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Přední světové šachistky po-

razily celek šachových legend 

o jediný bod. V mariánskolá-

zeňském hotelu Cristal Pala-

ce tak vrátily mužům porážku 

z minulého roku. Lídrem Sně-

ženek byla Humpy Koneruo-

vá, světová dvojka pocházející 

z Indie, která získala ze všech 

účastníků nejlepší individuál-

ní výsledek. Pokořit ji poněkud 

překvapivě dokázal až v po-

slední partii Viktor Korčnoj. 

Ten překvapil už v úvodu, ten-

tokrát nemile, když podlehl ra-

tingově nejslabší Sněžence, do-

mácí Janě Jackové. 

Pokračování na straně 9

KASPAROV SE PUSTIL DO REALIT

Garri Kasparov  
Šachový král Gar-

ri Kasparov začal 

podle listu New 

York Times uplat-

ňovat své strate-

gické dovednosti 

na těžce zkouše-

ném trhu americ-

kých realit. „Minulý týden koupil 

Kasparov, který má ofi ciální byd-

liště v Moskvě, společně se svou 

ženou Darjou dům stojící na ad-

rese 205 West 76th Street, off 

Amsterdam Avenue, za 3,4 mili-

onu USD,“ píší New York Times 

s tím, že koupený dům má pro 

své hosty k dispozici tři ložnice 

a celkovou plochu 1 800 čtvereč-

ních stop. 

DEVIANTNÍ ŠACHISTA ZATČEN
Jeden z nejhledanějších americ-

kých sexuálních deviantů, pětapa-

desátiletý Michael Snyder, byl o ví-

kendu zadržen v Belize. Skrýval 

na jedné z tamějších základních 

škol, kde působil jako učitel šachu. 

Snyder byl v srpnu propuštěn z vě-

zení, kde pykal za dva sexuální de-

likty a byl mu uložen desetiletý do-

hled. Po propuštění z vezení však 

zmizel a byl objeven až po odvysí-

lání oblíbeného televizního pořa-

du „America's Most Wanted“.
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SNĚŽENKY A MACHŘI - CZECH COAL CHESS MATCH 2009

ZVONEČEK PRO KORČNÉHO, 
KORUNKA PRO KONERUOVOU

VELMISTRYNĚ JACKOVÁ KONČÍ

SBOHEM A ŠÁTEČEK

Jana Jacková  
Nejlepší česká 

šachistka Jana 

Jacková během 

zápasu Sněžen-

ky a Machři šo-

kovala prohlá-

šením, že tím-

to turnajem za-

nechává profesionálního šachu. 

Splní již jen své závazky v brněn-

ském extraligovém klubu, pak ša-

chovou dráhu ukončí. Nepojede 

ani na šachovou olympiádu, ani 

na další reprezentační akce.

„Chci normálně pracovat. Ráda 

bych se zdokonalila v umění ko-

munikace s lidmi. Nové prostře-

dí by mělo prověřit můj charak-

ter a dát mi nové podněty k dal-

šímu osobnostnímu růstu. Vím, 

že mě vyšší síla vede jiným smě-

rem a odchod nebudu nikdy po-

važovat za chybu. Určitě zjis-

tím, že práce přináší jiné staros-

ti, ale právě na tom se mám na-

učit to, co se mám naučit,“ řek-

la velmistryně Jacková novobor-

skému serveru. 

Důvody pro skončení její kariéry 

jsou mimošachové. Ostatně sama 

prohlásila, že v současnosti hraje 

svoje nejlepší šachy v životě. 

Radikální změnu ve svém životě 

podtrhla ještě dalšími kroky. Pře-

stala pít alkohol, stala se vegeta-

riánkou a jak řekla v rozhovo-

ru pro Lidové noviny, rozešla se 

s přítelem. Věří však, že Boží zá-

sahy je dají zase dohromady. Humpy Koneruová s trofejí pro nejúspěšnějšího 
účastníka turnaje. Autorem sochy je Luděk Vondra.
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KRAMNIK, NEBO CARLSEN?

Vladimir Kramnik  Magnus Carlsen

To je ústřední otázka, na níž by 

měl dát odpověď první ročník me-

zinárodního superturnaje, jehož 

dějištěm je Londýn. Sedmikolo-

vého turnaje se kromě již zmíně-

ných velmistrů Magnuse Carlse-

na (2801) a Vladimira Kramni-

ka (2772) zúčastní Američan Hi-

karu Nakamura (2715), domá-

cí velmistři Nigel Short (2707) 

a Michael Adams (2698), Čí-

ňan Ni Hua (2665) a dva Brito-

vé Luke McShane (2615) a David 

Howell (2597). Bližší informace 

na www.londonchessclassic.com

ODSTARTOVAL PLZEŇSKÝ FIDE OPEN
Osm hráčů ze čtyřiceti sedmi zú-

častněných se může po druhém 

kole pyšnit stoprocentním bodo-

vým ziskem. To je shrnutí startu 

prvního ročníku turnaje hraného 

v Plzni. Díky pomocnému hodno-

cení se na prvních třech příčkách 

usadila trojice ve složení IM Sebas-

tian Plischki (2347), Miroslav Pa-

lek (2233) a Rafal Gunajew (2225). 

Kompletní výsledky a průběh tur-

naje je možné sledovat na adrese 

chess-results.com nebo na ofi ciální 

stránce turnaje: www.czechtour.net

 

PŘIBYL USPĚL MEZI SENIORY

Josef Přiby  
Mezinárodní mistr 

Josef Přibyl se stal 

vítězem dvanác-

tého ročníku tra-

dičního seniorské-

ho turnaje hrané-

ho v německém 

lázeňském městě 

Bad Griesbach. Mezi devětačtyřiceti 

účastníky z pěti evropských zemí zís-

kal v sedmikolovém klání šest bodů. 

Druhý v pořadí, Nor Gunnar Johns-

sen, měl půlbodovou ztrátu. Třetí 

příčku a bronzovou medaili si domů 

do Rakouska odvezl Felix Winiwater.

MITLENER RAPID
Nejlepším šachy hrajícím Soko-

lem se v Mladé Boleslavi stal Da-

vid Vichnar (2229) z domácího 

Sokola Mladá Boleslav. Stačilo 

mu k tomu druhé místo v tradič-

ním turnaji Mitlener Cup, hraném 

v sobotu 5. prosince jako Přebor 

České obce sokolské. V devítiko-

lovém turnaji bojovalo šedesát 

jedna šachistů. První místo obsa-

dil IM Sergej Vesselovskij (2354) 

z Jäkl Karviná, který v devíti ko-

lech získal sedm a půl bodu. Bron-

zovou příčku bral Martin Postu-

pa (2000) z Lysé nad Labem. Nej-

mladším účastníkem byl čtrnácti-

letý Marek Papay, nejstarším hrá-

čem se stal jednasedmdesátiletý 

Vlastimil Bouček, jemuž v koneč-

ném pořadí patřilo výborné de-

sáté místo. Kompletní výsledky 

k dispozici na chess-results.com 

 

PŘIBYSLAVSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL
Jiří Goth (2128) z Caissy Třebíč vy-

hrál víkendový turnaj v rapid ša-

chu pořádaný v rámci Přibyslav-

ského šachového festivalu. K ví-

tězství stačilo třebíčskému šachis-

tovi získat v devíti turnajových ko-

lech sedm bodů. Druhé místo pat-

řilo za šest a půl bodu Jiřímu Ba-

jerovi (1880) z Gambitu Jihlava, 

horší pomocné hodnocení odsou-

dilo ke třetímu místu Radka Was-

serbauera (2061) z Rakovníka. 

Kompletní konečné výsledky tur-

naje jsou k nahlédnutí na adrese 

chess-results.com 

BLESKOVÝ TURNAJ „U PÁSKŮ” 
Zahraničního vítěze měl pro-

sincový turnaj v bleskovém ša-

chu, hraný v brněnské restaura-

ci U Pásků. Po třiadvaceti kolech 

se díky zisku dvaceti a půl bodu 

z prvenství radoval Slavomír Sre-

maňák z Prešova. Na druhého 

v pořadí Milana Smištíka z Tře-

bíče měl náskok jednoho bodu. 

Třetí místo si mezi dvaceti čtyřmi 

účastníky turnaje vybojoval Jan 

Uhmann z Hustopečí za osmnáct 

a půl bodu. Kompletní výsledky 

turnaje jsou k dispozici na adrese 

www.sachovespravy.eu 

BLOGY NA WWW.PRAGUECHESS.CZ

ŠEDINY VELMISTRA 
NAVARY

Vítězslav Houška a Boris Spasskij si 
měli co říct.  

Hned pět bloggerů bylo na kon-

ci listopadu a začátku prosince 

aktivních a na stránkách Praž-

ské šachové společnosti nabíd-

lo čtenářům své texty. Už jsme 

si zvykli, že David Navara blo-

guje s neotřelým humorem. 

Tentokrát nabízí úvahu nad še-

divými vlasy kapitána ženské 

reprezentace. Spisovatel Ví-

tězslav Houška, jehož blog je 

mezi čtenáři velmi oblíben, 

dává k dobru půvabnou histor-

ku o Opočenském, který své-

rázně zasáhl do partie Rosen-

blatt-Forintos. David Kaňovský 

dopsal čtvrtý díl svého turec-

kého putování, ze kterého na-

bízí kromě slova také zajímavé 

fotografi e. Vlastimil Chládek 

přispěl nešachovým textem, 

píše o brněnském náměstí Svo-

body, na kterém jeho fi rma re-

konstruovala tramvajové tra-

tě. Soňa Pertlová rekapituluje 

vystoupení naší ženské repre-

zentace na mistrovství Evro-

py. V příjemném a čtivém tex-

tu dává nahlédnout do zákulisí 

evropského klání.

A těsně před uzávěrkou čís-

la zveřejnil Vítězslav Houš-

ka nový text, ve kterém líčí 

své lázeňské setkání s Bori-

sem Spasským. Tématem je-

jich hovoru byl i Karel Opo-

čenský. Pokud chcete znát roz-

díl mezi Borisem Spasským 

a sparťanským fotbalistou „Ká-

ďou“, přečtěte si Houškův blog 

na www.blog.praguechess.cz.

ttp://chess-results.com/tnr27851.aspx?lan=1
http://www.czechtour.net/pilsen-open/
http://chess-results.com/tnr27684.aspx?lan=1
http://chess-results.com/tnr27959.aspx?lan=1
http://www.sachovespravy.eu/upasku12_09.doc
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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*
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Prvním fi nalistou třetího ročníku 

Světového poháru je Boris Gel-

fand. Rozhodla o tom jeho pře-

svědčivá semifi nálová výhra pro-

ti ambicióznímu Ukrajinci Serge-

ji Karjakinovi, kterého izraelský 

šachista přehrál v obou partiích 

hraném klasickým tempem.

„Je to poprvé, co se mi podařilo 

probojovat se v turnaji hraným 

tímto systémem až do fi nále,“ 

řekl po vítězném souboji s Karja-

kinem velmistr Gelfand, které-

ho překvapilo, že se jeho zápas 

s ukrajinským velmistrem rozhodl 

v normální hrací době. „Moje cesta 

do semifi nále nebyla rozhodně po-

seta růžemi,“ konstatuje nejlepší 

izraelský šachista, jehož na turna-

ji provází nový sekundant – jeho 

krajan velmistr Rodshtein. „V kaž-

dém kole jsem měl stále těžší sou-

peře a poslední tři kola jsem musel 

vždy rozhodovat v tie-breaku. Je 

ale zbytečné se nyní věnovat bilan-

cování. Musím se připravit na roz-

hodující boj.“

Gelfandovým soupeřem ve fi nálo-

vém zápase bude jeden z dvojice 

Ruslan Ponomarjov (UKR), Vladi-

mir Malachov (RUS). Jejich zápas 

je po dvou partiích nerozhodný. 

„S Ponomarjovem jsem sehrál více 

partií a naše skóre je tuším vyrovna-

né, zatímco proti Malachovovi jsem 

hrál pouze jednou a tu partii jsem 

vyhrál,“ vzpomíná na svá střetnutí 

s potenciálními fi nálovými soupeři 

Boris Gelfand. „O nějakém příjem-

nějším soupeři spekulovat nechci. 

Ať vyhraje ten nejlepší.“

Český zástupce v posledních ko-

lech turnaje, velmistr Láznička, 

podlehl ve čtvrtém kole Ázerbáj-

džánci Šachrijaru Mamedjarovo-

vi. Po návratu svou sibiřskou ana-

bázi krátce zhodnotil: „Zklamá-

ním by pro mě bylo pouze vypad-

nutí v úvodním kole turnaje. Spo-

kojený bych samozřejmě měl být, 

ovšem po vypadnutí jsem cítil velké 

zklamání, jelikož čtvrté kolo nemu-

selo být konečné.“ V Mariánských 

Lázních jsme v průběhu turnaje 

spekulovali, nakolik je velmistr Ma-

medjarov pro našeho velmistra pří-

jemným či nepříjemným soupe-

řem. Vlastimil Hort věřil v převahu 

Viktorovy solidnosti nad Mamedja-

rovovým uměním mlžit a „šejdit“. 

Sám velmistr Láznička však podob-

né problémy zjevně neřešil. 

„Nepřemýšlel jsem nad tím, kdo je 

příjemnější či nepříjemnější, na to 

nebyl čas.“ Zabývat se touto otáz-

kou nechce ani zpětně: „Byly by to 

ryzí spekulace.“ S herním systé-

mem náš hráč potíže neměl, neva-

dil mu ani tie-break. „Daný systém 

je optimální pro určení jednoho či 

více kvalifi kantů pro kandidátský 

turnaj,“ říká. Soudí však, že by 

podobný systém neměl rozhodo-

vat o titulu mistra světa. V zápase 

proti Bologanovi jsem opravdu se-

hrál svůj první tie-break na takové 

úrovni. Je třeba ale říct, že se na to 

dá během chvilky zvyknout.“  Ze 

své úspěšné cesty turnajovým pa-

voukem vybral Viktor Láznička 

pro čtenáře Šachového týdeníku 

jednu ze dvou klasických partií ze 

zápasu s moldavským velmistrem 

Bologanem.

VIKTOR LÁZNIČKA (2637) 
– VIKTOR BOLOGAN (2692) 
Katalánská hra [E06]

Chanty-Mansijsk 2009

Komentuje GM Viktor Láznička

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Jf3 Se7 

5.Sg2 0–0 6.0–0 dxc4 7.Dc2 a6 

8.a4 Sd7 9.Vd1 Sc6 10.Jc3 

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7+pzp-vlpzpp'
6p+l+psn-+&
5+-+-+-+-%
4P+pzP-+-+$
3+-sN-+NzP-#
2-zPQ+PzPLzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy

10…Sb4 Za nejlepší pokračování 

je považováno braní 10…Sxf3, což 

ostatně velmistr Bologan zvolil 

v následných partiích tie-breaku. 

11.Sg5 Sxc3 12.Sxf6 Jinak by černý 

dobral později na f6 koněm a udr-

žel by kontrolu nad polem e4. 

12…Dxf6 13.bxc3 Jd7 14.Da2 Sd5 

Černý ani po jiných tazích neudr-

ží pěšce c4 a bílý si uchová pozič-

ní převahu. Například na jezdcové 

14…Jb6 15.a5 Jd5 (silnější není 

ani 15…Ja4 16.Vac1 (16.Vdc1 b5 

17.axb6 Jxb6 18.Je5 s nejasnou 

hrou) 16…b5 17.axb6 cxb6 (17…

Jxb6 18.Jd2 Sxg2 19.Kxg2 e5) 18.Je5 

Sxg2 19.Kxg2 b5 20.Jd7 s malou vý-

hodou na straně bílého) 16.Vdc1 

Sb5 (po 16…b5 následuje 17.Je5 Sb7 

18.Jd7 a bílý stojí opět o něco lépe.) 

17.e4 Je7 18.e5 (k malé výhodě bílé-

ho vede také 18.Je5 c5 19.Jxc4 cxd4 

20.e5 Dg6 21.cxd4) 18…Dg6 19.Jd2 

c5 20.dxc5. Zcela špatné by naopak 

bylo 14…b5 pro 15.Je5 a bílý by se 

mohl radovat z vyhrané pozice. 

15.Jd2 Sxg2 16.Kxg2 c5 17.Jxc4 

Ze zahájení vyšel bílý s malým, ale 

SVĚTOVÝ POHÁR V CHANTY-MANSIJSKU

LÁZNIČKA NA SIBIŘI SOUPEŘŮM ZATÁPĚL

GM Boris Gelfand
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nezanedbatelným plusem a před 

černým stojí nelehký úkol.

17…Vfd8 

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+p+n+pzpp'
6p+-+pwq-+&
5+-zp-+-+-%
4P+NzP-+-+$
3+-zP-+-zP-#
2Q+-+PzPKzP"
1tR-+R+-+-!
xabcdefghy

18.a5 Fixuje slabé černé pěšce 

dámského křídla. 

18…h5 19.h4 Pokračování 19.Vab1 

h4 20.Vxb7 h3+ 21.Kg1 cxd4 

22.cxd4 Jc5 by černému dalo urči-

té taktické možnosti. 

19…cxd4 20.cxd4 Jf8 21.e3 g5 

Velmistr Bologan hledá šance pro-

ti oslabenému bílému králi. Vy-

čkávání by černému nic pěkného 

neslibovalo. Například po 21…

Vac8 22.Jb6 Vc6 23.Vac1je bílý stá-

le o něco lepší. 

22.hxg5 Dxg5 23.Je5 Vd5 24.Db1?! 

Po dlouhém zamyšlení se mi nepo-

dařilo nalézt správnou cestu. Mno-

ho tahů jednou fi gurou je nevhod-

né nejen v zahájení. Správné bylo 

24.f4! Oprávněnost tohoto postupu 

ilustruje následující varianta 24…

Dg7 (24…Df5 25.Db1±) 25.Vh1 

f6 26.Vxh5 fxe5 27.Vg5 Jg6 28.f5 

a bílý stojí citelně lépe. 

24…Vb5 25.De4 Jg6 Jediný dobrý 

tah. Prohrávalo 25…f6 pro 26.Jc4 

Dg4 27.Dxg4+ hxg4 28.Jd6 Vb2 

29.Vdb1+-. 

26.Vdb1 Možná jsem mohl vy-

zkoušet 26.Jxg6 Dxg6 27.Dxg6+ 

fxg6 28.Vdc1 Vf8 29.Va2 s udrže-

ním malé převahy. 

26…Vxb1 K nevýhodě by mého 

soupeře přivedlo 26…Jxe5. Bílý 

by pak pokračoval 27.Vxb5 axb5 

28.dxe5 De7 29.Df3. 

27.Vxb1 Jxe5 28.dxe5 Vd8 

29.Vxb7 Vd5 30.Da4 Vd8 31.De4 

Vd5 32.Da4 Na 32.Db4 má čer-

ný argument v podobě braní 32… 

Dxe5 33.Vb8+ Kh7s nejasnou hrou. 

Zdálo se, že 32.Vb8+ Kg7 33.Db4 

by mělo vést k výhře, ale černý se 

po 33…Dxe5 34.Df8+ Kg6 35.Dg8+ 

Dg7 stále ještě drží. A konečně 

i po 32.Df3 Df5 33.Dxf5 exf5 je blíz-

kost remízy stále více než aktuální. 

32…Vd8 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+R+-+p+-'
6p+-+p+-+&
5zP-+-zP-wqp%
4Q+-+-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

33.Va7 Ani zde nemá bílý ni-

jak zvláštní výběr. Rovná pozi-

ce by na něho čekala po 33.Df4 

Dxf4 34.exf4 Vd5 35.Kh3 Vxa5 

36.Kh4 Va2 37.Kxh5 Vxf2 a ani 

po 33.Vd7 Vxd7 (slabší je ovšem 

33…Vb8 34.De4 Vb5 35.Da8+ Kg7 

36.De8 (36.Dxa6 Dxe5=) 36…Df5 

37.Vd8, protože černý by se mohl 

dostat po 37…Dh7 38.Df8+ Kg6 

39.f4 Dg7 40.De7do vážných pro-

blémů.) 34.Dxd7 Dxe5 35.Dc8+ 

Kg7 36.Dxa6 De4+ a aktivita čer-

né dámy zřejmě postačuje k remí-

ze 37.Kg1 h4 38.Db6 (pozor, pozici 

vznikající po 38.De2 h3 39.f3 De5 

40.Kh2 Dxa5 41.Kxh3 je velice slo-

žité vyhrát.) 38…e5 s rovnou hrou. 

33…Dxe5 34.Vxa6 Dd5+ 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+p+-'
6R+-+p+-+&
5zP-+q+-+p%
4Q+-+-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

35.Kh2 Ani po 35.e4 De5 (možné 

je také 35…Dg5 s nejasnou hrou) 

36.Va7 (Lepší není ani 36.Dc2 

h4 37.gxh4 Kh7s nejasnou hrou) 

36…Kg7 37.Dc2 Vd4 38.f3 (38.a6 

Vxe4=) 38…h4 39.gxh4 Df4 s ne-

jasnou hrou by bílý ničeho reálné-

ho nedosáhl. Svoji šanci promrhal 

již dříve. 

35…Df3 36.Df4 Dxf4 37.exf4 Vd2 

38.Kg2 Va2 Věžová koncovka je 

již zcela remízová. 

39.Va8+ Kg7 40.a6 Va3 41.Kh3 

Va2 42.Kh4 Vxf2 43.Kxh5 Vf3 

44.Kh4 Va3 45.Kh3 Kf6 46.Kg2 

Kf5 47.Kh3 

½:½

Václav Pech

GM Viktor Láznička GM Viktor Bologan
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Druhé dvojkolo Extraligy přines-

lo hned několik překvapivých 

výsledků a logicky také pohyby 

v její tabulce. Překvapení na úkor 

favorita soutěže připravili hráči 

ze severu Moravy, zdatně si i na-

dále vedl nováček z Polabin. Sto-

procentní výkon podali novobor-

ští šachisté.

„Byl to takový nejistý víkend,“ hod-

notí vystoupení novoborského 

družstva v prodlouženém extra-

ligovém víkendu velmistr Marek 

Vokáč. Přestože měl loňský vice-

mistr papírově slabší soupeře, roz-

hodně nebral jeho kapitán utkání 

na lehkou váhu.„S takovými zápa-

sy míváme občas problémy a mů-

žeme být opravdu spokojeni s tím, 

že jsme získali plný počet bodů.“ 

Nejtěžším soupeřem novoborských 

byl nejen podle výsledku Zlín, če-

muž nasvědčuje i nejtěsnější mož-

ný výsledek. „Bod ztratil Marek Vo-

káč, na jedničce sahal Zbyněk Hrá-

ček po celém bodu, ale partie na-

konec skončila remízou. Štěstí se 

k nám přidalo na osmé šachovni-

ci, když Lukáš Klíma doslova oto-

čil běh své partie,“ komentuje prů-

běh napínavého zápasu Petr Bo-

leslav. Jeho slova potvrzuje zlín-

ský soupeř, velmistr Tomáš Polák. 

„Propásli jsme jedinečnou šanci bo-

dovat na horké novoborské půdě.“ 

Také z jeho pohledu se zápas lámal 

na poslední, osmé šachovnici. „Cy-

ril Ponížil stál již brzy po zahájení 

úplně na výhru, zvolil přechod 

do koncovky ‚jen‘ se dvěma pěšci 

navíc, ale pak bohužel přehlédl tri-

viální obrat a nedokázal partii ani 

zremizovat. Což nakonec rozhod-

lo zápas.“ Zlínu se podařilo elimi-

novat sílu novoborských bílých fi -

gur. „Z několika lepších pozic (Hrá-

ček, Markoš, Vokáč) se jim podaři-

lo vydolovat pouze 50 procent – re-

mízu, výhru a nevynucenou pro-

hru.“ Mnohem jednodušší bylo pro 

Zlín nedělní utkání, ve kterém po-

razili Turnov. „Bylo to zaslouže-

né a poměrně bezpečné vítězství. 

Po výhře Jury Lipky jsme byli stále 

ve vedení, v časovkách následova-

ly plné bodové zisky Honzy Sosny 

a Petera Michalíka. Domácím se po-

dařilo pouze zkorigovat,“ komentu-

je druhý víkendový duel Zlína vel-

mistr Polák. 

Nedělní zápas Nového Boru s Br-

nem, které postrádalo Janu Jacko-

vou, byl již mnohem jednodušší 

a výsledek mohl být podle Petra Bo-

leslava ještě výraznější. „K výhrám 

Jiřího Štočka, Petra Háby a Mar-

ka Vokáče se dle vývoje partie měli 

připojit i Ján Markoš a Robert Cvek. 

Svou velkou výhodu ale bohužel 

neuplatnili. Pro nás příznivý vývoj 

měl také pondělní duel v Turnově. 

Po dvou remízách černými vyhrál 

rychle Jan Markoš, což nás v dal-

ším průběhu uklidnilo.“ 

Na rozdíl od novoborských jsou 

s uplynulým víkendem o poznání 

méně spokojeni hráči mistrovské 

Mahrly, které musí mrzet zejména 

sobotní porážka s Frýdkem-Míst-

kem. Ta je poslala na prozatím-

ní páté místo. „Frýdek-Místek dis-

ponuje silným družstvem, které 

může překvapit kohokoliv z favori-

tů,“ říká lídr pražské sestavy David 

Navara. Přiznává, že výhra soupeře 

ze severní Moravy byla zasloužená. 

„Při pohledu na partie je také vidět, 

že si někteří naši hráči vybrali slab-

ší chvilku, což je v jedenáctikolové 

soutěži prakticky nevyhnutelné.“ 

Jako spravedlivou vidí porážku své-

ho celku i jeho kapitán, velmistr 

Ján Plachetka. „Frýdek-Místek vy-

hrál zaslouženě, protože dokázal 

využít našich chyb. Nebezpečné-

ho soupeře jsme v žádném přípa-

dě nepodcenili, naopak hráči byli 

dobře připraveni a zápas se dlou-

ho vyvíjel podle stanovené strate-

gie, která vyplývala z naší průboj-

né sestavy na lichých šachovnicích, 

kde jsme měli bílé kameny. Očeká-

val jsem, že z těchto čtyř partií by-

chom mohli alespoň dvě vyhrát, 

takže černými jsme volili spíš so-

lidní hru bez velkého rizika. Jinými 

slovy jsme věřili, že pokud černý-

mi uhrajeme 2:2, máme velké šan-

ce zápas vyhrát.“ Zápas se podle 

EXTRALIGA

NOVOBORSKÝ DO ČELA, MAHRLA ZTRATILA

3. kolo
ŠK Mahrla Praha 3,5:4,5 BŠŠ Frýdek-Místek

TJ Bohemians Praha 2:6 TŽ Třinec

2222 ŠK Polabiny 4,5:3,5 A64 VALOZ Grygov

SAGINA Pardubice 5,5:2,5 ŠK Geofi n Ostrava

1. Novoborský ŠK 4,5:3,5 ŠK SK Zlín

ŠK Zikuda Turnov 5,5:2,5 ŠK Duras BVK Brno

4. kolo
ŠK SK Zlín 5:3 ŠK Zikuda Turnov

ŠK Duras BVK Brno 3:5 1. Novoborský ŠK

A64 VALOZ Grygov 3,5:4,5 SAGINA Pardubice

ŠK Geofi n Ostrava 5:3 2222 ŠK Polabiny

BŠŠ Frýdek-Místek 6:2 TJ Bohemians Praha

TŽ Třinec 2:6 ŠK Mahrla Praha

Pořadí po 4. kole
1. 1. Novoborský ŠK 10 20,5 13

2. SAGINA Pardubice 10 18,5 11

3. ŠK Geofi n Ostrava 9 20 12

4. 2222 ŠK Polabiny 9 17,5 8

5. ŠK Mahrla Praha 7 19 14

6. BŠŠ Frýdek-Místek 7 17 10

7. ŠK Zikuda Turnov 6 15,5 8

8. ŠK SK Zlín 6 15,5 6

9. TŽ Třinec 3 15 9

10. A64 Grygov 3 14,5 6

11. ŠK DURAS BVK Brno 0 10,5 4

12. TJ Bohemians Praha 0 8,5 2

Petr Boleslav
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Jána Plachetky zlomil ve čtvrté ho-

dině hry. „Tam jsme v krátkém ča-

sovém sledu prohráli hned tři par-

tie. Na třetí šachovnici měl Tomáš 

Oral za pěšce mohutnou kompen-

zaci a oprávněně nepřijal nabídku 

remízy, ale už asi od 25. tahu zápa-

sil s časovou tísní, ve které nenašel 

správnou nit a z nadějné pozice na-

konec zbyly trosky. To byl největ-

ší škrt přes rozpočet. Když k tomu 

přidal chybu Jírovský, který byl už 

z nejhoršího venku, a Orság si dob-

rovolně narušil obranu, neštěstí 

bylo na světě.“

Ani zápas proti Třinci, nehledě 

na jeho jasný výsledek, nebyl pro 

Mahrlu zpočátku jednoduchou zá-

ležitostí. Po první prohře ale při-

šla série šesti výher. Ján Plachetka 

ocenil přístup svých hráčů. „Náš 

nedělní výkon si skutečně zaslou-

ží ocenění a jsem rád, že jsme pro-

kázali takovou morální sílu. Po ne-

šťastné sobotní prohře nekleslo 

družstvo na duchu, a naopak sehrá-

lo jedno z nejlepších utkání v histo-

rii klubu.“

Bodově úspěšný víkend prožil Da-

vid Navara, když porazil jak velmis-

tra Azarova, tak pro něj tradičně ve-

lice nepříjemného útočníka Ale-

xandra Mištu. Ke svým výkonům 

poznamenal: „V partii proti velmis-

tru Azarovovi jsem soupeře překva-

pil, na což zareagoval odklonem 

od svých oblíbených variant. V při-

bližně vyrovnané pozici potom pří-

liš optimisticky obětoval pěšce, ne-

získal za něj ale dostatečnou pro-

tihru. Převahu materiální a časo-

vou (v jeden moment až 50 minut) 

jsem ale neuplatňoval dobře, takže 

těsně před koncem oboustranné ča-

sové tísně mohl soupeř po výměně 

věží získat dostatečnou protihru. 

Musím uznat, že soupeř hrál tuto 

fázi partie velmi vynalézavě, nako-

nec ale udělal poslední chybu a po-

dařilo se mi zmírnit naši porážku. 

Partie Mišta - Navara byla velmi za-

jímavá. Soupeř je nebezpečný útoč-

ník, už mě v Extralize dvakrát pora-

zil. Také tentokrát obě strany hrály 

na výhru a při opačných rošádách 

byl soupeřův útok velmi nebezpeč-

ný. O výsledku rozhodlo soupeřovo 

záhadné přehlédnutí ve 30. tahu. 

V analýze soupeřův útok vypadal 

celkem nebezpečně.“ 

Spanilou jízdu z úvodního dvoj-

kola prodloužili, alespoň v sobot-

ním kole, extraligoví „greenhorni“ 

z pardubických Polabin. Sílu jejich 

nadšení tentokrát okusili šachisté 

z Grygova. „V zápase s Grygovem 

jsme měli trochu štěstí, dlouho to 

vypadalo spíše na naši těsnou pro-

hru,“ přiznává vedoucí hráč pola-

binské sestavy IM Martin Petr. Ne-

dělní kolo však již bylo nad jejich 

síly. „Ostrava byla tentokrát lepší.“ 

V našem krátkém rozhovoru jsem 

se Martina zeptal i na polabinský 

recept k úspěchu. „ Jsme kamarádi, 

držíme spolu a vídáme se i mimo 

šachovnice. Nezáleží na tom, kdo 

zrovna to kolo na které šachovnici 

a proti komu vyhraje, cílem je udě-

lat dohromady 4,5 bodu,“ říká Mar-

tin s úsměvem na rtech. Přes úspěš-

ný vstup do nejvyšší soutěže druž-

stev Polabiny svůj cíl nemění. „Vy-

hrát první dvě kola byla úplná pará-

da, museli jsme tím překvapit celou 

republiku. Cíle se ale opravdu ne-

změnily, chceme se zachránit. Bylo 

potřeba v nějakém zápase překva-

pit silnější soupeře a že se to poved-

lo hned na úvod, je jedině dobře.“

Václav Pech

GM Ján Plachetka

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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V průběhu zápasu se mu navíc 

„povedlo“ v rovné pozici dvakrát 

prohrát na čas, takže výhra v po-

sledním kole nad nejsilnější hráč-

kou pro něj byla hojivou náplas-

tí. „Nebýt těch Korčného zbyteč-

ných proher, zápas bychom nepro-

hráli,“ konstatoval po utkání jeden 

z Machrů, velmistr Vlastimil Hort 

(2494). S tím nesouhlasí kapitán 

Sněženek Michal Konopka: „Korč-

ného prohry byly sice nešťastné, 

ale je třeba vidět, že se mu v dalších 

dvou partiích ztracené body vráti-

ly. Konečné skóre vystihuje průběh 

zápasu, Sněženky tentokrát byly 

o něco lepší.“

Sněženky se ke Korčného problé-

mům s časem postavily vtipně, na 

závěrečném večírku mu darova-

ly zvoneček na buzení. Možná mu 

tím částečně vrátily některá ostrá 

slova, která v průběhu zápasu na je-

jich adresu vyslovil. „U těch žen je 

mnoho ambicí a málo munice“, „Ta 

indická šachistka vůbec nerozumí 

koncovkám,“ toť ukázky z Korčné-

ho zápasového repertoáru. Hum-

py Koneruovou dokonce obvinil 

z toho, že podvádí. Což byla zřej-

mě více součást jeho psychologické 

taktiky než vážně myšlený výrok.

Největší hvězda celého zápasu, 

velmistr Boris Spasskij, se samot-

ných bojů za šachovnicí nezúčast-

nila přímo. Desátý mistr světa se 

spokojil s rolí komentátora – a sle-

dovat jeho zápal pro hru bylo vel-

kým zážitkem. Nejčastějšího part-

nera při analýzách mu byl známý 

trenér a autor řady úspěšných knih 

Mark Dvoreckij. 

Viktor Korčnoj se ve své karié-

ře v horších pozicích ocitl poměr-

ně častokrát a výjimkou nebyl ani 

turnaj v Mariánských Lázních. Pro 

něho typickou partií byl souboj 

druhého kola proti ukrajinské ša-

chistce Kateryně Lahnové (2499). 

KATERYNA LAHNOVÁ (2499) 
– VIKTOR KORČNOJ (2567)
Francouzská obrana [C12] 

Mariánské Lázně 2009

Komentuje GM Marek Vokáč

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 

Se7 5.e5 Jfd7 6.h4 Sxg5 7.hxg5 

Dxg5!? Pro Korčného je typické, 

že odvážně bere pěšce v obáva-

ném Aljechin-Chatardově útoku 

a věří svému obranářskému umě-

ní více než iniciativě bílého. 

8.Dd3!? Klasický je tah 8.Jh3, ale 

v posledních dvaceti letech teore-

tici věří více tomuto pokračování. 

8…Jf8!? Obvyklé je zde 8…g6, 

ale to stylu Korčného nehoví. 

Na Kasparova si troufl  zahrát 8…

Jc6?!, Curych rapid 2001, pokrytí 

pěšce h7 je ale solidnější. 

9.Jh3 De7 10.Jf4 Jc6 11.0–0–0 

Sd7 12.Dg3 Vg8 Černý si chce 

zachovat kompaktní pěšcovou 

SNĚŽENKY A MACHŘI - CZECH COAL CHESS MATCH 2009

ZVONEČEK PRO KORČNÉHO,
KORUNKA PRO KONERUOVOU
pokračování ze strany 1

Společné foto aktérů – zleva Kateryna Lahnová, Jan Timman, Humpy Koneruová, Viktor Korčnoj, Vlastimil Hort, Jana Jacková, Robert Hüb-
ner a Anna Muzyčuková
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formaci za každou cenu. Pokud si 

udrží pozici bez slabin, má šanci 

na neutralizování soupeřčiny ini-

ciativy.

XABCDEFGHY
8r+-+ksnr+(
7zppzplwqpzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-sN-+$
3+-sN-+-wQ-#
2PzPP+-zPP+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

13.Jcxd5!? Nový kombinační po-

stup je možná výsledkem ana-

lýz partie Popov - Kislov, Moskva 

2008, kde se hrálo 13.Jh5 a tah 

13…Jg6= mohl vést k vyrovnání. 

13…exd5 14.Jxd5 Dd8 15.Jf6+ 

gxf6 16.Dxg8 fxe5 17.dxe5 De7! 

18.f4 18.Vxh7?! Jxe5! nechává 

černé fi gury příliš rozehrát. 

18…0–0–0= 19.Sc4 Je6 20.Dg3 

Bílá potřebuje udržet své centrál-

ní pěšce jako pohyblivou masu, 

která nedovolí rozvinutí černých 

fi gur. 

20…Dc5 21.Sxe6 Sxe6 22.Vxd8+ 

Jxd8 23.Vd1 Do této téměř kon-

covky bílá směřovala. Její věž 

dobře podporuje vlastní pěš-

ce a může účinně obtěžovat jak 

černého krále, tak některé další 

slabiny. Černé fi gury by potřebo-

valy vylepšit souhru, aby mohly 

zahájit protiútok na bílého krále. 

23…b5!? Poměrně odvážný tah. 

Černý král sice potřebuje vzduch, 

ale zároveň i bezpečný útulek. 

Černý však myslí i na výboje. 

24.Dg8 De3+ 25.Kb1 Sd7 

26.Dxh7 Dxf4 Osud černého zá-

visí na neprostupnosti pole d7. 

27.Dd3 Dg4 

XABCDEFGHY
8-+ksn-+-+(
7zp-zpl+p+-'
6-+-+-+-+&
5+p+-zP-+-%
4-+-+-+q+$
3+-+Q+-+-#
2PzPP+-+P+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

28.a4!? Bílá otevírá novou bojovou 

oblast a nedopřává černému čas 

na konsolidaci. 

28…bxa4 29.Da6+ Jb7 29…Kb8 

30.Dd3 Kc8 stačí jen na remízu. 

30.Vh1 Kb8 V úvahu přicháze-

lo 30…c5!? Pozice je velmi ostrá 

a složitá, výsledek může být jaký-

koli. 

31.Vh8+ Sc8 32.Dc6 Dáma by asi 

lépe stále na f1 nebo na b5. 

32…Dd1+ 33.Ka2 Jd8! 34.Db5+ 

Sb7 35.Dxa4?! Nutné je asi 35.Dd3. 

Rozhodně se zdá, že černý pomalu 

získává v partii vrch. Ale je zde ješ-

tě časová tíseň. 

35…Sd5+ 36.b3 Dxc2+ 37.Ka3 

Dc1+ 38.Ka2 Dd2+ 39.Ka3 

XABCDEFGHY
8-mk-sn-+-tR(
7zp-zp-+p+-'
6-+-+-+-+&
5+-+lzP-+-%
4Q+-+-+-+$
3mKP+-+-+-#
2-+-wq-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
39…Sxg2? Přílišný spěch. Černý 

propásl preventivní 39…Kc8!–+ , 

po kterém bílé chybí vhodný šach 

a černý získá čas na útok proti bí-

lým pěšcům. 

40.Dh4! Da5+ A poslední kont-

rolní tah vypouští i zbytek výho-

dy. Po 40…Kc8 bílé sice vychází 

výměnná kombinace 41.Vxd8+ 

Dxd8 42.Dg4+ Kb8 43.Dxg2 

De7+, v dámské koncovce s pěš-

cem více ale černý ještě může 

zkoušet štěstí, i když asi i tato 

varianta skončí remízou. 

41.Kb2 Dxe5+ Černý už možná 

byl příliš unaven a nechce se vra-

cet do dámské koncovky v před-

cházející poznámce. 

42.Ka2 

½:½

Ukrajinská velmistryně prošla 

osmikolovým zápasem bez jedi-

né porážky, ale zároveň se jí ne-

podařilo ani v jednom z odehra-

ných duelů zvítězit. Jak se Kate-

ryna Šachovému týdeníku svěři-

la po skončení turnaje, byla i tak 

se svým výsledkem spokojena. 

„Měla jsem sice několik malých 

výhod, které jsem neuplatnila, 

jednou jsem měla dokonce zce-

la vyhranou pozici, ale na druhé 

straně jsem mohla také prohrát. 

Například v partii hrané proti 

velmistru Timmanovi.“ Také tuto 

partii pro Šachový týdeník oko-

mentoval Marek Vokáč.

Klid v hracím sále? Ten s Viktorem Korčným příliš dohromady nejde.
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JAN TIMMAN (2591) 
– KATERYNA LAHNOVÁ (2499)
Grunfeldova indická obrana [D97]

Mariánské Lázně 2009

Komentuje Marek Vokáč

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.Jf3 

Sg7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0–0 7.e4 

a6 8.Se2 b5 9.Db3 Jc6 10.e5 Se6 

11.exf6!? Do této principiální oběti 

dámy za tři lehké fi gury se obě stra-

ny pustily v rychlém tempu, mají 

s ní zkušenosti černými z dřívějška. 

11…Sxb3 12.fxg7 Kxg7 13.axb3 

Jxd4 14.Jxd4 Dxd4 15.0–0 Db4 

16.Sf3 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+-zp-zppmkp'
6p+-+-+p+&
5+p+-+-+-%
4-wq-+-+-+$
3+PsN-+L+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
16…Dxb3 Bílý má v otevřené po-

zici dvojici střelců a centralizo-

vaného jezdce, černý má k dámě 

masu pěšců, která mu umožňuje 

různé další transformace materiá-

lu. Předmětem diskuse je přede-

vším schopnost bílých fi gur rychle 

rozvinout účinnou aktivitu. 

17.Va3!? Timman předložil sou-

peřce zajímavou teoretickou no-

vinku.17.Sxa8?! Vxa8 18.Se3 a5! 

dává velký prostor akcím čer-

ných pěšců. Hlavními cestami 

dosud byly skoky bílého jezd-

ce na e4 nebo d5. Velmistr Tim-

man chce svou novinkou rychle 

do hry zapojit i věž. 

17…Dc4 18.Jd5 b4 Černá velmi 

dlouze zkoumala novou situa-

ci. Varianty jsou vesměs nejas-

né, navíc je třeba posoudit řadu 

různých transformací materiálu. 

Rozhodující v takové chvíli musí 

být cit. Pohyb černých pěšců 

vpřed má svou logiku, ale centra-

lizace bílé věže může hodně va-

dit. Základní alternativou je 18…

e6 19.Vc3 Da4 20.b3! Da2 21.Jb4 

Da5 22.Sb2!?. O takové pozi-

ci jasný soud poskytnout nelze, 

jen 22…Dxb4? 23.Vc4+ +- určitě 

nejde. 

19.Ve3 e6 20.b3 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+-zp-+pmkp'
6p+-+p+p+&
5+-+N+-+-%
4-zpq+-+-+$
3+P+-tRL+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy
20…Dd4 Za zmínku stojí možnost 

20…Dxf1+!? 21.Kxf1 exd5, pokud 

by černá vyměnila i věže, kon-

covku by nemusela mít horší. Ale 

přesné pořadí tahů 22.Sb2+! Kg8 

23.Sxd5 Vad8 (23…Vae8 24.Se5) 

24.Sc4 Vfe8 25.Se5 by mohlo bílé-

mu zachovat lepší šance. 

21.Ve2! c6!? Po 21…exd5?! 22.Sb2 

Dxb2 23.Vxb2 Vfd8 24.Vc1± vyka-

zuje formace černých pěšců pří-

liš mnoho slabin. Černé se nabízí 

oběť dámy v jiné verzi. Alternati-

va 21…Dd3 22.Sb2+ f6 (22…Kh6?! 

23.Ve3 Dc2 24.Sf6!+-) 23.Jxc7 

ukazuje základní ideu novinky bí-

lého – skvělou souhru fi gur, ne-

utralizaci možností černých pěš-

ců a nepříjemné hrozby černému 

králi. 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+-+-sNpmkp'
6p+p+p+p+&
5+-+-+-+-%
4-zp-wq-+-+$
3+P+-+L+-#
2-+-+RzPPzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy

22.Je7 V této chvíli se dlouze 

zamyslel bílý, na výběr měl tři 

možnosti. Právě té zahrané jsme 

v komentátorské místnosti ne-

věnovali velkou pozornost. Kon-

covka, která vzniká po 22.Sb2 

Dxb2 23.Vxb2 cxd5 24.Va2, je sa-

mozřejmě trochu lepší za bílé, 

jenže protihra černé proti pěš-

ci na b3 je velmi reálná a v pří-

padě jeho výměny bude bílý ne-

prostupnou masu černých pěšců 

na královském křídle velmi těžko 

prorážet, remíza je velmi prav-

děpodobná. Nejslibnější se nám 

zdálo 22.Jc7!? Dd3 23.Sb2+ Kg8 

24.Jxa8 Vxa8 25.Ve3 Dc2 26.Sf6!, 

zde si bílý zachová jak dvoji-

ci střelců, tak především hrozby 

černému králi, kterého Sf6 drží 

v nepříjemné matové síti. Nepo-

GM Kateryna LahnováGM Jan Timman
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může ani 26…Df5?! 27.Sxc6 Vc8 

28.Vf3!±. 

22…Dd6 23.Jxc6 Vac8 

XABCDEFGHY
8-+r+-tr-+(
7+-+-+pmkp'
6p+Nwqp+p+&
5+-+-+-+-%
4-zp-+-+-+$
3+P+-+L+-#
2-+-+RzPPzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy
24.Je5 Vybraná varianta mi připa-

dá příliš měkká. Bílý sice disponu-

je stále dobrou souhrou fi gur, ale 

hrozby černému králi nejsou pří-

liš silné a černé věže se rozehrá-

vají. Již zde asi bylo vhodné hru 

zklidnit po 24.Vd2 Vxc6! 25.Vxd6 

Vxd6= s pravděpodobnou remí-

zou, černé věže kontrolují důležité 

sloupce a bílý se nedostane na ko-

bylku černým pěšcům. 

24…Vfd8 V úvahu již přicházely 

ambicióznější tahy, jako například 

24…Vc3!? 25.Sb2 Kg8, nebo 24…f6 

25.Jc4 Vxc4 26.bxc4 b3. 

25.Sh6+ Efektní šach hájený vid-

ličkou na f7, černé však moc ne-

ublíží. Konsolidované černé fi gury 

jsou již plně ve hře. 

25…Kg8 26.Sg5 Vc3!? Černá ne-

otálí s aktivní hrou a bílý se musí 

začít starat o udržení remízy. 

27.Jc4 Dc7 28.Sxd8 Dxd8 

29.Vd2!? Bez černopolného střel-

ce nelze příliš ohrožovat černé-

ho krále, proto bílý raději soupeř-

ce nabízí forsírovanou cestu k re-

míze. Pasivní obrana 29.Vb2 a5 

30.Va1?! a4! by bílému způsobila 

jen velké problémy. 

29…Dg5 30.Vd7 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+R+p+p'
6p+-+p+p+&
5+-+-+-wq-%
4-zpN+-+-+$
3+Ptr-+L+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
30…Vxf3 Černá již neměla mnoho 

času v rezervě a remíza v nároč-

ném teoretickém souboji ji uspo-

kojovala. Mohla ovšem také jedno-

duše sebrat 30…Vxb3! a bílý bude 

mít dost starostí udržet rovnová-

hu, protiútok na bod f7 se neorga-

nizuje nijak snadno. 

31.h4! Nezbytný mezitah. 

31…Dxh4 32.gxf3 Dg5+ a věčný 

šach. ½:½

Velkou oporou vítězného družstva 

byla Anna Muzyčuková. „Anna je 

velice pracovitá hráčka,“ potvr-

zuje naše mínění o neustále se 

usmívající devatenáctileté šachist-

ce, která má ve své sbírce kromě 

triumfů snad ze všech mládežnic-

kých kategorií také zlatou medai-

li z mistrovství světa do šestnácti 

let z roku 2005. Může se pochlu-

bit také prvním místem ze ženské-

ho šampionátu v bleskovém šachu 

o dva roky později. Anna v Marián-

ských Lázních zvítězila ve dvou 

partiích, podlehla pouze v šestém 

kole nejúspěšnějšímu z mužů, Ni-

zozemci Janu Timmanovi (2591). 

Na jejím štítě skončil i nejvýše ra-

tingovaný Machr Robert Hübner.

ANNA MUZYČUKOVÁ (2532) 
– ROBERT HÜBNER (2603)
Francouzská obrana [C11]

Mariánské Lázně

Komentuje GM Marek Vokáč

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 

dxe4 5.Jxe4 Jbd7 6.Jf3 Se7 7.Jxf6+ 

Sxf6 8.h4

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpn+pzpp'
6-+-+pvl-+&
5+-+-+-vL-%
4-+-zP-+-zP$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
8…b6?! Hodně vedlejší a dosti pro-

vokativní varianta. Na hlavní teo-

retické spory po 8…0–0 9.Sd3 nebo 

8…c5 9.Dd2 si ale černý netroufá. 

9.Sb5! 0–0 10.Sc6 Vb8 11.Dd2 Sb7 

12.Sxb7 Vxb7 13.0–0–0 Do vý-

měny bělopolných střelců inves-

toval černý hodně času a ještě ho 

čeká vylovení věže z nepřirozené-

ho pole b7. 

13…Ve8 Černý plánuje dlouhý ma-

névr Jf8, c6 a Vd7, nebude mu ale 

popřáno času. Pokračování 13…

c5 14.d5! s malou výhodou bílého 

ovšem problémy neřeší. 

14.g4!? c5 15.Se3 Také teď se zdá 

být 15.d5 optimálním řešením dá-

vajícím malou výhodu, ale bílá 

věří postupu svých pěšců. Profesor Hübner návštěvu kláštera v Teplé ocenil.
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15…cxd4 16.Jxd4 Je5! 17.g5!? 

Po 17.De2 Dd5= by se již černý 

plně konsolidoval. 

17…Jc4 V úvahu přicházelo 17…

Se7. Generální výměny totiž stále 

všechny problémy černého nevy-

řeší. 

18.De2 Jxe3 19.Dxe3 Sxd4 Teď už 

19…Se7?! 20.Jxe6! s malým plus 

pro bílou není moc lákavé.

XABCDEFGHY
8-+-wqr+k+(
7zpr+-+pzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-+-+-zP-%
4-+-vl-+-zP$
3+-+-wQ-+-#
2PzPP+-zP-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

20.Vxd4! Věžová koncovka není 

příliš zajímavá, černý král se rych-

le zapojí do obrany centrálních 

sloupců. 

20…Dc8 Černému se nechce ani 

do koncovky po 20…Vd7 21.Vhd1 

Vxd4 22.Vxd4, kde plné okupa-

ci sloupce d nezabrání ani 22…

Da8 pro 23.b3 Vd8 24.De4! Dc8 

25.Db7! a černého čeká nepříjem-

ná věžovka. 

21.Vhd1 e5 22.Vd5 e4?! Velmi 

podezřelý tah, který vydává bílé 

mnoho centrálních polí. 22…Vbe7 

23.h5 Df5 se mi rozhodně jeví jako 

nadějnější linie obrany. 

23.h5! Důsledný pohyb bílých 

pěšců začíná vážně ohrožovat pole 

g7, které se po odhalení diagonály 

a1–h8 v předcházejícím tahu bude 

černému obtížně krýt. 

23…Vc7 24.c3 De6 Po 24…Vc5 

25.Vxc5 Dxc5 26.Dxc5 bxc5 

27.Vd5± je věžovka prakticky pro-

hraná, bílý král má volnou cestu 

na e3. 

25.h6 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-tr-+pzpp'
6-zp-+q+-zP&
5+-+R+-zP-%
4-+-+p+-+$
3+-zP-wQ-+-#
2PzP-+-zP-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

25…Vc5 A to je téměř zoufalá 

obrana. Mezi komentátory se zdá-

lo nutností pokračování  25…f5±, 

přes všechny nevýhody, které ote-

vření královského křídla černému 

přináší. 

26.Vd8 Komentátory ale podporo-

vala počítačová varianta 26.Vxc5! 

bxc5 27.Dxc5 gxh6 28.Vd6! De5 

(28…Dxa2 29.gxh6+-) 29.Dxe5 

Vxe5 30.gxh6 Kf8 31.Kd2± 

a přesvědčení, že vzniklá věžovka 

bude vyhraná. Bílá se musela spo-

léhat na svůj odhad a dávala před-

nost hře na útok. 

26…Vc8 27.V8d6 Dc4 28.a3 Bílá 

se začíná možná až příliš starat 

o bezpečí svého krále. Stále má 

výraznou převahu díky dominan-

ci na sloupci d, zvolna se však 

do její hry začíná vkrádat časová 

tíseň. 

28…Dc5 29.V1d4! Db5 Vše se 

točí kolem otázky, jak dostat bí-

lou dámu na d4, matová hrozba 

na g7 by byla obraně osudná. 

30.Kc2 Mohlo se to zřejmě po-

dařit po 30.V4d5!, šach na f1 je 

jen propagační. A po 30…Dc4 

31.Vd7± si pozornost černého žá-

dají i další slabiny a7 a f7. 

30…Vc4 31.V6d5 Da4+ 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-zp-+-+-zP&
5+-+R+-zP-%
4q+rtRp+-+$
3zP-zP-wQ-+-#
2-zPK+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

32.Kd2 Nakonec se bílá přece jen 

rozhoduje přejít do věžové kon-

covky, hodně si však výhru zkom-

plikuje. 

32…Vxd4+ 33.Dxd4 Dxd4+ 

34.cxd4 Volný pěšec d4 má hrát 

v koncovce důležitou roli. 

34…gxh6 35.gxh6 Kf8 36.Ve5 Vd8 

37.Ke3 Vd6 Pěšce e4 bílá ukořistí, 

ale obrana pěšce h6 značně omezí 

mobilitu bílé věže. 

38.Vh5 Vf6 39.Vh2 Ke7 40.Kxe4 

Kd6 41.d5! Omezuje alespoň po-

hyblivost černé věže po 6. řadě. 

41…Vg6 42.f4 f6 Černý vybudo-

val obranný val, který není snadné 

zdolat. Bílá nejdříve přesně uvede 

do pohybu své dámské křídlo. 

43.Vh3! 43.b4 Vg3!? by mohla být 

nežádoucí komplikace. 

43…Kd7 44.a4 Kd6 45.b4 

Anna Muzyčuková ratingově nejsilnějšího Machra porazila.



10. PROSINCE 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 50 13

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+p'
6-zp-mk-zprzP&
5+-+P+-+-%
4PzP-+KzP-+$
3+-+-+-+R#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
45…f5+?! Černý z ničeho nic ztrácí 

nervy. Vytrvalé vyčkávání 45…Kd7 

46.b5 Kd6 47.Vc3 Kd7± by klad-

lo na bílou větší nároky, i když 

po 48.Vc6 Vxh6 49.Ve6! důleži-

tý zugzwang rozruší obranou linii 

černého a např. po ( 49.a5? bxa5 

50.Va6 f5+!–+ a pěšcovku vyhra-

je černý.) 49…Kd8 50.d6 Kd7 51.f5 

Vh1 52.Vxf6 by měla být koncovka 

pro bílou vyhraná.

46.Kxf5 Kxd5 47.b5 Kd4 Po 47…

Kc4 48.Ke5 Kb4 49.f5+- je bílá 

na královském křídle příliš rychlá. 

48.Vh1! Kd5 49.Vd1+ Kc5 

50.Vc1+ Bílá věž pronikne na c6, 

černého přestala další obrana ba-

vit. 1–0

„Hrál jsem tady špatně a cítím, 

že jsem zcela z formy,“ řekl mi 

po skončení turnaje dvojnásob-

ný účastník zápasů kandidátů Ro-

bert Hűbner, na jehož sílu před zá-

pasem spoléhal zejména Vlastimil 

Hort. „Normálně hrávám mno-

hem lépe, ale pokud hrajete již 

jen soutěže družstev, je aktuál-

ní forma na turnaji vždy spíše dí-

lem náhody. Deset partií za rok 

je opravdu málo,“ končí svůj ko-

mentář ke svému výkonu němec-

ký velmistr. Ten označil za velký 

trumf Sněženek indickou velmis-

tryni a aktuálně druhou nejlepší 

světovou šachistku Humpy Kone-

ruovou (2603). Ta Machry v osmi 

kolech připravila o pět a půl bodu 

a ve vzájemném souboji nijak ne-

šetřila ani Jana Timmana.

HUMPY KONERUOVÁ (2603) 
– JAN TIMMAN (2591)
Dámská indická obrana [E15]

Mariánské Lázně 2009

Komentuje GM Marek Vokáč

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sa6 

5.Da4 Sb7 6.Sg2 c5 7.dxc5 Sxc5 

8.0–0 0–0 9.Jc3 Ja6 10.Sf4 Se7 

11.Vfd1 Jc5 12.Dc2 Dc8 13.Vd4 d5

XABCDEFGHY
8r+q+-trk+(
7zpl+-vlpzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-snp+-+-%
4-+PtR-vL-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzPQ+PzPLzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
14.Vc1!? Novinka inspirovaná po-

čítačem. Bílá zvyšuje tlak na cen-

trálních sloupcích a operuje s mož-

ností b2-b4 po výměně na d5. 

14…Jce4!? Černému se soustředě-

ní bílých sil na sloupci c pranic ne-

líbí a zcela mění formaci v centru. 

15.Jxe4 dxe4 16.Je5 Dc5 Bílý jez-

dec stojí na e5 dominantně, černý 

ovšem kalkuluje s tím, že mu chy-

bí ústupová pole. Podcenil ale vý-

znam sloupce d, který obsadí bílé 

věže. Po 16…Vd8 by černý sice asi 

postupně vyměnil na sloupci d 

všechny věže, zůstane mu však 

horší pěšcová formace, s čímž se 

nechce smířit. 

17.Vcd1! Vfc8 Pro pochopení po-

zice je důležitá varianta 17…g5!? 

18.b4! Dxb4 (18…Dc7 19.Vd7! Jxd7 

20.Vxd7 Dc8 21.Vxe7 gxf4 22.Dc3! 

se strašlivými hrozbami Jg4 nebo 

gxf4 s matovým útokem.) 19.Sxg5 

Da5 (19…Vfd8 20.Dc1 s malým 

plusem pro bílého) 20.Sxf6 Sxf6 

21.Vd7 Sxe5 22.Vxb7 s malou vý-

hodou bílé. Vzhledem k různoba-

revným střelcům má černý remí-

zové šance a možná šlo o lepší vol-

bu, než je postup v partii. 

GM Humpy Koneruová zahajuje bílými 5. kolo.

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



10. PROSINCE 2009 ROČNÍK III. ČÍSL0 5014

18.a3 Da5 18…a5 19.Jd7!± černé-

mu přidá ještě starosti o slabinu 

b6. 

19.Dc1 Da6 20.b4 Da4 Černý spo-

léhal na to, že kontroluje význam-

ná pole sloupce d a stihne zorgani-

zovat protihru na dámském křídle. 

Bílá však zahájí energický útok 

na slabě chráněném královském 

křídle.

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7zpl+-vlpzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-+-sN-+-%
4qzPPtRpvL-+$
3zP-+-+-zP-#
2-+-+PzPLzP"
1+-wQR+-mK-!
xabcdefghy
21.g4! Po 21.Jd7 Sd5!= by měl čer-

ný pravdu, ale jeho jezdec bude 

od obrany pole d7 zapuzen jinak. 

21…a5?! Velmi optimistická sna-

ha o protihru. Černý se nemůže 

bránit tahem 21…h6?, bílé vychá-

zí bleskový přepad 22.Sxh6! gxh6 

23.Dxh6 s hrozbami g4-g5-g6 nebo 

Sxe4 s uvolněním čtvrté řady pro 

bílou věž. 23…De8. Jediná, ale ne-

postačující obrana. (23…Jh7. Dr-

tivé příklady útoku ukazují vari-

anty 24.Vd7! Vd8 25.Dh5 Dxd1+ 

26.Sf1!!+- Jg5 27.Vxe7!+-; 23…

Vd8 24.g5 Dxd1+ 25.Vxd1 Vxd1+ 

26.Sf1 Je8 27.g6 fxg6 28.Dxg6+ 

Jg7 29.Df7+ Kh7 30.Dxe7+-) 

24.g5 Df8 (24…Jh7 25.Jxf7! Dxf7 

26.g6 Dg7 27.gxh7+ Kf7 28.Dxg7+ 

Kxg7 29.Vd7+- Sc6 30.Vxe7+ Kf6 

31.h8D+ Vxh8 32.Vc7+-). Čer-

ný však měl konečně začít bránit 

sloupec „d“. Po 21…Vd8! 22.g5 Jh5 

23.Se3 Vxd4 24.Vxd4 f6 25.Vd7 

Vd8! by měl stále dosti slušné šan-

ce na úspěšnou obranu. 

22.g5 Jd5 Teď už se černý po 22…

Jh5 23.Se3 Vd8 z problémů ne-

vymotá. Například 24.c5 Vxd4 

25.Vxd4 axb4 26.c6 Sa6 27.c7 Vc8 

28.Vd7+-. 

23.Dd2 Ještě silnější je asi 

23.Sxe4± , ale bílá pokračuje v pro-

následování jezdce. 

23…Dxa3 Černý se snaží hru za-

motat obětí fi gury. Po 23…Jxf4 

24.Dxf4 totiž vedle citlivosti pole 

d7 začínají problémy i na poli f7 

a visící pěšec e4 je jen další drobný 

detail. 24…Vf8 25.Jd7+-. A ústup 

23…Jc7 24.Vd7 Vd8 odhalí ješ-

tě zranitelnost osmé řady černé-

ho po 25.Vxd8+ Vxd8 26.Dxd8+! 

Sxd8 27.Vxd8+ Je8 28.b5+-. 

24.cxd5 exd5 Taktika bílé věr-

ně slouží i po 24…Sxd5 25.Vxd5! 

exd5 (25…Sxb4 26.Vd8+! Vxd8 

27.Dxd8+ Vxd8 28.Vxd8+ Sf8 

29.Jd7+-) 26.Dxd5 Vf8 27.Jxf7!+- 

25.bxa5 bxa5 

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

Analýzy bývalého mistra světa Borise Spasského byly pro diváky mimořádným zážitkem.
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XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+l+-vlpzpp'
6-+-+-+-+&
5zp-+psN-zP-%
4-+-tRpvL-+$
3wq-+-+-+-#
2-+-wQPzPLzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
26.Vxd5!+- Není důležité, jestli 

na d5 stojí střelec nebo pěšec, oběť 

kvality má stejný efekt. 

26…Sb4 Černý nemůže spoléhat 

ani na materiál, ani na volné pěšce. 

Kapitulovat ale ještě nechce. 26…

Sxd5 27.Dxd5 Vd8 28.Dxf7+ Kh8 

29.Vxd8+ Vxd8 30.Sxe4+- 

27.Dd4 Jde ihned 27.Vd8+ 

Vxd8 28.Dxd8+ Vxd8 29.Vxd8+ 

Sf8 30.Jd7+- h6 31.Vxf8+ Kh7 

32.gxh6+- , ale bílá chce rovnou 

do koncovky. 

27…Sc3 28.Vd8+! Vxd8 29.Dxd8+ 

Vxd8 30.Vxd8+ Df8 31.Vxf8+ 

Kxf8 32.Jd7+! Jezdec si ještě vyin-

kasuje dalšího pěšce. 

32…Ke7 33.Jc5 Sd5 34.Sxe4 Sxe4 

35.Jxe4 Sb2 36.Jc5 Sa3 37.Se3 

1–0

Spanilou jízdu indické šachistky, 

doprovázené na turnaji jejím ot-

cem a trenérem v jedné osobě, za-

stavil až v posledním kole nejstar-

ší účastník mariánskolázeňských 

bojů Viktor Korčnoj. Ani tato pro-

hra nezměnila to, že dosáhla su-

verénně nejlepšího individuálního 

výsledku.

„Machři tentokrát dostali v zápase 

skutečně zabrat a ani výhry v po-

sledních dvou kolech nedokázaly 

zabránit jejich porážce,“ konstatu-

je na závěr turnaje kapitán a loň-

ský přímý účastník zápasu, vel-

mistr Olafsson. „Old hands had 

a full hands,“ konstatoval bývalý 

předseda FIDE. Na dotaz po mož-

ném posílení svého celku pro 

předpokládaný třetí ročník uve-

dl dvě jména. „Mohl by hrát Por-

tisch, který má nepochybně stále 

ohromnou praktickou sílu. Snad 

by v úvahu připadal i Ljubojevič, 

ale pokud vím, tak hraje již jen vý-

jimečně a nemám ponětí o tom, 

zda by se věkem vešel do stanove-

ného limitu.“ O možnosti nomina-

ce maďarského velmistra uvažo-

val také Vlastimil Hort. „Ano, La-

jos by nám mohl skutečně citelně 

pomoci. Celkově ale moc možností 

nemáme. Spousta našich bývalých 

kolegů již šachy nehraje a hodně 

jich také tento svět opustilo. Pro 

letošní ročník jsme uvažovali ještě 

o Svetozaru Gligoričovi. Ten je stá-

le schopen hrát velice dobře, rád 

by na takovýto turnaj přijel, ale 

bohužel mu jeho zdravotní stav 

cestu neumožňuje. Snad kdyby se 

hrálo v Bělehradu…“ O možných 

změnách pro příští rok jsem hovo-

řil i s Michalem Konopkou. „Slo-

žení mého vítězného celku se mi 

velice líbilo,“ říká vítězný kapitán, 

a když chci slyšet alespoň jedno 

jméno, které by v týmu rád viděl, 

odpovídá: „Rád bych uvítal zpět 

loňskou účastnici Viktoriji Cmily-

teovou.“ 

S dalším, již třetím ročníkem sou-

bojů Sněženek a Machrů, organi-

zátor celé akce Pavel Matocha po-

čítá. Zaměstnanci hotelu Cristal 

Palace se s námi při odjezdu lou-

čili slovy: „Tak zase za rok.“ Věř-

me tedy, že Mariánské Lázně uvi-

dí souboje krásy a zkušenosti 

i v příštím roce.

Václav Pech

Celkové individuální výsledky

Sněženky
1. Koneruová, Humpy IND (2603) 5,5

2. Muzyčuková, Anna SLO (2532) 4,5

3. Lahnová, Kataryna UKR (2499) 4

4. Jacková, Jana CZE (2388) 2,5

Machři
1. Timman, Jan NED (2591) 4,5

2. Hűbner, Robert GER (2603) 4

3. Hort, Vlastimil CZE (2494) 3,5

4. Korčnoj,Viktor SUI (2567) 3,5

Z Viktora Korčného čišela na závěrečném 
večírku spokojenost.



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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KALENDÁRIUM
20. 11. – 15. 12. 2009
Chanty-Mansijsk (Rusko). Dal-

ší ročník Světového poháru v ša-

chu s účastí Davida Navary a Vik-

tora Lázničky.

www.fi de.com 

5. – 12. 12. 2009 
Plzeň. Open Plzeň. Švýcarský sys-

tém na devět kol, tempo 90 minut 

na partii + 30 s za tah.

AVE-KONTAKT 

Tel: 608 203 007

j.mazuch@avekont.cz

www.czechtour.net

6. – 12. 12. 2009 
Přibyslav. Mistrovství České re-

publiky juniorek a polofi nále 

MČR juniorů 2009.

Václav Paulík

vaclav.paulik@tiscali.cz 

www.kssv.cz 

10. 12. 1979
V Bratislavě zemřel českosloven-

ský reprezentant, trojnásobný me-

dailista z přeborů Československa 

a přímý potomek linie slavného 

maďarského skladatele Ference 

Liszta, mezinárodní mistr Maxmi-

lián Ujtelky.

11. 12. 1969
Čtyřicáté narozeniny oslaví mistr 

světa v šachu, rodák z indického 

Madrasu, velmistr Viši Anand.

12. 12. 2009 
Loučná (Kouty nad Desnou). O lo-

sinského kapra. Další ze série 

turnajů Grand Prix České repub-

liky v rapid šachu. Švýcarský sys-

tém na devět kol. Tempo 20 minut 

na partii.

Petr Viktorin

Tel.: 602 546 452

viktorin@ceramtec.cz 

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

Švýcarský systém na šest kol. Tem-

po hry 2x20 minut na partii. 

Pavel Kopta

koptap@seznam.cz 

14. 12. 1951
Před padesáti osmi lety se v Am-

sterodamu narodil mnohonásobný 

nizozemský přeborník a účastník 

zápasu o titul mistra světa z roku 

1993, velmistr Jan Timman.

17. – 25. 12. 2009 
Kecskemét (Maďarsko). Caissa IM 

+ rating Tournament. Uzavřené 

turnaje s možností získat normu 

mezinárodního mistra. Devět kol, 

tempo 2 hodiny na 40 tahů + půl-

hodina na dohrání.

Tamás Erdelyi

Tel.: +36-76-481685

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

18. – 20. 12. 2009 
Malenovice. Talent Cup pro děti 

narozené v roce 1998 a mladší. 

Švýcarský systém na devět kol. 

Tempo 45 minut na partii s přídav-

kem 30 s za tah.

Pavel Benčo 

Tel.: 775 295 000

p.benco@chessfm.cz

19. 12. 2009 
Praha-Smíchov. O vánočního kap-

ra. XIV. Ročník turnaje mládeže pro 

hráče narozené 1. 1. 1991 a mlad-

ší. Švýcarský systém na sedm kol. 

Tempo 25 minut na partii.

Josef Čermák

Tel.: 257 319 507 

19. 12. 2009 
Stráž pod Ralskem. Vánoční stráž-

ský blesk. Sedmnáct kol, tempo 

5 minut na partii.

Jan Malec

Tel: 604 440 959

malec17@seznam.cz 

19. – 20. 12. 2009 
Varšava (Polsko). Mistrovství 

Evropy v rapid šachu. Švýcar-

ský systém na třináct kol. Tempo 

15 minut na partii s přídavkem de-

seti sekund za tah.

Maria Macieja

Tel.: +48 603391318

mariamacieja@o2.pl 

24. 12. 1868
Před sto jedenapadesáti roky se 

v polském Berlinchenu narodil 

v pořadí druhý mistr světa, vel-

mistr Emanuel Lasker. Byl nej-

déle vládnoucím světovým šam-

pionem, titul držel od roku 1894 

do roku 1921, kdy jej porazil dal-

ší legendární mistr světa, Kubánec 

José Raul Capablanca.

27. 12. 1009
Tábor. Táborská věž. Švýcarský 

systém na sedm kol. Tempo 20 mi-

nut na partii.

Alois Bartoš

Tel.: 732 247 053

E-mail: abartos@tiscali.cz 

sokoltabor.wz.cz

27. 12. 2009 
Libštát. 22.ročník Vánočního ša-

chového turnaje v bleskové hře. 

Systém hry podle počtu účastníků. 

Tempo 5 minut na partii.

Petr Špinka

Tel.: 602 250 669

pspinka@seznam.cz
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