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„Zatímco Sergej Movsesjan je ještě ve všech partiích ve střední hře, jeho 

soupeři se už dostali do koncovky,“ komentoval David Navara průběh 

simultánky naslepo velmistra Movsesjana proti pěti manažerům a do-

dal: „Teď už by Sergej 

mohl prohrát jedině, kdy-

by mu kromě očí zavázali 

i uši.“ Simultánka nasle-

po proti pěti soupeřům 

byla posledním šacho-

vým bodem programu při 

mimořádném šachovém 

víkendu v sobotu 11. října 

v Bratislavě. 

Pokračování na straně 11

VELMISTŘI OBCHODUJÍ S REALITAMI

Dva známí velmistři omezili svá 

šachová angažmá a vrhli se do ob-

chodu s nemovitostmi –  Ivan So-

kolov v Sarajevu a Jevgenij Barejev 

v Moskvě. Podle serveru Infobiro 

založil bosenský velmistr Sokolov 

společně s islandským šachistou 

Margeirem Peterssonem na konci 

roku 2007 realitní kancelář Sokolov 

Real Estate a je jejím generálním 

ředitelem (www.idoconline.info). 

Ruský velmistr Barejev vlastní fi r-

mu nemá, ale Šachovému týdení-

ku potvrdil, že si v realitním byz-

nysu přivydělává.

PARTIE ZA PADESÁT LET V CHLÁDKU
Pít při šachách se i kvůli adrenalinu 

spojenému s vlastní hrou opravdu 

nedoporučuje. Kombinace šachů 

a alkoholu se stala osudnou devěta-

třicetiletému Michaelu Stewardovi 

z Iowy, který se po večerech se svým 

sousedem Davidem Christianem 

často oddával vražedné kombinaci 

– démonu alkoholu a různým des-

kovým hrám. Poslední hrou, kterou 

vyzkoušeli, byly právě šachy. Jejich 

partie ovšem přerostla v ostrou vý-

měnu názorů a následnou rvačku, 

jejíž následky Michael nepřežil. 

„Ti dva byli neustále spolu a tohle 

je přesně to, co často dělali,“ řekla 

novinářům jejich sousedka. „Hráli 

spolu hry, přitom pili a nakonec se 

vždycky pohádali. Víte, máme tady 

zdi jako z papíru, a tak jsem slyšela 

všechno, co se tam odehrálo.“ Ste-

wardův soupeř byl policií zadržen, 

obviněn z vraždy druhého stupně 

a hrozí mu až padesát let vězení.
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Ivan Sokolov Jevgenij Barejev

JENEWEIN CHESS MATCH 2008

MAT, PANE ŘEDITELI!

Bývalý mistr světa Anatolij Karpov byl hlavní hvězdou 
Jenewein Chess Match 2008.

ZÁPAS O MISTRA SVĚTA
MERÁNSKÁ PŘESTŘELKA

F. Campomanes  
V lobby hotel Hil-

ton čekají čtyři 

muži v černém. 

Před vchodem 

jsou připraveny 

dva velké černé 

luxusní mercede-

sy. Je pár minut 

před třetí odpoledne. Bodyguardi 

mají dopravit oba aktéry zápasu 

o mistra světa do hracího sálu. 

První přichází Viši Anand s man-

želkou Arunou, pozdraví malým 

kývnutím a první limuzína odjíž-

dí. Vladimira Kramnika v hotelu 

nezastihnu, neboť vůz s bývalým 

prezidentem FIDE Florencem 

Campomanesem, s nímž se do tři 

kilometry vzdáleného zápaso-

vého sálu svezu, odjíždí vzápětí 

po indickém velmistrovi.

Začíná pátá partie, Kramnik má 

bílé. Za jednostranně průhled-

nou oponou v divadelním sále 

muzea umění odtahají oba hrá-

či během několika vteřin pat-

náct tahů. Opakuje se meránská 

obrana jako ve třetí partii, za-

tím jediné rezultativní. Kramnik 

přichází s jinou ideou, nicméně 

po úvodním blic-tempu se ně-

kolikrát dlouze zamyslí a časová 

tíseň bílého se začíná vkrádat 

do místnosti.

Je pondělí 17.35, černý přemýšlí 

nad 25. tahem a uzávěrka Šacho-

vého týdeníku udeřila…

Pavel Matocha,

Bonn 

pokračování na str. 3

http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=398678
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STARTUJÍ 1. LIGY
Těsnými porážkami obou loňských 

„extraligistů“ odstartovaly o víken-

du obě skupiny domácích prvoligo-

vých soutěží. Tatran Litovel podlehl 

ve východní skupině svým rivalům 

v boji o opětovné navrácení do nej-

vyšší soutěže, šachistům z Poruby. 

Na půdě soupeřů neuspěl ani pl-

zeňský Sokol, který rovněž nejtěs-

nějším výsledkem prohrál v Lysé 

nad Labem. 

Z výsledků úvodního kola překva-

pila jasná porážka Rychnova s br-

něnským Durasem a pouhá remíza 

prvoligového nováčka ze Zakřan 

(hrajícího se dvěma velmistry v se-

stavě) v souboji s Jihlavou. Nečekala 

se pravděpodobně ani remíza hráčů 

plzeňské Letné se zkušenými hráči 

Hradce Králové. Za pozornost sto-

jí především prohra Vojtěcha Pláta 

(2411) na 1. šachovnici s IM Janem 

Michálkem (2320).

Za prvoligové šachovnice bude v le-

tošním ročníku klubových soutěží 

usedat třináct držitelů velmistrov-

ského titulu: Marek Vokáč (2451), 

Jan Votava (2542), Miloš Jirovský 

(2494), Tomáš Oral (2538), Jiří 

Lechtýnský (2441), Radek Kalod 

(2504), Pavel Blatný (2416), Tomáš 

Polák (2553), Petr Hába (2546), 

Robert Cvek (2532), Petr Velička 

(2464), Vlastimil Babula (2608) 

a Vladimir Sergejev (2519). 

OPEN JIŽNÍ ČECHY
Mezinárodní mistr Radoslav Dole-

žal (2432) a velmistr Maker Vokáč 

(2451) se stali vítězi 2. ročníku mezi-

národního turnaje Open Jižní Čechy, 

který se hrál v Českém Krumlově 

od 10. do 18. října. V devíti turna-

jových kolech dosáhli oba vítězové 

sedm a půl bodu a o konečném pri-

mátu pro IM Doležala rozhodlo až 

pomocné hodnocení. Třetí příčku 

získal se ztrátou jednoho bodu FM 

Milan Walek (2344) a nejlepším za-

hraničním účastníkem byl osmapa-

desátičlenném poli Švéd Bjorn Fager-

strom (2132), který skončil čtvrtý.

Konečné výsledky na adrese 

chess-results.com.

Radoslav Doležal Marek Vokáč

MISTROVSTVÍ SVĚTA MLÁDEŽE VE VIETNAMU

DVAKRÁT NA PRVNÍM STOLE
WGM Kateřina Němcová (2369) je 

nejvýše nasazenou hráčkou dívčí 

části mistrovství světa mládeže, které 

se hraje od 19. října ve vietnamském 

Vung Tau. Mezi dívkami do 18 let 

hájí české barvy ještě Kateřina Pal-

ková (2057), v dívčí kategorii do 16 

let WFM Kristýna Havlíková (2179), 

ve skupině do 14 let Karolína Lang-

nerová (1831). V chlapecké skupině 

Českou republiku reprezentují FM 

Cyril Ponížil (2251) v kategorii do 18 

let, Lukáš Vlasák (2161) a Martin 

Škoda (2001) mezi šestnáctiletými, 

Václav Růžička (2047) ve skupině 

do 14 let a Mikeš Jan (1815) mezi 

dvanáctiletými.

Kromě ofi ciálních trenérů Šachového 

svazu – Sergeje Berezjuka a Josefa Ju-

řeka – je jako osobní trenér na místě 

také Pavel Chrz, jenž své první dojmy 

po příletu do Vietnamu popsal takto: 

„Vyjít z letiště i ve večerních hodi-

nách bylo skoro jako vejít do sauny 

(vlhkost a 35 ˚C)… Od neděle již 

fouká vítr od moře a pobyt venku je 

už příjemnější (nebo jsme si rychle 

zvykli). Mládež naštěstí snáší míst-

ní podmínky bez problémů, ale bez 

klimatizovaného hotelu by to nešlo. 

Ten máme skvělý, čtyřhvězdičkový, 

včetně širokého výběru stravy.“

V prvním kolem hráli hned dva 

naši hráči ve svých kategoriích 

na první šachovnici: WGM Kateřina 

Němcová jako první nasazená proti 

vietnamské hráčce Pham Thi Thu 

Hien (2006) a FM Cyril Ponížil do-

stal za soupeře naopak prvního na-

sazeného hráče skupiny osmnácti-

letých, britského velmistra Davida 

Howella (2593).

Web mistrovství světa má adresu 

wycc2008.vietnamchess.com, vý-

sledky a nasazení jsou k dispozici 

na chess-results.com.

Hrací sál krátce po zahájení mistrovství světa mládeže

1. kolo – skupina Východ
SK Slavia Orlová 4,5:3,5 Slavia Kroměříž

ŠK Bydo Zakřany 4:4 ŠK Gordic Jihlava

ŠK Staré Město 4,5:3,5 ŠK Lokomotiva Brno

ŠK Slavoj Poruba 4,5:3,5 Tatran Litovel

Jakl Karviná 5,5:2,5 TJ Mittal Ostrava

ŠK Panda Rychnov 1:7 ŠK Duras Brno

1. kolo – skupina Západ
ŠK Sokol Vyšehrad 4,5:3,5 TJ Pankrác

TJ ŠO Chrudim 3:5 Sokol Vršovice

2222 ŠK Polabiny 5,5:2,5 Space Poštovní 

spořitelna B

Výstaviště Lysá n. L. 4,5:3,5 Sokol Plzeň I

Sokol Plzeň-Letná 4:4 TJ Slavia Hr. Králové

1. Novoborský ŠK B 4:4 Holdia DP B

http://chess-results.com/tnr16584.aspx?lan=4
http://chess-results.com/tnr15986.aspx?art=25&fedb=CZE&lan=5&flag=30&m=-1
http://wycc2008.vietnamchess.com
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Viši Anand vede po první třetině 

zápasu nad svým vyzyvatelem Vla-

dimirem Kramnikem 2,5:1,5, když 

mu radost překvapivě udělaly čer-

né fi gury, kterými svého soupeře 

porazil v nádherné třetí partii zápa-

su. Zápas zahájený v úvodní partii 

Vladimirem Kramnikem překvapi-

vě nenáročnou výměnou variantou 

slovanské má prozatím velice po-

klidný průběh. Tři ze čtyř odehra-

ných partií skončily smírným re-

zultátem a nutno říci, že si při nich 

diváci příliš adrenalinu neužili.

Výjimkou z pravidla ovšem bylo třetí 

sezení, kdy se očekávalo, že po vlaž-

ném úvodu vytasí ruský velmistr 

svoji obávanou katalánskou zbraň 

a pokusí se udolat stávajícího mistra 

světa. Jenže… Vladimir Kramnik na-

razil na skvělou teoretickou přípravu 

indického šachisty, dostal se do ne-

příjemné časové tísně a pozici plnou 

taktiky řešil hůře než Viši Anand.

 

VLADIMIR KRAMNIK (2772) 
—VIŠI ANAND (2783) 
Poloslovanská obrana dámského 

gambitu [D49]

Bonn 2008

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 e6 

5.e3 Jbd7 6.Sd3 dxc4 7.Sxc4 b5 

Meránská varianta slovanské se 

v praxi obou hráčů v minulosti již 

vyskytovala, a tak není příliš pře-

kvapivé, že se objevila i nyní. 

8.Sd3 a6 9.e4 c5 10.e5 cxd4 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+-+n+pzpp"
6p+-+psn-+&
5+p+-zP-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-sNL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

11.Jxb5 axb5  Vladimir Kramnik 

má se vzniklou pozicí za obě strany 

bohaté zkušenosti. Například Garri 

Kasparov proti němu na turnaji v Ho-

ogovens v roce 1999 jako černý zahrál  

11… Jxe5 a po 12.Jxe5 axb5 13.Sxb5+ 

Sd7 14.Jxd7 Da5+ 15.Sd2 Dxb5 

16.Jxf8 Vxf8 17.a4 Dc4 18.b3 Dd3 

19.Df3 De4+ 20.Dxe4 Jxe4 21.b4 Ke7 

22.f3 Jc3 23.Sxc3 dxc3 24.Ke2 Vfd8 

25.Vhd1 c2 26.Vdc1 Vd4 27.Vxc2 Vxb4 

28.a5 skončila partie smírem (Kram-

nik,Vladimir – Kasparov, Garri, Hoo-

govens 1999).

12.exf6 gxf6 13.0–0 Db6 14.De2 

Sb7 Řídce používaný tah, který ale 

není novinkou v pravém slova smys-

lu. V partiích  méně silných šachis-

tů se podle databází již několikrát 

objevil, ale na šachovém Olympu se 

jedná o premiéru. Černí častěji pěš-

ce b5 různými, co do exotičnosti se 

lišícími způsoby pokrývají, a tak 

se již objevily tahy jako 14…Va5, 

14…Sa6 nebo 14…b4. 

„Tah 14…Sb7 byl pro mě novin-

kou,“ řekl po partii ruský velmistr 

a dodal: „Sb7 je rozhodně velice za-

jímavé pokračování. Do následující 

varianty, která se v partii odehrála, 

jsem šel hlavně proto, že jsem ne-

viděl žádnou jinou alternativu.“

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+l+n+p+p'
6-wq-+pzp-+&
5+p+-+-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
15.Sxb5 Vladimir Kramnik sice 

říká, že tah v partii nemá alterna-

tiv, ale jiného názoru je velmistr 

Adrian Michalčišin, který v prů-

běhu přenosu navrhoval 15. Sf4 

s myšlenkou převodu střelce na  

pole g3, odkud by střelec mohl 

krýt svého vládce proti tlaku čer-

né věže po otevřeném sloupci „g“, 

kde by se měla odehrávat hlavní 

protihra černého vojska.

15…Sd6 Mistr světa nehledí 

na osud svého centrálního pěšce, 

kterého bude muset v příštích ta-

zích odevzdat, ale sází vše na sou-

hru svých dobře vyvinutých střelců 

s tlakem černých věží po sloupci 

„g“. Celou dosavadní variantu od-

tahal velmistr Anand během čtyř 

ZÁPAS O MISTRA SVĚTA

MERÁNSKÁ PŘESTŘELKA
pokračování ze strany 1

Mistr světa Viši Anand
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minut, evidentně stále ještě hrál 

podle své domácí přípravy.

16.Vd1  Pěšec na d4 lze brát oka-

mžitě, ale jít do dlouhé nejasné 

varianty počínající tahy 16.Jxd4 

Dxd4 17.Vd1 Sxh2+ (Po ústupech 

se z černé dámy stane fackovací 

panák, což se může zpočátku  líbit 

snad jenom nějakému šílenému 

programu, ale ani tomu změna 

názoru nebude trvat dlouho. Na-

příklad 17…Db4 18.a3 Dc5 19.Se3 

Dc7 20.Vac1 Db8 21.Sxd7+ Kxd7 

22.Db5+ a bílý vyhraje.) 18.Kxh2 

Dh4+ 19.Kg1 Sxg2 20.Sxd7+ Ke7 

21.Kxg2 Vhg8+ si Vladimir Kram-

nik netroufl . Přece jen jde o titul 

mistra světa a pravděpodobnost 

detailní přípravy černého „až 

do konce“ je více než veliká.

16…Vg8 Teď musí bílý ztratit troš-

ku času na obranný tah pěšcem. 

Okamžité vzetí na d4 by nemuse-

lo být tím pravým ořechovým pa-

mlskem. Braní jezdcem nepřipadá 

v úvahu vůbec a po   17.Vxd4 přijde 

17…Vxg2+ 18.Kxg2 Dxd4 a černý 

může být se svou pozicí spokojen.

17.g3 Vg4 Mistr světa stále pokra-

čuje v „kulometném tempu“ frek-

vence svých tahů. Na odehraných 

sedmnáct tahů stále nespotřeboval 

ani patnáct minut a partie již prav-

děpodobně přichází do jednoho ze 

svých klíčových momentů.

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+l+n+p+p'
6-wq-vlpzp-+&
5+L+-+-+-%
4-+-zp-+r+$
3+-+-+NzP-#
2PzP-+QzP-zP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy
18.Sf4 V průběhu přímého přenosu 

se řada komentátorů domnívala, že 

v této pozici měl Kramnik pokračovat 

tahem 18.Jd2. Vyčerpávající analý-

zu na toto téma, odhalující zákulisí 

vzniklé situace a bombu, kterou měl 

geniální Ind připravenu po odskoku 

bílého jezdce, nádherně odhalil a pro-

analyzoval na Novoborském webu IM 

David Kaňovský: „V této pozici jsme 

se domnívali, že černý stojí velmi ne-

mile. Nicméně až zpětně jsme zjistili, 

že Anand měl pravě pro tuto možnost 

připraven fantastický protiúder 18…

Ke7!! Je až neuvěřitelné, jak tento tah 

nádherně zapadá do strategie černé-

ho, a dělá tak z tahu Sb7 a Sd6 gran-

diózní novinky. Jakoby duch starých 

šachových koryfejů zavál kolem a čer-

ný se srdnatě vrhá k náhlému a neče-

kanému přepadu bílého monarchy! 

Skutečně, pokud neobjevíme tah 18… 

Ke7!!, je tah střelcem na d6 divný, 

na d-sloupci je pak v mnoha varian-

tách vystaven nepříjemným útokům.

 Ale rázem se na světlo světa dostane 

tichý tah králem a děla spíše z tahu 

18.Jd2 nevhodný ustup koně, po kte-

rém bílá armáda jaksi těžko nachází 

potřebnou harmonii.“ Po tahu 19.Sxd7 

si totiž černý nebude bílého střelce vů-

bec všímat a bude pokračovat ve svých 

krvelačných záměrech na královském 

křídle prostřednictvím tahu 19…Vag8. 

Na ústup střelce 20.Sb5 totiž přijde 

20…d3! a je to pouze bílý, kdo bude 

v partii bojovat o holý život!

18…Sxf4 19.Jxd4 Vladimir Kram-

nik se spoléhá na protiútok proti 

černému králi po následné oběti 

jezdce na e6. Oba králové se svojí 

pozicí rozhodně nemohou chlubit, 

a to dělá z partie pro oko šachové-

ho nadšence mimořádně efektní 

a dramatickou záležitost.

19…h5! „Vzhledem k tomu, co se 

stalo v partii, je Anandův tah 19…h7-

h5 tím nejsilnějším pokračováním,“ 

říká Vladimir Kramnik. „Když jsem 

šel do varianty spojené s tahem 

Jxe6, myslel jsem, že normálním ta-

hem pro černého bude Vg7 a zdálo 

se mi, že je u bílého všechno v po-

řádku. Bylo mi jasné, že můj král 

není v bezpečí, ale měl jsem pocit, 

že se to dá docela dobře hrát,“ uve-

dl ruský šachista.

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+l+n+p+-'
6-wq-+pzp-+&
5+L+-+-+p%
4-+-sN-vlr+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+QzP-zP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
20.Jxe6 fxe6 21.Vxd7 Kf8 22.Dd3 

Vg7 „Když jsem viděl pozici po dva-

advacátém tahu, myslel jsem si, že 

Kramnik je prohraný i přesto, že 

na první pohled to vypadá, jakoby 

byla partie hrána oběma aktéry bez 

závažné chyby,“ řekl novinářům 

třináctý mistr světa Garri Kasparov, 

když byl dotazován na průběh této 

dramatické partie.

23.Vxg7 Kxg7 24.gxf4 Je zjevné, 

že černý má za dva pěšce velice 

nepříjemnou iniciativu, kterou ne-

bude pro bílého jednoduché pře-

žít. Navíc černý monarcha najde 

velice brzy nadějné útočiště na h6 

(k čemuž černý směřoval svým 19. 

tahem), což se o jeho světlejším 

kolegovi rozhodně prohlásit nedá.

24…Vd8 25.De2 Kh6! A jsme 

v teple, vašnosti!

26.Kf1 Vg8 27.a4 „Chtěl jsem za-

hrát a4-a5 a a schovat svého krále 

na pole e1, kde by měl být v bez-

pečí, ale bohužel se mi tuto myš-

lenku nepodařilo zrealizovat. 

Po tahu a4 jsem již pochopil, že 

vzhledem k útoku černého stojím 

špatně. Ukázalo se, že černý má 

silné Sg4-h3, a tak jsem následně 

zahrál tah f3 a myslel si, že mám 

ještě šance na to, abych partii zre-

mizoval,“ řekl Vladimir Kramnik 

na tiskové konferenci po partii.

27…Sg2+ 28.Ke1 Sh3 

GM Vladimir Kramnik
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XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7+-+-+-+-'
6-wq-+pzp-mk&
5+L+-+-+p%
4P+-+-zP-+$
3+-+-+-+l#
2-zP-+QzP-zP"
1tR-+-mK-+-!
xabcdefghy
29.Va3 Podle velmistra Jevgenije 

Svěšnikova je tah v partii rozhodu-

jící chybou. Jako lepší alternativu 

J. Svěšnikov navrhuje 29.Vd1 Sg4 

30.De3 Dxe3 31.fxe3 Sd1 32.Kd1 

Vg2 33.Kc1 Vh2 34.a5 s tím, že bílý 

má šance na remízu.

29…Vg1+ 30.Kd2 Podle Adriana Mi-

chalčišina byl ruský velmistr s těch-

to chvílích velice nervózní a po kaž-

dém tahu okamžitě odcházel ze 

scény do zákulisí, zatímco Anand se 

od stolu s fi gurami nezvedl ani jedin-

krát a nehledě na únavu z předchá-

zejícího průběhu se rozhodl v žád-

ném případě neztratit koncentraci.

30…Dd4+ 31.Kc2 Sg4 „Viděl jsem 

manévr Sg4-Sh3, ale co jsem nevi-

děl, bylo to, jak bych mohl tuto po-

zici za černého okamžitě vyhrát,“ 

komentuje situaci po 31. tahu Viši 

Anand. „Kdybych zahrál 31…Sf5+, 

zahraje bílý 32. Sd3 a sice stojím 

lépe, ale výhra nikde není.“ 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+pzp-mk&
5+L+-+-+p%
4P+-wq-zPl+$
3tR-+-+-+-#
2-zPK+QzP-zP"
1+-+-+-tr-!
xabcdefghy
32.f3 Velmistr Adrian Michalčišin na-

vrhuje oběť kvality pomocí 32.Vd3!? 

Sf5 33.Kb3 Sxd3 34.Sxd3 Dxf4 

35.Dxe6 Dxf2 36.Dd6 s nejasnou 

hrou, ve které by mohli být bílí pěšci 

dámského křídla proklatě rychlí.

32…Sf5+ 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+pzp-mk&
5+L+-+l+p%
4P+-wq-zP-+$
3tR-+-+P+-#
2-zPK+Q+-zP"
1+-+-+-tr-!
xabcdefghy
33.Sd3? Rozhodující chyba při ne-

dostatku času. Správná varianta, 

kterou ukázal Garri Kasparov i řada 

dalších komentátorů, spočívala 

v pokračování. 33.Kb3 Vc1! 34.a5 

Dd5+ 35.Sc4 Db7+ 36.Sb5 (36.Ka4 

Vc2 37.Sa6 Dd5–+ s vítězným úto-

kem.) 36…Vc5 37.Kb4 Vc2 38.De3 

Vxb2+ 39.Vb3 De7+ 40.Kc4 Dc7+ 

41.Kb4 Dd6+ 42.Kc4 Vxh2 a černý 

stojí sice lépe, ale hovořit s jistotou 

o výhře by mohlo být přece jenom 

předčasné.

33…Sh3 Ještě rychleji vyhrávalo 33…

Sxd3, ale ani Anandův tah pochopi-

telně na výsledku partie nic nemění.

34.a5 Vg2 35.a6 Vxe2+ 36.Sxe2 

Sf5+ 37.Kb3 De3+ 38.Ka2 Dxe2 

39.a7 Dc4+ 40.Ka1 Df1+ 41.Ka2 

Sb1+ 0–1

Tragédii ze své porážky ovšem Vla-

dimir Kramnik prozatím ještě ne-

dělá: „Prohrál jsem jednu partii a to 

se prostě stává,“ říká ruský velmis-

tr. „Nemyslím, že by se stalo něco 

dramatického, a také si nemyslím, 

že bych v nejbližších partiích mu-

sel kvůli jedné porážce nějak silně 

riskovat. Situace ještě není drama-

tická, a tak nemá smysl panikařit. 

V minulosti jsem se už v podobné 

situaci také ocitl a nestalo se nic 

hrozného. Prohrát partii je normál-

ní a můj den ještě přijde!“

A Kramnikův den může přijít 

prakticky kdykoli do konce zápa-

su, který se hraje na dvanáct partií. 

V případě nerozhodného výsledku 

se bude pokračovat tie-breakem.

Václav Pech

foto: www.uep-chess.com

Šachový 
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8x ročně potěšení
pro každého 
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■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
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■  V každém čísle barevná 
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■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo
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motoristická satelitní 
a kabelová televize
servíruje

Hltáte motorsport?

MENU

 První česká satelitní a kabelová televize výhrad-
ně zaměřená na motoristický sport a motorismus.

 Exkluzivní přímé přenosy
tivních šampionátů jako jsou DTM, F3 Euro Series, FIA GT, 
NASCAR Sprint Cup Series, Porsche Carrera Cup, ADAC VW 
Polo Cup a Seat Leon Supercopa.

 Highlights - sestřihy zajímavých momentů závo-
dů šampionátů American Le Mans Series, Grand-Am, 
Belgian GT, European GT4, BTCC, FIA European Truck 
Racing, MMČR v závodech automobilů na okruzích,
Metrostav Czech Drift Series a ADAC GT Master.

 Aktuální dopravní zpravodajství z celého území Čes-
ké republiky přináší Autoklub Czech Assistance ACA 1213.

 Pohledy do historie - záznamy historických 
závodů DTM, sestřihy sezon mistrovství světa v rally
a mnohem více...

 Magazíny a dokumenty týkající se motoristického 
sportu a motorismu, představení novinek automobi-
lového a motocyklového trhu.

www.sport5.cz

Jak nás naladíte
Kabelová TV a systémy IPTV

o možnosti přístupu k programu SPORT 5 se informujte na zákaznickém středisku 
příslušného operátora sítě kabelové televize či systému IPTV 

 Individuální satelitní příjem
a) Trade and Technology - program SPORT 5 je součástí programového balíčku 
„Multi“,  b) Gital - program SPORT 5 je součástí sady placených programů „Géčko“

FIA GT – Zolder

NASCAR – Martinsville

18.10. I 19.10.

LIVE

LIVE

25.10. I 26.10.

LIVE

LIVE

NASCAR – Atlanta

DTM I F3 Euro Series I Porsche Carrera 
Cup I SEAT  Leon Supercopa I ADAC VW 

Polo Cup  – Hockenheim
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EVROPSKÝ POHÁR DRUŽSTEV

NOVÝ BOR MÁ AMBICE NA PRVNÍ DESÍTKU
Český mistr z Nového Boru má 

po čtyřech kolech Evropského po-

háru družstev padesátiprocentní 

bodový zisk, když po úvodních 

dvou vítězstvích podlehl favo-

rizovanému celku z německé-

ho Baden-Badenu a následně 

ve čtvrtém kole také družstvu CC 

Záhřeb.

Oproti původně plánované soupis-

ce chybí v sestavě našeho mistra 

velmistr Radek Kalod a příčinu 

této citelné absence pro Šacho-

vý týdeník objasnil Petr Boleslav 

z 1. Novoborského šachového 

klubu: „Radkovi do účasti tady 

na turnaji bohužel na poslední 

chvíli vlezly pracovní povinnosti. 

Zhruba pět dní před odletem jsme 

spolu hovořili. Musel by z Řecka 

odletět dříve, takže by stihl sotva 

úvodní tři kola. Jelikož nás je i bez 

něj v sestavě sedm, a můžeme tak 

střídat, dohodli jsme se, že do Řec-

ka neodletí.“

Po třetím kole byl P. Boleslav s vý-

sledkem svého celku spokojen: 

„Úvodní dvě kola proběhla dle plá-

nu, přesvědčivá byla výhra se Špa-

něly s Loekem Van Welym na první 

šachovnici. Poté nám ale los, stejně 

jako loni v tureckém Kemeru, při-

soudil německého mistra. Zahrát si 

s takovým týmem je pro nás vždy 

svátkem. Jak jsme před odletem 

avizovali, naším neskromným cí-

lem je první desítka, a tak se po-

dobných celků prostě nemůžeme 

bát. Je ovšem vidět, že vměstnat se 

do té evropské Top-10 bude skuteč-

ně velice těžké.“ Podobně hodnotí 

dosavadní vystoupení i mezinárod-

ní mistr Lukáš Klíma: „Všichni naši 

hráči zatím podávají stabilní výkony. 

Na poslední desce září Robert Cvek, 

dvě výhry a remíza se silným vel-

mistrem Krasenkovem se rozhodně 

cení,“ oceňuje šestou šachovnici, 

ale Robert rozhodně není jediným, 

kdo z jeho úst slyší pochvalná slova. 

„Zajímavé partie tu hraje určitě Jirka 

Štoček, který je ovšem trochu zkla-

maný, že nedotáhl k vítězství partii 

s Číňanem Zhangem a s Etiennem 

Bacrotem v časové tísni na konci vy-

pustil jistou remízu. Přesto však pa-

tří na druhé desce k oporám našeho 

týmu. Ale i všichni ostatní podávají 

výkony minimálně na úrovni svého 

ELO.“ Pro čtenáře Šachového týde-

níku okomentoval mezinárodní mi-

str Lukáš Klíma jednu z úspěšných 

partií Nového Boru.

PAVEL ŠIMÁČEK (2477) 
—OMAR SALAMA (2258) 
Sicilská obrana [B33]

European Club Cup 2008

Komentuje: IM Lukáš Klíma

1.e4 Již v průběhu přípravy k partii 

se Pavel rozhodl, že svého soupeře 

vyzkouší ve Svešnikovově obraně 

sicilské hry a byla to dobrá volba.

1…c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 e5 6.Jdb5 d6 7.Sg5 a6 

8.Ja3 b5 Nyní je bílý na notoricky 

známém rozcestí a musí se roz-

hodnout, který z hlavních systémů 

boje proti čeljabinskému postave-

ní zvolí. Pavel se nakonec přiklonil 

k tahu Sxf6, což vesměs vede k vel-

mi ostrým pozicím. Poziční hráči 

se ovšem povětšinou uchylují 

ke klidnějšímu pokračování 9.Jd5.

9.Sxf6 gxf6 10.Jd5 Sg7 A právě ten-

to tah je jedním z důvodů, proč si 

Pavel Šimáček pro svoji partii zvo-

lil zrovna „Svešnikova“. Od partie 

Anand-Kasimdžanov hrané v roce 

2002 se zde černí potýkají s pro-

blémy, a tak se v poslední době 

objevuje spíše původní a klasické 

10…f5.

11.Sd3! Asi nejpřesnější tah v po-

zici, nyní má černý trochu problé-

my s prosazením postupu f5.

11…Je7 12.Jxe7 Dxe7 13.0–0 0–0 

14.c4 Bílý má ve vzniklé pozici 

pravděpodobně jediný problém, 

a tím je prozatím nevalně stojící 

jezdec na a3.

14…f5 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+-wqpvlp'
6p+-zp-+-+&
5+p+-zpp+-%
4-+P+P+-+$
3sN-+L+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
15.Df3 Hlavním úkolem bílého je 

v této pozic udržet kontrolu nad 

bílými poli v centru. Pokud se mu 

to nepodaří a černému se povede 

v centru prorazit, stane se jeho po-

zice velice pohodlnou.

15…Vb8?! Nepřesný tah, který 

černého dostane do špatné pozi-

ce. Za hlavní pokračování je nyní 

považováno 15…bxc4 nebo 15…

d5. Tah v partii povede k velkým 

problémům.

16.exf5 Pavel se nebojí chimér 

a spokojeně zobe nabízeného pěš-

ce – a samozřejmě zobe dobře. 

Za pěšce černý dostatečnou kom-

penzaci nevykouzlí.

16…e4 Pointa černého, jež má 

ovšem jeden velký nedostatek…

17.Sxe4 Sxb2 18.Vae1 Najednou je 

zřejmé, že bílý má čistého pěšce 

IM Pavel Šimáček



23. ŘÍJNA 2008 ROČNÍK II. ČÍSL0 438

víc. Jeho jezdec na a3 je totiž kryt 

dámou z f3.

18…Df6 

XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7+-+-+p+p'
6p+-zp-wq-+&
5+p+-+P+-%
4-+P+L+-+$
3sN-+-+Q+-#
2Pvl-+-zPPzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
19.Jc2!! Výborný tah! Mám pocit, 

že bílý již stojí na hraně výhry.

19…bxc4 20.Je3 Vb5 Černého by 

nezachránilo 20…c3, protože nad 

postupem pěšce triumfuje centra-

lizace fi gur tahem 21.Jd5+-, po kte-

rém je černá pozice opravdu špat-

ná. Přechod do koncovky s pěšcem 

méně černého ovšem také z bláta 

nevytáhne.

21.Jxc4 d5 22.Sxd5 Dxf5 23.Dxf5 

Asi nejjednodušší. Bílý přejde 

do koncovky s pěšcem navíc 

a k tomu se mu ještě podaří vymě-

nit nebezpečnou černou dvojici 

střelců.

23…Sxf5 24.Vd1 Nyní hrozí 

jak tah Jd6, tak i Jxb2 a obě tyto 

hrozby najednou pokrýt dost dob-

ře nejde. Černá pozice skutečně 

příliš optimismu nevzbuzuje. Bílý 

se nyní musí zbavit aktivních čer-

ných fi gur.

24…Sg6 25.Jxb2 Vxb2 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+p+p'
6p+-+-+l+&
5+-+L+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2Ptr-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
26.f4! Víceúčelový tah. Jednak 

omezuje střelce na g6 a jednak 

hrozí zahrát Vf2, a vyměnit tak ak-

tivní věž černého.

26…Sf5 27.Vf2 Vfb8 28.Sb3 Vxf2 

29.Kxf2 Vb4 30.Ke3+- Bílý si musí 

v technické fázi dát trochu pozor, 

ale pozice černého by měla být již 

prohraná.

30…Vb6 31.Kd4 Se6 32.Vd3 Kg7 

33.g3 Kf6 34.Kc5 Vb5+ 35.Kd4 h5 

36.Sxe6 fxe6 37.Va3 a5 38.Kc4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+pmk-+&
5zpr+-+-+p%
4-+K+-zP-+$
3tR-+-+-zP-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
38…Vf5 Pavel má nakonec ve vě-

žové koncovce ke svému pěšci na-

víc ještě lepšího krále a aktivnější 

věž, což dělá pozici jeho protivní-

ka beznadějnou.

39.Vd3 Ke7 40.a4  Bílý fi xuje čer-

nému slabinu na a5 a dále si také 

vytváří opěrný bod na poli b5.

40…h4 41.Vb3 hxg3 42.hxg3 Vf8 

43.Vb5 Va8 Typicky prohraná vě-

žovka. Černý musel jít svoji věží 

na pasivní pole a nyní čeká již je-

nom na zázrak.

44.Vg5 Kd6 45.Kd4 Va7 46.g4 Va8 

47.Vb5 Va6 48.g5 Va8 49.Vb6+ 

Kd7 50.Ke5 Vc8 51.Vd6+ Dobře 

vedená partie, ve které si vůdce 

černých fi gur vůbec nezahrál. 1–0

Kromě českých a slovenských ša-

chistů hrajících v novoborských 

barvách se klání v Řecku účast-

ní i další domácí šachisté. Skvě-

le hraje zejména velmistr Sergej 

Movsesjan, který vede do bojů 

tým Bosny Sarajevo. V úvodních 

čtyřech kolech má zatím na svém 

kontě stoprocentní zisk a v těch 

čtyřech partiích má také jeden 

velice ceněný skalp: V kole třetím 

porazil slovenský reprezentant 

Magnuse Carlsena! Ve výborných 

výkonech mu možná pomáhá 

i důvěrná znalost místa: „V hotelu 

Athos jsem již potřetí a na místní 

sál mám velmi pěkné vzpomínky,“ 

říká aktuálně desátý hráč průběž-

ných světových tabulek a vysvět-

luje: „V roce 2002 jsme zde s Bos-

nou vyhráli pohár. Podruhé jsem 

tady byl letos v létě, kdy jsem hrál 

Řeckou ligu a celkem se mi dařilo. 

Jen družstvo bohužel tak úspěšné 

nebylo.“ Původním cílem Movses-

janova celku byla medaile, ale 

na začátku turnaje poskytla bo-

senské tvrdá rána, když se dozvě-

děli, že do Řecka nepřicestuje je-

jich jednička Alexandr Morozevič. 

Pořadí po 4. kole
1. OSG Baden-Baden 8 18

2. Economist Saratov 8 17,5

3. MIKA Chess Club 8 15,5

4. PVK Kijev Chess 7 19

5. Ashod Illit Chess Club 7 15,5

25. 1. Novoborský ŠK 4 14

53. Slavia UJPS Košice 2 6,5

celkem 64 mužstev

„Vměstnat se do evropské Top-10 bude skutečně velice těžké,“ říká Petr Boleslav z 1. Novo-
borského šachového klubu
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„Asi čtyři dny před ukončením 

ruského superfi nále odmítl Moro-

zevič účast s tím, že není připra-

ven nastoupit,“ poodhaluje rouš-

ku tajemství pardubický velmistr 

a ohledně současných ambicí své-

ho celku říká: „Museli jsme pře-

hodnotit naše šance. Chtěli jsme 

aspirovat na příčky nejvyšší, když 

však vypadne hráč skoro 2800, je 

to znát. Medaili bych nyní pova-

žoval za velký úspěch. Nyní jsme 

v šesti, takže veškerá taktika jde 

stranou.“ Za největší favority ce-

lého klání pak velmistr Movsesjan 

považuje ruský celek Ural a k jeho 

hlavním konkurentům by po-

dle jeho mínění měli patřit Mika 

ChessClub, Baden-Baden a obháj-

ce titulu Linaex z Meridy.

V celku německých Brém bojuje 

také velmistr Vlastimil Babula. 

„Naše družstvo není tak silné, jak 

je v Bundeslize, protože někteří 

naši nejlepší kluboví hráči hrají 

za jiné týmy,“ hodnotí střízlivě 

situaci V. Babula a dodává: „Naši 

účast bereme jako týmovou od-

měnu s cílem dobře si zahrát 

a případně potrápit některé favo-

rity. Za Brémy nastupuji na pohá-

ru již poněkolikáté a v minulosti 

se nám již podařilo umístění i do  

první desítky. Ale takové ambice 

letos opravdu nejsou.“ I Vlastimil 

Babula má v otázce favoritů tur-

naje jasno. „Favorizuji Ural, který 

má silnou soupisku a tah na brá-

nu. Velmi nebezpeční budou Eco-

nomist Saratov s Číňanem Wang 

Yu, kteří mohou také pomýšlet 

na titul.“

Boje na šachovnicích jsou pro ša-

chového fanouška i díky skvělé-

mu obsazení mimořádně zajíma-

vé, ale prostředí letošního ročníku 

novoborské přece jenom trochu 

zklamalo: „Loňští pořadatelé z Tu-

recka nasadili laťku hodně vysoko 

a té se pořadatelé tady v Řecku 

bohužel ani zdaleka nepřibližují,“ 

konstatuje Petr Boleslav a hned 

ke svému tvrzení přidává i důvo-

dy: „Rozdělení mužské a ženské 

části na dva tábory do dvou růz-

ných hotelů je zejména pro novi-

náře a jejich zpravodajství značně 

nevyhovující. Jak známo, fotit se 

může pouze první čtvrt hodiny, 

takže oboje prostě nestíháte. I tak 

je sál určený pro mužskou část 

hodně našlapaný. Navíc jsou zde 

skutečně velké problémy s inter-

netem.“ Kladně je naopak hod-

noceno zejména přehledné uspo-

řádání ofi ciální stránky turnaje 

ecc2008.chessdom.com a také onli-

ne přenosy, které má na starosti tým 

ze serveru www.chessdom.com.

Živému zájmu se ovšem netě-

ší jenom právě hrané partie, ale 

v předsálí hrací místnosti je také 

umístěn velký LCD panel s pře-

nosem partií zápasu o titul mistra 

světa mezi Viši Anandem a Vladi-

mirem Kramnikem, o jejichž prů-

běh se zdaleka nezajímají pouze 

obyčejní smrtelníci. „U panelu 

jsou často vidět hloučky hráčů 

a ani světoví ‚topáci‘ jako Levon 

Aronjan, Tejmur Radžabov a Mag-

nus Carlsen v nich nejsou výjim-

kou,“ hodnotí zájem o zápas P. Bo-

leslav, podle jehož slov jsou hráči 

našeho mistra v převážné většině 

nakloněni Višimu Anandovi. „Při 

výhře Ananda ve třetí partii zápa-

su jsem měl pocit, že dav sledující 

monitor držel palce Indovi.“ 

Václav Pech

BORIS GELFAND: 

DESET POZORUHODNÝCH PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-běloruského šachisty Borise Gelfanda, 

doplněnou o krásný portrét tohoto hráče od velmistra Lubomíra Kaválka,  

si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM
Cena: 148 Kč plus poštovné

GM Sergej Movsesjan



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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Šachy začali hrát čeští a slovenští top-

manažeři již v pátek, kdy jich 27 hrá-

lo v alternativní simultánce proti nej-

lepším velmistrům České republiky 

a Slovenska, Davidu Navarovi a Ser-

geji Movsesjanovi. Velmistři přesvěd-

čivě zvítězili, porazil je pouze ředitel 

cestovní kanceláře Pressburg Róbert 

Kohlmann a zremizovat dokázali ře-

ditel Tesco copiers Jan Helbich, mís-

topředseda představenstva pojišťovny 

Uniqa Radomír Háčik, spolumajitel 

GITUS Slovakia František Jablonic-

ký a majitel obchodů s kožešinami 

K-Cero Roman Cerulík.

V sobotu se pak za velkého zájmu 

médií a přihlížení bývalého mistra 

světa Karpova čtyři desítky čes-

kých a slovenských ředitelů střetly 

v mezistátním šachovém zápase 

Jenewein Chess Match 2008. 

Pro pořádek a pro šachové historiky 

zopakujme zprávu z minulého čís-

la Šachového týdeníku, že v brati-

slavském Art Hotelu William v prv-

ním kole vyhráli přesvědčivým 

skóre 14:6 domácí hráči a že se 

zdálo, že bez problémů obhájí své 

loňské vítězství. Jenže ve druhém 

kole čeští ředitelé, vedení na první 

šachovnici výborně hrajícím vel-

mistrem Davidem Navarou a bur-

cováni Václavem Klausem, zabrali 

a vyhráli ho 12:8. 

Letos tedy slovenský tým, opět ve-

dený na první šachovnici velmis-

trem Sergejem Movsesjanem, vy-

hrál jen díky lepšímu skóre. Cenu 

slovenskému týmu předal dva-

náctý mistr světa šachové historie 

Anatolij Karpov. 

Během slavnostního galavečera pro 

více než dvě stě hostů, mezi nimiž 

byli například i zlatý stolní tenis-

ta z paraolympiády Ján Riapoš či 

kandidátka na úřad slovenského 

prezidenta Iveta Radičová, sehrál 

velmistr Karpov dvě bleskové par-

tie s nejlepším slovenským hráčem 

Sergejem Movsesjanem. Slovenský 

velmistr byl v obou partiích rychlej-

ší a zaslouženě vyhrál, a vrátil tak 

svému soupeři nedávnou porážku 

2:0 z moskevských blicek. Sergej 

Movsesjan si tak i spravil chuť z due-

lu s nejlepším českým hráčem Da-

videm Navarou, kde v rapid parti-

ích vyhrál velmistr Navara 1,5 : 0,5. 

Nejlepší český velmistr aplikoval 

přísnou logiku nejen při šachové 

partii, ale i při setkání s předsedou 

Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže Martinem Pecinou. Šéfa 

antimonopolního úřadu se zeptal, 

jestli by neměly být antimonopol-

ní úřady v republice minimálně 

dva, neboť takhle má ten vedený 

Pecinou evidentní monopol.

Mezistátní česko-slovenský mana-

žerský šachový zápas, který uspo-

řádalo občanské sdružení Pražská 

šachová společnost, bude podle ve-

doucího partnera Jenewein Group 

Martina Krekáče pokračovat pod 

hlavičkou Jenewein minimálně 

do roku 2017.   

Pavel Matocha, Bratislava

JENEWEIN CHESS MATCH 2008

MAT, PANE ŘEDITELI!
pokračování ze strany 1

Slovenský tým s putovní trofejí pro vítěze Jenewein Chess Match 2008. Který tým bude mít v roce 2017 na poháru přilepeno více cedulek se 
jmény hráčů?
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Partneři společnosti Jenewein Group, hlavního sponzora akce, Martin Novotný a Martin 
Krekáč dělají společně s Anatolijem Karpovem úvodní tah na designové šachovnici Jarosla-
vy Smolak. Tato schodišťová šachovnice je nejen krásným interiérovým doplňkem, ale také 
umožňuje hrát šachy a podívat se na pozici z jiné perspektivy, šachovnice je na prodej (cena 
29 000 Kč).

Vstup do Art Hotelu William na černo-bílou závěrečnou party zvýrazňovaly dvě živé šachové 
dámy

Výkonný ředitel Slovenského sdružení piva a sladu Roman Šusták měří síly s předsedou čes-
kého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martinem Pecinou. Vlevo od šéfa antimono-
polního úřadu sedí reportér týdeníku EURO a předseda Pražské šachové společnosti Pavel 
Matocha a po pravé Pecinově ruce hraje náměstek generálního ředitele Unicredit Bank ČR 
Aleš Barabas.

Tým českých manažerů

Aleš Barabas
náměstek generálního ředitele 

a člen představenstva 

Unicredit Bank ČR

Josef Bára
výkonný ředitel a člen 

představenstva 

EuroAgentur Hotels & Travel

Peter Bodnár
ředitel divize investic 

ČEZ 

Petr Budinský
prorektor 

Vysoká škola fi nanční a správní

Roman Frkous
P.R. a marketing 

GE Money Bank

Martin Habina
majitel, Ateliér Habina

Jaromír Hink
ředitel a majitel 

Tiskárna J+H

Vlastimil Chládek
ředitel a spolumajitel 

Dopravní stavby Brno

Libor Kičmer

jednatel 
ČEZ Obnovitelné zdroje

Václav Klaus
ředitel gymnázia PORG

Jan Lamser
vrchní ředitel a člen představenstva 

ČSOB

Pavel Matocha
předseda obč. sdružení 

Pražská šachová společnost

David Navara
velmistr

Jiří Navrátil
člen dozorčí rady 

Ahold ČR

Igor Němec
předseda Úřadu 

pro ochranu osobních údajů

Jiří Pačovský
ředitel útvaru plánování výroby ČEZ

Martin Pecina
předseda Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže

Ivan Souček
generální ředitel a předseda 

představenstva, Česká rafi nérská

Vratislav Svoboda
generální ředitel 

Atlantik Kilcullen Asset Management

Petr Zálešák
jednatel, Topo Plus
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Tým slovenských manažerů

Juraj Ballo
Unicredit Bank SR

Ľuboslav Belko
generální ředitel 

SOAS, a. s.

Roman Cerulík 
generální ředitel a majitel 

K-CERO

Rudolf Diviak
jednatel, Sunsteel

Tomáš Habiňák
jednatel, CORA GEO

Radomír Háčik
místopředseda představenstva 

Uniqa poisťovňa

Ján Helbich
ředitel 

Tesco copiers

Marián Holubčík
redaktor, TASR

Martin Huba
ředitel 

IBS Slovakia

František Jablonický
spolumajitel 

GITUS Slovakia

Róbert Kohlmann
ředitel 

CK Pressburg

Martin Lauko
prokurátor Generální prokuratury SR

Peter Mego
ředitel, RAVEN CZ

Sergej Movsesjan
velmistr

Peter Paško
jednatel, Eset

Igor Prívara 
Infostat SR 

Jozef Ráchela
předseda představenstva 

Elektrosvit Vrakuň

Miroslav Šuba
generální ředitel 

Novácke chemické závody

Roman Šusták
výkonný ředitel 

Slovenské združenie piva a sladu

Martin Toman
partner 

Fipra Slovakia

Dag Ulehla
obchodní ředitel 

Dominanz

Jaroslav Zíšek 
člen představenstva 

NAD – RESS

Karpov se zastavil i v kavárně Roland, kde je socha „Turka“, šachového automatu od brati-
slavského rodáka, famózního vynálezce Kempelena; Karpova doprovázejí ředitel gymnázia 
PORG a syn českého prezidenta Václav Klaus a partneři společnosti Jenewein Group, hlavní-
ho sponzora akce, Martin Novotný a Martin Krekáč.

Šéfkuchař Art Hotelu William Lubomír Herko u čokoládové šachovnice. Vaří excelentně, 
fi gurky ale stavět neumí.

Zlatý slovenský paraolympionik, stolní tenista Ján Riapoš se zdraví s velmistrem Anatolijem 
Karpovem. Za nimi stojí kandidátka na úřad slovenského prezidenta Iveta Radičová.
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VLASTIMIL CHLÁDEK
—RADOMÍR HÁČIK
B12 Caro-Kannova obrana

Bratislava 11. 10. 2008

(25 minut na partii)

Komentuje: Vlastimil Chládek

Před úvodní partií zápasu jsem se 

s kamarádem procházel prosluně-

nými ulicemi Bratislavy a sbíral 

síly a soustředění na zápas. Bě-

hem krátkého toulání se, pití kávy 

a také vnímání přenádherných 

Slovenek jsem dospěl k názoru: 

„Dnes bude míra úspěchu přímo 

úměrná míře rizika, jež jsem scho-

pen podstoupit.“ Tato myšlenka 

mě prostoupila a neviděl jsem ji 

jako příliš složitou, neboť po po-

sledním týdnu ve světě fi nancí si 

myslím, že jsem schopen podstou-

pit už úplně všechno. 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.g4 Sg6? 

5.h4 h6 6.e6 fxe6 7.Sd3 Sf7 8.Jf3 

Jd7 9.g5 hxg5 10.Jxg5 e5 11.Jxf7 

Kxf7 12.Dg4 e4 13.h5 Držel jsem 

se své vize a zajímal mě jen sou-

peřův král. Hrál jsem ale až příliš 

pomalu. Zamyslel jsem se třeba 

na půl minutky, ale z nějakých ne-

pochopitelných důvodů mi na ho-

dinách ubylo minut pět. Soupeř 

hrál sebejistě a rychle. Jaký rozdíl 

proti mně.

13…Jgf6 14.Dg6+ Kg8 15.Se2 

De8 16.Dg5 g6 17.h6 Df7 18.Jc3 

e6 19.Se3 Sb4 20.0–0–0 Sxc3 

21.bxc3 Kh7 22.f3 Vhg8 23.Vdf1 

De7 24.fxe4 Da3+ 25.Kd1 Jxe4 

26.Vf7+ Kh8 Zbývala mi jedna 

minuta. 

27.Df4?? Vgf8 28.Sd3? Vxf7 29.Dxf7 

Df8 30.Dxf8+ Vxf8 31.Sxe4 dxe4  

Bílý překročil čas. 0-1

Takto podobně jsem prohrál i dru-

hou partii a následně jsem odjel 

domů. Cítil jsem trpkost, nerad 

prohrávám, ale prostě soupeř byl 

lepší a i čas je hodnota, prostě je. 

Přesto jsem se trochu zvráceně tě-

šil na noční analýzu partie. Podvě-

domě jsem vnímal, že jsem nehrál 

špatně, že někde možná byl obrat, 

tah, který jsem neviděl, který by 

vše otočil. Při nočním rozjímání 

nebylo těžké ho objevit. 

XABCDEFGHY
8r+-+-+rmk(
7zpp+n+R+-'
6-+p+p+pzP&
5+-+p+-wQ-%
4-+-zPn+-+$
3wq-zP-vL-+-#
2P+P+L+-+"
1+-+K+-+R!
xabcdefghy
(pozice po 26…Kh8)

Po oběti dámy 27.Vxd7! Jxg5 28.Sf4 

bylo krásné a zároveň trochu ma-

sochistické sledovat následné čisté 

a k matu vedoucí varianty. Zároveň 

se mi vybavovaly myšlenky z mlá-

dí: tichý tah, přetížené pole, věž 

na sedmé řadě, matová síť, skladiš-

tě, mlýnek atd. 

Takřka stejné to bylo i s druhou par-

tií, ale na to už opravdu nemám sílu.

Soupeři ředitele Dopravních staveb Brno Vlastimila Chládka (vpravo), místopředsedovi pojiš-
ťovny Uniqa Radomíru Háčikovi, předává dárek člen správní rady Jenewein Group Radomil 
Mako.

1. kolo

SR ČR výsledek
 1. Movsesjan Navara 0,5:0,5

2. Prívara Pačovský 1:0

3. Habiňák Lamser 0:1

4. Háčik Chládek 1:0

5. Huba Němec 1:0

6. Kohlmann Habina 1:0

7. Helbich Zálešák 1:0

8. Paško Barabas 1:0

9. Ráchela Budinský 0:1

10. Šusták Pecina 1:0

11. Diviak Matocha 1:0

12. Ulehla Kičmer 0:1

13. Zíšek Klaus 0,5:0,5

14. Lauko Hink 1:0

15. Holubčík Navrátil 0,5:0,5

16. Ballo Souček 1:0

17. Šuba Bodnár 1:0

18. Cerulík Svoboda 1:0

19. Toman Bára 0,5:0,5

20. Belko Frkous 0:1

14:6

2. kolo

SR ČR výsledek
1. Movsesjan Navara 0:1

2. Prívara Pačovský 0:1

3. Habiňák Lamser 0:1

4. Háčik Chládek 1:0

5. Jablonický Němec 1:0

6. Kohlmann Habina 0:1

7. Helbich Zálešák 1:0

8. Paško Barabas 0,5:0,5

9. Ráchela Budinský 0:1

10. Šusták Pecina 1:0

11. Mego Matocha 0,5:0,5

12. Ulehla Kičmer 0,5:0,5

13. Zíšek Klaus 0:1

14. Lauko Hink 1:0

15. Holubčík Navrátil 0:1

16. Ballo Souček 0,5:0,5

17. Šuba Bodnár 0:1

18. Cerulík Svoboda 1:0

19. Toman Bára 0:1

20. Belko Frkous 0:1

8:12
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LIBOR KIČMER—DAG ULEHLA,
A07 Královská indická v útoku

Bratislava 11. 10. 2008

(25 minut na partii)

Komentuje: Libor Kičmer

1.Jf3 d5 2.g3 Jf6 3.Sg2 e6 4.0-0 

Se7 5.d3 Vzhledem k malé praxi 

jsem nechtěl hrát žádné závazné 

zahájení. 

5…Jbd7 6.Jbd2 c5 7.e4 dxe4 

8.dxe4 e5 9.Ve1 0-0 10.b3 b5?! 

Tento tah je poněkud ukvapený 

a oslabuje pěšcovou strukturu 

na dámském křídle. Lépe bylo 

klidné 10…Dc7. 

11.Sb2?! Nepřesnost, správné bylo 

okamžité 11. a4. 

11…Dc7 12.a4 bxa4? Nyní mohl 

černý využít předchozího zaváhá-

ní bílého a zahrát 11…c4 12.bxc4 

bxa4 13.Vxa4 Jg4 s přibližně rov-

nou hrou. 

13.Vxa4 Je8 14.Jc4± Sf6 

XABCDEFGHY
8r+l+ntrk+(
7zp-wqn+pzpp'
6-+-+-vl-+&
5+-zp-zp-+-%
4R+N+P+-+$
3+P+-+NzP-#
2-vLP+-zPLzP"
1+-+QtR-mK-!
xabcdefghy
15.Da1! Bílý získává pěšce. 

15…Jd6 16.Jfxe5 Jxc4 17.Jxc4 

Sxb2 18.Dxb2 Sb7 19.Vaa1 Bílý 

má pěšce navíc a lepší pozici. Teď 

ještě výhodu v omezeném čase 

zrealizovat. Líbil se mi převod 

jezdce na f5 nebo d5 s hrozbami 

králi, případně si vytvořit volného 

pěšce. Do úvahy přicházelo také 

19.Ja5 nebo Dc3, případně oka-

mžité Je3. 

19…f6 20.Je3 Jb6 21.Jd5 Jxd5 

22.exd5 Vfd8 23.c4 Vd6 24.Ve3 

a6 25.Vae1 Vad8 26.Ve7 V6d7 

27.V7e6 Kf7 Odpor prodlužovalo 

27…Vf8. Oba soupeři však měli 

na zbytek partie jen pár minut. 

28.De2! a5 29.Dh5 1:0 Černý si 

již nenechal ukázat trojtahový 

mat po 29…g6 (29…Kf8 30. Ve8) 

30.Dh7 Kf8 31.Dh8 Kf7 32.Vxf6.

Foto: archiv Jenewein Group

Partie jednatele společnosti ČEZ Obnovitel-
né zdroje Libora Kičmera a ředitele gymná-
zia PORG Václava Klause sledoval i bývalý 
mistr světa Anatolij Karpov.

http://www.sachy.biz
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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 Rusku mají o svém letošním 

přeborníkovi stále nejasno. Ani 

téměř čtrnáctidenní boje o je-

den z historicky nejcennějších 

přebornických titulů nepřinesly 

odpověď na to, kdo je z tuctu zá-

polících ruských velmistrů tím 

nejsilnějším šachistou.

Šedesátý první ročník přeboru 

skončil vítězstvím hned trojice 

favoritů honosících se ratingem 

nad 2700 bodů. Dmitrij Jakovenko 

(2737), Petr Svidler (2727) a Jevge-

nij Alexejev (2715) tak budou mu-

set sehrát doplňkový dvojkolový 

zápas v tempu rapid šachu a až ten 

rozhodne o letošním defi nitivním 

ruském přeborníkovi. 

O takto dramatickém chodu udá-

lostí rozhodlo až poslední  turna-

jové kolo, do kterého kráčel jako 

vedoucí hráč velmistr Alexejev. 

Náskok půl bodu před Nikitou 

Vitjugovem a bílé fi gury mu měly 

být zárukou hladkého průběhu po-

sledního dějství a dalšího přebor-

nického titulu. „Zlaté“ plány mu 

ovšem zkřížil Petr Svidler, který 

Alexejeva překvapil volbou zaháje-

ní, když na úvodní tah královským 

pěšce zvolil netradičně poměrně 

krotký a pro hru na vítězství ne 

vždy vhodný Caro-Kann. Velmistr 

Alexejev se, možná ke své škodě, 

pustil do otevřeného boje a místo 

hned několika klidných variant, 

které se bílému v diskutovaném 

zahájení samy nabízejí, zvolil ve 

3. tahu závazné „přetáhnutí“ pěš-

ce na e5, a tím sebe i svého soupe-

ře „kvalifi koval“ do nadcházejícího 

play-off. Závěrečných bojů se díky 

vítězství nad Nikitou Vitjugovem 

(který byl před posledním kolem 

druhý) zúčastní ještě Dmitrij Ja-

kovenko. Finálové play-off se bude 

hrát v Moskvě 28. října.

Konečné pořadí
1. Jakovenko, Dmitrij (2737) 7

2. Svidler, Petr (2727) 7

3. Alexejev, Jevgenij (2715) 7

4. Tomaševsky, Jevgenij (2646) 6,5

5. Vitjugov, Nikita (2638) 6,5

6. Morozevič, Alexandr (2787) 6,5

7. Timofejev, Artjom (2670) 6

8. Lastin, Alexandr (2651) 5

9. Sakajev, Konstantin (2640) 4

10. Inarkijev, Ernesto (2669) 4

11. Rjazancev, Alexandr (2656) 3,5

12. Maslak, Konstantin (2544) 3

Václav Pech

foto: Michail Savinov

SUPERFINÁLE RUSKA

TROJICE VÍTĚZŮ BUDE HRÁT 
O TITUL PLAY-OFF

Trojice vítězů: GM Petr Svidler, GM Dmitrij Jakovenko, GM Jevgenij Alexejev
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14. 10.–2. 11. 2008

Bonn (Německo). Zápas o titul 

mistra světa v šachu mezi obháj-

cem Viši Anandem a vyzývatelem 

Vladimirem Kramnikem.

www.uep-worldchess.com

16.–24. 10. 2008

Kalithea (Řecko). Evropský pohár 

družstev za účasti českého pře-

borníka 1. Novoborského ŠK. 

ecc2008.chessdom.com

17.–25. 10. 2008

Hoogeveen (Nizozemí). 12. ročník 

šachového festivalu Essent Chess 

Tournament 2008. Hlavní uzavře-

ný turnaj The Crown Cup za účas-

ti GM Ivana Sokolova (2658), GM 

Ahmeda Adlyho (2593), GM Jaa-

na Smeetse (2593) a IM Marie Se-

bagové (2529). Souběžné turnaje 

Essent Open s minimálním ratin-

gem 2100, dva amatérské turnaje 

(rating nad 2100 a do 2100). 

tel.: (0528) 29 19 11 (bgg 29 14 61)

essent-chess@hoogeveen.nl

www.essentchess.nl

18.–24. 2008

Kecskeméth (Maďarsko). Interna-

tional FIDE round robin – série 

mezinárodních uzavřených tur-

najů s možností zisku titulu IM. 

V každém turnaji 10–12 hráčů, ča-

sová kontrola 40 tahů za 2 hodiny 

a jedna hodina na dohrání.

postmaster@caissa.t-online.hu

www.caissachessbooks.com 

19.–31. 10. 2008 

Vung Tau (Vietnam). Mistrovství 

světa mládeže v kategoriích HD 8, 

HD 10, HD 12, HD 14, HD 16 a HD 

18. Švýcarský systém, 11 kol.

wycc2008.vietnamchess.com

24. 10. 2008 

Pražský podzimní šachový tur-

naj. Švýcarský systém na 7 kol, 

2 x 30 minut na partii.

Josef Polnar

tel.: 723 254 089 / 723 237 005

polnar.sachy@volny.cz 

26. 10. 2008 

Vnorovy. 7. ročník Memoriálu 

F. Křížka a M. Grabce. Švýcarský 

systém, 9 kol, 2 x 15 min.

Uřičář Zdeněk

tel.: 733 216 478

Uricar.J@seznam.cz 

27. 10. 1928 

Osmdesáté narozeniny oslaví čes-

koslovenský reprezentant a dvojná-

sobný účastník turnaje kandidátů 

mistrovství světa a mistr Českoslo-

venska z let 1950, 1952, 1953 a 1954, 

velmistr Miroslav Filip.

27. 10.–4. 11. 2008 

Hevíz (Maďarsko). III. Hévíz In-

ternational Chess Tournament. 

9 kol, švýcarský systém, 90 minut 

na partii + 30 sekund za každý 

provedený tah.

Jánoš Rigó

me-ri@t-online.hu

www.lellechess.tar.hu 

28. 10.–8. 11. 2008 

Bad Zwischenahn (Německo). Mi-

strovství světa seniorů v šachu 

za účasti GM Vlastimila Jansy a IM 

Josefa Přibyla.

www.seniorenschach.de 

30. 10. 1882

Sto dvacáté šesté narozeniny by 

oslavil nejlepší český šachista pře-

lomu devatenáctého a dvacátého 

století velmistr Oldřich Duras 

(1882–1957).

30. 10.–2. 11. 2008 

Luzern (Švýcarsko). 8. ročník Open 

Lucerne. 7 kol, švýcarský systém 

tempem 2 hodiny na 40 tahů plus 

půl hodiny na dohrání partie.

Mario Bobbia

mariobobbia@vtxmail.ch

www.sktribschen.ch

30. 10. 1957

Padesát jedna let oslaví slovenský 

velmistr, reprezentant Českoslo-

venska a nyní Slovenska Lubomír 

Ftáčnik.

31. 10. 1892 

Před sto šestnácti lety se v Mosk-

vě narodil čtvrtý mistr světa v ša-

chu a jeden z nejgeniálnějších 

šachistů všech dob, velmistr Ale-

xandr Alexandrovič Aljechin 

(1892–1946).

1.–12. 11. 2008 

Budapešť (Maďarsko). First Sa-

turday. Další ze série uzavřených 

turnajů s možností splnění norem 

velmistra a mezinárodního mistra. 

Tempo hry 120 minut na partii 

s přídavkem 30 sekund za každý 

provedený tah.

Nagy László

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

mobil: (36)-30-230-1914

fi rstsat@hu.inter.net

www.fi rstsaturday.hu 

1. 11. 2008 

Mladá Boleslav. 3. ročník turnaje 

Mitlener Rapid 2008 zařazený 

do série Grand Prix České republi-

ky. 9 kol, švýcarský systém, 2 x 20 

minut na partii.

Václav Klain

tel.: 732 988 583

vkc@klain.cz 
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