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„Bleskovky jsou přece jenom více 

show pro diváky a odreagování pro 

samotné hráče,“ říkal po skončení 

světového šampionátu v této atrak-

tivní disciplíně „bramborový“ me-

dailista, ruský velmistr a exmis-

tr světa Vladimir Kramnik. Špičko-

ví šachisté odložili téměř do jedno-

ho saka a kravaty a jali se bojovat 

o titul světového bleskového šampi-

ona ve sportovních tričkách, či ob-

čejných svetrech. Na jejich výkon to 

však vliv nemělo a my, šachoví fa-

noušci, jsme se u svižných partiích 

plných zvratů dobře bavili.

Pokračování na straně 7

SOVĚTSKÝ SVAZ 
BY NYNÍ ROZDRTIL KAŽDÉHO

Vladimir Kramnik 
„Srovnávat výsled-

ky bývalého celku 

Sovětského svazu 

a dnešního Rus-

ka jednoduše není 

správné,“ říká při 

hodnocení mis-

trovství Evropy 

družstev ruský lídr Vladimir Kram-

nik s tím, že největšími současný-

mi konkurenty Rusů jsou právě cel-

ky Arménie, Ázerbájdžánu a Ukra-

jiny, jejichž vedoucí hráči by kdy-

si hráli právě za Sovětský svaz. „Po-

kud by se v současnosti postavil ce-

lek bývalého Sovětského svazu, ne-

měli bychom konkurenci a vyhráli 

bychom všechno a vyhráli bychom 

to lehce,“ konstatuje exmistr světa. 

Ale ani za současných podmínek 

není podle velmistra Kramnika žád-

ných pochybností o tom, že jsou Ru-

sové jak podle jejich ratingu, tak pod-

le jejich síly naprostá šachová špička. 

„Někdy nám prostě chybí štěstí. Uka-

zujeme stále svoji vysokou úroveň, 

ale chtěli bychom více než jen to.“

CARLSEN SI JEŠTĚ NEZVYKL PRACOVAT

Magnus Carlsen 
„To, že je zahájení 

pro hru na té nej-

vyšší úrovni veli-

ce důležité, jsem 

chápal už dříve,“ 

konstatuje velmis-

tr Carlsen, ale zá-

roveň dává plné 

absolutorium svému současnému 

trenérovi Garrimu Kasparovovi, 

který mu podle jeho slov až nyní 

ukázal skutečný význam úvodní-

ho stadia hry. 

Pokračování na straně 2
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V BLESKOVÉM ŠACHU

EXHIBIČNÍ TURNAJ V TEPLÁCÍCH

MISTROVSTVÍ SVĚTA MLÁDEŽE

ČEŠI SKONČILI
BEZ MEDAILE

K. Havlíková  
Převahou mla-

dých šachistů 

asijského konti-

nentu a to i bez 

valného přispě-

ní Číny skon-

čilo v Turecku 

letošní indivi-

duální mistrovství světa mláde-

že v šachu. Reprezentanti kon-

tinentu, jemuž podle mnohých 

pozorovatelů patří nejenom ša-

chová, nýbrž také ekonomická 

budoucnost, získali plnou polo-

vinu, tedy osmnáct ze šestatřice-

ti rozdělovaných medailí, z nichž 

bylo šest zlatých, pět stříbrných 

a sedm bronzových. Nejúspěš-

nější zemí byla Indie se šesti me-

dailemi před Íránem a Ruskem. 

Česká výprava si z dějiště koná-

ní turnaje medaili neodváží, ale 

po dobrých výsledcích zejména 

v mladších kategoriích nemusí-

me být s naší omladinou celkově 

nespokojeni.

Turnaj byl prakticky ve všech ka-

tegoriích velice kvalitně obsazen, 

což potvrzuje i český zástupce 

v nejstarší chlapecké kategorii IM 

Jan Krejčí: „Co se týče síly soupe-

řů, byl jsem mile překvapen, ne-

boť byl turnaj silnější než mistrov-

ství Evropy v Itálii. V minulosti to 

nebylo na světovém šampionátu 

mládeže zvykem.“

Pokračování na straně 11 Karpov byl po prvním dni třetí.
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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

„Není mi ještě tolik let, jsem mla-

dý člověk a celkem nedávno jsem 

byl studentem, a proto jsem si ješ-

tě nestačil zvyknout na tvrdou 

práci a to je přesně to, co zaháje-

ní v dnešní době potřebují,“ při-

znává norský mladík, který si jako 

svůj nejbližší cíl prozatím nekla-

de zisk titulu světového šampio-

na. „Co se má stát, to se také sta-

ne. Navíc je velice těžké něco plá-

novat za současné nestability roz-

hodování současného vedení ša-

chové federace,“ říká Magnus 

Carlsen a přiznává, že prozatím 

jsou pro něho stále ještě hodně 

silnými soupeři velmistři Anand 

a Kramnik.

SVĚTOVÝ POHÁR PŘEJE NAŠINCŮM

David Navara a Viktor Láznička postoupili 
do druhého kola.

Oba čeští zástupci v letošním 

ročníku Světového poháru udě-

lali svým fanouškům radost, 

když splnili roli favoritů a po-

stoupili do druhého kola. Vel-

mistr Viktor Láznička (2637) 

přešel po výhře bílými figurami 

a bezproblémové remíze černý-

mi v kole druhém přes řeckou 

jedničku Ioannise Papaioanna 

(2628) a ve druhém kole jej čeká 

těžký soupeř v podobě ruského 

velmistra Alexandra Morozevi-

če. David Navara (2707) přešel 

díky vítězství v tie-breaku přes 

Filipínce Darwina Layla (2552) 

a v dalším kole jej čeká Ameri-

čan Alex Shabalov (2606). Neú-

spěchem skončil letošní ročník 

pro slovenskou jedničku velmis-

tra Movsesjana (2718). Ten pod-

lehl v úvodní hře mladému Čí-

ňanovi Yu Yangyi (2527) a ani 

bílé figury v partii číslo dvě ten-

to nezdar nedokázaly nahra-

dit. Vyřazení velmistra Mov-

sesjana bylo jediným velkým 

překvapením úvodního kola tur-

naje, jehož průběh lze sledovat 

na jeho oficiálních stránkách 

cup2009.fide.com.

NA DRÁZE ŠACHY FRČÍ
Čeští železničáři jsou mezi svý-

mi zahraničními kolegy s přehle-

dem nejlepšími šachisty. Doká-

zal to turnaj čtyřech zemí, který 

19. a 20. listopadu hostily za pat-

ronace Odborového svazu želez-

ničářů České Budějovice. Ve tří-

kolovém turnaji naši šachisté po-

stupně porazili celky železničá-

řů z Anglie (6,5:0,5), Švýcarska 

(4:3) a Rakouska (6:1). Druhou 

příčku za suverénními vítězi ob-

sadili Angličané, bronz si domů 

odvezli Švýcaři a černý Petr v po-

době bramborové medaile zbyl 

na Rakušany.

JAN BERNÁŠEK ZVÍTĚZIL V BRNĚ

Jan Bernášek  
Mezinárodní mis-

tr Jan Bernášek 

(2495) se stal ví-

tězem víkendové-

ho turnaje v ra-

pid šachu pořá-

dané oddílem Lo-

komotiva Brno. 

Mezi pětatřiceti zúčastněnými ša-

chisty získal v devítikolovém tur-

naji osm a půl bodu. Na druhé-

ho FM Martina Šklíbu (2276) zís-

kal náskok poloviny bodu a tře-

tí v pořadí, brněnský Ladislav Ur-

banec (2283) měl na vítěze ztrá-

tu plných dvou bodů. Kompletní 

výsledky turnaje jsou k dispozici 

na chess-results.com.

JOZEF MICHENKA 
HODOVAL V PIEŠŤANECH
Mezinárodní mistr Jozef Michen-

ka (2375) zvítězil v sedmikolo-

vém turnaji Open CK Pressburg 

pořádaném od 11. do 22. listopa-

du v Piešťanech. Na svých sou-

peřích v průběhu turnaje vybojo-

val šest bodů a druhého a třetího 

hráče tabulky, Miroslava Klemana 

(2238) a Martina Bezúcha (2196), 

předstihl o půl bodu. Kompletní 

výsledky turnaje jsou k dispozici 

na chess-results.com.

http://chess-results.com/tnr27527.aspx?lan=1
http://chess-results.com/tnr27011.aspx?lan=1


28. 11. – 5. 12. 2009
Mariánské Lázně

hotel Cristal Palace

pořádá o.s.  Pražská šachová společnost  www.praguechess.cz

šachový zápas krásných nadějí 

CZECH COAL CHESS MATCH

proti zkušeným legendám

Humpy Koneru
Kateřina Lahno
Anna Muzyčuk
Jana Jacková

Viktor Korčnoj
Jan Timman
Robert Hübner
Vlastimil Hort

Humpy Koneru
Kateřina Lahno
Anna Muzyčuk
Jana Jacková

Viktor Korčnoj
Jan Timman
Robert Hübner
Vlastimil Hort
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Dvaačtyřicet hráčů z osmi zemí 

světa, mezi nimiž nechyběly ani 

Malta či Japonsko. To byl další 

z turnajů série Czech Tour hraný 

již potřetí pod názvem Open Jižní 

Čechy v českokrumlovském hote-

lu Vltava. 

Roli favorita splnil do puntíku rus-

ký mezinárodní mistr Alexej Gor-

batov (2350), který suverénně zví-

tězil, když před sebe v průběhu ce-

lého turnaje prakticky nikoho ne-

pustil a díky zisku osmi bodů z de-

víti partií měl na cílové pásce na své 

nejbližší pronásledovatele náskok 

celého jednoho a půl bodu. Nej-

lepším českým hráčem byl děčín-

ský Václav Valeš (2174) a do desít-

ky nejlepších se podařilo prosa-

dit i nejlepšímu českokrumlovské-

mu účastníkovi Pavlu Karlíčkovi 

(2053), pro něhož bylo šesté mís-

to jistě příjemným úspěchem. Je-

dinou partií, ve které byl pozděj-

ší vítěz v celém průběhu devítiko-

lových bojů ohrožen, byl duel sed-

mého kola proti Polákovi Pavlu Sza-

blowskému.

PAVEL SZABLOWSKI (2217) 
– ALEXEJ GORBATOV (2350) 
Caro-Kanno obrana [B12]

Český Krumlov 2009

1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Jc3 b5 

5.a3 Bílý má i jiné možnosti jak 

pokračovat ve hře. Může zkusit 

třeba 5.exd5 b4 6.Jb1 cxd5 7.a3 

Jf6 8.axb4 Sxb4+ 9.c3 podle par-

tie Timofejev, A (2637) - Bare-

jev, J (2653), Serpuchov 2007, 

nebo 5.Sd3 b4 6.Ja4 Jd7 7.c4 bxc3 

8.Jxc3 Sd6 9.Jge2 Je7 10.Se3 a5 

11.Vc1 Amin, B (2562) - Malachat-

ko, V (2610), Manama 2009.

5…a5 I černý má jiné možnos-

ti, jak se v neobvyklé variantě za-

chovat, než je tah v partii. Zkou-

šelo se třeba 5…Jf6 6.e5 Jfd7 7.f4 

a5 8.Jf3 b4 9.axb4 Sxb4 10.Sd3 

c5 s podobnou pozici jako vznik-

la v partii – Belov, V. (2579) – Ba-

rejev, J. (2647), Serpuchov 2008 

– a vyskytlo se také 5…b4 s dal-

ším 6.axb4 Sxb4 7.Sd2 Jf6 8.e5 

Jfd7 9.f4 0–0 10.Jf3 c5 11.Sd3 g6 

Claesen, J. (2253) – Fontaine, R. 

(2449), Brusel 2000.

6.Se3 Jf6 7.e5 Jfd7 8.f4 b4 9.axb4 

Sxb4 10.Jf3 Jb6? Asi bych se při-

mluvil spíše za přímočařejší 10…

c5!? 11.Se2 (11.Sb5 Sa6) 11…Jc6 

(11…Sa6 12.0–0 Sxe2 13.Jxe2) 

12.0–0 0–0.

11.Sd3 Sa6 12.0–0 Sxd3 13.Dxd3 

Černý nemá za nedostatek prosto-

ru žádnou protihru a bude odká-

zán pouze na obranu. Ta nebude 

jednoduchá i proto, že není úpl-

ně jasné, kam by měl složit hla-

vu černý král. Královské křídlo 

a centrum může být po prosaze-

ní tématického postupu pěšce „f“ 

poměrně nebezpečným útulkem 

a ani dámské křídlo nevypadá pří-

liš sexy. 

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7+-+-+pzpp'
6-snp+p+-+&
5zp-+pzP-+-%
4-vl-zP-zP-+$
3+-sNQvLN+-#
2-zPP+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
13…g6 14.Je2 Dc8 15.g4 Na oka-

mžité 15.f5 s myšlenkou po 15…

gxf5 16.Jf4 skočit bílou jízdou 

na h5 a následně f6 může černý re-

agovat 16…J8d7.

15…h5 16.h3 Možná zbyteč-

ně pomalé. Přednost si zaslouži-

lo razantní 16.f5! s tím, že na 16…

hxg4 bílý reaguje 17.fxe6 gxf3 

18.exf7+ s hrozbou dobrání na g6 

OPEN JIŽNÍ ČECHY 2009

GORBATOV SE PROHNAL 
ČESKÝM KRUMLOVEM JAKO URAGÁN

Druhý v pořadí ukrajinský mistr Vorobjov.

Vítězný Gorbatov s pohárem
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a následnou exekucí černého krá-

le. Černý by neměl příliš možnos-

tí, jak čelit tlaku bílých fi gur, pro-

tože jeho skladiště na dámském 

křídle nebude mít čas k vývinu. 

Po 18…Kf8 19.Vxf3 Dg4+ 20.Vg3 

Dh5 21.Vg2 J8d7 22.Jf4 stojí černý 

na prohru.

16…Da6 17.Dd1 Nabízená výměna 

dam rozhodně není při narůstají-

cím tlaku a prostorové převaze pro 

bílého ničím zajímavá.

17…Se7 18.f5 hxg4 19.hxg4 gxf5 

20.gxf5 

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7+-+-vlp+-'
6qsnp+p+-+&
5zp-+pzPP+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-vLN+-#
2-zPP+N+-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
20…exf5 Za obětovaného pěšce 

má bílý pochopitelně lepší vývin 

a možnost rozvinutí iniciativy 

proti nejisté pozici černého krá-

le. To by mělo stačit přinejmen-

ším na hodnocení „s kompenzací 

za obětovaný materiál.“

21.Jg3 Jc4 22.Sc1 c5 23.b3 Dg6 

Černý jezdec nemůže z časových 

důvodů zvolit žádný z normál-

ních ústupů. Například po 23…

Jb6 24.Jxf5 Vg8+ 25.Kf2 Jc6 

26.Vg1 nepomůže úprk na dám-

ské křídlo 26…0–0–0, protože 

po 27.Jxe7+ Jxe7 28.Sg5 Vde8 

29.dxc5 Jd7 30.Sxe7 Vxg1 31.Kxg1 

Vxe7 32.Dxd5 partie končí.

24.Kf2 Dg4?! Snaha o kompli-

kace nakonec černému přine-

se úspěch. 24…Jb6 25.Dd3 Jc6 

26.Jxf5 Jb4 dává černému s do-

končením vývinu také dostateč-

nou protihru.

25.bxc4 f4 

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7+-+-vlp+-'
6-+-+-+-+&
5zp-zppzP-+-%
4-+PzP-zpq+$
3+-+-+NsN-#
2-+P+-mK-+"
1tR-vLQ+R+-!
xabcdefghy
26.Jh1 Černému se podařilo 

za cenu fi gury změnit charakter 

boje a v nebezpečí je teď bílý král 

a to nemusí být pro jeho vůdce 

psychicky zrovna příjemná změ-

na. Objektivně je bílá pozice asi 

vyhraná, ale chce to ještě dobré 

nervy a přesnost v propočtu.

26…Vh3? Lepší bylo zahrát 26…

Jc6 Například po 27.Vg1 Sh4+ 

28.Kf1 Dh3+ 29.Ke2 bude muset 

bílý ještě překonat určité těžkosti 

třeba po 29…dxc4 30.d5 0–0–0.

27.Ke2? Oplácí chybu chybou. 

Po 27.cxd5+- ztrácí jezdec b8 mož-

nost rychlého zapojení do honu 

na bílého krále a to by bylo pro vý-

sledek partie rozhodující. Po 27…

cxd4 (27…Sh4+ 28.Ke2 Dg2+ 

29.Kd3+-) 28.Ke1 Sb4+ 29.Sd2 Ja6 

30.De2 černému dojdou strašící 

tahy a materiální převaha bílého se 

musí časem projevit.

27…Jc6 Černý kůň je opět na scé-

ně a to není pro bílého krále dob-

rá zpráva.

28.Sb2? 28.Ke1 Se snahou o nor-

malizaci pozice bílého krále bylo 

asi lepším řešením.

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+-+-vlp+-'
6-+n+-+-+&
5zp-zppzP-+-%
4-+PzP-zpq+$
3+-+-+N+r#
2-vLP+K+-+"
1tR-+Q+R+N!
xabcdefghy
28…cxd4!–+ Černý energicky ote-

vírá pozici v centru šachovnice 

a to bude nepochybně správné ře-

šení.

29.Sxd4 dxc4 30.c3 Jxd4+ Oka-

mžitě vyhrávalo 30…Vb8! 31.Va2 

Vxh1 32.Vxh1 Jxd4+ 33.Dxd4 

Dg2+ 34.Df2 Dxh1.

31.Dxd4 Vd8 32.Db6 Nepomáhá 

také 32.Dxc4 Vxh1 33.Vxh1 Dg2+ 

34.Ke1 Dxh1+ 35.Df1 Dh7 třeba 

s hrozbou Vd3 a výhrou partie.

32…Df5 33.Dc6+ Kf8 34.Kf2 Po-

slední a rozhodující chyba. Po 34.

Vg1 ještě není zdaleka všechno jas-

né. 34…Vc8 35.Dd5 Sc5 však dává 

černému všechny důvody uvazo-

vat o výhře. 

34…Sh4+ Vede k rychlému matu, 

a proto se bílý vzdal. 0–1

Konečné pořadí:

1. Gorbatov, Alexej (2350) RUS 8

2. Vorobjov, Jurij (2237) UKR 6,5

3. Valeš, Václav (2173) CZE 6,5

4. Kukla, Petr (2126) CZE 6

5. Šnorek, Michal (2151) CZE 6

6. Karlíček,Pavel (2053) CZE 6

7. Vilia Vincenti, David (2114) MLT 6

8. Hanták, Adam (2161) GER 5,5

9. Szablowski, Pavel (2217) POL  5,5

10. Paldus, Petr (2041) CZE  5,5

Václav Pech

Pohled do hracího sálu
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••   minimální záloha jen 990 Kč na osobu

••   až dvě děti zdarma

••   garance nejnižší ceny na trhu

••    sleva až 15 % na promo pokoje pro nejrychlejší

••    hezký dárek pro děti

••   výjimečné služby pro zvýšení kvality dovolené, 

včetně ITQ Kodexu

Platnost nabídky do 15. 1. 2010. 

1. on-line prodej  •  www.fischer.cz  •  800 12 10 10

Myslete na léto. 
Pořiďte si letní dovolenou výhodně již teď!

Dárek
ke každému odletu v srpnu*

*N
ab

íd
ka

 p
la

tí 
je

n 
do

 v
yč

er
pá

ní
 z

ás
ob

.



26. LISTOPADU 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 48 7

Pozornost soustředěnou na hvězd-

né trio ve složení Viši Anand, Mag-

nus Carlsen, Vladimir Kramnik 

na sebe strhl i další účastník tur-

naje vtrhnuvší do arény silou huri-

kánu. Tím byl dvanáctý mistr svě-

ta Anatolij Karpov, který sice ješ-

tě nedávno v blesku drtivě prohrál 

zápas se svým odvěkým rivalem 

Garri Kasparovem, ale listopadová 

Moskva byla zcela jiná. Po prvním 

dnu se zařadil na třetí místo hned 

za vedoucího Ananda a Carlse-

na, když si ke svému opasku mohl 

připnout skalpy Vugara Gašimo-

va, Šachrijara Mamedjarova, Bori-

se Gelfanda, a dokonce i Magnu-

se Carlsena! V dalších dnech se již 

forma bývalého světového šampi-

ona pomalu vytrácela, ale i koneč-

ná šestnáctá příčka je pro Anato-

lije rozhodně dobrým výsledkem.

Od druhého dne bylo jasné, že se 

souboj o titul světového blicaře 

číslo jedna odehraje mezi velmis-

try Carlsenem a Anandem. „Carl-

sen porazil každého, kdo mu při-

šel pod ruce,“ říká ruský komen-

tátor turnaje Vladimir Barský a do-

dává: „Pozice získával Magnus 

různé, ale to nemělo na výsledky 

jeho partií žádný vliv.“ V sále se 

podle Barského vyprávění říkalo, 

že Magnus nehraje příliš korekt-

ně a pokouší se občas vrátit tahy, 

a tak byl k jeho partiím postaven 

jako pozorovatel rozhodčí Anatolij 

Bychovskij. Ten ale nenašel na hře 

mladého Nora žádné chyby od-

porující pravidlům. „A tak zůsta-

lo u toho, že si diváci povídali, že 

má ten Carlsen štěstí.“ Vyústění 

souboje o první místo se tak odlo-

žilo až do posledního dne na vzá-

jemnou partii velmistrů Ananda 

a Carlsena. Norský šachista měl 

v tu chvíli již dvouapůlbodový ná-

skok, a pokud chtěl úřadující mistr 

světa pomýšlet na jeho dostižení, 

musel partii vyhrát.

VIŠI ANAND (2788) 
– MAGNUS CARLSEN (2801) 
Dámský gambit [D35]

MS v bleskovém šachu, 

Moskva 2009

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Se7 4.cxd5 

exd5 5.Sf4 Jf6 6.e3 Sf5 7.h3 c6 

8.Jf3 Jbd7 9.g4 Se4 10.Sg2 0–0 

11.0–0 Ve8 12.Jxe4 Jxe4 13.Jd2 

Jxd2 14.Dxd2 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpp+nvlpzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vLP+$
3+-+-zP-+P#
2PzP-wQ-zPL+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
14…Jf8 Na šachovnici vznikla 

dobře známá karlovarská struktu-

ra a mistr světa se rozhoduje zté-

ci hradby černého pomocí minorit-

ního útoku bílých pěšců na dám-

ském křídle. Zde však bude jeho 

úkol přece jenom o něco těžší. 

Oslabení královského křídla bude 

nahrávat protihře černého vedené 

proti králi.

15.b4 Jg6 16.Sg3 Sd6 17.Sxd6 

Dxd6 18.Vab1 a6 19.a4 Jh4 20.b5 

axb5 21.axb5 Dg6 22.bxc6 bxc6 

23.Vfc1 h5 24.Dc2 Snaha o reduk-

ci útočného potenciálu se nesetká 

s pochopením černého. 

24…Dg5 25.Dxc6?! Riskantní ře-

šení, jenomže… Anand musí partii 

vyhrát, a tak mu prakticky nic jiné-

ho než jít do rizika nezbývá. 25.f4 

De7 26.Vb3 hxg4 27.hxg4 Vab8 

28.Vcb1 vedlo k rovné hře.

25…Jxg2 26.Kxg2 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+Q+-+-+&
5+-+p+-wqp%
4-+-zP-+P+$
3+-+-zP-+P#
2-+-+-zPK+"
1+RtR-+-+-!
xabcdefghy
26…hxg4 Pozice s těžkými fi gura-

mi bývají nebezpečnější zpravidla 

pro tu stranu, jejíž král stojí hůře, 

a na počtu pěšců přitom obvyk-

le příliš nezáleží. I zde je to podob-

né. Mistr světa sice dobyl soupeřo-

va pěšce, ale hlavní děj zápletky se 

bude odehrávat kolem bílého krále.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V BLESKOVÉM ŠACHU

EXHIBIČNÍ TURNAJ V TEPLÁCÍCH
pokračování ze strany 1

Nový mistr světa v bleskovém šachu
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27.h4 Df5 Po vzetí 27…Dxh4 by 

následovalo 28.Vh1 a po 28…Dg5 

29.Vb5 Ved8 30.Dc2 by se mohl 

v jistých problémech ocitnout 

i Carlsenův král.

28.Dd6? Hrubka, která mohla roz-

hodnout okamžitě.

28…Df3+? Vyhrávalo hezké 28…

Vxe3!, když nelze 29.fxe3 pro 

několikatahový mat (29…Va2+ 

30.Kh1 Df3+).

29.Kg1 Va2 30.Vf1 30.Df4 Dxf4 

31.exf4 Ve4 vypadá také docela 

beznadějně.

30…Vxe3! Nyní se už ovšem Carl-

sen nemýlí a provede s bílým krá-

lem rychlý proces.

31.Dd8+ Kh7 32.Dg5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzpk'
6-+-+-+-+&
5+-+p+-wQ-%
4-+-zP-+pzP$
3+-+-trq+-#
2r+-+-zP-+"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
32…g3 Vyhrává kromě jiného také 

32…Ve6, ale přece jenom se jed-

ná o blicku, a tak i ti nejlepší šachis-

té nejsou proti nepřesnostem zcela 

imunní.

33.Dxe3 33.Dxg3 Dxg3+ 34.fxg3 

Vxg3+ 35.Kh1 Vh3+ 36.Kg1 Vxh4 je 

také zcela jasné. 33…gxf2+ 34.Dxf2 

Vxf2? 34…Dg4+ je nepochybně pro 

obě strany bezbolestnější.

35.Vxf2 Dg4+ 36.Vg2 Dxd4+ 37.Kh1 

De4 38.Vf1 f5 39.Kg1 d4 40.Vgf2 d3 

41.h5 Dg4+ 42.Vg2 Dd4+ 43.Kh1 

d2 44.Vgg1 f4 45.Kg2 De3 46.Vh1 

Dg3# 0–1

Druhé místo Višiho Ananda bylo 

ovšem vybojováno se značným ná-

skokem a to i když z partií bylo pa-

trné, že se indický reprezentant 

v Moskvě nepotkal se svoji nejlepší 

formou. Na druhé straně i z nepříliš 

povedených pozic se mu dařilo pře-

hrávat věhlasné soupeře, jako napří-

klad Rusa Petra Svidlera.

Ač po první dnu vedl, skončil druhý.

VIŠI ANAND (2788) 
– PETR SVIDLER (2754) 
Sicilská obrana [B42]

MS v bleskovém šachu, 

Moskva 2009

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

a6 5.Sd3 Sc5 6.Jb3 Sa7 7.De2 Jc6 

8.Se3 d6 9.J1d2 Jf6 10.0–0–0 Vel-

mistr Anand již tuto variantu jednou 

v Moskvě hrál. Před dvěma lety zvo-

lil proti Vasilijovi Ivančukovi nejpr-

ve postup 10.f4 a teprve po 10…0–0 

11.Sxa7 Vxa7 12.g4 b5 odvedl svého 

krále do „bezpečí“ dámského křídla. 

Z vítězství v partii se však po třiceti 

sedmi tazích radoval ukrajinský ša-

chista, viz Anand, V. (2801) – Ivan-

čuk, .V (2787), Moskva 2007.

10…Sxe3 11.Dxe3 Dc7 12.f4 0–0 

Vzniklá pozice s opačnými rošá-

dami je pro diváky zpravidla velice 

vděčným jevem, a když se k tomu 

navíc připočte kvapíkové tempo 

bleskového šachu, dá se předpoklá-

dat, že o zábavu nebude nouze.

13.Vhg1 e5 14.f5 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pwq-+pzpp'
6p+nzp-sn-+&
5+-+-zpP+-%
4-+-+P+-+$
3+N+LwQ-+-#
2PzPPsN-+PzP"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy

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
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14…a5! Postup krajního pěšáka dává 

bílému na srozuměnou, že věci zde 

rozhodně nebudou nijak lehké. Cí-

lem je pochopitelně nepříliš vhodně 

postavený bílý jezdec na b3.

15.a3 a4 16.Ja1 Ošklivé místo pro fi -

guru. Velmistr Anand se musí smí-

řit s tím, že zatoulaného jezdce bude 

muset při svých aktivitách na králov-

ském křídle defi nitivně oželet a v roz-

hodujících okamžicích by mohl mít 

v akci o jednoho klíčového bojovní-

ka méně.

16…d5? Hezky a v bleskovce tak sil-

ně vypadající tah není objektivně nej-

lepším pokračováním. Černý si měl 

protiúder v centru schovat na horší 

časy a pokračovat bez zpoždění v ná-

stupu na dámském křídle prostřed-

nictvím 16…b5!. Po 17.g4 b4 18.g5 

Jh5 stojí černý citelně lépe.

17.g4! d4 Teď už 17…b5 nestíhá, pro-

tože po 18.g5 může mít problémy 

černý pěšec na d5. Velmistr Svidler 

by měl po ruce pouze 18…d4, nicmé-

ně po 19.Dh3 Jd7 20.Vg4 se už převa-

ha černého zcela vytratila.

18.Dh3 Bílý připravuje stejný plán 

nástupu na královském křídle, jak 

byl naznačen v předchozí poznámce.

18…Jd7 19.g5 Ja5?! Za pokus asi stá-

lo 19…Jc5!? s myšlenkou na 20.Vg4 

zahrát 20…Jxd3+ 21.Dxd3 b5!? s ne-

jasnou hrou.

20.Vg4 Jc5 21.Kb1 f6 22.gxf6 Vxf6 

23.Vdg1 g6 Černého nemůže 

od útoku úřadujícího šampiona spa-

sit ani 23…Vf7. Mohlo by následo-

vat například 24.Jf3 Jxd3 25.Jg5 Jf2 

26.Dxh7+ Kf8 27.Dh8+ Ke7 28.Jxf7 

Jxg4 29.Dxg7+- a je zřejmé, že to čer-

ný král už nerozchodí.

24.Dh4 Dg7 25.Jf3 Vd6 26.fxg6 

Sxg4 27.gxh7+ Kh8 28.Vxg4 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+p+-+-wqP'
6-+-tr-+-+&
5sn-sn-zp-+-%
4p+-zpP+RwQ$
3zP-+L+N+-#
2-zPP+-+-zP"
1sNK+-+-+-!
xabcdefghy

28…Df6? Hrubá chyba, nesoucí bí-

lému rychlé a sladké ovoce v podo-

bě zisku celého bodu. Pro udržení 

ve hře bylo nutné pokračovat 28…

Vg6! 29.Vxg6 Dxg6 30.Jxe5 Dxh7 

s horší, ale zejména v blicce hratel-

nou pozicí.

29.Dg3+- Vf8 30.Jxe5 30.Se2! Tak 

praví Fritz!

30…Jxd3 31.cxd3 1–0

O třetí místo pak bojovali Sergej Karja-

kin a Vladimir Kramnik, když úspěch 

nakonec sklidil prvně jmenovaný. 

„Mám bleskovky rád, a když jsem 

čerstvý, tak je nehraji špatně,“ říká 

Kramnik. „Letos mě ale stál hlavní 

turnaj skutečně mnoho sil. Měl jsem 

hodně těžkých partií a je otázka, jak 

se s tím dokážu vyrovnat,“ řekl Vla-

dimir před zahájením turnaje a při-

znal, že při vší úctě ke všem vynikají-

cím blicařům, kteří se v Moskvě sešli, 

byl hlavním cílem jeho snažení roz-

hodně Memoriál Michaila Tala.

Z favoritů turnaje se tentokrát vůbec 

nedařilo mistru světa v bleskovém 

šachu z roku 2007, velmistru Ivan-

čukovi. Série prohraných partií, ně-

kolik výher a následně opět prohry. 

Patnácté místo rozhodně není pro 

ukrajinského génia uspokojivé, ale 

i tak předvedl hned několik hezkých 

partií, z nichž jednu na závěr našeho 

článku přinášíme.

VASILIJ IVANČUK (2739) 
– ALEXANDRA KOSTENJUKOVÁ 
(2517) 
Vídeňská hra [C25]

MS v bleskovém šachu, 

Moskva 2009

1.e4 e5 2.Jc3 Jc6 3.f4 Vídeňskou 

použil velmistr Ivančuk v průběhu 

turnaje hned několikrát a na pozi-

ce získané ze zahájení si rozhodně 

nemohl stěžovat. Tak tomu bylo 

i v partii s ruskou mistryní světa, 

kterou v nepříliš hojně používa-

ném zahájení zcela přehrál.

3…exf4 4.Jf3 Sb4 5.Jd5 Se7 6.d4 

d6 7.Sxf4 Jf6 8.Sd3 Jxd5 9.exd5 

Jb4 10.Sc4 Sf5 11.0–0 0–0 12.c3 Ja6 

13.Db3 Vb8 14.Vae1 b5 15.Sxb5 c6 

16.dxc6 Jc7 17.c4 a6 18.De3 Ve8

S DÁMAMI FLIRTUJTE 
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT 
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů 
a milovníků šachů a života 

Nejlepší český šachista David Navara

Krásná mistryně Soňa Pertlová

Velmistři Marek Vokáč a Robert Cvek

Ředitel Dopravních staveb Brno 

Vlastimil Chládek 

Mezinárodní mistři 

David Kaňovský a Vojtěch Plát

Spisovatel Vítězslav Houška

na webu 
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz
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Jednomu z předchozích mistrů světa se ne-
dařilo.  

19.Sa4 Vxb2 20.Da3 Vb8 21.d5 Bílá 

pozice je jasně vyhraná, o čemž 

svědčí nejenom drobná materiální 

převaha. Životu nebezpeční jsou ze-

jména bílí pěšci, které se velmistryni 

Kostenjukové podařilo prozatím za-

blokovat. Vasilij Ivančuk však nachá-

zí efektní a zároveň efektivní cestu 

k rozražení černé centrální blokády.

21…a5 

XABCDEFGHY
8-tr-wqr+k+(
7+-sn-vlpzpp'
6-+Pzp-+-+&
5zp-+P+l+-%
4L+P+-vL-+$
3wQ-+-+N+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

22.Vxe7! Likvidace černopol-

ného střelce hrajícího hlavní 

obrannou roli při udržení situa-

ce v centru láme rychle poslední 

známky odporu.

22…Vxe7 23.Dxd6 De8 24.Dc5 

Vc8 25.h3 V principu není důvod 

nezahrát okamžitě 25.d6, ale ukra-

jinský šachista ví, že rozběhnout 

svoji lavinu v centru může vlastně 

kdykoli, a raději se nejprve věnuje 

předejití možné protihry své sou-

peřky.

25…Sd3 26.Vf2 Opět vyhrává bez 

větších problémů postup 26.d6, 

například 26…Je6 27.Da3 Sxf1 

28.d7 s rozhodující výhodou bí-

lého. 

26…Ve4 27.Jd2 Ve1+ 28.Kh2 Ja6 

29.Dd4 29.Dxa5 Vh1+ 30.Kxh1 

De1+ 31.Kh2 Dxf2 32.Sg3+-.

29…Sg6 

XABCDEFGHY
8-+r+q+k+(
7+-+-+pzpp'
6n+P+-+l+&
5zp-+P+-+-%
4L+PwQ-vL-+$
3+-+-+-+P#
2P+-sN-tRPmK"
1+-+-tr-+-!
xabcdefghy

30.d6 Konečně je připraveno vše 

podle Ivančukových představ 

a bílí pěšci se, podporovaní výbor-

ně umístěnými a sehranými fi gu-

rami, s drtivou silou začínají pohy-

bovat vpřed.

30…De6 31.d7 Vf8 32.d8D 1–0

Konečné pořadí:
1. Carlsen, Magnus NOR (2801) 31

2. Anand, Viši IND (2788) 28

3. Karjakin, Sergej UKR (2723) 25

4. Kramnik, Vladimir RUS (2772) 24,5

5. Griščuk, Alexandr RUS (2736) 23,5

6. Ponomarjov, Ruslan UKR (2739) 23,5

7. Svidler, Petr RUS (2754) 23,5

8. Lékó, Peter HUN (2752) 22

9. Mamedjarov, Šachrijar AZE (2719) 22

10. Morozevič, Alexandr RUS (2750) 21,5

11. Gašimov, Vugar AZE (2758) 21,5

12. Aronjan, Levon ARM (2786) 21

13. Dominguez, Lenier Perez CUB (2719) 20

14. Barejev, Jevgenij RUS (2634) 20

15. Ivančuk, Vasilij UKR (2739) 19,5

16. Karpov, Anatolij RUS (2619) 19

17. Gelfand, Boris ISR (2758) 18,5

18. Jakovenko, Dmitrij RUS (2736) 17,5

19. Polgárová, Judita HUN (2680) 17

20. Tkačijev, Vladislav FRA (2642) 16

21. Naiditsch, Arkadij GER (2689) 15

22. Kostenjuková, Alexandra RUS (2517) 12,5

Václav Pech

Na turnaji Alexandra Kostenjuková porazila 
i Carlsena s Anandem. 
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„Nad výsledky letošního mistrov-

ství světa mládeže zrovna nemů-

žeme jásat, přeci jen chybí umís-

tění v první desítce, ale na druhé 

straně to žádný propadák není,“ 

hodnotí výsledky české repre-

zentace generální sekretář Šacho-

vého svazu České republiky Petr 

Herejk. Loňské čtvrté místo Kate-

řiny Němcové se letos neočeká-

valo. „V úvahu ale musíme vzít, 

že se o čelní pozice dlouho pra-

lo hned několik našich hráčů. Na-

příklad Honza Krejčí hrál tři kola 

před koncem na první a Karolína 

Olšarová v předposledním kole 

na druhé desce. Oběma sice závěr 

nevyšel, ale oba dokázali, že pat-

ří ve svých kategoriích mezi širší 

světovou špičku.“ Při srovnání vý-

sledků posledních světových šam-

pionátů a porovnání umístění čes-

kých šachistů v prvních třech de-

sítkách byl podle Petra Herejka le-

tošní turnaj se šesti hráči umístě-

nými do třicátého místa dokonce 

druhým nejúspěšnějším.

„Se svým výsledkem jsem byl spo-

kojený do osmého kola, bohužel 

závěr turnaje mi nevyšel dle mých 

představ, a proto nemohu být 

s celkovým výsledkem spokojen,“ 

hodnotí svůj výkon litovelský 

mladík a za kritickou situaci pro 

vývoj turnaje pak považuje par-

tii devátého kola hranou proti vel-

mistru Salgadovi. „Neodhadl jsem 

jeho zahájení a následně jsem se 

dostal do velkých problémů a par-

tii jsem nezvládl,“ říká a přidává 

další moment hned z následují-

cího kola: „I v desátém kole jsem 

se maximálně snažil zvítězit, ale 

ve vyrovnané pozici jsem se v ča-

sové tísni dopustil chyby, kterou 

soupeř GM Ter-Sahakyan nekom-

promisně potrestal.“ Přes vlast-

ní nespokojenost si však Jan Krej-

čí cení nabytých zkušeností, kte-

ré by rád uplatnil v dalším roční-

ku turnaje. „Vzhledem k tomu, že 

na rozdíl od svých hlavních sou-

peřů mohu věkovou kategorii 

do 18. let hrát i příští rok, doufám, 

že se mi splní můj velký sen – zís-

kat na mistrovství světa nebo Ev-

ropy mládeže pro Českou republi-

ku některou z medailí.“

Tradičně lépe než český výběr do-

padlo sousední Polsko. Tři stříbr-

né a jedna bronzová medaile roz-

hodně potěší a zůstává jenom 

otázkou, co je u nás jinak než 

u našich severních sousedů. Po-

kud vyloučíme lepší genetickou 

výbavu k šachu, zbývá pravděpo-

dobně hlavně jiný systém práce 

s mladými šachisty. Přesto ale ne-

lze naše působení v Turecku od-

soudit. Na lepší časy se nám blýs-

ká zejména v mladších kategori-

ích, což potvrzuje i Petr Herejk. 

„Určitě nejpříjemnější překvape-

ní byli desetiletí,“ hodnotí výbor-

né dvanácté místo Matyáše Marka 

MISTROVSTVÍ SVĚTA MLÁDEŽE

ČEŠI SKONČILI BEZ MEDAILE
pokračování ze strany 1

Vydařene slavnostní zahájení.

Michaela Hatašová reprezentovala v kate-
gorii D12. Nela Pýchová před začátkem 1. kola.
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v nabité kategorii do 10 let svazo-

vý generální sekretář. „Pozitivní 

je, že se prosazovala obě děvčata 

do deseti let, Jitka Jánská a Nela 

Pýchová,“ dodává a kvituje náš 

návrat na silnější pozice v těch-

to kategoriích. Dobrý výkon před-

vedli ve svých kategoriích také 

Jan Krejčí a Karolína Olšarová. 

Oba se v průběhu turnaje pohy-

bovali v okolí medailových pozic 

a o lepší umístění je připravila až 

závěrečná kola. Lépe určitě chtěla 

dopadnout i Kristýna Havlíková.

Byl na turnaji někdo, kdo svým 

výkonem zklamal? „O zklamá-

ní se asi nedá hovořit u nikoho, 

ale více se čekalo od Jardy Bure-

še v šestnáctkách, Tomáše Pavel-

ka ve dvanáctkách a od čtrnác-

tek s výjimkou Tadeáše Kriebela,“ 

hodnotí Petr Herejk. Připomíná 

však, že konkurence v těchto ka-

tegoriích byla opravdu velká.

Hlavním negativem letošního roč-

níku tedy bude zřejmě nulový pří-

nos jeho výsledků do kreditem ne-

přetékající svazové pokladny. „Sa-

mozřejmě z hlediska svazové po-

kladny a ovlivnění výše dotace 

z ministerstva mládeže potřeboval 

svaz výsledek do šestnáctého mís-

ta v obou kategoriích do osmnácti 

let, což se letos nepodařilo.“ S vý-

konem mládeže ale převládá spoko-

jenost: „Zvláště když se podíváme 

na startovní listiny všech kategorií 

a téměř neuvěřitelné ratingy i mezi 

těmi nejmladšími hráči.“

Dívky do 18 let:
1. Giryaová, Olga RUS (2340) 8,5

2. Tsatsalašviliová, Keti GEO (2288) 8,5

3. Ozturková, Kubra TUR (2177) 8

12. Motyčáková, Mária SVK (2038) 6,5

22. Havlíková, Kristýna CZE (2185) 6

Chlapci do 18 let:
1. Matlakov, Maxim RUS (2575) 9

2. Salgado Polez, Ivan ESP (2562) 8,5

3. Piorun, Kacper POL (2475) 8

21. Krejčí, Jan CZE (2458) 6,5

41. Mazur, Štefan SVK (2360) 6

Dívky do 16 let:
1. Coriová, Deysi PER (2374)

2. Arabidzeová, Meri GEO (2254)

3. Paikidzeová, Nazi GEO (2257) 8

16. Olšarová, Karolína CZE (2192) 7

33. Edésová, Zsófi a SVK (1959) 6

49. Kántorová, Réka SVK (1931) 5

Chlapci do 16 let:
1. Sethuraman, S IND (2447) 9

2. Vidit, Santosh Gujrathi IND (2459) 9

3. Lagarde, Maxime FRA (2393) 8

20. Petenyi, Tamas SVK (2273) 7

37. Straka, Jozef SVK (2248) 6,5

50. Bureš, Jaroslav CZE (2300) 6

Dívky do 14 let:
1. Efrominská, Marsel ISR (2150) 9

2. Lachová, Aleksandra POL (2158) 9

3. Saranyaová, J IND (2146) 8,5

54. Zavadilová, Karolína CZE (1752) 5,5

97. Halamová, Maria SVK 3

Chlapci do 14 let:
1. Cori, Jorge PER (2462) 9

2. Dragun, Kamil POL (2284) 8,5

3. Sai. Krishna IND (2225) 8,5

31. Kriebel, Tadeáš CZE (2173) 6,5

83. Rubeš, Jan CZE (2047) 5

86. Bujnošek, Tomáš CZE (1932) 5

93. Hájek, Lukáš SVK (1753) 5

120. Petráš, Marián SVK (1756) 4

Dívky do 12 let:
1. Chademalšariehová, S. IRI (2018) 10

2. Sťjažkinová, Anna RUS (2018) 9,5

3. Gorjačkinová, Alexandra RUS (1971) 8,5

89. Hatašová, Michaela CZE (1546) 4

Chlapci do 12 let:
1. Cheby, Bobby AUS (2202) 9

2. Duda, Jan-Krzystof POL (2079) 8,5

3. Wang, Richard CAN (2044) 8,5

48. Pavelek, Tomáš CZE (1962) 6

Dívky do 10 let:
1. Mammadzadová, Gunay AZE (1732) 10,5

2. Ivana, Maria Furtado IND (1859) 8,5

3. Hojjatová, Aydan H. AZE (1846) 8,5

16. Jánská, Jitka CZE 7

19. Gažíková, Veronika SVK (1750) 6,5

25. Pýchová, Nela CZE 6,5

Chlapci do 10 let:
1. Bai, Jinshi CHN 9

2. Karthikeyvan, Murali IND (1969) 9

3. Zhang, Han Yu CHN 9

12. Marek, Matyáš CZE (1805) 7,5

37. Haring, Viktor SVK (1884) 6,5

Dívky do 8 let:
1. Chu, Ruotong CHN 9,5

2. Palakolluová, Samritha USA 8,5

3. Li, Yunshan CHN 8,5

50. Ucekajová, Veronika SVK 5

Chlapci do 8 let:
1. Gholami, Aryan IRI (1950) 9

2. Vasudeva, Tanuj USA 8,5

3. Tabatabaei, M. Amin IRI (1678) 8,5

15. Gažík, Viktor SVK 7,5

71. Chlebek, Jan CZE 5,5

75. Pecháč, Jerguš SVK 5

Václav Pech

Turečtí pořadatelé se s ubytováním vytáhli.

Ve volném dni zavítali účastníci k mořské-
mu pobřeží.
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KALENDÁRIUM
20. 11. – 15. 12. 2009
Chanty-Mansijsk (Rusko). Další 

ročník Světového poháru v šachu 

s účastí dvou českých velmistrů 

Davida Navary a Viktora Lázničky.

www.fi de.com

21. – 30. 11. 2009 
Kecskemét (Maďarsko). Caissa IM 

+ rating Tournament. Uzavřené 

turnaje s možností získat normu 

mezinárodního mistra.

Dr. Tamás Erdelyi

Tel.: +36-76-481685

postmaster@caissa.t-online.hu

www.caissachessbooks.com

27. 11. 1942 
Před sedmašedesáti lety se naro-

dil československý reprezentant, 

úspěšný olympionik a držitel něko-

lika medailí z nedávných světových 

a evropských přeborů šachových 

veteránů, autor výborných šacho-

vých knih a trenér Vlastimil Jansa.

28. 11. – 5.12. 2009 

Jana Jacková  
Mariánské Lázně. 

Czech Coal Chess 

Match 2009 alias 

Sněženky a Mach-

ři II. Druhý ročník 

zápasu mezi legen-

dami světového ša-

chu a vybranými 

světovými šachistkami. Diváci se 

mohou těšit z účasti Viktora Korčné-

ho, Jana Timmana, Vlastimila Hor-

ta, Roberta Hubnera a Humpy Ko-

neruové, Anny Muzyčukové, Kate-

ryny Lahnové a Jany Jackové. Spe-

ciálním hostem zápasu bude desátý 

mistr světa Boris Spasskij.

Pavel Matocha

Tel.: 603 861 533

pavel.matocha@gmail.com

www.praguechess.com

5. 12. 2009 
Praha – Smíchov. Mikulášská ša-

chová nadílka. Pro mládež naroze-

nou 1. 1. 1993 a mladší. Švýcarský 

systém na 7 kol, tempo 2x 25 min.

Čermák Josef

Tel.: 257 319 507

JaVe9@seznam.cz

sksmichov.wz.cz

5. 12. 1979

R. Kasimdžanov 
Před třiceti lety se 

narodil současný 

reprezentant Uz-

bekistánu, mistr 

světa FIDE a vítěz 

turnaje v Wijk aan 

Zee z roku 1998, 

velmistr Rustam 

Kasimdžanov.

5. 12. 2009
Praha – Kobylisy. 19. ročník mlá-

dežnického turnaje v rapid šachu 

Kobyliský Šiml. Švýcarský systém 

na 7 kol, tempo 2x 15 min.

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz

www.sachkobylisy.com

5. – 12. 12. 2009 
Plzeň. OPEN Plzeň 2009. Otevře-

ný ratingový turnaj se zápočtem 

na FIDE a LOK ČR. Švýcarský sys-

tém na 9 kol, tempo 2x 90 min. 

+ 30 s / tah

AVE-KONTAKT, s. r. o.

Tel.: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

5. 12. 2009 
Přibyslav. O pohár starosty měs-

ta Přibyslav. Švýcarský systém 

na 9 kol, tempo 2x 25 min.

Václav Paulík

vaclav.paulik@tiscali.cz

www.kssv.cz/http://www.kssv.cz

Přibyslav. MČR juniorek a polofi -

nále MČR juniorů 2009.

Václav Paulík

vaclav.paulik@tiscali.cz

www.kssv.cz

9. 12. 1987 
V Hirakatě poblíž japonské Osaky se 

narodil americký velmistr, člen elit-

ního klubu 2700+ a skvělý hráč bles-

kového šachu Hikaru Nakamura.

10. 12. 1979
V Bratislavě zemřel českosloven-

ský reprezentant, trojnásobný me-

dailista z přeborů Českosloven-

ska a přímý potomek linie slavné-

ho maďarského skladatele Ference 

Liszta, mezinárodní mistr Maxmi-

lián Ujtelky.

11. 12. 1969

Viši anand  
Čtyřicáté naroze-

niny oslaví aktuál-

ní mistr světa v ša-

chu, juniorský 

mistr světa z roku 

1987, rodák z in-

dického Madrasu, 

velmistr Višvanát-

han Anand.

12. 12.2009 
Loučná (Kouty nad Desnou). O lo-

sinského kapra. Další ze série tur-

najů Grand Prix České republiky 

v rapid šachu. Švýcarský systém 

na 9 kol, tempo 2x 20 min.

Petr Viktorin

Tel.: 602 546 452

viktorin@ceramtec.cz 

13. 12. 2009 
Praha – Kobylisy. Kobyliský rapid. 

Švýcarský systém na 6 kol, tempo 

2x 20 min.

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz 
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