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Kolem jména jedenáctého mistra 

světa Roberta Fischera se opět 

vynořují zajímavé otázky. Ne-

jsou však tentokrát spojeny přímo 

s jeho geniálními tahy nebo s ně-

jakou jeho politickou či jinou afé-

rou. Zájem šachového světa pro-

tentokrát vzbudily fotografi e.

Pokračování na straně 4

DOSTAVÍ DIVADLO 
A BUDE GRAND PRIX

Geffrey Borg  
FIDE sehnala dal-

ší ochotné orga-

nizátory, kteří se 

zhostí, patrně bě-

hem dubna příští-

ho roku, uspořádá-

ní jednoho z tur-

najů série Grand 

Prix. Zda jde o náhradu za Karlovy 

Vary, není zatím zcela jasné. Volba 

padla na ruské město Astrachaň le-

žící přes tisíc kilometrů jihovýchod-

ně od Moskvy v deltě řeky Volhy. Při-

stoupení dalšího postsovětského po-

řadatele domluvil komerční ředitel 

FIDE Geffrey Borg s guvernérem As-

trachaňské oblasti Alexandrem Žilki-

nem. „Potřebujeme taková velká zá-

polení proto, abychom šachy v naší 

oblasti zviditelnili, a jsem si jistý, že 

turnaj na sebe připoutá skutečně vel-

kou pozornost,“ říká guvernér Žil-

kin na adresu chystaného turnaje, 

na který se sjede čtrnáct předních 

světových velmistrů. Dějištěm turna-

je by měla být zbrusu nová budova 

hudebního divadla, která má být do-

končena v průběhu prvních měsíců 

roku 2010.

DOMA V SOFII

Veselin Topalov  
Dějištěm zápasu 

o titul mistra světa 

mezi obhájcem ti-

tulu Viši Anandem 

a vyzývatelem Ve-

selinem Topalo-

vem, který je pláno-

ván na duben, by 

se podle zpráv z Prezidentské rady 

FIDE měla stát bulharská Sofi e. „Sil-

vio Danailov na jednání prezentoval 

garanční dopis předsedy bulharské 

vlády a to, společně se skutečností, 

že bulharská strana nabídla ze všech 

tří uchazečů nejvyšší cenový fond, 

rozhodlo,“ komentovala situaci sou-

časná mistryně světa žen Alexandra 

Kostenjuková, která se jednání pre-

zidentské rady přímo účastnila. Bul-

haři tedy pravděpodobně dosáhnou 

svého, ale nakolik se Sofi e jako mís-

to pro obhajobu koruny líbí velmis-

tru Ánandovi, není prozatím známo.
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ME DRUŽSTEV
REPARÁT DRÁŽĎANSKÉ 
OLYMPIÁDY

Kapitán reprezentace Michal Konopka

Bez Magnuse Carlsena, Vladimira 

Kramnika a třeba Borise Gelfan-

da, zato s Veselinem Topalovem, 

Levonem Aronajnem a Alexan-

drem Morozevičem bude v srb-

ském Novém Sadu zahájeno le-

tošní mistrovství Evropy družstev 

mužů a žen. Bude to tak v krát-

kém čase již druhá akce odehrá-

vající se na území bývalé Jugo-

slávie a zdá se, že se pořadatel-

ská místa předních šachových 

událostí již defi nitivně posouva-

jí z velkých evropských měst vý-

chodním směrem. 

„Ve všech státech bývalé Jugo-

slávie jsou šachy velmi popu-

lární a vrcholné akce se kona-

jí v Srbsku, Chorvatsku nebo tře-

ba v Makedonii docela často,“ říká 

český reprezentační trenér, me-

zinárodní mistr Michal Konopka 

a připomíná neje  

 n před dvěma týdny skončený 

Evropský pohár družstev, ale tak-

též mistrovství Evropy jednotlivců 

z roku 2001. 

Pokračování na straně 10 Bobby Fischer
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I DÁMY HOLDUJÍ O POKERU

A. Skripčenková 
„Poker je pro mě 

výzvou mající úpl-

ně jiný charakter 

než šachy,“ říká 

o své nové velké 

zálibě mezinárod-

ní mistryně a jed-

na z předních svě-

tových šachistek Almira Skripčen-

ková. „V šachu jsem již dosáhla té-

měř všeho, čeho jsem dosáhnout 

mohla. Chybí mi ještě titul mistry-

ně světa a o ten se pokusím na nej-

bližším mistrovství,“ říká fran-

couzská reprezentantka, popisu-

jící poker jako záležitost, při kte-

ré musela zapomenout absolut-

ně všechno, co ví o šachách, nebo 

alespoň vše, co z ní udělalo dob-

rou šachistku. „Musíte si osvojit 

zcela nové dovednosti a ty potom 

zařadit do vašeho rozhodovacího 

schématu. Já se třeba musela na-

učit blafovat a přetvařovat se, což 

je mojí přirozenosti naprosto cizí. 

Poker mi svým způsobem umožnil 

poznat daleko lépe samu sebe. Je 

to jako psychoanalýza a velice se 

mi to líbí.“

FOTBALOVÉ ŠACHY

Andrej Aršavin  
„Vše, co dnes 

umím, mě naučila 

moje matka,“ říká 

útočná hvězda 

londýnského Ar-

senalu a ruské re-

prezentace Andrej 

Aršavin. „Máma 

pro mě udělala všechno, co moh-

la, a naučila mě správnému vzta-

hu k životu.“ A hlavně naučila ma-

lého Andreje královské hře a ta je 

mu podle jeho slov ku prospěchu 

i na fotbalovém hřišti. „Šachy jsem 

se naučil někdy mezi sedmým 

a osmým rokem života a to mě již 

tenkrát naučilo logickému myšle-

ní,“ přiznává ruský kanonýr a do-

dává, že to byla dobrá škola i pro 

fotbalovou kariéru. „Umím dnes 

díky šachům číst hru, již dopředu 

vidím místo, kam si mohu naběh-

nout a kde musím v konkrétní mo-

ment být, abych ohrozil soupeřo-

vu branku.“ 

V BRNĚ VÍTĚZÍ PLÁT

Vojtěch Plát  
Mezinárodní mis-

tr Vojtěch Plát 

(2375) se stal vítě-

zem víkendového 

turnaje organizo-

vaného Lokomo-

tivou Brno. Mezi 

dvaapadesáti hrá-

či získal v devítikolovém turnaji 

sedm a půl bodu a lepší pomocné 

hodnocení mu nakonec přisoudi-

lo zlatou medaili. Z druhého mís-

ta se těšil Milan Smištík (2339) 

a na bronzový stupínek vystoupil 

díky sedmi získaným bodům vel-

mistr Petr Velička (2459). Kom-

pletní výsledky turnaje k nalezení 

na adrese chess-results.com

 

HOOGEVEEN 2009

Vasilij Ivančuk  
Velmistři Vasilij 

Ivančuk (2756), 

Judita Polgáro-

vá (2687), Sergej 

Tivjakov (2670) 

a patnáctiletý 

Anish Giri (2552) 

jsou hlavními 

protagonisty dalšího ročníku ša-

chového festivalu hraného v ni-

zozemském Hoogeveenu, pyšní-

cí se sedmnáctou kategorií FIDE. 

Kromě tohoto turnaje si milov-

níci šachu mohou poměřit svo-

je síly také v třech dalších ote-

vřených turnajích. Všechny par-

tie úvodních dvou kol skončily re-

mízou. Ofi ciální stránka turnaje: 

www.univechess.nl

JSOU POTŘEBA ŽENSKÉ TITULY?

A. Kostenjuková 
„Barbara Jepso-

nová může být 

profesionální žur-

nalistkou, nikdy 

jsem o ni nesly-

šela, že by hrála 

také šachy,“ pouš-

tí se do redaktor-

ky prestižních novin The Wall 

Street Journal Barbary Jepsonové 

úřadující mistryně světa Alexan-

dra Kostenjuková v reakci na Bar-

bařin článek uveřejněný napří-

klad i na  www.chessbase.com, 

ve kterém tvrdí, že by se mělo 

zrušit udělování speciálních žen-

ských šachových titulů. „Jepso-

nová volá po zrušení ženských ti-

tulů, aniž by věděla cokoli o svě-

tě profesionálního šachu,“ dodá-

vá Kostenjuková a vážně nebere 

ani mínění americké mezinárodní 

mistryně Iriny Krushové, která se 

za možnost rušení titulů ženské 

mezinárodní mistryně a velmist-

ryně také postavila. Za hlavní ar-

gument ve prospěch současné si-

tuace považuje statistické šetře-

ní provedené vědci z Royal Socie-

tyof Biological Sciences. „Jedním 

z nejdůležitějších faktorů, na kte-

rý novinářka z Wall Streetu zcela 

zapomněla, je to, že rozdílná vý-

konnost mužů a žen je z devade-

sáti šesti procent zapříčiněná  od-

lišným počtem mužských a žen-

ských aktivních šachistů. K tomu, 

aby se mohl tento rozdíl vyrov-

nat, potřebujeme, aby se do bojů 

na šachovnicích zapojilo mno-

hem více žen, které budou po-

stupně získávat zkušenosti a ša-

chové tituly.“

VŠUDE HRÁT NEMŮŽE

Levon Aronjan  
Vyzývatel mistra 

světa na rok 2011 

vzejde z osmičky 

účastníků turna-

je kandidátů. Tu 

utvoří dva nejlep-

ší z FIDE Grand 

Prix, dva nej-

lepší ze Světového poháru 2009 

v Chanty Mansijsku, Gata Kam-

sky, poražený ze zápasu Anand 

– Topalov, jednička FIDE žebříč-

ku a hráč s ratingem nad 2700 

s divokou kartou, kterou může 

udělit organizátor. Říjnový Kon-

gres FIDE v řeckém Halkidiki mu-

sel však brát v potaz Ázerbájž-

dánsko – Arménské rozpory a je-

likož jistým pořadatelem byl již 

předem určen Ázerbájždán, tak 

FIDE musela dodatečně rozdě-

lit pořadatelství turnaje mezi dvě 

země, aby vyhověla podmínce, 

že již jasný vítěz FIDE Grand Prix 

Armén Levon Aronjan nemůže 

vzhledem k dlouholetým sporům 

své země hrát Ázerbájždánu.

http://chess-results.com/tnr26503v.aspx?lan=4
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Kdo čerstvě zveřejněné fotografie pořídil, kde se 

tak najednou vynořily a odkud vlastně pocháze-

jí? Jasno není ani ohledně všech osob, které se 

ve společnosti amerického velmistra na obrázcích 

objevují. Dosud nepublikované černobílé fotogra-

fie z Fischerovy cesty do Asie v roce 1973 se ob-

jevily na populárním serveru www.youtube.com 

a monitorují cestu velkého šachisty po Filipínách, 

kde pobýval na pozvání prezidentské rodiny Mar-

cosových, Hong Kongu a Japonsku. Tam Fischer 

údajně hledal sponzory pro odvetný zápas o titul 

mistra světa s Borisem Spasským. Místo sponzorů 

v Japonsku našel svoji pozdější dlouholetou pří-

telkyni Miyoko Watai, současnou výkonnou před-

sedkyni japonské šachové federace a ženu, která 

s ním byla i v okamžiku jeho smrti. 

Podle serveru www.chessbase.com mohou být fo-

tografi e součástí pozůstalosti po velkém šachisto-

vi a v červnu letošního roku byly některé z nich 

koupeny v aukci sponzory současného přeboru 

Spojených Států manžely Rexem a Jeanne Sinque-

fi eldovými. Na seznamu předmětů aukce se však 

neobjevily, a tak jejich původ není prozatím stopro-

centně jistý. „Jsou to poslední fotky Bobbyho Fis-

chera, které mám,“ píše v komentáři na YouTube 

dosud tajemný čtenář s přezdívkou „Nirocal“ a do-

dává: „Fischer otevíral první mezinárodní fi lipínský 

šachový turnaj hraný v říjnu 1973 v Manile a ná-

sledně pak cestoval po jednotlivých provinciích.“ 

Na jednotlivých snímcích sdružených do osmimi-

nutového slide show hraje světový šampion par-

tie s první dámou Filipín proslulou svoji marnivos-

tí Imeldou Marcosovou i jejím prezidentským man-

želem, kratochvílí na lodi v moři přihlíží tehdejší 

prezident FIDE Florencio Campomanes a také mla-

dá žena, která by mohla být Fischerovou sestrou. 

Výběr ze zveřejněných fotografi í přinášíme i čtená-

řům Šachového týdeníku.

Václav Pech
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Fischer se nevyhýbal demonstrovat svou hru

Přítomnost Fischera vyvolala velkou pozornost.
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Prezident Filipín F.E. Marcos ještě vysvětluje, co mohl v partii udělat lépe.

Světový šampion hraje s první dámou Filipín Imeldou Marcosovou



22. ŘÍJNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 43 7

Tigran Petrosjan a Levon Aron-

jan proti Oldřichu Durasovi, 

Salo Flohrovi, Luďku Pachma-

novi, Miroslavu Filipovi, Vlas-

timilu Hortovi, Luboši Kaválko-

vi a Davidu Navarovi… To je hru-

bý historický výčet velkých po-

stav arménského a českého ša-

chu. Početně nesrovnatelný sou-

boj je zjevně zatížen domácí op-

tikou. Navíc na straně armén-

ských velmistrů je přece jenom 

jeden titul mistra světa a snad 

také právě v Petrosjanově vítěz-

ství na velkým Michailem Talem 

tkví hlavní rozdíl v popularitě ša-

chu u nás a v Arménii.

V Arménii připadá podle spoje-

ných údajů FIDE a americké CIA 

jeden šachový mistr na 43 632 oby-

vatelů zatímco u nás je to o třináct 

set padesát čtyři lidí méně. Armé-

nie je podle průměrného ratingu 

prvních desíti šachistů na desáté 

příčce FIDE, České republice pat-

ří příčka dvacátá. Popularita sou-

časné arménské jedničky velmist-

ra Levona Aronjana je v jeho do-

movině podle dostupných prame-

nů údajně srovnatelná s Davidem 

Beckhamem a tedy nesrovnatelná 

s popularitou našeho nejlepšího 

Davida Navary v krajích českých. 

Kde se bere tento rozdíl? 

„V Americe si každý pamatu-

je, co dělal, když zastřelili Kenne-

dyho,“ ujistil reportéra BBC jeden 

z obyvatelů největšího arménské-

ho města v Jerevanu. "Tady v Ar-

ménii každý, kdo má určitý věk, 

si vybavuje přesný moment, kdy 

se Petrosjan stal mistrem světa," 

vzpomíná „šachumilovný“ Armén 

na dny kdy se desetitisíce šacho-

vých fanoušků tísnilo na jerevan-

ském Operním náměstí, kde sledo-

vali z Moskvy přenášené tahy všech 

partií jejich národního hrdiny.

Jméno Tigran, vybojovavší jim 

místo na slunci uprostřed sovět-

ského impéria, se stalo synony-

mem úspěchu a národní hrdosti 

Arménů a dodnes jej nosí i spousta 

mladých šachistů, z nichž zřejmě 

největší domácí nadějí je komplet-

ní jmenovec osmého mistra svě-

ta, velmistr Tigran Petrosjan. Ten 

má ze svého jména podle vlastních 

slov dobrý pocit s tím, že na dru-

hé straně ho jméno zavazuje k vel-

kým výkonům. „Problém je v tom, 

že každý očekává, že s takovým 

jménem vyhraji každý zápas. Je to 

přílišný tlak,“ stěžuje si lehce ar-

ménský talent. Se jménem „Želez-

ného Tygra“ je spojeno také jmé-

no největšího šachového centra 

v zemi. Čtyřpatrová budova zjev-

ně ve slohu reálného socialismu je 

pro místní šachisty svatostánkem, 

který nabízí to, co jiné sporty pros-

tě nabídnout nemohou. „Šachy 

ŠACHY V ARMÉNII

OD TYGRA K LVOVI

Arménská dvojka a jednička vždy pospolu. Vladimír Akopijan a Levon Aronijan.
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mají tu moc, a to snad jako jediný 

sport, že spojují generace,“ říkal 

před rokem a půl při své návštěvě 

Prahy velmistr Hort. „Osmdesáti-

letý člověk přijde do svého klubu 

a tam si sedne k šachovnici a hraje 

partie osmiletým chlapcem. Ti dva 

spolu sedí, bojují, vyměňují si svo-

je myšlenky… A to je možné oprav-

du pouze v šachu.“ A přesně to se 

děje i v Jerevanu. Petrosjanovo 

centrum je otevřeno každému mi-

lovníkovi v Arménii tak populární 

hry. Ať si chcete zahrát bleskovku 

nebo změřit sílu ve vážné partii, ať 

je vám osm nebo osmdesát… 

Není to ale jenom známé hes-

lo z dob doufejme již dávno minu-

lých, kde sportovní akce zdobil ná-

pis „Masovostí za rekordy“. Šachy 

zde mají podporu i z míst nejvyš-

ších. Šéf arménského šachu Serž 

Sarkisjan je zároveň i prezidentem 

země a to je na systému a vládnímu 

nastavení politiky vůči špičkovým 

šachistům citelné. Pro své velmist-

ry má uznání v podobě stálého sluš-

ného platu, který jim umožňuje se 

plně soustředit na reprezentaci své 

země a velmistři to svým výkonem 

a přístupem k reprezentaci dávají ci-

telně znát. Olympijské medaile jsou 

toho přesvědčivým důkazem. A ša-

chy míří zcela pochopitelně také 

do škol, kde je Serž Sakrisjan jejich 

velkým propagátorem. „Nechce-

me, aby lidé znali Arménii jen kvů-

li zemětřesení a genocidě. Raději by-

chom byli slavní pro naše šachy,“ ci-

tuje jeho přání britská stanice BBC. 

Václav Pech

Tigran L. Petrosjan

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



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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„Novi Sad je spolu s Bělehradem 

určitě nejznámějším šachovým 

centrem Srbska. V roce 1990 se zde 

konala dokonce šachová olympiá-

da, na které debutoval náš velmis-

tr Zbyněk Hráček,“ dodává Michal 

Konopka a v souvislosti se zmí-

něnou olympiádou připomíná, že 

naše reprezentace bude v průběhu 

mistrovství Evropy bydlet ve stej-

ném hotelu jako v olympijském tur-

naji před devatenácti lety. Ohled-

ně pravidel platných v letošním No-

vem Sadu pak shrnuje: „V porovná-

ní s loňskou olympiádou v Drážďa-

nech bylo vypuštěno pravidlo zá-

kazu nabízení remíz do třicátého 

tahu. Byla to jedna z hojně disku-

tovaných věcí. Naopak ‚nulová to-

lerance‘ zůstala – na všechny par-

tie se musí hráči dostavit včas!“ To 

bude pro naši výpravu velice důle-

žitým faktorem, protože hotel Novi 

Sad, kde budou mít naši reprezen-

tanti hlavní stan, je vzdálen necelé 

tři kilometry od komplexu Vojvodi-

na, kde bude hrát. „Musíme si dát 

pozor,“ varuje český kapitán a tre-

nér v jedné osobně. 

Nominace na podobné události 

není pro trenéra a další zúčastně-

né rozhodně jednoduchou záleži-

tostí. O tom, že bylo ve hře hodně 

zajímavých jmen, svědčí i vyprá-

vění Michala Konopky, jakým způ-

sobem výběr českých reprezen-

tantů probíhal. „V květnu a červ-

nu se nejdřív určila širší nomina-

ce dvanácti hráčů, ze které se měla 

potom během léta vykrystalizo-

vat pětice hráčů pro ME,“ popisu-

je první kroky v nominaci na tur-

naj v Novem Sadu Michal Konopka 

s tím, že v širší nominaci se kromě 

velmistrů Navary, Hráčka, Babu-

ly, Lázničky, Štočka, Cveka, Háby, 

Votavy a Orala objevili také mezi-

národní mistři Pavel Šimáček, Jan 

Bernášek a Jan Krejčí. „De facto 

pět nejsilnějších šachistů je u nás 

už několik let stabilních – podle ra-

tingu David Navara, Viktor Láznič-

ka, Zbyněk Hráček, Jirka Štoček, 

Vlasta Babula. Jenže bohužel geni-

ální hráč Jirka Štoček je znám svou 

averzí k těmto ofi ciálním soutě-

žím družstev, letos byl neoblomný 

a hrát odmítl,“ ukazuje na hlavní 

komplikaci ve výběru sestav kapi-

tán celku litující odmítnutí velmis-

tra Štočka zejména po jeho výbor-

ném výkonu v nedávném evrop-

ském klubovém poháru. „V létě 

úplně nepřesvědčili oba Honzo-

vé, Bernášek a Krejčí. Z pracov-

ních důvodů odmítli zkušení vel-

mistři Tomáš Oral a Honza Vota-

va a z trojice Hába, Cvek, Šimáček 

jsem pak vyřadil právě přeborníka 

republiky. I když má za sebou Pa-

vel velmi úspěšný rok, myslím si, 

že na reprezentaci ještě nedozrál.“ 

Nejtěžší chvílí nominace pak pod-

le Michala Konopky byl závěreč-

ný výběr, v němž volil pátého čle-

na týmu mezi velmistry Robertem 

Cvekem a Petrem Hábou. „Oba 

mají své nesporné plusy, i když, 

abych se přiznal, od Roberta Cve-

ka jsem očekával v letních turna-

jích trochu lepší šachy. Radil jsem 

se i s několika experty, kterým dů-

věřuji. Jednoznačně určit mezi 

Cvekem a Hábou si ale netroufl  až 

na jednu výjimku nikdo. Nakonec 

volba padla na Roberta.“ 

ME DRUŽSTEV

REPARÁT DRÁŽĎANSKÉ OLYMPIÁDY
pokračování ze strany 1



22. ŘÍJNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 43 11

A právě velmistr Cvek by mohl 

být podle mínění reprezentační-

ho lodivoda důležitým členem na-

šeho výběru. „S trochou nadsáz-

ky mohu říct, že Roberta beru ne 

proto, aby vyhrával, ale aby remi-

zoval,“ říká Michal s tím, že jeho 

nominace byla sázkou na Roberto-

vy obranářské schopnosti. „Tajně 

doufám, že právě on by mohl udr-

žet čtvrtou šachovnici v těžkých 

zápasech. A možná je i dobře, že 

na nedávném evropském poháru 

prohrál partie s velmistry Ni Huou 

a Malachovem. Z jeho statistiky 

za posledních pár let vyplývá, že 

teď by nějaký čas prohrávat nemu-

sel…“ Od ostatních hráčů pak IM 

Konopka očekává, že by se mohli 

spravedlivě rozdělit o plusy týmu. 

Ohledně ambicí svého výběru má 

kapitán před odjezdem zcela jas-

no. „Velmi rádi bychom napravi-

li nepříznivý dojem z drážďan-

ské olympiády a to by mělo být 

naším hlavním cílem.“ Český vý-

běr je nasazen jako třináctý s prů-

měrným ratingem základní čtyřky 

2625 jen těsně za Gruzií a Polskem 

a s nevelkým násko-

kem na Rumunsko 

a Nizozemsko. „Když 

pominu absolutní 

špičku kam patří Rus-

ko, Ázerbájdžán, Ar-

ménie, Bulharsko, 

Izrael a Ukrajina, tak 

rozdíly jsou malé a až 

do jedenadvacáté na-

sazené Bosny a Herce-

goviny (průměr 2583) 

se jedná o silné a vy-

rovnané týmy.“ Další 

celky v žebříčku jsou 

při pohledu na sou-

pisky již přece jenom 

o něco slabší, ale ne-

lze je podle kapitánova 

mínění rozhodně pod-

ceňovat. 

Mezi hlavní favori-

ty celého turnaje řadí 

český kapitán druž-

stva Ruska, Ázerbáj-

džánu, Arménie, Bul-

harska, Ukrajiny a třeba Izraele. 

„Tipnout vítěze si ale netroufnu. 

Například ‚top favoritovi‘ Rusku se 

v posledních pěti letech, myslím 

tím jak olympiády tak ME, poda-

řilo vyhrát jen jednou na mistrov-

ství Evropy hraném přede dvěma 

roky na Krétě. Popravdě řečeno za-

jímá mě ale především hra a výsle-

dek našeho celku!“

Hned několik družstev bude v No-

vém Sadu hrát bez svých nejlep-

ších hráčů, přičemž nejvíce patr-

né to bude u sborné Ukrajiny, o je-

jíž účasti na turnaji se díky tradič-

ně špatné fi nanční situaci ukrajin-

ského svazu vedly dohady. Nakonec 

Ukrajinci na turnaj, místo plánované 

úsporné cesty vlakem, dokonce při-

letí, jen jejich sestava nebude tak vý-

stavní, jak by mohla být. „Ano, naše 

sestava skutečně není v nejsilnějším 

možném složení,“ přiznává ukra-

jinský kapitán Vladimir Tukmakov. 

„To, že nenastoupí Vasilij Ivančuk 

a Ruslan Ponomarjov, jsme již vědě-

li dávno. Vasja hraje turnaj v Holand-

sku a pak společně s Ruslanem odjíž-

dějí na moskevský Talův memoriál. 

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

Robert Cvek
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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

A Karjakin? Ten není ani v ruské, 

ani v naší sestavě. Mluvit o Sergejo-

vi a ukrajinském družstvu je již zby-

tečné, protože, Karjakin má již ruské 

občanství. Za Rusko ovšem prozatím 

nastoupit nemůže, protože od olym-

piády v Drážďanech, kde ještě hrál 

za Ukrajinu, neuplynul potřebný 

rok.“ Cílem pro výběr velmistra Tu-

kmakova tak bude podle jeho slov 

dostat se v konečném účtování mezi 

prvních šest týmů. „Eljanov, Voloki-

tin, Jefi menko, Drozdovskij a Krivo-

ručko jsou reprezentanti tělem a duší 

a budou za naši zemi bojovat, i když 

ve hře není žádný cenový fond.“ Na-

opak v plné zbroji nastupuje k boji 

o evropský primát celek Ázerbájdžá-

nu a jeho kapitán očekává od sesta-

vy Radžabov, Gašimov, Mamedjarov, 

Gusejnov a Mamedov boj o zlato, 

ve kterém by měli být hlavními sou-

peři šachisté Ruska a Arménie. 

Jak Ázerbájdžán, tak Ukrajina mají 

bezesporu velkou a hlubokou stud-

nici talentů, kteří se mohou v jejich 

reprezentacích do budoucna objevit. 

A tak se na závěr rozhovoru s čes-

kým reprezentačním koučem ptám 

na perspektivy českého 

družstva a na nová jmé-

na, která by se v něm 

mohl v blízké, či del-

ší perspektivě objevit. 

„Všechna jména z le-

tošního širšího výběru 

jsou zajímavá,“ odpoví-

dá ochotně Michal Ko-

nopka. „Třeba Pavlo-

vi Šimáčkovi několikrát 

chybělo půl bodu ne-

jen k zisku velmistrov-

ské normy, ale i k tomu, 

aby širší nominaci pře-

měnil v něco hmatatel-

nějšího.“ Jako další za-

jímavé persony pro čes-

ký výběr pak vzpomíná 

velmistry Jana Votavu 

a Tomáše Orala. „Honza 

Votava si již několik let 

udržuje stabilní vysoký 

rating a to se nezměnilo 

ani poté, co minulý rok 

začal pracovat a to samé 

platí o Tomáši Oralovi. 

Ten má vynikající šachový cit. Viděl 

jsem několik jeho partií z nedávného 

rapid turnaje ve Františkových Láz-

ních a byl jsem nadšen! V širší nomi-

naci letos nebyl Tomáš Polák, který 

ale ještě jistě neřekl poslední slovo. 

Mrzí mě také, že jeden z našich nej-

talentovanějších šachistů Honza Ber-

nášek zahraje jeden turnaj na 2600 

a ten další stěží na 2300. Hodně práce 

má před sebou Honza Krejčí, uvidí-

me, jak se mu povede. K dalším mla-

dým hráčům: galerii se jistě líbí efekt-

ní styl Ríši Biolka mladšího, já bych 

ale upřednostnil Rojíčka. Viděl jsem 

několik jeho partií z poslední doby 

a jeho herní projev mě zaujal. Enfant 

terrible českého šachu Vojtěch Plát 

šel výsledkově i ratingově v letních 

měsících dolů, jeho opakovaná vy-

nikající vystoupení v nedávných tur-

najích zrychleným tempem ale jas-

ně naznačují velký potencionál toho-

to borce.“ O budoucnost našeho cel-

ku tedy nemusíme mít přílišné obavy 

a můžeme se plně soustředit na vý-

sledek současného výběru v turnaji 

začínajícím v Novem Sadu.

Václav Pech

ukrajinský kapitán Vladimir Tukmakov
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Za svého života mohl potkat kro-

mě Wilhelma Steinitze všechny 

šachové mistry světa, mohl obdi-

vovat umění jednoho z největších 

kulečníkových šampionů všech 

dob Joe Davise a těšil se z tónů 

vycházejících ze saxofonů Char-

lieho Parkera, Johna Coltrana či 

Colemana Hawkinse. Sto dva let 

byl prostor, který byl v nejen ša-

chovém světě vymezen nejstarší-

mu brněnskému šachistovi, hu-

debníkovi a milovníkovi kuleční-

ku, panu Janu Maláskovi, jehož 

srdce dotlouklo 14. října.

Hudba a sport provázela ruku 

v ruce pana Maláska po celý jeho 

bohatý život. Již ve dvanácti letech 

se živě zajímal a aktivně provozo-

val kulečník a šachy. Tedy sporty, 

které široká veřejnost považuje spí-

še za oddechovou kratochvíli než 

za seriózní sportovní odvětví. S tím 

však pan Malásek nikdy nesouhla-

sil. „Při kulečníku hráč nachodí 

více než tři kilometry a rozhýbe 100 

různých svalů,“ nesouhlasil s argu-

menty často kladenými na obha-

jobu „klasických“ sportů brněn-

ský šachový a kulečníkový veterán. 

Stejně tak hovořil i ve prospěch ša-

chu, když prohlašoval, že myšlení, 

nápady, strategie jsou tím, co dnes 

hýbe dobou i našimi peněženkami. 

Svoje umění si změřil, byť jen v si-

multánkách s velikány minulosti 

i současnosti, když svůj kord zkří-

žil s Alexandrem Aljechinem, Salo 

Flohrem či dalším ze šachových ne-

storů Viktorem Korčným. Ale ne-

byly to jenom duely se šachovými 

osobnostmi, které pana Maláska 

držely za šachovnicí. Ve svém dlou-

hém životě vystřídal ostravský ro-

dák hned několik brněnských klu-

bů. K vidění byl v barvách dnes ex-

traligového Durasu, Klubu českých 

šachistů v Besedním domě v Brně 

a také v Moravské Slavii. 

Ve svých pětadvaceti letech úspěš-

ně zakončil společně s Karlem 

Högerem studia  Státní hudební 

a dramatické konzervatoře v Brně 

a následně na Janáčkově akade-

mii musických umění vystudo-

val hru na klarinet a saxofon, kte-

rý mu byl další velkou životní lás-

kou. „Odchod významné a dlouho-

věké osobnosti prý nemá být důvo-

dem ke smutku, ale k poučení z je-

jího dlouhého a plodného života,“ 

píše ve vzpomínce na stránkách Ji-

homoravského šachového svazu 

David Ciprys. Život pana Maláska 

takovým beze sporu byl a i smrt 

mu byla milosrdná. Odešel klidně 

uprostřed svých blízkých užívajíc 

si do posledních okamžiků svých 

dvou velkých lásek. Šachu a hudby. 

V. HAFROVIČ  – JAN MALÁSEK 
Slovanská obrana 

dámského gambitu [D11]

Brno 1993

1.d4 d5 2.Jf3 Sg4 3.e3 c6 4.c4 Jf6 

5.h3 Sxf3 6.Dxf3 e6 7.c5?! Ne kaž-

dý nový tah musí být nutně vy-

lepšením. Postupem svého pěšce 

sice bílý získává prostor na dám-

ském křídle, ale dává černému vol-

nou ruku v centru, kde bude bílé-

mu zejména chybět Jf3 a jeho kon-

trola nad bodem e5. Nic nebylo na-

příklad proti 7. Jd2 nebo střelco-

vým vývinům 7. Sd3 nebo 7. Sd2. 

7…Se7 8.Sd3 Jbd7 9.0–0 e5! Cent-

rální postup je logickým postupem 

černého, který by měl vyrovnat hru 

obou stran. 

10.Sf5 Další nepříliš povedená reak-

ce. Problémem bílého může být jeho 

nedokončený vývin a výměna již vy-

vinuté fi gury mu bere další čas. Lépe 

vypadá 10. Sc2, s myšlenkou pozdě-

ji otevírat centrum pomocí postupu 

f2-f3 nebo také 10. Dg3. 

10…e4 11.Sxd7+ Dxd7 12.Dg3 Jh5 

13.Dh2 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+qvlpzpp'
6-+p+-+-+&
5+-zPp+-+n%
4-+-zPp+-+$
3+-+-zP-+P#
2PzP-+-zPPwQ"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
13…g5! Černý stojí díky lepšímu vý-

vinu již citelně lépe, a proto je agre-

sivní výpad černého pěšáka proti bí-

lému králi zcela odůvodnitelným. 

Černý udělá časem dlouhou rošá-

du a při opačných rošádách se bude 

otevření sloupce „g“ nebo jiné útoč-

né magistrály na královském křídle 

hodit. 

14.g4 Jg7 15.f3 Ani snaha o ožive-

ní tvrdě spících bílých fi gur dám-

ského křídla pomocí 15.Jd2 bílé-

mu příliš nepomůže. Černý zahraje 

JAN MALÁSEK

STOLETÍ ŠACHU, HUDBY A KULEČNÍKU

Panu Maláskovi blahopřál k stému výročí i velmistr Pavel Blatný
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v nějakém pořadí 0–0–0 a h6-h5xg4 

a s lehkostí pronikne do intimní 

blízkosti bílého krále, a to se vůdci 

bílých stane fatálním. 

15…h5 16.De5 Nepomáhá ani oka-

mžité 16.fxe4 hxg4 17.exd5 Vxh3 

(17…cxd5 vyhrává pochopitelně 

také.) 18.dxc6 bxc6 a bílý je ztracen. 

16…f6 17.Dg3 hxg4 18.fxg4 Bílý se 

snaží držet magistrálu „H“ uzavře-

nou všemi možnými prostředky, ale 

jeho úpornost nebude bohyní Cais-

sou odměněna. 

18…0–0–0 „Zapojuje do útoku pro-

ti soupeřovu králi i poslední fi gur-

ku,“ jako bych slyšel říkat vynikají-

cího šachového metodika Vratisla-

va Horu, který již v šachovém nebi 

druhým rokem měří své síly v par-

tiích se svými oblíbenými koryfeji. 

19.Kg2 Vh4 20.Vh1 

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7zpp+qvl-sn-'
6-+p+-zp-+&
5+-zPp+-zp-%
4-+-zPp+Ptr$
3+-+-zP-wQP#
2PzP-+-+K+"
1tRNvL-+-+R!
xabcdefghy
20…f5! Správný a dobře propočíta-

ný „otvírák“ na bílou pozici. Obra-

na bílého, které se stoickým kli-

dem přihlíží dámská polovina jeho 

armády, praská ve švech. Zbytek 

partie je již zcela jednoznačný. 

21.De5 Vg8 Ještě rychleji vyhrá-

valo 21…fxg4, když bílý nemů-

že černého jezdce zlikvidovat pro 

22.Dxg7 Df5 23.Jd2 gxh3+ s něko-

lika tahovým matem. 

22.gxf5 Jxf5 23.Vf1 Vf8 24.Sd2 

XABCDEFGHY
8-+k+-tr-+(
7zpp+qvl-+-'
6-+p+-+-+&
5+-zPpwQnzp-%
4-+-zPp+-tr$
3+-+-zP-+P#
2PzP-vL-+K+"
1tRN+-+R+-!
xabcdefghy
24…Jxe3+! Závěrečný akord hez-

ké útočné partie.

25.Sxe3 Dxh3+ 0–1

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



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



22. ŘÍJNA 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 4316

KALENDÁRIUM
17. – 26. 10. 2009 
Kecskeméth (Maďarsko). Caissa IM 

and rating tournament. Uzavřené 

turnaje na deset kol. Tempo hry 2 

hod. na 40 tahů a hodina na dohrání 

partie pro každého hráče. 

Dr Erdélyi Tamás

tel.: +36-30-2713338

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

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

Evropy družstev mužů a žen. Švý-

carský systém na devět kol. Tem-

po hry devadesát minut na čtyřicet 

tahů a třicet minut na dohrání par-

tie s přídavkem 30 s za každý pro-

vedený tah. 

Miroslav Kopanja

tel.: +381 21 420 378

www.eurons2009.com

24. 10. 2009 
Praha. Memoriál Inny a Jiřího 

Veselých v bleskovém šachu. Švý-

carský systém na patnáct kol. Tem-

po hry 2x5 minut na partii. 

Karel Voják

tel.: +420 731 248 593

vojak@vitrcz.com

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

carský systém na devět kol. Tem-

po hry devadesát minut na partii 

s přídavkem třiceti sekund za kaž-

dý provedený tah.

AVE-KONTAKT, s. r. o.

Sukova 1556, 530 02 Pardubice

tel.: 466 535 200

j.mazuch@avekont.cz 

www.czechtour.net/news

25 - 31. 10. 2009 
Bastia (Korsika). Corsica Masters 

2009. Švýcarský systém na devět 

kol. Tempo hry devadesát minut 

na partii s přídavkem třiceti se-

kund za každý provedený tah.

CORSICA CHESS CLUB

2, Rue commandant Lherminnier, 

20200 Bastia 

tel.: +334 95 31 59 15

corsicachessclub@gmail.com

27. 10. 1928

Miroslav Filip  
Svoje jedenaosm-

desáté narozeni-

ny by oslavil jedi-

ný z českých ša-

chistů, který hned 

dvakrát probojoval 

do turnaje kandidá-

tů mistrovství svě-

ta, velmistr Miroslav Filip. Velmistr 

Filip byl úspěšný nejen na poli hráč-

ském, ale patřil k výborným šacho-

vým publicistům, trenérům a úspěch 

slavil také na poli rozhodcovském. 

27. 10. – 8. 11. 2009 
Cordino (Itálie). Mistrovství světa 

seniorů 2009. Švýcarský systém 

na 9 kol.

Rigo Cristina

Via Venezia 3/c, 38062 Arco

tel.: +39.0464.531054

www.arcoworldchess.com

30. 10. 1949
Eva Možná-Hojdarová mistryně 

FIDE a mezinárodní mistryně v kore-

spondenčím šachu. Medailistka z pře-

borů Československa v letech 1972 

a 1978. Československo reprezento-

vala na šachové olympiádě 1972, kde 

získala nejlepší individuální výsledek 

na třetí šachovnici.

30. 10. 1957
Padesáté druhé narozeniny osla-

ví slovenský a dříve také českoslo-

venský reprezentant, autor několika 

šachových publikací a šachový novi-

nář, velmistr Lubomír Ftáčnik. Vel-

mistr Ftáčnik obsadil druhé místo 

na Mistrovství světa juniorů v roční-

ku 1976/77 a čtyřikrát zvítězil v pře-

boru Československa v letech 1981, 

1982, 1983 a 1985. 

30. 10. 1882
Ve stejný den, jako Lubomír Ftáč-

nik, ale o sedmdesát pět let dříve se 

v Praze narodil trojnásobný český 

přeborník z let 1905, 1909 a 1911, 

jeden z nejlepších českých šachistů 

všech dob, velmistr Oldřich Duras.

31. 10. 1892

Alexandr Alechin 
Před sto sedmnác-

ti lety se v tehdy 

ruské Moskvě na-

rodil čtvrtý mistr 

světa v šachu a je-

den z nejgeniál-

nějších šachových 

mozků, které zro-

dila planeta Země, Alexandr Ale-

xandrovič Alechin.

2. 11. 1950
V jugoslávském Titovo Uzice se před 

devětapadesáti lety narodil jeden 

z nejlepších jugoslávských šachistů 

a jeden z mála nesovětských špičko-

vých světových hráčů sedmdesátých 

a osmdesátých let dvacátého století, 

velmistr Lubomir Ljubojevič.

3. 11. 1978

Sergej Movsesjan 
Třicet jedna let 

oslaví současný 

nejlepší sloven-

ský šachista a člen 

elitního klubu 

sdružujícího hrá-

če s ratingem nad 

2700 bodů, vel-

mistr Sergej Movsesjan.
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