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Základními ingredien-

cemi úspěchu jsou vše-

strannost, vytrvalost, 

pevné nervy a pochopi-

telně trocha štěstí. Pokud 

se tyto atributy sejdou 

v určitém časovém oka-

mžiku, může člověk tře-

ba vyhrát v Chanty Man-

sijsku Světový pohár. 

A přesně to se po téměř 

měsíci bojů podařilo Iz-

raelci Borisi Gelfandovi. 

Pokračování na straně 10

KAPRA ULOVIL NAVARA

David Navara

Velmistr David 

Navara (2707) vy-

hrál s náskokem 

jednoho a půl 

bodu sedmnác-

tý ročník turna-

je v rapid šachu 

O Losinského 

kapra pořádaný oddílem TJ Sokol 

Lázně Velké Losiny. V devítikolo-

vém turnaj získal náš nejlepší ša-

chista osm a půl bodu a jedinou 

půlku na něm vybojoval brněn-

ský velmistr Radek Kalod (2502). 

Druhá příčka patřila po závěreč-

ném kole mezinárodnímu mistro-

vi Štěpánu Žilkovi (2485). Hor-

ší pomocné hodnocení odsunu-

lo na třetí místo velmistra Pet-

ra Veličku (2480) a stejný bodo-

vý zisk se stříbrným a bronzovým 

medailistou měli ještě GM Radek 

Kalod a IM Sergej Vesselovsky 

(2354). Kompletní výsledky tur-

naje, ve kterém své síly měřilo sto 

patnáct šachistů, jsou k dispozici 

na adrese: chess-results.com

MRTVÝ ŠACHOVÝ SERVER
Slovenský server sachy.sk, kte-

rý byl dlouhá léta oblíben i mezi 

českými šachisty, zřejmě defi nitiv-

ně padl. Již několik týdnů je ne-

funkční, k velké nelibosti zejmé-

na těch, kteří si za hraní na tom-

to serveru zaplatili. Na diskusním 

fóru www.forum.chess.sk nad ser-

verem láme hůl i jeho dlouhole-

tý pracovník Rastislav Bury. Otáz-

kou dalších dní tak zřejmě bohu-

žel nebude další existence sloven-

ského šachového serveru, ale spí-

še to, zda fi rma provozující server 

sachy.sk vrátí hráčům alespoň část 

jejich vložených peněz.
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WORLD CUP

ZAVLÁDLA GELFANDOVA ZKUŠENOST

ŠACHOVÝ UZLÍČEK

Šachy jako jednu z možností rozvo-

je dětské osobnosti nabízí ve svém 

listopadovém čísle internetový ča-

sopis Uzlíček (www.uzlicek.cz) 

určený především pro maminky 

nejmenších dětí. V rozsáhlém tři-

náctistránkovém článku přiná-

ší svým čtenářkám informace, jak 

mohou šachy jejich dítěti prospět, 

rady, kdy a jak mohou jejich rato-

lesti s královskou hrou začít, a ne-

chybí ani údaje o tom, jak drahý, 

nebo chcete-li levný, pro vás může 

tento sport být. „Záleží na tom, 

jestli rodiče jsou sami šachově 

vzdělaní,“ říká ve článku ohledně 

optimálního věku k zahájení „ša-

chování“ předseda Komise mláde-

že Šachového svazu České repub-

liky Zdeněk Fiala. „Pokud nás ale 

budou zajímat jen základní tahy 

a postavení, obvykle se uvádí pro 

začátky s hrou věk kolem tří až 

čtyř let.“ Kromě Zdeňka Fialy ho-

voří pro Uzlíček o svých zkušenos-

tech s výchovou malých šachistů 

například také ženská mezinárod-

ní mistryně Petra Movsesjanová 

a nejlepší český hráč současnosti 

velmistr David Navara. Listopado-

vý Uzlíček je ke stažení na adrese: 

www.uzlicek.cz Nasazená jednička turnaje GM Boris Gelfand

http://www.uzlicek.cz/download/Casopisy/Uzlicek_listopad_2009.pdf
http://chess-results.com/tnr28235.aspx?lan=1
http://sachy.sk
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PLZEŇ CHUTNALA PLISCHKIMU

Sebastian Plischki

Triumfem zahra-

ničních šachistů 

skončil úvodní 

ročník turnaje 

Open Plzeň za-

řazený do seri-

álu Czech Tour 

2009/10. Z vítěz-

ství v turnaji se radoval němec-

ký mezinárodní mistr Sebastian 

Plischki (2347), který získal v de-

víti kolech sedm bodů a o jeho 

prvenství rozhodlo až pomocné 

hodnocení, které stříbrnou příč-

ku přisoudilo Polákovi Pawlu 

Szablowskimu (2217). Na třetí ze 

stupínků pro vítěze vystoupil Sza-

blowského krajan Rafal Gunajew 

(2225). Nejlepším českým šachis-

tou byl plzeňský Miroslav Blecha 

(2218) na sedmém místě a nejlepší 

ženou byla celkově desátá Martina 

Folková (2106). Kompletní výsled-

ky turnaje k nahlédnutí na adrese: 

chess-results.com

2. ČESKOSLOVENSKÝ POHÁR 2009 

Lubomír Ftáčnik

Velmistři David 

Navara (2707) 

a Lubomír Ftáč-

nik (2546) budou 

lídry sestav Čes-

ka a Slovenska 

ve druhém roční-

ku Českosloven-

ského poháru, jehož dějištěm bude 

Karlínské Spektrum. Dále budou 

Česko reprezentovat GM Votava, 

za ženy WGM Klímová a WGM Ko-

řenová, junior Marcel Bednář, se-

niorskou kategorii IM Josef Přibyl, 

za novináře IM Hausner a předseda 

Šachového svazu České republiky 

Vlastimil Sejkora. Na slovenskou 

stranu stolu pak zasednou vel-

mistři Ftáčnik, Mrva a Plachetka, 

mezinárodní mistr Peter Michalík, 

v ženské kategorii Alena Mrvo-

vá, Monika Motyčáková a Katarí-

na Škrabáková, novinářskou čest 

našich východních sousedů bude 

hájit Ján Helbich a za Slovenský 

šachový svaz nastoupí jeho předse-

da Martin Huba.

1.LIGY

Jiří Štoček

Páté kolo prvních 

lig bylo ve zname-

ní favoritů, kteří 

na svůj úkor nepři-

pustili žádné pře-

kvapení. Těsným 

vítězstvím vedou-

cích celků z Lysé 

nad Labem, pražské Holdie a Pan-

kráce skončilo v neděli páté kolo zá-

padní skupiny druhé nevyšší domácí 

soutěže družstev, když papírový fa-

vorit z Lysé nad Labem těžil v zápasu 

s posledními Českými Budějovicemi 

zejména ze stoprocentního výkonu 

manželů Štočkových na dvou nejvyš-

ších šachovnicích. Ve východní sku-

pině rozdrtila vedoucí Litovel před-

poslední Kroměříž 6,5:1,5 a dařilo se 

také Porubě v sestavě s GM Cvekem. 

Kompletní výsledky obou skupin 

k dispozici na: db.chess.cz

Úspěch západočeských juniorů 

a postupný ústup ze slávy odcho-

vanců beskydské šachové školy. 

To je hrubý sumář pohledu na zá-

věrečné tabulky v Přibyslavi právě 

skončeného polofi nále mistrovství 

republiky juniorů a mistrovství 

České republiky juniorek. Repre-

zentanti klatovské šachové líhně 

na turnaji získali zásluhou Nguye-

na Dinh Phonga (2163) a Kristýny 

Havlíkové (2185) dvě ze tří zlatých 

medailí. Klatovským zdařile se-

kundovaly jenom sestry Olšarovy 

z Orlové. Těm patří medaile dvě. 

Tereza Olšarová (2164) se stala mis-

tryní republiky juniorek do dvaceti 

let a mladší Karolína (2192) si od-

náší stříbro z bojů osmnáctiletých 

dívek. A právě nová mistryně re-

publiky do dvaceti let se s čtenáři 

Šachového týdeníku podělila o jed-

nu ze svých dramatických partií.

LUKÁŠ KLEMENT (2130) 
– TEREZA OLŠAROVÁ (2164) 
Dámským pěšcem [A00]

Přibyslav 2009

Komentuje: Tereza Olšarová

1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.g3 Sf5 4.Sg2 

h6 5.c4 c6 6.0–0 e6 7.Jc3 Se7 

8.b3 0–0 9.Sb2 Jbd7 10.Jd2 

Ve8 11.e4 dxe4 12.Jdxe4 Jxe4 

13.Jxe4 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpp+nvlpzp-'
6-+p+p+-zp&
5+-+-+l+-%
4-+PzPN+-+$
3+P+-+-zP-#
2PvL-+-zPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

MČR JUNIOREK A POLOFINÁLE JUNIORŮ

V PŘIBYSLAVI PROBĚHLY JUNIORSKÉ BOJE

Kristýna Havlíková Nguyen Dinh Phong Tereza Olšarová

http://chess-results.com/tnr27851.aspx?lan=1
http://db.chess.cz/soutez.php
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13…Jf6 Potud se, podle mě, hrálo lo-

gicky, pozice je přibližně vyrovnaná. 

14.De2 Tohle mě trochu překvapi-

lo, jako černá mám méně prostoru, 

proto uvítám výměnu fi gur. Navíc se 

uvolňuje výborné pole f6 pro mého 

střelce. Spíš jsem předpokládala Jc5 

s rovnou hrou. Například 14.Jc5 Dc7 

15.Ve1 Vad8 16.De2. 

14…Jxe4 15.Sxe4 Sxe4 16.Dxe4 Sf6 

17.Vad1 Dc7 18.f4?! Přijde mi, že ten-

hle tah do pozice vůbec nepatří. Bílý 

ničím nehrozí, dává pěšce na pole 

svého střelce a hlavně oslabuje svého 

krále. 18.Vfe1 Vad8 19.Sc3 s rovnou 

hrou. Po 19…c5 má bílý vždy Sa1.

18…Vad8 

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zppwq-+pzp-'
6-+p+pvl-zp&
5+-+-+-+-%
4-+PzPQzP-+$
3+P+-+-zP-#
2PvL-+-+-zP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
19.b4? Zbytečně se oslabuje. Bílý 

se snaží bránit nepříjemnému po-

stupu c5, tomu ale asi nezabrání. 

Lepší asi bylo 19.Vf2, ale pozice 

je i tak už těžká. Například 19.Vf2 

c5?! (Rybka navrhuje 19…Da5 

s výhodou, například 20.Sa1 Vd7 

21.Vfd2 Ved8) 20.Vfd2. 

19…b6 Tady se nabízely tři mož-

nosti: a5, b5 a b6. Nakonec jsem 

zahrála b6, ale objektivně bylo asi 

nejlepší a5: 19…a5!? 20.a3 axb4 

21.axb4 b5 22.c5 Vd5 s výhodou 

černého. V této pozici se hraje už 

jen na dva výsledky. Na 19…b5 by 

mohlo následovat 20.Dc2. 

20.Sc1? Bílému se těžko hledají 

užitečné tahy. Tah 20.Sc1 se sna-

ží zabránit tahu c5, nestíhá už ale 

krýt oslabené pěšce na dámském 

křídle. Alternativou bylo 20.Dc2. 

20…Dd6 21.Se3 Dxb4 22.Dxc6 

Vc8 23.Dd7 Da3 24.Vfe1 Ved8 

25.Db5 Nelze 25.Db7?? pro 25…

Vxc4 a černý vyhraje. 

25…Dxa2 26.c5 Dd5 27.Da6 Df3 

28.Vc1 Vc7 Zajímavé 28…Vc6!? 

láká bílého k 29.Dxa7?? Vxd4! 

30.Da8+ Vd8 31.Da2 Se7 – + 

29.Dc4 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-tr-+pzp-'
6-zp-+pvl-zp&
5+-zP-+-+-%
4-+QzP-zP-+$
3+-+-vLqzP-#
2-+-+-+-zP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy
29…Vd5?! Trochu vypouští výho-

du. Přemýšlela jsem i nad postu-

pem h5-h4, ale nakonec jsem to 

nehrála kvůli Sf2 a Vc3, což ale ne-

pomáhá: 29…h5 30.Sf2 h4 31.Vc3 

Dc6 32.gxh4 b5 černí pěšci se bu-

dou valit dopředu. Bílý má z pěšců 

ruiny, do kterých střílí vlastní stře-

lec, navíc je tady slabé pole d5. To-

hle bych už, snad, vyhrála. 

30.Sf2 bxc5 31.dxc5 Vd2 32.Df1 

a5 33.Ved1 Vxd1 34.Vxd1 a4 

35.Vd6 a3 36.Da6 

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

Medailistky kategorie D18, 
zleva: 3.Magdalena Miturová, 2.Karolína Olšarová, 1.Kristýna Havlíková
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-tr-+pzp-'
6Q+-tRpvl-zp&
5+-zP-+-+-%
4-+-+-zP-+$
3zp-+-+qzP-#
2-+-+-vL-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
36…Db3?? Čas utíká rychleji, než 

bych si přála, a tak se stane, že 

přehlížím vyhrávající 36. … Vb7! 

Například 36…Vb7! 37.Vb6 Vd7 

38.Vd6 Vxd6 39.cxd6 Dd1+ 40.Kg2 

Dd5+ 41.Kh3 a2 0–1 

37.Da8+ Kh7 38.Va6 Sb2?? Opět 

vyhrávalo Vb7, tentokrát ale tro-

chu jinak 38…Vb7 39.Vxa3 Dd5!!–

+ 40.Kf1 Dh1+ 41.Ke2 De4+ 

39.De4+ f5 40.Da4 Dxa4 41.Vxa4 

Vc6 42.Kf1 Kg6 43.Ke2 Kf6 

44.Kd3 e5 45.Se3 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+r+-mk-zp&
5+-zP-zpp+-%
4R+-+-zP-+$
3zp-+KvL-zP-#
2-vl-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
45…Ke6? Pamatuji si, že tady jsem 

se zamyslela a už už jsem chtěla 

zahrát 46….g5!, a pak jsem si říka-

la, k čemu to? Nechá to stát a půjde 

králem, ještě budu mít problémy. 

A vzhledem ke zbývajícím deseti 

minutám na hodinách jsem nevidě-

la variantu: 45…g5! 46.Kc4?! Ve6! 

47.Kd3 (47.Sf2?? exf4 48.gxf4 Ve4+ 

49.Kb3 Vxa4) 47…exf4 48.gxf4 

Kg6–+, ale ještě by se hrálo. 

46.Kc4 Vc8?? Jedním tahem jsem 

vypustila výhodu, o kterou jsem 

usilovala dobrých třicet tahů…

47.Va6+ Kd7 48.fxe5 Tady jsem, 

lehce znechucená svými posledními 

tahy, zahrála Vc6 a nabídla remízu 

48…Vc6 ½:½

Konečné pořadí – junioři:

1. Nguyen Dinh Phong

ŠK Sokol Klatovy

(2163) 7,5

2. Mrázek, Lumír

ŠK Slavia Orlová

(2156) 6,5

3. Pecha, Tomáš

BŠŠ Frýdek-Místek

(2236) 6,5

4. Zwardoň, Vojtěch

Jakl Karviná

(2257) 6,5

5. Vlasák, Lukáš

ŠK Sokol Klatovy

(2207) 6,5

6. Svoboda, Václav

ŠK OAZA Praha

(2292) 6,5

7. Kratochvíl, Jozef

ŠK Caissa Třebíč

(2228) 6,5

8. Olšarová, Tereza

ŠK Slavia Orlová

(2164) 6

9. Klement, Lukáš

ŠK Most

(2130) 6

10. Kriebel, Tadeáš 

MSA Dolní Benešov

(2173) 6

MČR Dívky do 20 let

1. Olšarová, Tereza

ŠK Slavia Orlová

(2164) 6

2. Marečková, Martina

Šachový škola Panda Rychnov

(2156) 6

3. Havlíková, Kristýna

ŠK Sokol Klatovy

(2185) 5,5

4. Olšarová, Karolína

ŠK Slavia Orlová

(2192) 5,5

5. Miturová, Magdalena

BŠŠ Frýdek-Místek

(2010) 5

MČR Dívky do 18 let

1. Havlíková, Kristýna

ŠK Sokol Klatovy

(2185) 5,5

2. Olšarová, Karolína

ŠK Slavia Orlová

(2192) 5,5

3. Miturová, Magdalena

BŠŠ Frýdek-Místek

(2010) 5

4. Kolomazníková, Barbora

ŠK Zlín

(1910) 4,5

5. Sabolová, Gabriela

ŠK Vysoké Mýto

(1837) 4,5

Václav Pech

Tereza Olšarová

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
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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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Svět drtí v Londýně Anglii, ales-

poň prozatím, a hlavními hrdiny 

tohoto show jsou velmistři Mag-

nus Carlsen (2801) a Vladimir 

Kramnik (2772). To jsou v jedné 

větě výsledky první poloviny su-

perturnaje London Chess Classic 

2009, kterého se účastní čtyři zá-

stupci Anglie a stejný počet za-

hraničních účastníků.

Hlavní pozornost šachových fa-

noušků je zcela pochopitelně sou-

středěna na souboj v poslední době 

dvou nejlépe hrajících šachistů svě-

ta – Magnuse Carlsena a Vladimira 

Kramnika. Naposledy byl úspěšný 

právě druhý jmenovaný šachista. 

Velmistr Kramnik svého na světo-

vém žebříčku výše postaveného ri-

vala předstihl na listopadovém mos-

kevském Memoriálu Michaila Tala, 

a Londýn tak může buď potvrdit 

Kramnikovu převahu, nebo může 

znamenat protiúder mladého nor-

ského velmistra. A tomu, že Magnus 

Carlsen nebere turnaj v anglické 

metropoli na lehkou váhu, napovídá 

i jeho příprava. „Minulý týden mě 

v Oslu navštívil na několik dní Garri 

Kasparov,“ svěřuje se Magnus Carl-

sen na svém blogu jeho čtenářům. 

„Měli jsme několik kvalitních tré-

ninků nasměrovaných právě na tur-

naj v Londýně,“ dodává mladý Nor 

a pochvaluje si i jinou tréninkovou 

možnost, která pro něho byla v me-

tropoli Velké Británie připravena. 

„Odpoledne před turnajem jsem si 

mohl zahrát tenis s wimbledonským 

vítězem z roku 1987 Patem Cashem. 

„Byla to ohromná legrace a také pří-

ležitost dostat několik dobrých rad 

ohledně mého tenisového umění,“ 

pochvaloval si Magnus po losování 

turnaje. Tomu bylo jako již dvakrát 

předtím příznivé. Opět si vylosoval 

číslo jedna a tomu přisoudilo bílé 

fi gury ve čtyřech ze sedmi londýn-

ských partií. 

GM Magnus Carlsen

Losování také připravilo drama-

tické chvíle hned na úvodní kolo. 

Na startovní čáře bylo totiž souze-

no zkřížit kordy právě dvěma nej-

výše postaveným hráčům. Partii 

proti Vladimíru Kramnikovi, který 

právě v anglickém hlavním městě 

před sedmi lety porazil Carlseno-

va současného trenéra, a stal se 

tak mistrem světa, zahájil Mag-

nus Carlsen tahem pěšce „c“ a byl 

po partii hned dotazován na mož-

nou symboliku. „Zvolil jste anglic-

kou proto, že se jedná o vaši první 

návštěvu Anglie a Londýna?“ ptal 

se jeden z novinářů. „Ne, ve sku-

tečnosti mně tato souvislost došla 

až někdy v polovině partie,“ odpo-

vídá s úsměvem norský šachista. 

„Hrál jsem 1.c4 a mým cílem neby-

lo získat hned ze zahájení nějakou 

výhodu. Chtěl jsem hlavně hrát 

komplikovanou pozici, ve které se 

Kramnik nebude cítil pohodlně.“ 

MAGNUS CARLSEN (2801) 
– VLADIMIR KRAMNIK (2772) 
Anglická hra [A29]

Londýn 2009

1.c4 Jf6 2.Jc3 e5 3.Jf3 Jc6 4.g3 d5 

5.cxd5 Jxd5 6.Sg2 Jb6 7.0–0 Se7 

8.a3 Velmistr Carlsen volí co nej-

rychlejší nástup na zvoleným za-

hájením jemu předurčeném dám-

ském křídle a prozatím neztrácí 

čas na „povinné“ d2-d3. Šturmu 

bílých pěšců na dámském kříd-

le černý obvykle čelí umístěním 

svých jezdců na centrální pole 

d4 a d5 a případným pozdějším 

nástupem na královském křídle, 

který je zpravidla podpořen postu-

pem pěšce „f“. 

8…0–0 9.b4 Se6 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-snn+l+-+&
5+-+-zp-+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-sN-+NzP-#
2-+-zPPzPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
10.Vb1 Tah zmíněný jako nejlepší 

již v monografi i velmistra Bagirova 

vydané v osmdesátých letech mi-

nulého století. Tehdy tato varianta 

dělala problémy zejména Robertu 

Hübnerovi. Předčasné by bylo oka-

mžité 10.b5 pro 10…Jd4 a bílý po-

chopitelně nemůže inkasovat čer-

ného centrálního pěšce 11.Jxe5?? 

pro jednoduché 11…Sb3–+. 

10…f6 11.d3 a5 12.b5 Jd4 13.Jd2 

Bílého nezajímá výměna na poli 

d4, protože po 13.Jxd4 exd4 je 

zpravidla černý pěšec na d4 veli-

ce silný a bílému na spokojenos-

ti nepřidá ani oslabené pole c3. 

Po 14.Ja4 (Slabé je z výše zmí-

něných důvodů 14.Je4? f5 15.Jd2 

Jd5 s výhodou černého.) přijde 

LONDÝN

CARLSEN KRŮČEK PŘED KRAMNIKEM

Pořadí po 4. kole:
1. Carlsen, Magnus NOR (2801) 8

2. Kramnik, Vladimir RUS (2772) 7

3. Adams, Michael ENG (2698) 4

4. Howell, David ENG (2597) 4

5. Nakamura, Hikaru USA (2715) 4

6. McShane,Luke ENG (2615) 4

7. Short, Nigel ENG (2707) 3

8. Ni Hua CHN (2665) 3
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například 14…Sd5. Pokud se bílý 

chce vyhnout výměně bělopol-

ných střelců, musí zahrát 15.Sh3 

s tím, že po 15…Jxa4 (15…Ve8!?) 

16.Dxa4 Sc5 s dalším Ve8 ukazuje 

černý, proč je jeho pěšec d4 tak 

silný. Tlak na bílého pěšce e2 by 

měl zcela vyrovnat šance. 13…

Dc8 Na známou chybu 13…Jd5? 

14.Sxd5 Sxd5 15.e3 s výhrou fi gu-

ry upozornil ve svých on-line po-

známkách pro www.chesspro.ru 

IM Maxim Notkin. Černí se v této 

pozici často uchylují k tahu 13…

Sd5, když po 14.Jxd5 Jxd5 dosta-

nou oba své jezdce na jejich opti-

mální pole a jejich pozice by měla 

být rovná. Velmistr Kramnik se 

ale rozhoduje pro jinou alternati-

vu, která uvolňuje královské věži 

pole d8. To pak může černý vy-

užít (po vyhnání centralizované-

ho jezdce pomocí e2-e3) k tlaku 

na bílého pěšce c3. 

14.e3 Jf5 15.Dc2 Pozice v partii je 

stále ještě dobře známou. Jinou 

možností, jak může bílý pohnout 

svojí dámou, je tah 15.De2 Jd6 

16.Jde4 Jf7 17.Vd1 Sg4 18.f3 Se6 

19.d4 exd4 20.exd4 Ve8= (Sargis-

sjan – Jakovič, Moskva Aerofl ot 

Open 2009). 

15…Vd8 16.Sb2 Střelec uvolňu-

je místo královské bílé věži, která 

bude poslední bílou fi gurou, kte-

rá se přesune na dámské křídlo. 

Magnus Carlsen by následně rád 

zvýšil tlak na černé dámské křídlo 

pomocí převodu jednoho ze svých 

jezdců na pole c5. 

16…a4 17.Vfc1 Jd6 18.Jde4 Je8 

Úprk černého koně z centrálního 

d4 na poslední řadu lze ve shodě 

s klasickou průpovídkou nazvat 

nádherným strategickým ústu-

pem. Černý jezdec na e8 kryje 

pole c7 a zároveň brání bílému 

jezdci v okamžitém skoku na c5 

a ve hře může být také postup čer-

ného pěšce „f“. 

19.De2 První nový tah v partii. Již 

se hrálo 19.Je2, což přineslo bílé-

mu v partii Cvitan, O. (2540) – Mil-

man, L. (2484), Pula 2007 po čtyři-

ceti tazích remízu. 

19…Sf8 Okamžitě zahraný progra-

mový postup 19…f5 naráží podle 

IM Notkina, ve shodě například 

s Fritzem, na pokračování 20.Jd2 

Jf6 21.e4 dávající bílému malé plus 

díky zranitelnosti černého pěš-

ce e5. Například po 21…f4 přijde 

22.Jd5 Jbxd5 23.exd5 Jxd5 24.Jc4 

a bílý stojí lépe.

XABCDEFGHY
8r+qtrnvlk+(
7+pzp-+-zpp'
6-sn-+lzp-+&
5+P+-zp-+-%
4p+-+N+-+$
3zP-sNPzP-zP-#
2-vL-+QzPLzP"
1+RtR-+-mK-!
xabcdefghy
20.f4! Velmistr Carlsen vynáší dal-

ší z trumfů, který bílý v pozicích 

vznikajících z této varianty anglic-

ké má. Boční úder vedený proti po-

sledním černým državám v centru 

bývá silným argumentem. O izola-

ci svého „e“ pěšce černý rozhod-

ně nestojí, a tak mu nezbývá nic 

jiného, než na f4 vzít. Je ovšem 

možné, že místo tahu v partii měl 

exmistr světa nejprve vložit „pí-

chanec“ 20…Sg4 odhánějící bílou 

dámu na snad méně výhodnou 

pozici. 

20…exf4 21.gxf4 Dd7 22.d4 

Na 22.Vd1 uvádí ruský mezinárod-

ní mistr variantu 22…Sb3 23.Vd2 

Se7 s dalším f6-f5 a Je8-f6 a dob-

rou hrou černého. 

XABCDEFGHY
8r+-trnvlk+(
7+pzpq+-zpp'
6-sn-+lzp-+&
5+P+-+-+-%
4p+-zPNzP-+$
3zP-sN-zP-+-#
2-vL-+Q+LzP"
1+RtR-+-mK-!
xabcdefghy
22…c6? Zřejmě první chyba bý-

valého mistra světa v této partii. 

Lépe vypadá „bělopolný taneček“ 

začínající tahem 22…Sg4 Po 23.

Df1 (lepší není ani pole e3 kryjí-

cí 23.Df2, po 23…Jc4 24.Jd5 Se6 

25.Vxc4 Sxd5 26.Jc5 Sxc5 27.Vxc5 

Sxg2 28.Dxg2 b6 29.Vc6 f5 by měl 

být černý jezdec přece jenom o něco 

silnější bílého střelce.) 23…De6 

24.Ve1 Sf5 jsou šance obou stran 

zřejmě vyrovnané. Cesta bílého 

jezdce na c5 vede jen přes ústup 

věze b1 z vazby, ale pak má čer-

ný pro změnu zase skok své dámy 

na b3. 

23.Jc5 Carlsen nebyl jistý, zda 

stojí lépe, protože měl řadu sla-

bých pěšců. Až jezdec na e8, který 

neměl žádná pole, ho přesvědčil 

o výhodě bílého. 

23…Sxc5 24.dxc5 Jc4 25.Vd1 Dc7 

26.Sc1 Ja5 Za úvahu stálo asi také 

26…f5 27.Vxd8 Vxd8 (27…Dxd8 

28.Vb4±) 28.bxc6 bxc6 29.Jxa4 

Dd7 (29…Jf6!?) 

Magnus Carlsen zaujal vítězný postoj u partie s Vladimírem Kramnikem. 
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27.bxc6 bxc6 28.Jxa4 „Po braní 

na a4 jsem už rozhodně měl výho-

du,“ soudí velmistr Carlsen s tím, 

že je poměrně překvapivé, že drzé 

braní na a4 nejde nijak přímo 

vyvrátit.  

28…Vxd1+ Velmistr Kramnik mohl 

zvážit také 28…Sb3 29.Vxd8 (29.

Vxb3 Jxb3 30.Dc4+ Df7) 29…Vxd8 

30.Jb6 Vd1+ 31.Kf2 De7 32.Vxb3 

Vxc1 33.Vd3 s malou výhodou 

na straně bílého. 

29.Dxd1 Vd8 30.Dc2 Df7 

XABCDEFGHY
8-+-trn+k+(
7+-+-+qzpp'
6-+p+lzp-+&
5sn-zP-+-+-%
4N+-+-zP-+$
3zP-+-zP-+-#
2-+Q+-+LzP"
1+RvL-+-mK-!
xabcdefghy
31.Jc3 Bílý zároveň s ústupem kry-

je důležité pole d1, kam by se moh-

la přemístit černá věž, a na případ-

né Dh5 pak chce přesunout svého 

jezdce přes pole e2 na g3, kde by 

mohl svému vladaři pomoci při 

obraně královského křídla. Nepří-

jemné protišance mohl černý do-

stat po druhém jezdcovém skoku 

31.Jb6. Černý by mohl své fi gury 

aktivizovat po bílých polích po-

mocí 31…Sb3 32.Dc3 Vd1+ 33.Kf2 

Dh5 34.Vxb3 Jxb3 35.Dxb3+ Kf8 

a bílý král to nemusí mít nijak jed-

noduché. Po pokrytí bílého střelce 

může černá dáma šachovat z h4 

a není vidět, jak by mohl bílý zís-

kat výhodu. 

31…Dh5? Velmistr Carlsen po par-

tii mínil, že pokud se černý mohl 

v této pozici ještě držet, měl prá-

vě tady zvolit jiný tah než tah za-

hraný v partii. Každopádně je již 

podle mladého Nora pozice bílého 

jasně lepší. Umělá inteligence se 

přimlouvá spíše za skok některé 

z černých lehkých fi gur na pole 

b3. Například 31…Sb3 32.De4 Sc4 

s myšlenkou jak Sc4-d3, tak postu-

pu f6-f5 a dobrou hrou černého. 

32.Je2 Sf5 33.e4 Výhoda bílého je 

již zřejmá. Za svého pěšce se vel-

mistru Kramnikovi nepodařilo zís-

kat dostatečnou náhradu. 

33…Sg4 34.Jg3 Df7 35.Sf1 Bílý 

bere pod kontrolu pole c4, a brání 

tak konsolidaci černých fi gur. Je 

zřejmé, že ruský velmistr již boju-

je za ztracenou věc. 

35…Se6 36.Dc3 Va8 Na 36…Jc4 

následuje 37.f5 s vyhranou pozicí.

XABCDEFGHY
8r+-+n+k+(
7+-+-+qzpp'
6-+p+lzp-+&
5sn-zP-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3zP-wQ-+-sN-#
2-+-+-+-zP"
1+RvL-+LmK-!
xabcdefghy
 37.Vb4 Dd7 38.f5 Sf7 39.Sf4 Dd1 

40.Kf2 Jb3 41.Se2 Db1 42.Sc4 

Vxa3 43.Je2 1–0 „Magnus hrál 

tuto partii velice dobře a já jsem 

se v určitém stadiu hned něko-

likrát přepočítal, což se mi stalo 

osudným. Byla to prostě normál-

ní porážka, jaká se prostě občas 

přihodí, a nemám po ní žádný 

nepříjemný pocit. Ten mívám, 

když hraji nějakou partii jako idiot 

a udělám hloupou chybu. Tady se 

to nestalo a můj soupeř hrál oprav-

du výborně, “ řekl po partii ruský 

velmistr, jehož na turnaji provází 

namísto sekundanta rýma. „Jsem 

v podstatě permanentně nachla-

zen a mám pocit, že to nikdy ne-

skončí. Tentokrát jsem to asi chytil 

od naší malé dcerky. Ale vícemé-

ně jsem v pořádku a rozhodně si 

nechci stěžovat,“ komentuje svůj 

stav ruský exmistr světa. 

Carlsenův start do turnaje připo-

mínal až do dvaapadesátého tahu 

jeho duelu třetího kola s domácím 

Davidem Howellem (2597)  ne-

dávnou spanilou jízdu na turna-

ji v Nanjingu. Po výhře nad Kram-

nikem následovala další s do svě-

ta profesionálního šachu se mož-

ná vracejícím Lukem McShanem 

Šachový 
magazín
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■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
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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

(2615) a i partie třetího kola se 

pro mladého Nora vyvíjela dobře, 

ale pak přišla chyba, kterou izrael-

ský velmistr Har Zvi zařadil do své 

přehlídky blundrů roku. „ Zbytek 

té partie bych měl co nejdříve za-

pomenout,“ konstatuje velmistr 

Carlsen. „Navzdory tomu, že jsem 

měl kvalitu a pěšce navíc, vůbec 

se mi nedařilo svoji převahu uplat-

ňovat. Nakonec jsem ve dvaapade-

sátém tahu přehlédl jednoduchou 

výhru.“

DAVID HOWELL (2597) 
– MAGNUS CARLSEN (2801) 
Sicilská obrana [B22]

Londýn 2009

1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4 

Jf6 5.Jf3 e6 6.Se3 Se7 7.dxc5 

Dxd1+ 8.Kxd1 0–0 9.Jbd2 Jg4 

10.Jb3 Jxe3+ 11.fxe3 Jd7 12.c6 

bxc6 13.Ja5 Sc5 14.Jd4 Jf6 

15.Sc4 Jg4 16.Ke2 e5 17.Jc2 Sf5 

18.h3 Jf6 19.Jb4 Se4 20.Jbxc6 

Vfe8 21.Vhg1 Sb6 22.b4 Vac8 

23.b5 Sxa5 24.Jxa5 Vc5 25.a4 

Vec8 26.Sd3 Sxd3+ 27.Kxd3 

Vxc3+ 28.Ke2 Vc2+ 29.Kf3 e4+ 

30.Kf4 V8c5 31.Jc6 g5+ 32.Kg3 

V5c3 33.Je7+ Kf8 34.Jf5 Jd5 

35.Vge1 Jf4 36.Vg1 Je2+ 37.Kg4 

Jxg1 38.Vxg1 f6 39.h4 gxh4 

40.Kxh4 Va3 41.g4 Vxa4 42.Vd1 

Vaa2 43.Vd7 Vh2+ 44.Kg3 

Vhg2+ 45.Kh3 Vgf2 46.Jd4 Kg8 

47.Ve7 Kf8 48.Vc7 Ke8 49.Kg3 

Vf1 50.Vxh7 Va3 51.Kg2 Vd1 

52.Jf5 

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7zp-+-+-+R'
6-+-+-zp-+&
5+P+-+N+-%
4-+-+p+P+$
3tr-+-zP-+-#
2-+-+-+K+"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy
52…Vd7?? Na úroveň Magnuse 

Carlsena až nezvykle hrubá chyba, 

která připravila norského šachistu 

o lehký a zasloužený bod, k němuž 

vedlo jednoduché 52…Va2+ 

53.Kg3 (Nelze pochopitelně 53.Kh3 

pro 53…Vh1+ s dalším Vxh7 a oka-

mžitou výhrou.) 53…Vg1+ 54.Kf4 

(Ani tady se ústup na „h“ sloupec 

nedoporučuje 54.Kh3 Vh1+) 54…

Vf2+ 55.Kxe4 Vxg4+ 56.Kd5 Vxf5+ 

na 57.Ke6 s napadením černé věže 

a současnou hrozbou matu (Vh8) 

se černý vymluví 57…Ve5+ s leh-

kou výhrou. 

53.Vh8+ Kf7 „Nakonec jsem sou-

peři odevzdal dva pěšce a pokusil 

se tak aktivizovat svého krále, ale 

ani to nepomohlo. Partie skončila 

remízou po šesti a půl hodinách 

hry,“ řekl nespokojený Carlsen 

k dalšímu vývoji této partie.

 54.Kg3 Vb3 55.Kf4 Vb1 56.Kxe4 

Vf1 57.Vh7+ Ke6 58.Vh8 Vc7 

59.Jd4+ Kd6 60.Vd8+ Vd7 61.Vc8 

Vg7 62.Vd8+ Vd7 63.Vc8 Ve7+ 

64.Kd3 Vc7 65.Vd8+ Vd7 66.Vg8 

Vg1 67.Ke2 Kc5 68.Kf2 Vb1 

69.Vf8 Vd6 70.Vf7 Vb2+ 71.Kf3 

Va2 72.Ke4 Kb6 73.Vf8 Vg2 

74.Kf3 Vh2 75.Vb8+ Kc7 76.Va8 

Kb7 77.Vf8 Vh7 78.Kf4 Vh1 

79.Kf3 ½ : ½

V turnaji hraném stejně jako an-

glická Premier League tříbodo-

vým systémem měli hlavním favo-

ritům sekundovat hlavně další dva 

sedmistovkaři – Američan Hikaru 

Nakamura (2715) a domácí borec 

Nigel Short (2707), ale realita prv-

ní poloviny je jiná. Hikaru Naka-

mura v prvním kole zcela přehrál 

Číňana Ni Hua (2665), ale pokazil 

vyhranou koncovku, což ho zřej-

mě hodně přibrzdilo a velmistru 

Shortovi se doma prozatím nedaří 

vůbec. Tři remízy a jedna porážka 

jej jistě nemohou uspokojit. Zda 

se mu podaří svoji bilanci na do-

mácím superturnaji vylepšit a jak 

dopadne souboj Magnuse Carlse-

na s Vladimirem Kramnikem, se 

dozvíme až po skončení druhé 

poloviny turnaje.

Václav Pech
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V turnaji nejvýše nasazený šachis-

ta prokázal, že ani v jedenačtyřiceti 

letech není člověk proti nastupují-

cím dravým mladíkům bezmocný. 

Postupně se vypořádal s Juditou 

Polgárovou (2680), Maximem Va-

chierem-Lagravem (2718), Dmit-

rijem Jakovenkem (2736), Serge-

jem Karjakinem (2723) a ve fi nále 

i s jeho krajanem Ruslanem Pono-

marjovem (2739) a zaslouženě si 

domů odváží první cenu a místenku 

do nejbližšího turnaje kandidátů.

„Věk má na šachovou výkonnost 

nepochybný vliv,“ přiznává držitel 

Světového poháru a jako svoji vel-

kou výhodu v porovnání s mlad-

šími soupeři považuje zkušenost. 

„Od roku 1997 jsem hrál skoro 

ve všech turnajích hraných vyřa-

zovacím systémem, a získal jsem 

tak ohromnou zkušenost zejména 

v tie breaku. Hrálo tady mnoho 

mladých a silných hráčů, kteří se 

zhroutili po první porážce. Ztratili 

morální sílu, když se od své úvod-

ní porážky nedokázali odreagovat 

a pokračovat naplno v dalším boji. 

To je přesně to, co přichází až se 

zkušeností.“ 

A právě zkrácená hra rozhodla na-

konec i jeho fi nálový zápas proti 

velmistru Ponomarjovovi, když 

o konečném vítězi rozhodly po ně-

kolika zvratech až partie hrané 

bleskovým tempem. Hned něko-

likrát to vypadalo, že už je zápas 

rozhodnutý, ale napětí a nervozita 

udělaly své. Například ve čtvrté 

partii prodloužení již početní Gel-

fandovi fanoušci možná předčas-

ně slavili. „Jediná věc, která mi 

chyběla k vítězství, bylo dát gól 

do prázdné branky,“ vzpomíná 

na situaci ze zmíněné partie Boris 

Gelfand dopustiv se v rozhodující 

chvíli hrubé chyby. „udělal jsem 

hrubku, pustil Ruslana do proti-

útoku, šance byla pryč a před námi 

najednou stály bleskové partie.“

BORIS GELFAND (2758) 
– RUSLAN PONOMARJOV (2739) 
Sicilská obrana [B41]

Chanty-Mansijsk 2009

1.d4 e6 2.c4 c5 3.Jf3 cxd4 4.Jxd4 

a6 5.Jc3 Dc7 6.e4 Jf6 7.a3 b6 8.Se3 

Sb7 9.f3 Jc6 10.Vc1 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+lwqp+pzpp'
6pzpn+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+PsNP+-+$
3zP-sN-vLP+-#
2-zP-+-+PzP"
1+-tRQmKL+R!
xabcdefghy
10…h5? Pravděpodobně nový tah 

v konkrétní pozici, i když o no-

vou myšlenku se pochopitelně 

nejedná. Černý by rád předešel 

případnému nástupu bílých pěš-

ců na královském křídle a případ-

ně by mohl svého krajního pěšce 

protáhnout i dále. Tah v partii je 

ovšem pochopitelně spojen s jed-

ním problémem. Po takovém osla-

bení královského křídla nemůže 

velmistr Ponomarjov příliš počí-

tat s v podstatě jakoukoli rošádou 

a musí tak věřit, že jeho centrální 

opevnění bude dostatečně pevné. 

Na druhé straně ani bílá malá ro-

šáda nemusí být nejbezpečnější… 

Podle výsledku a průběhu partie 

je ale jasné, že Ruslan Ponomarjov 

se svým tahem nenalezne další 

pokračovatele. V dobře známé po-

zici se již hrálo více tahů. Virtuoz 

Paulsenovy sicilské sedmdesátých 

let uplynulého století, sovětský  

velmistr Mark Tajmanov zvolil 

proti Karoly Honfi mu tah 10…Je5 

a po 11.Se2 Jg6 12.Dd2 Se7 13.Ja4 

Vb8 14.b4 0–0 15.Jb3 Sa8 16.Dd4 

Jf4 byla jeho pozice dobrá. (Honfi , 

K. – Taimanov, M. Kodaň1965) 

Rozloučit se se svým jezdce se na-

opak právě proti Borisi Gelfandovi 

rozhodl Alexandr Morozevič, když 

v jejich vzájemné partii z loňské-

ho roku zahrál 10…Jxd4 11.Sxd4 

Sd6 12.g3 h5 13.Ja4 h4 14.c5 bxc5 

15.Jxc5 Sc6 a souboj dvou součas-

ných velmistrů skončil později re-

mízou. (Gelfand, B. (2723) – Moro-

zevič, A. (2774), Jerevan 2008) 

Třetí možnost, jak pozici uhrát, 

ukázal v roce 1965 v Budapešti 

maďarský velmistr Forintos. Ten 

s vložením tahů 10…Se7 11.b4 

předvedl stejnou jezdcovou pi-

ruetu jako Mark Tajmanov 11…

Je5 12.Jb3 d6 13.Se2 Vb8 14.0–0 

Jg6, ale po 15.Dd4 Sa8 16.Ja4 byla 

WORLD CUP

ZAVLÁDLA GELFANDOVA ZKUŠENOST
pokračování ze strany 1

Finálový souboj Borise Gelfanda a Ruslana Ponomarjova
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jeho pozice zřetelně horší. (Honfi , 

K. – Forintos, G. Budapešť 1965) 

11.Jd5! Principiální reakce, se kte-

rou černý musí počítat. Úkol bílé-

ho je jasný: Vyčistit centrální pole 

a dobrat se k černému králi. 

11…exd5 12.cxd5 Jxd5 Jiné ces-

ty zřejmě není. Například 12…Sc5 

13.dxc6 Sxc6 (13…dxc6 14.b4 Sd6 

15.Jf5 je jasně lepší pro velmistra 

Gelfanda.) 14.b4 Sxd4 jinak skočí 

bílý jezdec opět na f5 15.Dxd4 b5 

16.Se2 s velkou, snad již rozhodu-

jící převahou bílého. 

13.exd5 De5 14.Kf2 Je7 15.Dd2 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+l+psnpzp-'
6pzp-+-+-+&
5+-+Pwq-+p%
4-+-sN-+-+$
3zP-+-vLP+-#
2-zP-wQ-mKPzP"
1+-tR-+L+R!
xabcdefghy
15…Jxd5 „Když už stát špatně, tak 

mít alespoň pěšce navíc,“ ctí ukra-

jinský šachista otřepané pravidlo. 

Jeho víra se mu ale nevyplatí a bílý 

partii poměrně rychle rozhodne. 

Jestli se ale může černý ještě za-

chránit, je více než nejasné. Třeba 

i na 15…Jg6 může bílý pokračovat 

16.Sg5 a po 16…Se7 17.Ve1 Dxd5 

18.Sxe7 Jxe7 19.Db4 stojí černý 

tváří v tvář například plánu spo-

jenému s vývinem bělopolného 

střelce třeba na d3 s následným 

Ve1–e2(3) a Vhe1. Možnosti čer-

ného, jak tomu úspěšně čelit, jsou 

ovšem nejasné. 

16.Sg5 Je7 17.Sc4 f6 V beznadějné 

pozici existuje hned několik hez-

kých variant dokazujících pochyb-

nost koncepce zvolené černým 

v 11. tahu. Přesvědčivé je napří-

klad 17…b5 18.Vhe1 Dd6 19.Sxe7 

Sxe7 20.Vxe7+ Dxe7 21.Ve1 bxc4 

22.Vxe7+ Kxe7 23.Db4+ +- a bílý 

vyhrává. 

18.Sf4 Da5 19.b4 Da4 20.Sb3 

Dxa3 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+l+psn-zp-'
6pzp-+-zp-+&
5+-+-+-+p%
4-zP-sN-vL-+$
3wqL+-+P+-#
2-+-wQ-mKPzP"
1+-tR-+-+R!
xabcdefghy

21.Va1 Jednoduché, praktické 

a smrtelné. Vyhrává například 

také 21.Vhe1 když černé fi gury ne-

dokáží s „vyautovanou“ dámou če-

lit tlaku bílého. [21…Sc6 22.Sd6 g6 

23.Dd3 f5 24.Sf7+] 

1–0

„Dnes má narozeniny moje máma 

a jsem velice rád, že jsem jí k je-

jím narozeninám mohl dát takový 

dárek,“ řekl na tiskové konferenci 

po skončení posledního zápasu 

velmistr Gelfand a dodává: „Máma 

pro mě v životě hodně udělala a já 

jsem jí za to velice vděčný.“ Neza-

pomíná přitom ani na slova uzná-

ní pro svého poraženého soupeře. 

„Ruslan zde opět prokázal, že je 

skutečně velikým šachistou,“ říká 

Boris Gelfand. „Po celý turnaj hrál 

velice dobře a vyhrál mnoho tie 

breaků, ve kterých je neskuteč-

ně silným soupeřem a to jeho vý-

sledky v posledních letech jenom 

potvrzují.“ 

Po téměř měsíčních bojích se ví-

těz bude konečně moci věnovat 

znovunabytí ztracených sil. „Byl 

to více než jeden měsíc,“ opravu-

je izraelská jednička. „Dva týdny 

před zahájením Světového pohá-

ru jsem hrál v Moskvě hned dva 

těžké turnaje: Memoriál Michai-

la Tala a Mistrovství světa v bles-

kovém šachu. Teď se budu snažit 

dohnat spánkový defi cit a budu 

chodit na procházky se svojí dce-

rou. Prostě se vrátím do normál-

ního života.“

Václav Pech

Smutný fi nalista Ruslan Ponomarjov
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KALENDÁRIUM
17. – 25. 12. 2009 
Kecskemét (Maďarsko). Caissa 

IM + rating Tournament. Uzavře-

né turnaje s možností získat nor-

mu mezinárodního mistra. 9 kol, 

tempo 2 hod./ 40 tahů + půlhodi-

na na dohrání partie.

Dr. Tamás Erdelyi

Tel.: +36-76-481685

postmaster@caissa.t-online.hu 

www.caissachessbooks.com

18. – 20. 12. 2009 
Malenovice – Hotel Petr Bezruč. 

Talent Cup 2009 pro děti naroze-

né v roce 1998 a mladší. Švýcar-

ský systém na devět kol. Tempo 

2x45 minut na partii s přídavkem 

30 sekund za každý provedený 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 hry 2x25 minut na partii.

Čermák Josef

Lesnická 8/1155, 150 00  Praha 5

Tel.: 257 319 507 

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

ský blesk. Sedmnáct kol tempem 

hry 2x5 minut na partii.

Ing. Jan Malec

Tel: 604 440 959

malec17@seznam.cz 

19. – 20. 12. 2009 
Praha. Československý pohár. 

19. prosince otevřený turnaj v rapidu 

na 7 kol, 2x 5 minut. 20. prosince zá-

pas vybraných hráčů České a Sloven-

ské republiky na 8-10 šachovnicích.

Růžena Přibylová

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

py v rapid šachu. Švýcarský systém 

na třináct kol. Tempo hry 2x15 mi-

nut na partii s přídavkem deseti se-

kund za každý provedený tah.

Maria Macieja

Tel.:: +48 603391318

mariamacieja@o2.pl 

21. – 30. 12. 2009
Groningen (Nizozemí). Chess Fes-

tival Groningen 2009. Švýcarský 

systém na devět kol. Tempo hry 90 

minut / 40 tahů + 30 minut na do-

hrání partie s přídavkem třiceti se-

kund za každý provedený tah.

Schaakstad Groningen

Tel.: +31-6-54251546

j.colly@hetnet.nl

www.schaakstadgroningen.nl 

24. 12. 1868
Před sto jedenapadesáti roky se 

v polském Berlinchenu narodil 

v pořadí druhý mistr světa, velmis-

tr Emanuel Lasker. Emanuel Las-

ker byl nejdéle vládnoucím světo-

vým šampionem, když se na svém 

trůnu udržel od roku 1894 do roku 

1921kdy jej v zápasu porazil další 

legendární mistr světa, Kubánec 

José Raul Capablanca.

26. – 29. 12. 2009 
Zdice. Vánoční šachový turnaj. 

Švýcarský systém na sedm kol. 

Tempo hry 90 minut na partii 

s přídavkem 30 sekund za každý 

provedený tah.

Eva Rosenbaumová

Tel.: 724 150 981

eva@rosenbaumcz.com

26. – 31. 12 2009 
Aschach an der Donau (Rakousko). 

International Danube Open. Švýcar-

ský systém na sedm kol. Tempo hry 

100 minut na čtyřicet tahů a čtyřicet 

minut na dohrání partie s přídavkem 

30 sekund za každý provedený tah.

Chessclub Hartkirchen

Tel.: 0043-72724398

guenter.mitterhuemer@schach.at

www.aschach.at

26. 12 – 2. 1. 2010
Litomyšl. České šachové Vánoce 

2009. Švýcarský systém na devět 

kol. Tempo hry 2x90 minut na par-

tii s přídavkem 30 sekund za kaž-

dý provedený tah. 

Proclient, s. r. o.

Jaroslav Fuksík 

Tel.: 608 364 664 

a64@proclient.cz

www.a64.cz

27. 12. 1009
Tábor. Táborská věž. Švýcarský 

systém na sedm kol. Tempo hry 

2x20minut na partii.

Alois Bartoš

Tel.: 732 247 053

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 hry 2x5 minut na partii.

Petr Špinka

Tel.: 602 250 669

pspinka@seznam.cz

27. 12. 2009
Klatovy. Matoušův memoriál v bles-

kovém šachu. Švýcarský systém 

na sedmnáct kol. Tempo hry 2x5 mi-

nut na partii. 

Jan Brousek

Tel.: 723 849 765

jan.obelix@quick.cz
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