „Začal jsem v totál-

ně prohrané pozici,“ říká. Za hlav-

ní úspěch považuje skutečnost, že 

ruská opozice stále ještě existuje. 

„Naší nejlepší strategií je v těchto 

dnech strategie zaměřená na pře-

žití. Každý den bojujeme za své 

přežití, ale zároveň se nám také 

daří oslovovat více a více lidí.“

http://db.chess.cz/soutez.php
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Začalo to kanadským nositelem 

Nobelovy ceny a skončilo norským 

triumfem. Tak lze v krátkosti po-

psat skončený superturnaj, jehož 

druhý ročník byl v uplynulém týd-

nu zakončen v čínském Nanjingu. 

„Čína bude v jedenadvacátém stole-

tí jednou z hlavních sil světového po-

kroku a je velice pravděpodobné, že 

se podobně jako Spojené státy sta-

ne jednou z hlavních sil světa. Pro-

to Číně podobné turnaje tolik slu-

ší a pomáhají k jejímu zviditelnění,“ 

řekl na turnajové tiskové konferen-

ci jeden ze zakladatelů ekonomické-

ho neoliberalismu a zároveň šachový 

nadšenec s ratingem nad 2200 bodů, 

kanadský držitel Nobelovy ceny, pro-

fesor Robert Mundell. Právě on stál 

u zrodu myšlenky uspořádat v Číně 

turnaj, který by si kvalitou nezadal 

s tradičními boji ve Wijk aan Zee či 

Linares. Dnes již není pochyb o tom, 

že se tuto ideu podařilo realizovat. 

Svědčí o tom jedenadvacátá katego-

rie FIDE, odpovídající průměrnému 

ratingu 2764 bodů. To je stejně jako 

průměrný rating první šestky v led-

novém turnaji ve Wijku a dokonce 

o devět bodů více, než byl průměrný 

rating turnajů v Linares a Sofi i. 

Pokud by šachisté měli světu před-

stavit svou nejlepší jedenáctku, pak 

z ní bylo v Nanjingu k vidění hned 

pět šachistů. Hovořit se ale pravdě-

podobně bude pouze o jediném. 

„Šachový Federer“, jak nazval Mag-

nuse Carlsena v jednom rozhovo-

ru Vladimir Kramnik, získal v de-

seti odehraných kolech osm bodů. 

Uhrál tak performance přes tři tisí-

ce bodů a dal vzpomenout na vel-

ké výsledky Garriho Kasparova či 

na výkon Anatolije Karpova z tur-

naje v Linares 1994, kde dvanác-

tý mistr světa zvítězil s náskokem 

dvou a půl bodu před Garri Kaspa-

rovem a Alexejem Širovem. „Srov-

nání Karpovova a Carlsenova výko-

nu je ovšem liché,“ píše ruský žur-

nalista Jurij Vasiljev a argumentuje 

tím, že turnaj v Linares 1994 měl 

„pouze“ osmnáctou kategorii, kdež-

to Nanjing byl o tři kategorie výše, 

což mělo s nádavkem kompenzovat 

zjevnou infl aci osobních koefi cien-

tů v posledních deseti letech. Osm-

náctiletý velmistr porazil ve vzá-

jemných duelech všechny účastní-

ku turnaje, Rusa Dmitrije Jakoven-

ka přehrál v obou partiích. „Udělat 

na turnaji takový výsledek je pocho-

pitelně nelehké a svoji roli hrálo také 

štěstí,“ říká velmistr Carlsen, podle 

aktuálního ratingu současná světo-

vá dvojka. 

Na Carlsenově výkonu byla citel-

ná jeho spolupráce s Garri Kasparo-

vem, který dal před domácími na-

dějnými velmistry včetně Karjaki-

na přednost právě norskému mla-

díkovi. Ten má podle jeho vyjádře-

ní mnoho vlastností velkých šampio-

nů. Hned ve dvou partiích použil vel-

mistr Carlsen oblíbená zahájení své-

ho trenéra, když v úvodním kole vy-

rukoval na Pétera Léka se skotskou 

hrou a turnaj v posledním kole „za-

rámoval“ bílými variantou dámského 

gambitu, kterou použil v nedávném 

zápase ve Valencii i Kasparov. 

Do Nanjingu sice Garri Kaspa-

rov se svým svěřencem nepřicesto-

val, v průběhu turnaje však Carlse-

na koučoval přes internet. „Myslím, 

že to není žádné tajemství,“ komen-

toval vzájemnou spolupráci mladý 

Nor. „Kasparov mi skutečně v průbě-

hu turnaje poskytl několik rad a ko-

mentoval mé partie,“ dodal velmistr 

Carlsen, který před nedávnem potvr-

dil, že spolupráce s Kasparovem roz-

hodně není levnou záležitostí. A jaké 

má Carlsen ze spolupráce s Kasparo-

vem dojmy? „Kasparov má skutečně 

extrémní schopnost pracovat, mimo-

řádnou vůli po vítězství a je nesku-

tečným perfekcionistou.“

Jednu z vítězných partií velmistra 

Carlsena z druhé poloviny turnaje 

vybral pro čtenáře Šachového týde-

níku mezinárodní mistr Martin Petr.

SKONČIL SUPERTURNAJ V NANJINGU

„ŠACHOVÝ FEDERER“ DOMINOVAL

Peter Lékó a Veselin Topalov. Superhvězdy, které byly na tomto turnaji odsouzeny k roli křo-
ví mladé norské hvězdy.

Konečné pořadí – muži
1. Carlsen, Magnus NOR (2772) 8

2. Topalov, Veselin BUL (2813) 5,5

3. Wang Yue CHN (2736) 4,5

4. Radžabov, Tejmur AZE (2757) 4

5. Lékó, Peter HUN (2762) 4

6. Jakovenko, Dmitrij RUS (2742) 4

Konečné pořadí – ženy
1. Xu Yuhua CHN (2485) 8

2. Dzagnidzeová, Nana GEO (2535) 7,5

3. Zhao Xue CHN (2542) 7

4. Sebagová, Marie FRA (2519) 6,5

5. Mkrtchianová, Lilit ARM (2468) 6,5

6. Ju Wenjun CHN (2443) 6,5

7. Shen Yang CHN (2453) 6

8. Munguntuulová, B. MGL (2418) 5,5

9. Kovanová, Baira RUS (2408) 5

10. Zhu Chen QAT (2488) 4,5

11. Fierrová Baquerová, M. ECU (2386) 2

12. Yildizová, Betul Cemre TUR (2224) 1
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MAGNUS CARLSEN (2772) 
– WANG YUE (2736) 
Slovanská obrana 

dámského gambitu [D17]

Nanjing 2009

Komentuje: IM Martin Petr

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 dxc4 

5.a4 Sf5 6.Je5 Jbd7 7.Jxc4 Dc7!? 

Velmistr Wang Yue často hrává 

druhou hlavní variantu spojenou 

s tahem jezdcem na b6. Na partii 

s Magnusem Carlsenem ale přišel 

dobře připravený a z očekávaných 

cestiček odbočil jako první. Zkuše-

nosti čínského velmistra s nazna-

čenou variantou ukazují následu-

jící příklady. 

7…Jb6 8.Je5 a5 9.f3 Jfd7 10.e4 Jxe5 

11.exf5 (11.dxe5 Dxd1+ 12.Kxd1 

Se6 13.Kc2 f6 14.Vb1 Jd7 15.b4 Jxe5 

16.bxa5 Sc8 17.a6 bxa6 18.a5 Jd7 

19.Ja4 e5 20.Sc4 Sc5 21.Vd1 Sd4 

22.Sa3 c5 23.Vb3 h5 24.Vdb1 Ke7 

25.Sd5 Va7 26.Vb6 Vc7 27.Ve6+ Kd8 

28.Jb6 Jxb6 29.axb6 Vb7 30.Vd6+ 

Ke7 31.Vc6 Vd7 32.Ve6+ Kf7 33.b7 

1–0 Topalov,V. (2812)-Wang Yue 

(2738), Sofi a 2009) 11…Jec4 

12.Db3 Jd6 13.Sd3 g6 14.g4 Sg7 

15.Se3 Jd7 16.0–0–0 Db6 17.Dxb6 

Jxb6 18.fxg6 hxg6 19.h4 Jd5 

20.Jxd5 cxd5 21.Kb1 Kd7 22.Vc1 

Sh6 23.g5 Sg7 24.Vc5 e6 25.Sf2 b6 

26.Vc2 Vac8 27.Vxc8 Vxc8 28.h5 

gxh5 29.Vxh5 Vh8 30.Vxh8 Sxh8 

31.Kc2 Sg7 32.Se3 Kc6 33.Kc3 b5 

34.b3 Kb6 35.Sh7 Kc6 36.Sf4 Jf5 

37.Sxf5 exf5 38.Se5 Sf8 39.Kd3 

bxa4 40.bxa4 Kd7 41.Ke3 Sb4 

42.f4 Ke6 43.Kf3 Sc3 44.Kg3 Se1+ 

45.Kh3 Kd7 46.Sb8 Sc3 47.Se5 Se1 

1/2 Carlsen, M. (2770) – Wang Yue 

(2738), Leon 2009. 

8.g3 e5 9.dxe5 Jxe5 10.Sf4 Jfd7 

11.Sg2 g5 12.Je3 gxf4 13.Jxf5 

0–0–0 14.Dc2 Jg6 15.0–0 Kb8 Ani 

po patnácti tazích nejsme svědky 

ničeho nového pod sluncem. Ryb-

ka se tváří spokojeně a hlásí rov-

né hry, takže si počkáme na věci 

příští.

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7zppwqn+p+p'
6-+p+-+n+&
5+-+-+N+-%
4P+-+-zp-+$
3+-sN-+-zP-#
2-zPQ+PzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
 16.Vfc1 a5 Pokud by černý pokra-

čoval 16…Da5, mohlo by následo-

vat 17.Jb5 cxb5 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7zpp+n+p+p'
6-+-+-+n+&
5wqp+-+N+-%
4P+-+-zp-+$
3+-+-+-zP-#
2-zPQ+PzPLzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy
(po 17…Jde5 zůstává černá dáma 

stát podivně na a5.) 18.b4!! Sxb4 

19.De4 Db6 20.Dxb4 s výhodou bí-

lého. 

17.b4 Tah, který je typický pro 

dnešní totální šachy. Po 17.Jb5 Db6 

18.Jbd6 Jde5 19.Jc4 Jxc4 20.Dxc4 

Sc5 21.Vf1 Vd2 je ale černá pozi-

ce OK. 

17…axb4 Ani zde ještě nejsme 

v neprobádaném teritoriu. Krajan 

a kolega velmistra Wanga v repre-

zentaci Číny, velmistr Ni Hua, zvo-

lil černými proti Fabianu Carua-

novi braní střelcem 17…Sxb4, ale 

v následném průběhu partie mu to 

příliš štěstí nepřineslo: 18.Jd5 De5 

19.Jxb4 axb4 20.Vab1 Da5 21.Jd6 

Jde5 22.Jc4 Jxc4 23.Dxc4 fxg3 

24.hxg3 Je5 25.Df4 Vhg8 26.Vxb4 

Vg4 27.Vb5 Vxf4 28.Vxa5 Vf5 

29.Vac5 Vg5 30.f4 Vxg3 31.Vxe5 

Vdg8 32.Vg5 V8xg5 33.fxg5 Vxg5 

34.Vf1 f5 35.Vf4 Kc7 36.Kf2 Kd6 

37.Vd4+ Ke6 38.Sf3 Vg7 39.a5 Vg8 

40.Vb4 Vg7 41.Vc4 Vd7 42.Ke3 Ke5 

43.Vc5+ Kf6 44.a6 bxa6 45.Vxc6+ 

Kg5 46.Vxa6 Ve7+ 47.Kf2 Vd7 

48.Vb6 Vd8 49.Vb7 h6 50.Kg3 Vc8 

51.Vb5 Kg6 52.Vxf5 1–0 Caruana, 

F. (2649) – Ni Hua (2724), Dago-

mys 2009. 

18.Jb5 De5! 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7+p+n+p+p'
6-+p+-+n+&
5+N+-wqN+-%
4Pzp-+-zp-+$
3+-+-+-zP-#
2-+Q+PzPLzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Magnus Carlsen-Wang Yue, bitva začíná. Černými Wang Yue neodolal, bílými vyvzdoroval 
alespoň remízu.
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19.Jbd4?! Možná, že Carlsen va-

riantu trochu podcenil – v posled-

ní době slavili bílí úspěchy (viz Ca-

ruana - Ni Hua v odbočce výše) 

a to může jednoho docela ukolé-

bat. Pouť bílého jezdce z b5 na b3 

ve mně nevzbuzuje dojem úspěš-

ného boje o iniciativu. Přednost by 

si asi zasloužilo 19.Sxc6 s nejas-

nou hrou. 

19…Sc5 20.Jb3 „Last book move“, 

upozorňuje Fritz. V knihovně 

má prozatím pouze pokračování 

20.Vd1. 

20…h5 21.Vab1?! Nevychází. 

21.a5! Po h4 22.g4 Sxf2+ 23.Kxf2 

f3 si z Vás můj počítač jen dělá 

srandu :-)

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7+p+n+p+-'
6-+p+-+n+&
5zP-+-wqN+-%
4-zp-+-+Pzp$
3+N+-+p+-#
2-+Q+PmKLzP"
1tR-tR-+-+-!
xabcdefghy
Po 24.Sxf3 Dxh2+ 25.Kf1 Jge5 

26.a6 Jxf3 27.exf3 Dh1+ je pozice 

remis! 

21…Sa7! Tenhle černopolný stře-

lec je skutečně zabiják. 

22.Sxc6 fxg3 23.hxg3 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7vlp+n+p+-'
6-+L+-+n+&
5+-+-wqN+p%
4Pzp-+-+-+$
3+N+-+-zP-#
2-+Q+PzP-+"
1+RtR-+-mK-!
xabcdefghy
23…Vc8? Podle všech komen-

tátorů zde Wang propásl šan-

ci na velkou výhodu. 23…Je7! 

24.Jbd4 (24.Jxe7 Dxg3+! a ta-

jemný sniper z a7 rozhoduje boj.) 

24…Sxd4 25.Vxb4 Jxc6 26.Dxc6 

Sb6 27.Df3 s výhodou černého 

chybí nám fi gura. 

24.Dd3! Velmistr Carlsen nachá-

zí jediný tah a je po zaškobrtnutí 

černého zpátky ve hře. 

24…bxc6 25.Dxd7 Vc7 26.Dd3 

h4 27.Jbd4 hxg3 28.Vxb4+ Ka8 

29.Jxg3 Po logické sekvenci tahů 

nadchází další důležitý moment.

XABCDEFGHY
8k+-+-+-tr(
7vl-tr-+p+-'
6-+p+-+n+&
5+-+-wq-+-%
4PtR-sN-+-+$
3+-+Q+-sN-#
2-+-+PzP-+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
29…Vd8?! Tlak na pole d4 čer-

nému nic moc nepřinese, proto-

že se stejně nemůže zbavit střel-

ce na a7, ani popojet pěšcem 

na c5 kvůli ochraně vlastního 

krále. 29…Jf4 30.Df3 Jh3+ (30…

Sxd4 31.Vxc6 Ka7 32.Vb5!! Jxe2+ 

33.Kf1 musel Carlsen vidět z dál-

ky, mně zůstává rozum stát, proto-

že nevidím ani teď, proč stojí čer-

ný na prohru.) 31.Kf1 Jg5 32.Dg4 

a bílý stojí o něco lépe. 

32.Vcb1?! 32.Vxc6 Vxd4 (32…

Vxc6 33.Jxc6 Vxd3 34.Jxa5+-

) 33.Vxd4 Vxc6 34.Vxh4+- Jé, ko-

ník… :-) 

32…Jf3 33.Jb3 Dd5 34.Dxd5 cxd5 

35.Vd1 Vc2 36.Vf4 Je5 37.Jd4 Vc4 

38.Jde2 Vxf4 39.Jxf4 d4 40.Jge2 

Časová tíseň skončila a můžeme 

bilancovat. Magnus svého soupeře 

přehrál a má pěšce víc, ale vzhle-

dem k redukovanému materiá-

lu na šachovnici bude těžké tuhle 

malou materiální výhodu uplatnit 

k výhře. Wang je navíc známý svý-

mi obrannými schopnostmi.

XABCDEFGHY
8k+-tr-+-+(
7vl-+-+p+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-sn-+-%
4P+-zp-sN-+$
3+-+-zP-+-#
2-+-+NzP-+"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy
40…Jc6 41.e4! Nechceme měnit 

další pěšáky. 

41…Vb8 42.Jd5 Vb2 43.Jef4 Kb7 

44.Jd3 Jízda jede. 

44…Vb3 45.Ke2 Va3! 46.f4?! Pě-

šec na a4 je taky pěšec. 46.Vb1+ 

Kc8 47.Vc1 Kb7 48.Vc4 Va2+ 

49.Kd1 Va1+ 50.Kc2 Va2+ 51.Kc1 

Va3 52.f4!± jako ve studiích. 

46…Vxa4 47.Vb1+ Kc8 48.Vc1 

Kb7 49.e5 Va3 50.Vh1 Va5 51.Jf6 

Dmitrij Jakovenko a Tejmur Radžabov v turnaji shodně získali čtyři body, což na úspěch ne-
stačilo.
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Sb8 52.Vb1+ Kc8 53.Vc1 Kb7 

54.Je4 Hop! 

54…Va3! 55.Vh1 Sxe5 Černý mohl 

vzít i jezdcem. 

56.fxe5 Jxe5 57.Jd6+ Ka6 58.Jb4+ 

Kb6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-mk-sN-+-+&
5+-+-sn-+-%
4-sN-zp-+-+$
3tr-+-+-+-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy
59.Vc1! Magnus se snaží, co to 

dá, a soupeř tlak nevydržel. 

59…Ve3+? Nenápadná rozhodu-

jící chyba, Jd5+ bude drtivé. 59…

Va5 kryje pole d5 a pravděpo-

dobně drží remízu. 

60.Kd1 Vb3 60…Ka5 61.Jd5 

Ve1+ 62.Kxe1 Jd3+ 63.Kd2 Jxc1 

64.Kxc1 f5 65.Jf4 je teoretická 

výhra. 

61.Jd5+ Triumf bílé jízdy! 

61…Ka7 62.Va1+ Kb8 63.Kc2! 

Vh3 64.Vb1+ Ka7 65.Vb7+ 

Ka6 66.Vb6+ Ka5 67.Vb5+ Ka4 

68.Jb6+ Ka3 69.Vxe5 Magnus 

hrál po celý turnaj jednoduše 

lépe než jeho soupeři, a tak se asi 

celý šachový svět těší, co předve-

de dál. 1–0

Nejbližší měření sil s absolutní 

světovou špičkou čeká norského 

velmistra na začátku listopadu, 

kdy v rámci Memoriálu Michaila 

Tala zasedne v Moskvě k šachov-

nicím společně s mistrem světa 

Viši Ánandem, jeho předchůd-

cem na světovém trůnu Vladi-

mirem Kramnikem a současným 

turnajovým fenoménem Levo-

nem Aronjanem.

Kromě výkonu Magnuse Carlse-

na superturnaj v Nanjingu šacho-

vému fanouškovi příliš nenabí-

dl. I přes sofi jská pravidla, která 

jsou pro turnaje série Grand Sla-

mu dnes již zákonem, našlo je-

nom třicet procent partií svého 

vítěze. Pokud si ovšem odmyslí-

me Magnuse Carlsena, pak jsme 

za dva týdny byli svědky pouze 

tří rezultátů.

V Nanjingu se také jednalo o bu-

doucnosti seriálu Grand Slamu 

a potažmo i turnaje v Nanjingu, 

u něhož je pravděpodobné, že se 

v roce 2010 rozdělí na dvě polovi-

ny. Při stejném formátu turnaje, 

v němž poměří své síly pět před-

ních světových velmistrů a jeden 

domácí šachista, se kromě Nan-

jingu bude na pořadatelství po-

dílet také další z čínských měst: 

Šanghaj. Rodinu Grand Slamu by 

pak rádi rozšířili pořadatelé tur-

najů v Londýně a rumunské Baz-

ně, avšak o jejich osudu se s ko-

nečnou platností rozhodně až 

na konci letošního roku. 

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



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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Triumfem ruských klubů skončil 

v makedonském Ohridu letošní 

roční Evropského poháru klubo-

vých družstev. Vítězem sedmiko-

lových bojů se stal celek Ekono-

mist Saratov, bronz si z Makedo-

nie odváží sverdlovský Ural a tri-

umf tradičně silných ruských 

klubů završili čtvrtým místem 

šachisté z Petrohradu. Jediným 

„neruským“ klubem na stupních 

vítězů tak byl arménský Mika 

Jerevan. Reprezentantky ruské-

ho klubu se radovaly i v soutěži 

žen, kde triumfoval Spartak Vid-

noje v sestavě se sestrami Kosin-

cenovými, Ukrajinkou Lahnovou 

a bulharskou exmistryní světa 

Antoanetou Stefanovou.

„Tento ročník mi připadal z pohle-

du špičky poněkud vyrovnanější 

než ten loňský,“ komentuje soutěž 

po návratu domů novoborský Petr 

Boleslav a souhlasí s tím, že hráči 

ze Saratova získali titul zaslouže-

ně. Důvod je jednoduchý: Vyhráli 

všechny zápasy. „Neměli sice tak 

silně obsazenou první šachovnici 

jako ostatní týmy toužící po vítěz-

ství, ale zato měli celkově vyrovna-

né družstvo.“ Důležitým článkem, 

který v kritických chvílích rozhodl 

o vítězství ruského celku, bylo čín-

ské duo Bu Xiangzhi-Ni Hua. „Pře-

devším Bu Xiangzhi zařídil v po-

sledních dvou kolech vítězství.“

Český vicemistr odjížděl na turnaj 

s cílem zopakovat loňské umístě-

ní v první desítce turnaje, což se mu 

nakonec nepodařilo. Nespokojenost 

ovšem v novoborském táboře s dosa-

ženým čtrnáctým místem nevládne. 

„Pokud se na turnaj díváme realistic-

ky, musíme být se čtrnáctým místem 

spokojeni,“ nedělá z nesplnění cíle 

tragédii Petr Boleslav. S jeho názorem 

souhlasí i velmistři Láznička a Što-

ček. „Celkové umístění je z mého 

pohledu velice dobré, jen stěží jsme 

mohli s ohledem na los dopadnout 

lépe,“ konstatuje lídr sestavy Nového 

Boru Viktor Láznička. „Dva zápasy 

jsme prohráli jednoznačně, o výkon-

nostním rozdílu nebylo pochyb. Tře-

tí porážku jsme se v šestém kole sna-

žili až do posledních momentů od-

vrátit, nicméně Brémy nás udolaly.“ 

Viktor zároveň připouští, že ani pří-

padné vítězství s Brémami, v jejichž 

sestavě hráli čeští velmistři Babu-

la a Hráček, nemuselo pro konečné 

umístění Nového Boru znamenat nic 

mimořádného. „Kdybychom Brémy 

porazili, narazili bychom v posled-

ním kole nejspíš na Baden-Baden, se 

kterým bychom sotva uhráli přijatel-

ný výsledek.“ 

Petr Boleslav ví, že v turnaji, kde 

hraje deset týmů s průměrem se-

stavy o sto a více ELO bodů vyš-

ším, než mají novoborští, je šance 

na první desítku malá. „Šťastný los, 

který přál loni nám, si nyní vybral 

tým Beer Sheva Chess Club, který 

s deseti body ukořistil sedmé místo. 

Tento ročník ještě více podtrhl výji-

mečnost loňského desátého místa.“ 

S individuálními výkony svého 

družstva je novoborský lodivod spo-

kojen dokonce možná o něco více 

než samotní hráči. „Viktor Láznička 

na první desce neměl lehký chlebí-

ček a nebýt prohry v posledním kole, 

dosáhl by pěkných padesáti procent. 

V závěru se již projevila jeho vytí-

ženost ze zářijových turnajů. Vy-

zdvihnout musím výkon Jirky Štoč-

ka na druhé šachovnici, kde odehrál 

všech sedm kol a přinesl týmu čtyři 

a půl bodu. Jedinou prohru zazna-

menal s Alexejem Širovem.“ Hráči 

na prvních dvou šachovnicích ode-

hráli sedmikolový turnaj bez střídá-

ní a odvedli solidní výkon. „Spokoje-

ný nejsem,“ říká však o svém před-

stavení na turnaji velmistr Láznička, 

kterého zřejmě více než porážky se 

„sedmistovkaři“ Alexandrem Griš-

čukem a Jevgenijem Alexejevem 

mrzí prohra v závěrečném kole s Bě-

lorusem Žigalkem. Nad velice solid-

ním vystoupením na druhé šachov-

nici se nijak „nerozplývá“ ani Jiří 

Štoček. „Hrál jsem na druhé šachov-

nici a můj výsledek je zcela přijatel-

ný, i když nikoliv oslnivý,“ komen-

tuje svých sedm odehraných par-

tií velmistr Štoček. Oba hráči pod-

lehli pravidelným účastníkům su-

perturnajů patřícím k naprosté svě-

tové špičce. V čem se podle Viktora 

Lázničky liší hra Griščuka a Širova 

od hry „těch ostatních“? „Špičkoví 

hráči jsou prakticky ve všech oblas-

tech hry lepší než průměrný velmis-

tr, počínaje zahájením, konče pro-

počtem, znalostmi koncovek.“

EVROPSKÝ POHÁR KLUBŮ

NOVOBORSKÝ UHRÁL TO, CO MĚL

Viktor Láznička na turnaji nevynechal ani partii, musel proto mezi nimi řádně relaxovat.
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Pokud se někdo během zápasu s Ura-

lem Sverdlovsk podíval na průběžné 

výsledky, mohl být příjemně překva-

pen. U partie Širov-Štoček byl pro na-

šeho velmistra zapsán příjemný vý-

sledek 0-1 (bohužel po hodině zmi-

zel, byl nahrazen rezultátem opač-

ným a správným) což znamená o dů-

vod více zeptat se Štočka na průběh 

této partie. „Zahájení bylo z mé stra-

ny staromódní, ale nakonec jsem se 

rozhodl vyhnout se jakýmkoli teore-

tickým sporům s cílem využít mož-

nost a partii s proslulým soupeřem 

predevším HRÁT,“ říká Jirka o pří-

pravě a průběhu zahájení. „Nakonec 

vzniklo pro černého horší vydání jed-

né standardní ‚španělské‘ pozice, kte-

rá je ale sama o sobě pro černého pří-

znivá, takže i postavení z partie bylo 

stále dostatečně hratelné. V klíčo-

vém okamžiku, již pod určitým ča-

sovým tlakem (v neobehrané situaci 

měli oba soupeři vyšší časovou spo-

třebu), jsem bohužel zcela podcenil 

tah Sd2-g5 (ve spojení s předchozím 

Jg3-f5 by naopak nic nedával). Pře-

chod do koncovky bez pěšce se zdál 

být nejlepším praktickým rozhod-

nutím, ale hra soupeře byla napros-

to přesná.“

Nikdo ze sestavy našeho mistra 

svůj klub v Ohridu nezklamal. „Ján 

Markoš na třetí šachovnici nasbíral 

průměr soupeřů odpovídající jeho ra-

tingu, takže padesátiprocentní výkon

byl dobrý,“ hodnotí Petr Boleslav. 

Téměř stejně se vyjadřuje i k výko-

nu Roberta Cveka. Absolutorium si 

za svůj výkon zaslouží tradičně spo-

lehlivý velmistr Hába a pěkným vý-

konem se s novoborským týmem 

rozloučil IM Pavel Šimáček, který 

v šesti partiích získal čtyři body.

Před zahájením turnaje se Petr Bo-

leslav nejvíce těšil na výkon Levona 

Aronjana, a tak je na místě otázka, 

zda jej arménský velmistr nezklamal. 

„Jeho hra mě nadchla, hlavně po-

slední tři kola,“ potvrzuje své počá-

teční sympatie novoborský „Bolek“. 

„V průběhu turnaje jsem asi sledoval 

nejvíce jeho tým. Jako sedmí nasaze-

ní nakonec skončili na stříbrné pozi-

ci, což ukazuje na výbornou zápaso-

vou strategii.“ 

Výborné partie, bojovný průběh tur-

naje a solidní umístění. Odpovída-

lo tomu i pořadatelské zabezpečení? 

Na tuto otázku zazní vesměs kladné 

odpovědi. „Letošní ročník byl zorga-

nizován lépe než ten řecký, byť na or-

ganizaci turnaje v Turecku to nemě-

lo. Pokud bych měl hodnotit jako 

ve škole, dal bych pořadatelům asi 

dvojku,“ hodnotí prostředí a organi-

zaci turnaje Petr Boleslav. Závažný 

důvod k negativnímu hodnocení po-

řadatelů nemá ani velmistr Štoček. 

„V podobných soutěžích není pro-

blém doplatit na nesmyslnou nulo-

vou čekací dobu. Naštěstí se tato ani 

žádné jiné, pro hráče nedůstojné pro-

cedury, na rozdíl od mé zkušenos-

ti třeba z olympiády či ME družstev 

v průběhu turnaje, nekonaly.“

Drobné výhrady vyjádřil po příjez-

du domů velmistr Láznička, kte-

rý konstatoval, že letošní organiza-

ce přece jenom trochu pokulháva-

la za obvyklým průměrem. „Že by 

se tam nedalo vydržet, se ale říci 

nedá,“ říká Viktor s nadsázkou. 

„Město a zároveň jezero Ohrid leží 

v národním parku, proto se člověk 

mohl, pokud se mu nelíbilo na ho-

telu, zajít vykoupat, popřípadě od-

reagovat do rozmanité přírody, kde 

mohl narazit dokonce na želvu :-)

Václav Pech

Konečné pořadí – muži
1. Economist Saratov RUS 14 27,5

2. Mika Jerevan ARM 12 24,5

3. Ural Sverdlovskaja RUS 11 28,5

4. SPbChFed Sankt Peterburk RUS 11 26

5. OSG Baden-Baden GER 10 33

6. PVK KyjevChess UKR 10 29

7. Beer Sheva Chess Club ISR 10 29

8. ShSH-64 Moskva RUS 10 29

9. Tomsk-400 RUS 10 28

10. Ashod Illit Chess Club ISR 10 27

14. 1.Novoborský ŠK CZE 8 23,5

24. SK Slovan Bratislava SVK 8 19

Konečné pořadí – ženy
1. Spartak Vidnoe RUS 12 21

2. Cercle d'EchecsMonte Carlo MNC 9 18,5

3. Samaia Tbilisi GEO 9 15,5

4. Economist Saratov RUS 9 15,5

5. T-com Podgorica MNE 9 15

6. CS Cotnari-Politehnica Iasi ROU 8 15

7. Polonia Votum Wroclaw POL 8 13

8. Radnicki Rudovci SRB 7 11

9. Mika Jerevan ARM 6 12,5

10. BAS Bělehrad SRB 5 11,5

TOP-10 dle performance – muži
1. Svidler, Petr RUS (2741) 2920

2. Volokitin, Andrej UKR (2681) 2912

3. Gašimov, Vugar AZE (2740) 2883

4. Adams, Michael ENG (2682) 2863

5. Eljanov, Pavel UKR (2717) 2841

6. Rathlev, Jakob DEN (2216) 2837

7. Gelfand, Boris ISR (2756) 2827

8. Vallejo Pons, Francisco ESP (2696) 2800

9. Chismatulin, Denis RUS (2614) 2800

10. Aronjan, Levon ARM (2773) 2778

TOP-10 dle performance – ženy
1. Lahnová, Kateryna UKR (2483) 2772

2. Koneruová, Humpy IND (2595) 2714

3. Kosincevová, Taťána RUS (2536) 2663

4. Stefanova, Antoaneta BUL (2527) 2638

5. Danieljanová, Elina ARM (2489) 2636

6. Skripčenková, Almira FRA (2448) 2586

7. Dembová, Jelena HUN (2482) 2567

8. Čiburdanidzeová, Maja GEO (2506) 2567

9. Kosincevová, Naděžda RUS (2493) 2563

10. Peptanová, Corina-Isabela ROU (2387) 2562

GM Širov byl jediný, kdo Jiřího Štočka přinutil sklonit krále.
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Jiří Platovský  
Před několika lety 

jsem slyšel cimr-

manology vyprá-

vět o tom, jak se 

Jára Cimrman ne-

smazatelně zapsal 

do historie šacho-

vé hry. V simul-

tánní partii s José (Josefem) Capa-

blancou se totiž dostal k tak prud-

kému útoku, že veliký kubánský 

mistr musel ustoupit králem mimo 

šachovnici, čímž byl zaznamenán 

první aut v dějinách šachu. 

Během listování ve starých šacho-

vých časopisech jsem nalezl za-

jímavou a poučnou zprávu: Jára 

Cimrman už dávno navrhoval, aby 

se vedle německého názvu pro tah 

– tj. Zug, používal v bleskových 

partiích výraz Schnellzug. Jeho 

naprosto logický návrh se z ne-

pochopitelných důvodů mezi ša-

chisty neujal. Železničáři však byli 

prozíravější a slovo Schnellzug se 

již dlouhá léta v železniční dopra-

vě užívá pro označení rychlíku. 

Podle svědectví pamětníků se Jára 

Cimrman při hře v šachy nikdy nedo-

pouštěl přestupků proti pravidlům. 

Ze všeho nejvíc dbal na dodržování 

zásady, kterou prosazoval známý 

francouzský mistr Piéce Touché. Její 

smysl spočívá v tom, že hráč jsoucí 

na tahu musí táhnout prvně dotknu-

tým kamenem. Jestliže ve výjimeč-

ných případech Jára Cimrman přece 

jen potřeboval změnit provedený 

tah, vždy v duchu pravidel nejprve 

soupeře upozornil slovy j’adoube 

(česky: opravuji), která pronesl per-

fektní francouzštinou, a pak teprve 

uskutečnil svůj záměr. 

Je také známo, že se Jára Cimrman 

zabýval výhradně praktickým ša-

chem, kam zahrnoval i korespon-

denční šach. O skladební šach, ať 

už jako skladatel nebo řešitel, se té-

měř nezajímal a zařadil jej do katego-

rie tzv. nepraktického šachu, kterou 

sám k tomuto účelu vytvořil. 

Méně známo však je, že se Jára 

Cimrman věnoval i dalším desko-

vým hrám, např. dámě. Svědčí o tom 

jeho inzerát „Hledám partnera. Znač-

ka: chci hrát dámu“, který uveřej-

nil v Národní politice. Nepříliš šťast-

ná formulace inzerátu mu způsobi-

la značné nepříjemnosti, které bych 

na tomto místě nechtěl dále rozvádět.

Teprve nedávno byl úplnou ná-

hodou v Budapešti nalezen ruko-

pis článku Járy Cimrmana, který 

připravoval pro maďarský šacho-

vý časopis Döntetlen!? (v českém 

překladu: Remíza!?), jež však ne-

dokončil. V uvedeném článku ana-

lyzuje šachové partie z hlediska 

délky jejich trvání, a to s ohledem 

na počet tahů i spotřebovaný čas 

na rozmyšlenou. Stojí za pozor-

nost, že se Jára Cimrman v rukopi-

su zmiňuje i o skladebním šachu, 

jmenujme např. úlohu se zadáním: 

bílý táhne a dá mat za tři minuty.“

Jiří Platovský

BRŇÁK JIŘÍ PLATOVSKÝ SLAVÍ OSMDESÁTINY

ŠACHISTA JÁRA CIMRMAN
Autor tohoto textu, Jiří Platovský 

(nar. 12. 10. 1929) oslavil v těch-

to dnech osmdesáté narozeniny. 

Po celý život byl věrný brněnské 

Zbrojovce, dnes ŠK 64 Brno, je-

jímž je předsedou. Od mládí byl 

hráčem mistrovské síly, přebor-

níkem Brna 1954, účastníkem 

polofi nálových turnajů v Šum-

perku 1956 a Kutné Hoře 1959, 

s úspěchem bojoval v krajských 

přeborech. Patřil k nejspoleh-

livějším reprezentantům Zbro-

jovky v celostátních soutěžích 

družstev i v pozdější lize. Vyni-

kal teoretickými znalostmi, ini-

ciativní hrou a nikdy nepostrá-

dal smysl pro humor.
Přejeme panu Platovskému k jeho 

významnému životnímu jubileu 

mnoho životního elánu a řadu po-

vedených partií.

Jan Kalendovský: 

Slovník brněnských šachistů

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



15. ŘÍJNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 4212

Minulý týden se jí velmi dařilo 

na Evropském klubovém poháru 

v Makedonii, kde v hotelu Granit 

poskytla rozhovor pro Šachový tý-

deník a Novoborský šachový server. 

ŠT: Jména Vašich soupeřů na tur-

naji Sněženky a machři byla již 

zveřejněna. Hrála jste někdy 

proti legendám, jako jsou Korč-

noj, Timman, Hort nebo Hübner? 

Koneruová: Ne, ne. S žádným 

z nich jsem dosud nehrála a jsem 

velmi ráda, že dostanu šanci se 

s nimi utkat. Za šachovnicí jsem 

se nedávno utkala pouze s Kar-

povem. Moc se na zápas Sněžen-

ky a machři těším, byla jsem velmi 

šťastná, že jsem dostala do takové-

ho turnaje pozvání. 

ŠT: Znáte partie někoho z Mach-

rů? Učíte se z nich?

Koneruová: Samozřejmě. Studo-

vala jsem především hru Viktora 

Korčného. V partiích velkých hráčů 

lze vždy nalézt spoustu poučení. 

ŠT: Věříte, že jako Sněženky ve-

terány porazíte? Loni po napí-

navém souboji nakonec legendy 

přesvědčivě zvítězily…

Koneruová: Nevím, ale určitě z toho 

uděláme pořádný souboj. (směje se)

ŠT: Znáte nějaké české šachisty? 

Koneruová: Ano, znám Davida 

Navaru, hráli jsme spolu ve Wijku. 

A také Viktora Lázničku, s nímž 

jsem se utkala loni v Kalkatě.

ŠT: Jste v Indii známá? Poznávají 

Vás lidé na ulici?

Koneruová: V Indii je nejdůleži-

tějším sportem kriket, pak asi te-

nis a pak teprve šachy. Pocházím 

stejně jako Ánand z jihu země, kde 

žije řada silných hráčů a jsem tam 

trochu známá. Někdy mě pozná-

vají i neznámí lidé na ulici. 

Viktor Novotný

ROZHOVOR S HUMPY KONERU

KORČNOJ MĚ POUČIL
pokračování ze strany 1

OTEC NEJLEPŠÍM TRENÉREM
Humpy Koneru se narodila 

31. března 1987 v Gudivada v již-

ní Indii. Její otec Ashok, profesí 

chemik a sám silný šachista, brzy 

rozpoznal její mimořádný šacho-

vý talent a začal se dceři věnovat 

na plný úvazek. Dodnes s ní jez-

dí na turnaje a je jejím šachovým 

trenérem. Humpy Koneru  vyhrá-

la v roce 2001 ve Španělsku mis-

trovství světa do 14 let a postupně 

rychle získávala všechny šacho-

vé výkonnostní tituly až po titul 

velmistryně. Její biografi i najde-

te na webu www.iloveindia.com 

nebo na wikipedia.org.

GM Humpy Koneru

BORIS GELFAND:

DESET POZORUHODNÝCH PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií 

izraelsko-běloruského šachisty Borise Gelfanda, doplněnou  

o krásný portrét tohoto hráče od velmistra Lubomíra 

Kaválka,  si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM

Cena: 148 Kč plus poštovné

http://www.iloveindia.com/sports/chess/players/koneru-humpy.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Humpy_Koneru
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KALENDÁRIUM
13. – 21. 10. 2009
Heviz (Maďarsko). IN Heviz In-

ternational Chess Tournament. 

Švýcarský systém na devět kol. 

Tempo hry 90 minut na 40 tahů 

plus 30 minut na dohrání s pří-

davkem 30 sekund za tah.

Janos Rigo

tel.: (+36)20-468-1398

me-ri@t-online.hu 

www.lellechess.tar.hu 

17. 10. 2009
Ústí nad Labem – Povrly. Povrl-

ský mládežnický rapid. Švýcar-

ský systém na sedm kol. tempo 

2x 20 minut na partii s přídav-

kem pěti sekund za každý pro-

vedený tah.

Michal Burgermeister

tel.: 723 422 799

michal.burgermeister@seznam.

cz

17. 10. 1939 
Před sedmdesáti lety zemřel 

v koncentračním táboře Nisko 

nad Sanem brněnský šachista 

Leon Ehrlich. 

17. – 26. 10. 2009 
Kecskeméth (Maďarsko). Cais-

sa IM and rating tournament. 

Uzavřené turnaje na deset kol. 

Tempo hry 2 hodiny na 40 tahů 

a hodina na dohrání. 

Tamás Erdélyi 

tel.: +36-30-2713338

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

21. 10. 1926
Den svého narození oslaví mezi-

národní velmistryně, česká a čes-

koslovenská reprezentantka, 

několikanásobná olympionička 

a desetinásobná přebornice re-

publiky z let 1955, 1960–1964, 

1966, 1975, 1976, 1986 Květa 

Eretová. Velmistryně Eretová se 

v roce 1959 probojovala na tur-

naj kandidátek v Plovdivu, kde 

obsadila desáté místo. 

21. – 31. 10. 2009 
Novi Sad (Srbsko). 17. Mistrov-

ství Evropy družstev mužů 

a žen. Švýcarský systém na de-

vět kol. Tempo hry devadesát 

minut na čtyřicet tahů a třicet 

minut na dohrání s přídavkem 

30 sekund za tah. 

Miroslav Kopanja

tel: +381 21 420 378

www.eurons2009.com

24. 10. 2009 
Praha. Memoriál Inny a Jiřího 

Veselých v bleskovém šachu. 

Švýcarský systém na patnáct 

kol. Tempo 5 minut na partii. 

Karel Voják

tel.: +420 731 248 593

vojak@vitrcz.com

24. – 31. 10. 2009
Liberec. Liberec Open. Švýcar-

ský systém na devět kol. Tem-

po hry devadesát minut na par-

tii s přídavkem třiceti sekund 

za každý provedený tah.

AVE-KONTAKT

tel.: 466 535 200

j.mazuch@avekont.cz 

www.czechtour.net/news

27. 10. 1928
Jedenaosmdesáté narozeniny by 

oslavil jediný z českých šachistů, 

který se hned dvakrát probojoval 

do turnaje kandidátů mistrovství 

světa, velmistr Miroslav Filip. 

Velmistr Filip byl úspěšný nejen 

na poli hráčském, ale patřil také 

k výborným šachovým publicis-

tům, trenérům a rozhodčím.

30.10. 1957
Padesáté druhé narozeniny osla-

ví slovenský a dříve také česko-

slovenský reprezentant, autor 

několika šachových publikací 

a šachový novinář, velmistr Lu-

bomír Ftáčnik. Velmistr Ftáč-

nik obsadil druhé místo na Mis-

trovství světa juniorů v ročníku 

1976/77, v letech 1981, 1982, 

1983 a 1985 zvítězil v přeboru 

Československa. 

30. 10.1882
Ve stejný den jako Lubomír 

Ftáčnik, ale o sedmdesát pět let 

dříve, se v Praze narodil troj-

násobný český přeborník z let 

1905, 1909 a 1911, jeden z nej-

lepších českých šachistů všech 

dob, velmistr Oldřich Duras. 

Oldřich Duras byl prvním český 

držitelem velmistrovského titulu 

a před 1. světovou válkou patřil 

k nejužší světové špičce. Kromě 

praktické hry na sebe upozornil 

i na poli šachové skladby, kde 

byl autorem hned několika skvě-

lých studií.

31. 10.1892
Před sto sedmnácti lety se 

v Moskvě narodil čtvrtý mistr 

světa v šachu a jeden z nejge-

niálnějších šachových mozků, 

Alexandr Aljechin.
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