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SEX NA TURNAJÍCH

N. Pogoninová  
„Provozujete v prů-

běhu šachových 

turnajů sex?“ I ta-

kové otázky kla-

de v rámci on-line 

ankety čtenářům 

své nově otevřené 

internetové strán-

ky ruská mezinárodní mistryně Na-

talia Pogoninová. Kromě provokativ-

ních otázek zde její fanoušci najdou 

krátký životopis, aktuální rozhovory, 

nejlepší partie ruské reprezentant-

ky a také velice rozsáhlou fotogalerii. 

Pokud se chcete pokochat nejen ša-

chovou krásou, pak jste vítání na ad-

rese www.pogonina.com.

VISA PODPOŘÍ MLÁDEŽNICKÝ ŠACH
Americká karetní společnost VISA 

se rozhodla podpořit mladé šachis-

ty. Jedna z jejích nových karet by 

měla mít šachový design a z každé 

platby, kterou její majitel provede, by 

měla odejít poměrná částka, kterou 

společnost následně věnuje na roz-

voj šachu. „Společně s VISOU vydá-

váme speciální kartu VISA-šachová,“ 

potvrzuje informaci předseda Asoci-

ace šachových profesionálů Vadim 

Morochovský s tím, že hlavní část 

takto získaných prostředků by měla 

být použita v Oděse na chod zdejší-

ho dětského klubu, kde se kromě ša-

chu hraje také dáma a další hry pod-

porující logické myšlení.

V RUSKU OPĚT ZAVLÁDL STRACH 
Z KASPAROVA

Sergej Karjakin  
Přechod mladé-

ho ukrajinského 

velmistra Serge-

je Karjakina pod 

křídla Ruské fede-

race je na jedné 

straně Rusy vítán 

jako jedna z mož-

ností, jak do budoucna opět zís-

kat titul mistra světa, současně ale 

mezi ruskou šachovou elitou vlád-

ne strach ze spojení Sergeje Karja-

kina s bývalým trenérem Garriho 

Kasparova Jurijem Dochojanem. 

„Mám se Serjožou výborné vzta-

hy,“ uvedl například velmistr Ale-

xandr Griščuk, „ale přece jenom 

se trochu obávám, že mu teď Do-

chojan daruje všechny Kasparovo-

vy analýzy – a to by bylo velice ne-

bezpečné!“

Pokračování na straně 2
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VELMISTR IVANČUK JE V PRAZE

PRVNÍ TAH 
ZAHRÁL FISCHER!
Velmistr Vasilij Ivančuk přiletěl do 

Prahy na zápas s Davidem Nava-

rou přímo ze superturnaje v Sofi i, 

který loni vyhrál a kde letos skon-

čil poslední. Stejně nedobře po něj 

předtím dopadl turnaj Grand Prix 

v Nalčiku, ale předtím zase vyhrál 

superturnaj v Linares.

Do Prahy, kde byl naposledy 

při velkém rapid turnaji v roce 

2002, přijel nejlepší ukrajinský 

velmistr v dobré náladě a s me-

xickým sekundantem Manue-

lem Leonem Hoyosem. 

Netradiční podobu mělo losová-

ní zápasu s Davidem Navarou. Bě-

hem úvodní večeře v libanonsko-

-indické restauraci Karavan Seráj 

přinesli číšníci i dva libanonské pi-

rohy sambousek jibne se zapeče-

ným černým a bílým pěšcem. Vel-

mistr Ivančuk našel v předkrmu 

pěšce černého, a tak právo první-

ho tahu získal velmistr Navara.

Premiér Jan Fischer zahajuje zápas vel-
mistrů Navary a Ivančuka.

Šachový festival ČEZ CHESS TROP-

HY 2009 začal ve středu 27. května 

a slavnostně jej přišel zahájit český 

premiér Jan Fischer. 

Pavel Matocha 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HRÁČI SOUTĚŽE DRUŽSTEV

STOPROCENTNÍ OSTROSTŘELCI
Získat 100 % v soutěži družstev, která se táhne skoro půl roku, není roz-

hodně žádná legrace. Znamená to, že si člověk musí v průběhu šesti mě-

síců uchovat dobrou formu, mít dobré nervy a vydržet nápor nejenom 

partií samotných, ale také podvědomého tlaku, že tato série nemusí tr-

vat do nekonečna – a v neposlední řadě musí takovému hráči i často vrt-

kavá bohyně Caissa zachovat v kritických okamžicích svoji přízeň a da-

rovat mu trochu šachového štěstí.

Pokračování na straně 11
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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

Sám Jurij Dochojan však takové 

nebezpečí prozatím nevidí, když 

o svém novém svěřenci říká: „Sergej 

musí nad šachovnicí ještě hodně tvr-

dě popracovat,“ a kritizuje Karjaki-

novu současnou hru v zahájení, a to 

zejména černými fi gurami. „Kromě 

toho existují v jeho hře ještě další 

herní nedostatky, o kterých mu ješ-

tě nikdo neřekl. Alespoň tak soudím 

podle jeho udivených pohledů, kte-

ré na mě vrhá, když na tyto nedo-

statky poukazuji.“

MOVSESJAN V BOSNĚ NEUSPĚL

Pavel Eljanov  
Ukrajinec Pavel 

Eljanov (2693) vy-

hrál suverénně 

s náskokem 

1,5 bodu tradičně 

silně obsazený 

otevřený turnaj 

Bosna 2009, když 

v 10 turnajových kolech neprohrál 

ani jedinou partii a získal při skvě-

lé performance (2839) celkem 

7 bodů. Druhé místo si vybojoval 

domácí velmistr Borki Predojevič 

(2652) a bronz patřil kvůli horší-

mu pomocnému hodnocení Číňa-

novi Wang Haovi (2696). Sloven-

ský velmistr Sergej Movsesjan 

(2747), který byl v Sarajevu nejvý-

še nasazeným hráčem, skončil až 

na čtvrtém místě.

SMÍCHOVSKÝ SOUDEK
Už 25. ročník turnaje čtyřčlenných 

družstev Smíchovský soudek vyhrá-

lo družstvo Sokol Plzeň (Jan Turner, 

Jaroslav Česal, Robert Fiala, Radek 

Turner). Druhý skončil Vyšehrad B 

(Hausner, Netušil, Tichý, Filipi), 

bronzovou medaili získal TJ Pan-

krác (Doležal, Vokoun, Řezníček, 

Kroužel). Kompletní výsledky jsou 

na webu www.chess-results.com.

BLESKOVÉ PLZNI VLÁDNE MICHÁLEK

Jan Michálek  
Mezinárodní mi-

str Jan Michálek 

(2335) z TJ Šakal 

Kozolupy se stal 

přeborníkem Pl-

zeňského kraje 

v bleskovém ša-

chu. V patnácti-

kolovém turnaji získal mezi 48 zú-

častněnými 14 bodů. Druhý v po-

řadí byl Robert Fiala (2313) se 

12,5 bodu a na bronzový stupí-

nek vystoupil Jan Turner (2353) 

s 12 body. Konečné výsledky viz 

www.chess-results.com.

OPEN V TRISENU

Imre Hera jr.  
Již 27. ročník 

openu v lichten-

štejnském Triese-

nu vyhrál maďar-

ský velmistr Imre 

Hera jr. (2533) se 

7 body z 9 partií, 

když o jeho pr-

venství rozhodlo až pomocné hod-

nocení. Mezi 107 účastníky obsa-

dil IM Josef Přibyl (2346) 7. mís-

to s 6,5 bodu, Petr Beneš (2166) 

byl 37., Daniel Rous (1814) 68., Pa-

vel Bartoš (1553) 93. a Petr Plic-

ka (1825) 95. Současně s hlavním 

openem proběhl turnaj seniorů, 

v němž zvítězil litevský velmis-

tr Janis Klovans (2415) s 8 body 

z 9 partií, mezi 53 účastníky se 

na 24. místě umístila Růžena Při-

bylová (1963). Kompletní výsledky 

viz www.chess-results.com.

ZLATO PRO PETRÁNĚ
Český svaz neslyšících sportovců 

(ČSNS) uspořádal ve dnech 25.-26. 

dubna 2009 v Ostravě-Porubě mis-

trovství ČR v šachu neslyšících. 

O první místo se dělili Tomáš Pet-

ráň (SKN Brno) a Jaroslav Schmid 

(Praha) ziskem 6,5 bodu ze 7 par-

tií. Titul připadl Petráňovi díky lep-

šímu pomocnému hodnocení. Tře-

tí byl Martin Paulík z Brna. Jako je-

diná žena v turnaji byla další Br-

ňanka Eva Borovičková, protože 

olympionička a velmistryně v ko-

respondenčním šachu Anna Rývo-

vá z Prahy se nezúčastnila.

http://www.chess-results.com/tnr22204.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr22243.aspx?lan=1
http://chess-results.com/tnr21934.aspx?art=0&lan=0&flag=30&m=-1&wi=1000&css=2&zeilen=99999
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ČEZ CHESS TROPHY 2009

FISCHER UDĚLAL BOBBYHO TAH
foto: Vladimír Jágr

Losování prvního kola ze zapečených fi gurek.

GM Lubomír Kaválek

Pavel Matocha a generální ředitel ČEZ a. s. Martin Roman

David Navara si vylosoval bílé

GM Kaválek - GM Hort
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Předseda vlády Jan Fischer a Pavel Matocha Kristýna Němcová a GM Jan Plachetka

GM Vokáč komentuje partii pro internetové divákyOtec GM Navary v rozhovoru s  předsedou vlády Fischerem

GM Ivančuk
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RICHARD RÉTI – VÝROČÍ NAROZENÍ I ÚMRTÍ

HYPERMODERNISTA SE STŘELCEM NA G2
Ve dvacátých letech minulého 

století se Evropou valila českoslo-

venská šachová lavina. Po Oldři-

chu Durasovi přichází Richard 

Réti a po něm další z velkých ša-

chistů, kteří reprezentovali Čes-

koslovensko: Salo Flohr. Hrají se 

velké turnaje v Piešťanech 1922, 

Karlových Varech a Moravské Os-

travě 1923, Mariánských Lázních 

1925, Trenčanských Teplicích 

a Bardejově 1926, kde mohou do-

mácí příznivci obdivovat hru těch 

nejlepších z nejlepších mistrů té 

doby. A právě k jednomu z hrdi-

nů té doby, velmistru Richardu 

Rétimu (28. 5. 1889 – 6. 6. 1929), 

se na přelomu května a června 

váží hned dvě kulatá výročí.

„Já jsem si Rétiho pro svoji kni-

hu nevybral – mne si vybral Réti, 

abych o něm napsal,“ říká brněn-

ský šachový historik Jan Kalen-

dovský, autor knihy Richard Réti 

– šachový myslitel, pravděpodob-

ně nejobsáhlejší publikace o živo-

tě československého šachisty. Vel-

ký vliv na J. Kalendovského udě-

lala Rétiho kniha Mistři šachov-

nice. „Ano, mě původně Réti za-

ujal tím, jak uměl ve své posmrt-

ně vydané knize Mistři šachovni-

ce vysvětlovat ideje různých zahá-

jení tak, aby tomu každý šachista 

porozuměl. Přeložil jsem si z něm-

činy, v níž kniha vyšla, kapitolu 

o královském gambitu a vybaven 

‚Rétiho strategickým výkladem‘ to-

hoto kombinačního zahájení jsem 

zkusil královský gambit hrát a mu-

sím říci, že na své úrovni poměrně 

s úspěchem.“ 

Právě studium vynikající Rétiho 

knihy bylo jedním z prvních im-

pulzů k tomu, aby se Jan Kalen-

dovský začal o život a tvorbu Ri-

charda Rétiho hlouběji zajímat. 

„Ale nebyla to jenom tato kni-

ha, nýbrž také články Tartakowe-

ra a Aljechina v časopisech, které 

jsem začal po antikvariátech sbírat 

a shromažďovat,“ hovoří Jan Ka-

lendovský o své sbírce historic-

kých časopisů, ve které vynikají ze-

jména tituly jako Wiener Schach-

zeitung, Deutsche Schachzeitung 

a Kagans Neueste Schachnach-

richten z dvacátých let minulého 

století. „Doslova mne očarovala at-

mosféra zápolení tehdejších veli-

kánů Aljechina, Capablancy, Nim-

coviče, Bogoljubova, Tartakowera 

a samozřejmě Rétiho, které se ode-

hrávalo často také u nás.“ Ve sbě-

ru materiálů se ovšem neomezil 

pouze na již dostupné zdroje, ale 

hledal nové materiály také v za-

hraničí. „Nejvíc mi pomohl Angli-

čan Tony Gillam, který mi ochotně 

posílal xerokopie z pro mne nedo-

stupných pramenů. Uvědomme si, 

že to bylo v době ‚předpočítačové‘, 

a tak jsem všechny objevy pocti-

vě opisoval jedním prstem na sta-

řičkém psacím stroji. A když jsem 

měl materiál pohromadě, napadlo 

mne drze, že bych mohl o Rétim 

napsat opravdovou knihu.“

Pravděpodobně nemá příliš smys-

lu vyčíslovat úspěchy, které Ri-

chard Réti dosáhl; jsou dostateč-

ně známé. Ptám se tedy Jana Ka-

lendovského na něco, co o Rétim 

pravděpodobně tolik známo není. 

„Réti byl vlastně maďarský Žid, 

narozený ve slovenském Pezinku, 

ale po roce 1918 se hlásil k Česko-

slovenské republice, pokládal se 

za Čechoslováka, při svých čas-

tých zájezdech po Evropě i Ame-

rice všude šířil znalosti o nově 

vzniklém státě,“ hovoří o nadšení 

Richadra Rétiho pro nově vznik-

lé Československo J. Kalendov-

ský. „Existuje několik dopisů, kte-

ré si Réti vyměnil s tehdejším mi-

nistrem zahraničí Edvardem Be-

nešem, jemuž se Réti nabídl do ja-

kýchsi diplomatických služeb no-

vého státu. Takže Réti byl sice svě-

toběžník jako většina význam-

ných šachových profesionálů, ale 

byl také vlastencem – na rozdíl 

od svých převážně kosmopolitních 

kolegů.“ 

Šachový pohled na osobnost nej-

lepšího Čechoslováka dvacátých 

let minulého století doplňuje sou-

časný reprezentační trenér, me-

zinárodní mistr Michal Konop-

ka, který v knize vydané ke stole-

tému výročí organizovaného ša-

chu v Čechách říká: „Réti byl ge-

niální šachista, který v šachu hle-

dal neustále něco nového, skrytou 
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hloubku. Do historie se zapsal ne-

jenom svojí slavnou studií, kde 

bílý král dohání vzdáleného černé-

ho pěšce, ale i jako autor fi ancheta 

střelce na pole g2,“ říká Michal Ko-

nopka, podle něhož není podstat-

né, že střelce na g2 v zahájení vy-

víjeli šachisté už před Rétim. „Prá-

vě Réti rozpracoval celé systémy 

počínající tímto tahem, a tím mu 

dal smysl. Navíc s ním dosáhl vel-

kých turnajových úspěchů.“

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mK(
7+-+-+-+-'
6k+P+-+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

SLAVNÁ STUDIE RICHARDA RÉTIHO
Černý pěšec je zdánlivě nedostiž-

ný, ale geniální Rétiho fantazie 

dokázala, že nejkratší vzdálenos-

tí na šachovnici rozhodně nemusí 

být přímka…

1.Kg7!! h4  K vítězství černému 

nepomůže ani pokračování 1…

Kb6 2.Kf6 h4 3.Ke5 h3 4.Kd6 h2 

5.c7=.

2.Kf6 h3 3.Ke6  V tom je ukry-

to tajemství obrany bílého. Bílý 

král ve správnou chvíli upouští 

od marného běhu za černým pěš-

cem a přechází od obrany k proti-

útoku. Král nyní míří k vlastnímu 

pěšci aby mu pomohl v postupu 

do dámy. Pochopitelně ne 3.Ke5? 

pro 3…h2–+ a bílému zbudou pou-

ze oči pro pláč.

3…h2 4.c7 Kb7 5.Kd7 s remízou

RICHARD RÉTI – FREDERICK YATES
Rétiho zahájení [A13]

New York 1924

Komentuje: Alexandr Alechin

1.Jf3 d5 2.c4 e6 Tato obrana pro-

ti novému zahájení, která byla po-

užita ještě v partiích Réti-Ed. Las-

ker, Réti-Bogoljubov, Alechin-Bo-

goljubov a s obrácenými barvami 

také v partii Marshall-Capablanca, 

se neosvědčila, což nijak neudivu-

je, protože dámský střelec zůstává 

dlouho uzavřen. Naproti tomu se 

zdá, ze Laskerem proti Rétimu po-

užitý „londýnský“ systém (partie 

Alechin-Euwe a Capablanca-Réti 

Londýn 1922) zajišťuje černému 

vyrovnání.

3.g3 Jf6 4.Sg2 Sd6 5.b3 0–0 6.0–0 

Ve8 7.Sb2 Jbd7 8.d3 Tím bílý bez-

důvodně připouští tah e6-e5 s ná-

sledujícím vývinem střelce c8, což 

odstraňuje hlavní nevýhodu černé 

pozice. Výhodu ze zahájení by 

udrželo 8.d4 (viz. Marshall-Capa-

blanca a Réti-Bogoljubov).

8…c6 9.Jbd2 e5 To je nutné za-

hrát ihned, protože jinak by bílé-

ho mohla napadnout myšlenka, 

jak se stalo v partii Alechin-Bogol-

jubov, přivést partii do správných 

kolejí po 10.d4!

10.cxd5 cxd5 11.Vc1 Začátek 

zdlouhavého manévru, který sle-

duje hlavně přípravu vtrhnutí 

jezdce na e5 ve variantě d3-d4, e5-

e4. Proto musí být dáma nejprve 

přesunuta na a1. Ale tomuto plánu 

mohl černý v dalším průběhu leh-

ce předejít.

11…Jf8 12.Vc2 Sd7 Dobrou al-

ternativou zde bylo 12…Sf5, aby 

po 13.Da1 vrátil jezdce zpět na d7, 

kde by stál nadějněji než na g6, 

jako se stalo v partii.

13.Da1 Jg6 14.Vfc1 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpp+l+pzpp'
6-+-vl-snn+&
5+-+pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+P+NzP-#
2PvLRsNPzPLzP"
1wQ-tR-+-mK-!
xabcdefghy
14…Sc6 Dvojitá chyba v úsudku. 

Především ponechává bez ochra-

ny bod f5 a pak nepodniká nic 

proti naznačenému plánu soupe-

ře. Správné bylo 14…De7, aby pak 

spojil věže a kryl čtyřikrát pole 

e5. Mohlo následovat 15.Jf1 Vac8 

16.Vxc8 Vxc8 17.Vxc8+ Sxc8 18.d4 

e4 19.Je5 Dc7 s rychlým vyrovná-

ním. Nyní získá bílý konečně tro-

chu iniciativy.

15.Jf1 Dd7 Stále bylo trochu lep-

ší 15…De7, aby mohl po 16.Je3 za-

hrát 16…Sd7 17.Jd2 Se6 atd. Zdá 

se, že černý vůbec neprohlédl zá-

měr svého soupeře.

16.Je3 Připravuje následující 

tah, který by byl v tuto chvíli ješ-

tě předčasný. 16.d4 e4 17.Je5 Sxe5 

18.dxe5 Jg4 19.Sh3 Df5 a černý 

může být spokojen.

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+q+pzpp'
6-+lvl-snn+&
5+-+pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+PsNNzP-#
2PvLR+PzPLzP"
1wQ-tR-+-mK-!
xabcdefghy
16…h6? Rozhodující chyba! 

Po 16…d4 17.Jc4 Sc7 by měl černý 

stále ještě naději hru udržet. Nyní 

Réti skvěle využije svojí šance.

17.d4!  V pravý okamžik vyjasňu-

je postavení pěšců v centru a do-

bývá pro jezdce pole d4 nebo e5. 

Od této chvíle to jde s černým 

rychle z kopce.
Hrob Richarda Rétiho nově objevený ve Víd-
ni, foto Miloslav Šalomounek
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17…e4 Také po 17…exd4 18.Jxd4 se 

zdvojením bílých vězí na d-sloupci 

nemůže černý pozici udržet.

18.Je5 Sxe5 Zřejmě vynuceno.

19.dxe5 Jh7 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+q+pzpn'
6-+l+-+nzp&
5+-+pzP-+-%
4-+-+p+-+$
3+P+-sN-zP-#
2PvLR+PzPLzP"
1wQ-tR-+-mK-!
xabcdefghy
20.f4! Ovládnutí černých polí 

a slabost nepřátelského pěšce „d“ 

jsou rozhodující faktory svědčí-

cí ve prospěch bílého. Následují-

cí výměnou v souvislosti s putová-

ním jezdce na h3 ulehčuje ovšem 

černý soupeři výhru.

20…exf3 21.exf3 Jg5 22.f4 Jh3+ 

23.Kh1 d4 Zoufalství!

24.Sxd4 Vad8 

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zpp+q+pzp-'
6-+l+-+nzp&
5+-+-zP-+-%
4-+-vL-zP-+$
3+P+-sN-zPn#
2P+R+-+LzP"
1wQ-tR-+-+K!
xabcdefghy
25.Vxc6! Tímto energickým ma-

névrem si zajišťuje bílý zcela vy-

hranou koncovku.

25…bxc6 26.Sxc6 Jf2+ 27.Kg2 

Dxd4 28.Dxd4 Vxd4 29.Sxe8 Je4 

30.e6 Vd2+ Pověstný šach ze msty.

31.Kf3 1–0

Z Aljechinových poznámek k partii 

je patrný určitý despekt vůči hře bí-

lého v zahájení.  Možná se nejednalo 

ani tak o despekt z novému rozesta-

vení fi gur, jako spíše nepříliš idylic-

ké vztahy, které mezi Rétim a čtvr-

tým mistrem světa panovaly kvů-

li Aljechinovým postojům k Židům. 

Tento vztah vyplývá i z následují-

cích řádků napsaných Alexandrem 

Aljechinem v roce 1941 pro časo-

pis Deutsche Schachzeitung: „Bra-

tislavan Richard Réti má o šach ne-

pochybnou zásluhu, že dovedl ad 

absurdum Nimcovičovu myšlenku 

o překrytí. Přenesl totiž teorii pře-

krývání slabých bodů také do hry 

v zahájení, nezávisle na tom, jak se 

vyvíjí soupeř. Věřil, že toho dosáh-

ne dvojitým fi anchetováním střelců, 

které bylo označeno německým vel-

mistrem Richardem Teichmannem, 

který měl zcela neobyčejně jemný 

smysl pro pozici, za ‚hru dvojitých 

děr‘. – Stále zřetelněji lze spatřovat 

čistě destruktivní židovské šachové 

myšlení (Steinitz – Lasker – Rubin-

stein – Nimcovič – Réti), které v prů-

běhu půl století bránilo logickému 

vývoji našeho bojového umění. Jako 

Nimcovič se svým ‚Systémem‘, tak 

i Réti našel se svým spiskem ‚Nové 

ideje v šachové hře‘ vřelé přije-

tí u většiny anglo-židovských pseu-

dointelektuálů a zvlášť silně působi-

lo na tyto lidi Rétim vydumané ab-

surdní heslo ‚Nás, mladé (bylo mu 

tehdy již 34) nezajímají pravidla, ný-

brž výjimky‘. Má-li mít tato věta vů-

bec nějaký smysl, měla by znamenat 

asi  toto: ‚Nám (totiž mně) jsou pra-

vidla, jimiž se šach řídí, příliš dobře 

známa. Zkoumat je dál musí od teď 

být úkolem úzké šachové obce. Ale 

já, velký mistr, budu se věnovat jem-

nější fi ligránské práci a žasnoucí-

mu světu předvádět skvělé výjimky 

s mými očividnými vysvětlivkami‘. 

A tento levný trik, tato bezostyšná 

reklama sebe sama byla bez odpo-

ru spolknuta šachovým světem, kte-

rý otrávili židovští žurnalisté a všu-

de se ozýval oslavný křik Židů a Ži-

domilů: ‚Ať žije Réti, ať žije hyper-

moderní, novoromantický šach!‘ 

Réti zemřel záhy, jako čtyřicetiletý. 

Ještě dřív však sešla neslavnou smr-

tí jeho ‚idea dvojitých děr‘. Dnešní 

zástupci židovské šachové vědy jej 

nenásledují, nýbrž dali přednost sle-

dování starších vzorů (Steinitz, Ru-

binstein).“

Réti je osobností, o níž je stále co 

objevovat. „Takových věcí, které 

jsem době psaní knížky o Rétim 

neznal, nebo o nich nevěděl, roz-

hodně není málo,“ přiznává Jan 

Kalendovský, kterému se osoba 

velmistra Rétiho stala celoživot-

ním objektem zkoumání. „Neznal 

jsem krásný článek, který o svém 

mladším bratrovi napsal Rudolf 

Réti (1885-1957), známý hudební 

teoretik, kritik, skladatel a pianis-

ta.“ Článek je k dispozici na adre-

se: www.chesshistory.com.

Ale jsou i další věci, které se o na-

šem bývalém reprezentantovi 

v poslední době zjistily. Napří-

klad v knize vydané v roce 1989 

vyslovuje J. Kalendovský mínění, 

že si urnu s Rétiho popelem od-

vezla do Moskvy jeho mladičká 

manželka Rangeda, rozená Go-

roděcká. „Teprve když jsem po-

máhal bratislavské studentce Ka-

tarině Szalayové s její diplomo-

vou prací o Rétim (2006), dozvě-

děl jsem se, že Réti je pochován 

spolu se svým otcem Samuelem 

na starém židovském hřbitově, 

který je součástí Ústředního hřbi-

tova ve Vídni,“ přiznává Jan Ka-

lendovský svůj tehdejší omyl. Do-

dává, že se v letošním roce poda-

řilo jeho příteli ve Vídni společný 

hrob otce a syna Rétiových najít 

a vyfotografovat.

Život velkého šachisty vyhasl kvů-

li, dnes banální dětské nemoci spá-

le, těsně po dovršení jeho čtyřicá-

tých narozenin.

Václav Pech

Richard Réti v roce 1923 - karikaturu na-
kreslil pro Lidové noviny Eduard Bass.

http://www.chesshistory.com/winter/extra/reti.html
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Nenápadný Boris Gelfand (2733) 

překvapil všechny hlavní favori-

ty fi nálového turnaje Světového 

poháru v rapid šachu, který po-

řádala v uplynulém týdnu v Odě-

se Asociace šachových profesi-

onálů (ACP). Gelfand zvítězil 

po dramatickém fi nálovém zá-

pase s Rusem Petrem Svidlerem 

(2726).

Na turnaj, jehož se mohli (kromě 

tří pořadateli přímo pozvaných 

hráčů) účastnit pouze šachisté, 

kteří získali v průběhu sezony nej-

více bodů na turnajích pořádaných 

ACP, dorazilo hned sedm šachistů 

z první světové dvacítky. Vzhle-

dem k souběhu termínu se sofi j-

ským superturnajem M-Tel je to 

pro pořadatele jistě úspěch. „Kro-

mě kvalifi kantů jsme se na turnaj 

rozhodli pozvat dvanáctého mis-

tra světa Anatolije Karpova, nej-

lepšího tureckého šachistu Mi-

chaila Gureviče a domácího vel-

mistra z Oděsy Jurije Drozdov-

ského,“ uvedl ředitel turnaje a zá-

roveň předseda ACP Vadim Moro-

chovský.

Zajímavostí turnaje byla společ-

ná účast dvou velkých rivalů mi-

nulosti, velmistrů Anatolije Kar-

pova a Viktora Korčného, který 

v letošním roce přijal roli komen-

tátora. „Již loňské účasti obou hrá-

čů předcházely dlouhé rozhovo-

ry a nakonec spolu oba giganti do-

konce sehráli malý zápas. Všechno 

proběhlo bez jediného problému,“ 

říká Vadim Morochovský. „Oba 

hráči jsou hvězdami první velikos-

ti, kteří mezi sebou mívali hodně 

sporů a osobních půtek. Ale dnes 

je viditelně spojuje jak láska k ša-

chu, tak pravděpodobně i slabost 

pro Oděsu. Jsme opravdu rádi, že 

k nám po roce oba zase znovu za-

vítali.“

Právě Anantolijovi Karpovovi při-

soudil los pro úvodní kolo poz-

dějšího fi nalistu Petra Svidlera 

a bylo patrné, že „Tolja“ ještě zda-

leka neztratil svoji sílu. „Karpov 

je stále velice dobrým hráčem, 

ale na dlouhé partie se součas-

nou špičkou již nemá tolik sil jako 

v minulosti,“ říkal mi v prosinci 

v Mariánských Lázních v uplynu-

lém týdnu zesnulý Michail Podga-

jec. Dodal tehdy, že v rapid šachu 

se jeho svěřenec může, pokud mu 

funguje propočet, ještě stále těm 

nejlepším vyrovnat. Petr Svidler 

potřeboval k překonání svého sou-

peře celých pět partií a v té po-

slední černými fi gurami zachraňo-

val remízu ve velice těžké věžovce 

s pěšcem méně. Pak ale postup-

ně přešel přes Sergeje Movsesjana 

a Alexandra Griščuka až do fi nále, 

kde na něj čekal reprezentant Iz-

raele, velmistr Gelfand. O výsled-

ku jejich vzájemného souboje roz-

hodla čtvrtá partie, před níž vedl 

Gelfand 2:1.

PETR SVIDLER (2726) 
– BORIS GELFAND (2733)
Anglická hra [A28]

World Rapid Cup Oděsa 2009

1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.Jf3 Jc6 4.e3 

Sb4 5.Dc2 Sxc3 6.Dxc3 De7 7.a3 

d5 8.cxd5 Jxd5 9.Db3 Jb6 10.d3 

0–0 11.Se2 a5 12.Sd2 a4 13.Dc2 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pzp-wqpzpp'
6-snn+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4p+-+-+-+$
3zP-+PzPN+-#
2-zPQvLLzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

13…Se6 V pozici sicilského typu 

s obrácenými barvami má proti 

černé prostorové převaze bílý dvo-

jici střelců, která se v dalším prů-

běhu ukáže jako malé, ale trvalé 

plus ruského velmistra.

14.Vc1 Sb3 15.Dc5 Dd6 16.0–0 Jd7 

17.Dxd6 cxd6 18.Sc3 Jc5 19.d4 

K malé výhodě vedlo také  19.Sxe5 

Jxd3 20.Sxd3 dxe5 21.Sb5.

19…exd4 20.Jxd4 Jxd4 21.Sxd4 

Je6 22.Sc3 d5 23.f3 Vfd8 24.Vf2 

d4 25.exd4 Jxd4 26.Sf1 Vac8 

27.Vd2 f6 28.Kf2 Kf7 29.Ve1 Jc6 

30.Vxd8 Vxd8 31.Ve4 Je5 32.Sb5 

Sc2 33.Vh4 h6 34.Ke3 Va8 35.Vd4 

Sb3 

WORLD CUP ACP

GELFAND VE FINÁLE PORAZIL SVIDLERA

1. kolo
Griščuk (2748) 2:0 Eljanov (2693)

Mojsejenko (2690) 1,5:0,5 Bacrot (2728)

Movsesjan (2747) 1,5:0,5 Tregunov (2628)

Karpov (2644) 1,5:2,5 Svidler (2726)

Gurevič (2613) 0,5:1,5 Jakovenko (2753)

Drozdovskij (2603) 1:3 Naiditsch (2700)

Najer (2669) 0,5:1,5 Gelfand (2733)

Gašimov (2730) 1,5:0,5 Jefi menko (2682)

Čtvrtfi nále
Griščuk (2748) 1,5:0,5 Mojsejenko (2690)

Movsesjan (2747) 1,5:2,5 Svidler (2726)

Jakovenko (2753) 3:2 Naiditsch (2700)

Gelfand (2733) 2:0 Gašimov (2730)

Semifi nále
Griščuk (2748) 0,5:1,5 Svidler (2726)

Jakovenko (2753) 2:3 Gelfand (2733)

Finále
Gelfand (2733 3:1 Svidler (2726)

GM Boris Gelfand
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XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+p+-+kzp-'
6-+-+-zp-zp&
5+L+-sn-+-%
4p+-tR-+-+$
3zPlvL-mKP+-#
2-zP-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
36.f4 Dvě černé fi gury jsou ji fi -

xovány k obraně pěšce a4 a vel-

mistr Svidler se rozhodl zahnat 

ještě dobře stojícího centrálního 

černého jezdce kryjícího pole d7. 

Po jeho ústupu je ovšem černá po-

zice špatná a oba hráči se možná 

již začali psychicky připravovat 

na rozhodující pátou partii…

36…Jg4+ 37.Kf3 h5 38.h3 Jh6 

39.Vd7+ Kg8 40.Kf2 b6 41.Vb7 

Vd8 42.Vxb6± Jf5 43.Va6 Jd6 

44.Sxa4 Je4+ 45.Ke3 Sc4 46.Vc6 

Sd5 47.Sa5 Va8 48.b4 Jg3 49.Vc2 

h4 50.Sb5 Kh7 51.Sd3+ Kh6 

52.Kf2 Ve8 53.b5 Jh1+ 54.Kg1 

Ve3 55.Sc4 Vxa3 Susan Polgáro-

vá uvádí na svých stránkách ten-

to diagram s netradičním zadá-

ním: Najdi nejhorší tah bílého! 

A skutečně, velmistr Svidler místo 

zasloužené výhry ztrácí ve dvou 

tazích nejen partii, ale zároveň 

s ní i celý zápas. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-+-zp-mk&
5vLP+l+-+-%
4-+L+-zP-zp$
3tr-+-+-+P#
2-+R+-+P+"
1+-+-+-mKn!
xabcdefghy
56.Sxd5?? 56.Kxh1 Sxc4 57.Vxc4 

Vxa5 58.Vb4 vypadá pro černého 

dostatečně beznadějně.

56…Va1+ a bílý se okamžitě vzdal, 

protože po 57. Kh2 neunikne z ma-

tové sítě v rohu šachovnice, která 

se uzavře pokračováním 57…Jg3 

s nekrytelným Vh1 mat! 

0–1

Kromě hlavního turnaje probíhalo 

v Oděse mnoho dalších šachových 

akcí, z nichž většina byla věnová-

na místní mládeži. „Jedním z hlav-

ních úkolů, které jsme si po dvou 

uplynulých ročnících vytyčili, bylo 

prohloubení vztahů mezi velmist-

ry a našimi mladými šachisty,“ vy-

světluje ředitel turnaje cíle pro le-

tošní ročník. „Na turnaji byla k vidě-

ní hra naslepo, ve které velmistrům 

čelili vítězové letošních mládežnic-

kých turnajů, dále pak setkání a spo-

lečné analýzy s velmistry, kde hraje 

prim zejména Viktor Korčnoj. Nej-

větší akcí je pak přednáška Anatoli-

je Karpova pro naše šachové nadě-

je,“ končí Vadim Morochovský výčet 

toho, co se v Oděse v uplynulém týd-

nu odehrálo.

Václav Pech

GM Petr Svidler

BORIS GELFAND:

DESET 
POZORUHODNÝCH 

PARTIÍ
vydala Pražská šachová společnost, Praha 2006

Knihu deseti podrobně komentovaných partií izraelsko-

běloruského šachisty Borise Gelfanda, doplněnou o krásný 

portrét tohoto hráče od velmistra Lubomíra Kaválka, 

si můžete objednat na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM

Cena: 148 Kč plus poštovné
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Při zkoumání letošních výsledků 

soutěží družstev jsme našli hned ně-

kolik desítek hráčů, kteří své soupe-

ře kosili bez toho, že by v tuhých půl-

ročních bojích utrpěli jediný škrába-

nec. Celkem 37 šachistů se může 

pochlubit výsledkem „6 ze 6“ a lep-

ším a těch nejúspěšnějších s výsled-

kem ještě o dva body lepším jsme 

se na průběh úspěšné sezony zepta-

li. Bohužel ne ode všech jsme získa-

li odpovědi, ale i tak se s Šachovým 

týdeníkem o svůj pohled na šachy 

a boje svého družstva podělili hned 

tři z pěti nejúspěšnějších hráčů.

JAN JEMELKA (7. 5. 1974)
„Šachy hraji závodně již dvacet let,“ 

říká nejúspěšnější šachista SK Pře-

rov Jan Jemelka, který svoji klubo-

vou kariéru zahájil v patnácti le-

tech. S pohybem šachových fi gur 

po světě šedesáti čtyřech polí se ale 

seznámil mnohem dříve. „Hrát mě 

naučil bratr, když mi bylo asi osm 

let, a svoji první soutěžní partii si 

pamatuji velmi dobře, protože do-

padla pro mě dobře a výsledek byl 

zcela opačný, než partie opticky ce-

lou dobu vypadala.“

V soutěží družstev vystřídal za do-

savadní kariéru hned několik týmů 

svého regionu. „Stabilně hraji ob-

lastní přebor ve skupině jih za SK 

Přerov a pak také krajský přebor 

olomouckého kraje za Spartak Pře-

rov. Dříve jsem hrál dvě sezony dru-

hou ligu ve skupině Střed, jako host 

několik partií za Grygov a ještě jed-

nu sezonu předtím okresní přebor 

za Holešov. Bohužel již v součas-

nosti nestíhám hrát jiné turnaje než 

soutěže družstev. Dříve jsem hrá-

val pravidelně olomoucké šachové 

léto, naposledy to bylo v roce 2003.“ 

Přestože se mu podařilo v oblast-

ním přeboru vyhrát všech 11 partií, 

není přerovský šachista plně spo-

kojen.  „Letošní sezona celkově ne-

byla moc dobrá, protože se mi ne-

dařilo za druhé mužstvo Spartak 

Přerov, za které jsem hrál vyšší sou-

těž.“ Zároveň ho také mrzí, že se 

svým celkem nepostoupil do vyš-

ší soutěže. „Chtěli jsme postoupit 

do vyšší soutěže, ale cíl se nepoda-

řilo splnit,“ říká a ohledně vlastních 

partií dodává: „Moje stoprocentní 

úspěšnost byla v průběhu sezony 

také ohrožena, protože asi od pá-

tého nebo šestého kola jsem začal 

hrát všechny ostatní partie na vý-

hru a tím pádem jsem musel udr-

žovat jisté napětí na úkor bezpeč-

nosti a riskovat,“ uvádí obdivovatel 

Aarona Nimcoviče, který má kro-

mě šachu v oblibě jízdu na motorce 

a cestování. Za svoji nejlepší a ne-

dramatičtější partii považuje sou-

boj z 9. kola s Lubomírem Štaffou. 

„Tam mi zbyla už opravdu jenom 

malá skulinka k vítězství.“

JAN JEMELKA (1962) 
– LUBOMÍR ŠTAFFA (2015) 
Dámským pěšcem [D03]

Oblastní přebor, 24. 5. 2009

1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.Sg5 Je4 4.Sf4 

c6 5.c3 Jd7 6.Jbd2 Jdf6 7.h3 e6 

8.e3 Sd6 9.Sxd6 Dxd6 10.Sd3 Jxd2 

11.Dxd2 0–0 12.Je5 Jd7 13.f4 f6 

14.Jxd7 Sxd7 15.0–0 e5 16.fxe5 fxe5 

17.Vxf8+ Vxf8 18.Vf1 e4 19.Vxf8+ 

Dxf8 20.Sf1 Df6 21.c4 b5 22.cxb5 

cxb5 23.b4 Dc6 24.Se2 Dc7 25.Sd1 

a6 26.h4 h6 27.Dc2 Dxc2 28.Sxc2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+l+-zp-'
6p+-+-+-zp&
5+p+p+-+-%
4-zP-zPp+-zP$
3+-+-zP-+-#
2P+L+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Vzniklá koncovka je pro černého 

vzhledem ke špatnému střelci ve-

lice nepříjemnou záležitostí. Pozi-

ce nemusí být nutně prohraná, ale 

vyžaduje od černého přesnou hru. 

Naopak bílý prakticky nemá co po-

kazit. Jeho plánem aktivizace krá-

le a střelce s následným přiková-

ním černého bělopolného střelce 

k obraně napadených pěšců a do-

nucení černého monarchy k obra-

ně možných os průniku jeho bí-

lého kolegy do černého tábora. 

Když se potom najde nějaký ten 

zugzwang, má bílý vyhráno…

28…Kf7 29.Kf2 Kf6 30.Kg3 g5 

31.Sb3 Sc6  Snad si zasloužilo před-

nost pokračování 31…Se6 s pone-

cháním černého střelce na diago-

nále h3-c8, která je pro obranu čer-

né pozice životně důležitá.

32.Sd1 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+l+-mk-zp&
5+p+p+-zp-%
4-zP-zPp+-zP$
3+-+-zP-mK-#
2P+-+-+P+"
1+-+L+-+-!
xabcdefghy

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HRÁČI SOUTĚŽE DRUŽSTEV

STOPROCENTNÍ OSTROSTŘELCI
pokračování ze strany 1

Jan Jemelka
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32…Sb7? To je ovšem hrubá chy-

ba. Pouštět bílého střelce na g4 

skutečně nebyl dobrý nápad.

33.Sg4! Nyní je černý střelec při-

kován k poli b7, jinak přijde rozho-

dující Sg4-c8 s odběrem černých 

pěšců dámského křídla.

33…Kg6 34.Sd7 Kf6 35.Kg4 Ke7 

Nepomáhá ani 35…gxh4 pro 

36.Kxh4 Kg6 37.Kg4 Kf6 38.Kh5 

Kg7 39.g4 Kh7 40.g5 a bílý král 

proniká s rozhodující silou k čer-

ným středovým pěšcům.

36.hxg5 hxg5 37.Sf5 Kf6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+l+-+-+-'
6p+-+-mk-+&
5+p+p+Lzp-%
4-zP-zPp+K+$
3+-+-zP-+-#
2P+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
38.a3 A je zde i zmíněný zug-

zwang. Černý nemá rozumné po-

kračování, každý tah ztrácí mate-

riál.

38…Sc6 39.Sc8 Se8 Úpornější ne-

bylo ani 39…Kg6 40.Sxa6 Sd7+, 

protože ani tady černý dlouho neu-

drží kontrolu nad pěšcem b5 a klí-

čovými body vniku pro bílého krá-

le: 41.Kg3 Kf5 42.Sb7 Ke6 43.Kg4 

Kf6+ 44.Kh5 Se8+ 45.Kh6 a černý 

je v beznadějné situaci.

40.Sxa6 Sd7+ 41.Kh5 Se8+ 42.Kh6 

Sd7 43.Sb7 Se6 44.Sc6 Zbytek par-

tie již nepotřebuje komentáře.

44…Kf5 45.Sxb5 Kg4 46.a4 Kh4 

47.a5 g4 48.a6 Sc8 49.a7 Sb7 

50.Sa6 Sa8 51.b5 Kg3 52.b6 Kxg2 

53.b7 Sxb7 54.Sxb7 Kf3 55.a8D 

1–0

VLADIMÍR DRAHOTSKÝ (7. 2. 1970)
„Musím se přiznat, že mě váš 

e-mail dost zaskočil. Sám sebe 

považuji za průměrného šachis-

tu, šachy hraji pro zábavu a le-

tos jsem měl jen hodně štěs-

tí,“ reagoval na dotaz Šachové-

ho týdeníku Vladimír Drahot-

ský, jemuž se v dresu oddílu 

Vegas Stráž pod Ralskem poda-

řilo zvítězit ve všech 10 odehra-

ných partiích. „Dokázal jsem vy-

užít drobných zaváhání a ne-

přesností svých soupeřů a udě-

lat co nejméně svých, toť vše,“ 

komentuje svých deset vítěz-

ných duelů a dodává: „Tím sa-

mozřejmě nechci nijak snižo-

vat kvality svých soupeřů. Jistě, 

že mě těší, že jsem se mezi to-

lika daleko lepšími šachisty do-

stal mezi elitní osmičku,“ uvá-

dí šachista, kterého ke králov-

ské přivedl jeho dědeček a zby-

lé znalosti se pak dozvěděl v le-

tech 1983 a 1984 v šachovém 

školním kroužku ve Stráži pod 

Ralskem. „Pak jsem se ale od ša-

chů nadlouho odmlčel a vrátil se 

k nim až na sklonku roku 1999. 

Pamatuji se na všechny svoje ví-

tězné soutěžní partie :-). První 

partii jsem sehrál na oddílovém 

přeboru v České Lípě a po oběti 

dvou figur ji i vyhrál.“ Po svém 

návratu na šachovnice začal 

V. Drahotský v oddílu ŠK Česká 

Lípa a sezonu 2005-06 pak ode-

hrál za klub ŠK Weyrostek Dok-

sy. „Ten bohužel zanikl a od té 

doby hraji za TJ UD Hamr. 

S Českou Lípou jsem si v sezo-

ně 2003-04 zahrál krajský pře-

bor a letos krajskou soutěž prv-

ní třídy, jinak hraji jen v regio-

nálních přeborech.“ Ale ani on 

není s kvalitou svých letošních 

partií zcela spokojen. „Polevil 

jsem s trénováním a bylo to dost 

znát. Nejlepší byla tato sezo-

na v tom, že v minulých letech 

jsem byl ve všech týmech vždy 

až druhý nejproduktivnější hráč 

a letos jsem byl nejproduktiv-

nějším hráčem hned ve dvou tý-

mech. V letošní sezoně jsem ale 

skutečně nesehrál žádnou partii, 

která by stála za větší pozornost. 

Naopak se dokonce za jednu vy-

hranou i stydím. Naprosto jsem 

ji pokazil, využil jsem jen sou-

peřovi nerozehranosti a vyhrál 

ji na čas. Byla to spíš psycholo-

gická bitva z mé strany. Nejspíš 

bych ji už dávno vzdal, ale když 

hrajete pro tým, tak se snažíte až 

do konce.“

Kromě vlastního individuálního 

úspěchu se hráč Stráže pod Ral-

skem(tým TJ UD Hamr A) radu-

je i z úspěchu svého celku, kte-

rý suverénně zvítězil v regionál-

ním přeboru a postoupil do kraj-

ského přeboru I. třídy. „Tu jsme 

zase po zaváhání soupeřů vyhrá-

li s ŠK Českou Lípou a postoupi-

li do krajského přeboru. Stopro-

centní úspěšnost jsem měl jen 

v regionálním přeboru, ale vů-

bec jsem to neplánoval, pros-

tě to tak nějak vyšlo. V krajské 

soutěži jsem si pohoršil prohrou 

v posledním kole,“ říká jeden 

z letošních ostrostřelců. Jeho ša-

chovou inspirací byl v minulosti 

druhý mistr světa Emanuel Las-

ker. „V začátcích, když jsem se 

učil a hledal si zahájení, které by 

mi vyhovovalo, četl jsem v jed-

né knížce, že Emanuel Lasker 

za bílé figury zahajoval své par-

tie z osmdesáti procent tahem 

královského pěšce o dvě pole, 

tak jsem to také zkusil.“

Kromě soutěží družstev však 

severočeský šachista příliš ša-

chových turnajů nenavštěvuje. 

„Na žádném turnaji jsem vlast-

ně nikdy nehrál,“ říká a vysvět-

luje: „Musel bych si brát dovo-

lenou a taky mě odrazují vysoké 

startovní částky. Spokojím se se 

soutěžemi družstev a sem tam 

nějakým tím víkendovým rapi-

dem nebo bleskovým turnajem.“ 

Ale nejen hraním šachu je člo-

věk živ a tak náš rozhovor pře-

chází na to, jak pan Drahotský 

tráví svůj volný čas. „Jiné zájmy 

kromě šachu? Vedu už například 

osm let šachový kroužek v DDM 

Libertin v České Lípě. :-) Zákla-

dy šachu se u mě učili i dva vy-

nikající mladí talenti Jan Oreský 

a Sergej Sirota. Samozřejmě jen 

do určité výkonnosti, pak už se 

jich ujali zkušenější trenéři. Já 

trenér nejsem, jen jenom oby-

čejný šachový nadšenec. Zájmů 

mám samozřejmě více, ale spíše 

jen okrajově. Například filatelii, 

numismatiku, historii, veterány, 
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přírodu, moderní hudbu a jiné.“ 

I V. Drahotský se s námi podělil 

o jednu ze svých partií, kterou 

navíc opatřil vlastními poznám-

kami.

VLADIMÍR DRAHOTSKÝ (IV. VT) 
– ROMAN BOREŠ  (2154)
Oddílový přebor ŠK Česká Lípa 2000

Komentuje: Vladimír Drahotský

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 a6 6.Sd3 e5 7.Jf3 Dc7 8.O-

O h6 9.h3 Se6  10.Se2 Jbd7 11.Se3 

Se7 12.Dd2 O-O 13.Vad1 Vac8 

14.Je1 Jb6 15.f4 Jc4 16.Sxc4 Sxc4  

17.Jd3 Vfd8 18.f5 d5 Až doposud to 

šlo, ale tady už jsem viděl, že je zle, 

hrozí d4, po braní na d5 hrozí e4 

a rozumně ustoupit taky není kam. 

Tak jsem zavřel oči a…

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+pwq-vlpzp-'
6p+-+-sn-zp&
5+-+pzpP+-%
4-+l+P+-+$
3+-sNNvL-+P#
2PzPPwQ-+P+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

19.Sxh6 Ono to nějak dopadne!

19…gxh6 20.Dxh6 Jh7 21.Vf3 Kh8 

22.f6 Sf8  23.Dh4 Sxd3  24.cxd3 

Db6+  25.Kh1 Dxb2  Vypadá to, 

že je rozhodnuto. Černému nic ne-

hrozí a bílý ztrácí dámské křídlo.

XABCDEFGHY
8-+rtr-vl-mk(
7+p+-+p+n'
6p+-+-zP-+&
5+-+pzp-+-%
4-+-+P+-wQ$
3+-sNP+R+P#
2Pwq-+-+P+"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
26.Vf5! Nelze brát jezdce na c3, 

protože hrozí Vh5.

26… Sh6 Černý vrací fi guru, ale 

ani to jej nemůže zachránit.

27.Dxh6 Vg8 28.Vg1 Vg6 29.Dh4 

Kg8 30.Vh5 Kf8 31.Vxh7 Ke8 Čer-

ný král musí utíkat, bílý jezdec 

na c3 je v bezpečí.

32.Vh8+ Kd7  33.Vxc8 Kxc8  

34.Jxd5 Kd7  35.Dh8 Da3 Černý 

kryje pole f8.

36.Db8 Nebo Dg7 a bylo by také 

rozhodnuto.

36… Dc5 37.Dxb7+ Ke8 38.Da8+ 

Kd7 39.Dxa6 Vg8 40.Db7+ Ke6 

41.De7 + 

a černý vzdal.

VASILIS TSAPANIDIS (25. 2. 1953)
I Vasilise Tsapanidise jsme naší 

žádostí o odpovědi na několik 

otázek překvapili. „Děkuji, že se 

zajímáte o mne, ale jistě existu-

jí zajímavější šachisté, o nichž 

se může psát,“ odpovídá na naši 

žádost hráč ŠK Lípa. Také on zís-

kal v letošní sezoně „10 z 10“. 

„Já měl jen trochu štěstí a vy-

vedla se sezona,“ říká šestapa-

desátiletý šachista hrající krá-

lovskou hru již od svých deseti 

let. „Ke královské hře mne přive-

dl otec, který hrál jako zaměst-

nanec dráhy nejnižší soutěže. 

To ovšem nezabránilo tomu, aby 

byl pro mě v počátcích mé karié-

ry velkým vzorem.“ Později se 

vzory V. Tsapanidise posunuly 

přece jen o něco výše až k „ve-

likému a neomylnému“ Garrimu 

Kasparovovi.

Skončenou sezonu pak hráč ŠK 

Lípa hodnotí velice pozitivně. 

„Pro mě a náš klub to byla sezo-

na velice úspěšná. Naše „áčko“ 

postoupilo do druhé ligy.“ Při-

znává ale, že jeho stoprocent-

ní úspěšnost v týmu C byla čas-

to ohrožena. „Hrál jsem ve dvou 

soutěžích, tak jsem to moc ne-

vnímal. Za béčko krajský přebor, 

kde se moc nedařilo, a za céčko 

pak onu krajskou soutěž, kde se 

mi naopak dařilo. S každou dal-

ší výhrou to ale bylo moc zava-

zující, pokusit se udržet plné 

skóre. Nakonec jsme skončili až 

na druhém místě.“

Jako svoji nejlepší letošní par-

tii Vasilis Tsapanidis uvádí par-

tii sehranou v Jánských Lázních 

proti Janu Kohoutovi.

JAN KOHOUT (2025) 
– VASILIS TSAPANIDIS (1805) 
Philidorova obrana [C41]

Krajský přebor 2009

1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.d4 exd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 Se7 6.Sc4 0–0 7.Sb3 

Jbd7 8.0–0 Jc5 9.Ve1 Sd7 10.Sf4 

Ve8 11.Dd2 Jh5 12.Se3 Sf6 13.f3 

g6 14.Sc4 a6 15.Jd5 Sg7 16.c3

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+pzpl+pvlp'
6p+-zp-+p+&
5+-snN+-+n%
4-+LsNP+-+$
3+-zP-vLP+-#
2PzP-wQ-+PzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
16…b5 Černý provokuje kompli-

kace, které by objektivně nemě-

ly být v jeho prospěch, ale věci 

se nakonec vyvinou jinak, než 

jeho soupeř předpokládal.

17.Sg5 Db8 18.Sf1 Je6 19.g4!? 

Bílý zvětšuje svoji prostorovou 

převahu, ale zároveň přitom 

oslabuje černá pole v okolí své-

ho krále, která mohou být po vý-

měně střelce na g5 hodně bo-

lavá.

Vasilis Tsapanidis
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19…Jxg5 20.Dxg5 c6 Černá pole 

by mohla bílého bolet i po 20…

h6 21.Dh4 Jf4 22.Jxf4 g5 23.Dg3 

Se5.

21.gxh5 Po možná lepším 

21.Je7+ Kh8 22.gxh5 Dd8 

23.hxg6 Dxe7 24.Dxe7 Vxe7 

25.Jf5 Sxf5 26.exf5 Vae8 27.gxf7 

Vxe1 28.fxe8D+ Vxe8 by neměl 

stát černý nijak špatně.

21…cxd5!? 22.hxg6 hxg6 

23.Dxd5 Ve5 24.Db3 

XABCDEFGHY
8rwq-+-+k+(
7+-+l+pvl-'
6p+-zp-+p+&
5+p+-tr-+-%
4-+-sNP+-+$
3+QzP-+P+-#
2PzP-+-+-zP"
1tR-+-tRLmK-!
xabcdefghy

24…Vg5+ Pozice bílého krále ne-

opatrně oslabená postupem bí-

lého pěšce „g“ o sobě začíná dá-

vat znát. Poté, co do hry vstou-

pí prozatím dobře zazimovaný 

černopolný střelec, bude bílému 

králi úzko…

25.Kh1 Db6?! Lépe bylo zahrát 

okamžitě 25…Se5!

26.Sc4 Vf8 27.Vad1 Správné bylo 

27.Vg1!, což by přivedlo po 27…

Vxg1+ 28.Vxg1 Sxd4 29.cxd4 

Dxd4 30.Vxg6+ k nejasné hře.

27…Dd8 28.Sd5 Vh5 29.Ve2 Se5 

Iniciativa černého je již velice 

nepříjemnou realitou a bílý s ní 

bude mít plné ruce práce.

30.Vg2 Df6 31.Vdg1 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+l+p+-'
6p+-zp-wqp+&
5+p+Lvl-+r%
4-+-sNP+-+$
3+QzP-+P+-#
2PzP-+-+RzP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

31…Kh7 Možná ještě lepší vari-

antou byl ústup černého krále 

na g7, aby nechal pro svoji věž 

volný sloupec „h“.

32.Dd1 Vh8 Nejrychlejší cestou 

k výhře bylo 32…Sxh2! 33.Vxh2 

Vxh2+ 34.Kxh2 Dh4+ 35.Kg2 

Sh3+ s dalším Sf1 mat.

33.De2 Bílému nepomáhá ani 

33.Jf5 Sxf5 (pravdu by ovšem 

měl bílý po špatném33…gxf5? 

protože po 34.f4 by se již mohl 

radovat bílý!) 34.exf5 Kg7 35.f4 

Sxf4 36.Vxg6+ fxg6 37.Vxg6+ 

Dxg6 38.fxg6 Vxh2+–+.

33…Kg7 34.Jf5+ Sxf5 35.exf5 

Vxh2+ 36.Vxh2 Vxh2+ 37.Dxh2 

Sxh2 38.Kxh2 De5+ 0–1

Na rozdíl od dvou předcházejících 

ostrostřelců se vítěz této partie ne-

omezuje pouze na soutěže druž-

stev. „Chci se letos v červenci účast-

nit, pokud to vyjde, Mezinárodního 

šachového turnaje Niki Open v Ná-

chodě, rád bych si zahrál také o tý-

den později v Pardubicích meziná-

rodní soutěž čtyřčlenných družstev 

a od 22. do 30. srpna pak Mezinárod-

ní festival seniorů v Rychnově nad 

Kněžnou.“

Václav Pech

Ostrostřelci domácích přeborů – sezona 2008/09

Oddíl ELO
Počet 

partií/výher

1. Jemelka, Jan SK Přerov (1962) 11

2. Špaňhel, Petr TJ Sokol Kvasice (2114) 11

3. Drahotský, Vladimír SK Stráž pod Ralskem (1720) 10

4. Moravec, Vlastimil Kšice B (1537) 10

5. Tsapanidis, Vasilis ŠK Lípa (1895) 10

6. Šulc, Jaromír ŠK Kladno (1983) 9

7. Liška, Jiří TJ Sokol Údlice (1881) 9

8. Isteník, Petr Slovan Jirkov (1682) 9

9. Dvořák, Aleš USK Praha (1651) 8

10. Mejzlík, Jiří Dolní Kralovice (1476) 8

11. Mestl, Martin TJ Spartak Chodov 8

12. Horák, Jiří Slovan Jirkov (2269) 8

13. Blažek,Miroslav TJ Jiskra Havlíčkův Brod (1509) 8

14. Hlíva,  Tomáš ŠK Staré Město (1923) 8

15. Brenner, David Sokol Kobylisy (1741) 7

16. Mareška, Daniel Slavoj Dvorec (1593) 7

17. Čeněk, Miroslav ml. Sokol Litvíno-Lom (1938) 7

18. Brouček, Tomáš TJ Semily (2076) 7

19. Zákoucký, Otto TJ Semily (1598) 7

20. Dráb, Tomáš ŠK Lokomotiva Brno (1908) 7

21. Fiala, Lubomír ŠK Lipůvka (1629) 7

22. Hloušek, Jiří Slovan Jindřichův Hradec (1460) 6

23. Šilhavý, Miroslav ŠK Zdice (1460) 6

24. Hejda, Antonín TJ JOLY Lysá nad Labem (1750) 6

25. Čornyj, Milan TJ Ostrov (1487) 6

26. Machálek, Bedřich TJ Svádov-Olšinky (1979) 6

27. Hora, Tomáš DDM Most 6

28. Kujal, Gustav TJ Sokol Litvínov-Lom (1821) 6

29. Beil, Richard TJ Svádov-Olšinky (1556) 6

30. Pták, Jaromír TJ Sokol Opatov (1748) 6

31. Klanica, Pavel DDM Bystřice p.Pernštýnem (1722) 6

32. Ševčík, Martin Sokol Rudice (1543) 6

33. Snášel, Michal ŠK DDM Kuřim (1466) 6

34. Švásta, Jaroslav Metallan Dobré Pole (1600) 6

35. Bahulík, Martin Hluk 6

36. Smělý, Pavel ŠK ASK Tatra Kopřivnice (1748) 6

37. Orzechowski, Krysztof Slavia Orlová (1100) 6
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 zapoj se do celosvětové vzdělávací sou-

těže Formule 1 ve školách, která je určena 

pro týmy studentů středních škol

 zdokonal se v práci se špičkovými projek-

tovými počítačovými systémy (CAD  

a CAM systémy)

 poznej a v praxi používej nové technolo-

gie, jako je například virtuální větrný tunel

 vyzkoušej si v reálném a vzrušujícím pro-

středí fyziku, aerodynamiku, marketing, 

finanční strategii a vedení týmu 
 vyhraj stipendium na londýnské univerzi-

tě a spoustu dalších zajímavých cen

 přihlaš se a zaujmi „pole position“ na  

kariérním roštu

ZAPOJ SE DO DRUHÉHO ROČNÍKU CELOSVĚTOVÉ SOUTĚŽE!!!

30 9 MILIONŮ STUDENTŮ

Mediální partneři:

FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH 2009/10

více informací a registrace na

převádí
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Alexej Širov (2745) se probojoval 

mezi pět nejlepších světových ša-

chistů a zajistil si účast na fi nálo-

vém turnaji šachového Grand Sla-

mu. Rozhodlo o tom až závěreč-

né kolo turnaje M-TEL Masters, 

kdy Širov v přímém souboji o prv-

ní příčku porazil Nora Magnu-

se Carlsena (2770). Kromě samo-

statného vítězství v turnaji si špa-

nělský reprezentant  na své konto 

připsal nový osobní rekord, když 

se jeho průběžný rating vyšplhal 

na hranici 2764 bodů. Druhé místo 

v turnaji patřilo z půlbodovou ztrá-

tou na vítěze velmistru Carlsenovi 

a pro bronzovou medaili si tradič-

ně vynikajícím fi nišem dosprinto-

val domácí šachista Veselin Topa-

lov (2812). O síle a kvalitním výko-

nu trojice vítězů svědčí i to, že kaž-

dý z nich na turnaji zaznamenal 

performanci nad 2800 bodů.

Zbylá trojice účastníků zahrála v So-

fi i zřetelně hůře, o čemž svědčí i její 

odstup od turnajových vítězů. Dal-

ší slabý turnaj, po špatném vstou-

pení na nedávno skončeném turna-

ji Grand Prix v Nalčiku, zaznamenal 

Vasilij Ivančuk, jehož až výhra v po-

sledním kole v duelu s Lenierem Do-

minguezem dostala v aktuálním ra-

tingu zpět nad hranici 2700 bodů. 

Ukrajinský velmistr sehrál v letoš-

ním roce pro normálního smrtelní-

ka nepředstavitelné množství turna-

jových partií a nechyběl prakticky ni-

kde, kde se hrálo. „Vím, že bych si 

potřeboval odpočinout, ale zároveň 

mě moje přirozenost nutí neustále 

hrát,“ povzdechl si po skončení so-

fi jského turnaje ukrajinský velmistr 

s tím, že mu jeho nasmlouvaný pro-

gram stejně žádnou větší přestávku 

nedovoluje. Pokud se ovšem Vasiliji 

Ivančukovi nevrátí forma, může jeho 

vytížení na turnajích nejvyšší katego-

rie pro příští rok značně prořídnout. 

Hráči s ratingem pod 2700 bodů se 

do Linares nezvou… Jedinou sofi j-

skou útěchou tak pro ukrajinské-

ho šachistu může být ocenění, kte-

rého se mu dostalo mimo šachovni-

ci, když byl vyhlášen nejlepším hrá-

čem již tradičního fotbalového zápa-

su mezi účastníky turnaje hrajícími 

pod názvem „Chess United“ a míst-

ním klubem Spartak Levski Sofi a. 

Toto ocenění získal Vasilij Ivančuk 

zcela jednoznačně, když v závěreč-

ném penaltovém rozstřelu bravurně 

zlikvidoval všechny tři penalty sofi j-

ských fotbalistů, a zajistil tak svému 

týmu konečné vítězství 8:7.

Únava byla hlavní příčinou neúspě-

chu pravděpodobně také v přípa-

dě čínského velmistra Wang Yueho 

(2728), který si v počtu odehraných 

partií v uplynulém roce s velmistrem 

Ivančukem vůbec nezadal. Svůj nej-

lepší turnaj jistě nesehrál ani Kubá-

nec Lenier Dominguez (2717), který 

v Sofi i jako jediný z účastníků nepo-

znal pocit vítězství.

ALEXEJ ŠIROV (2745) 
– MAGNUS CARLSEN (2770)
Sicilská obrana [B33]

MTel Masters Sofi a 2009

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 e5 Jak se nakonec ukázalo, 

remíza by Carlsenovi zajistila v tur-

naji celkové vítězství. V takové situa-

ci je volba „Svěšnikova“ poměrně 

překvapivým počinem, který ovšem 

slouží mladému Norovi ke cti. Vel-

mistr Carlsen se v kritickém okamži-

ku neuchýlil například k bezpečné, 

ale povětšinou nudné ruské…

6.Jdb5 d6 7.Sg5 a6 8.Ja3 b5 9.Sxf6 

gxf6 10.Jd5 Sg7 11.Sd3 Je7 12.Jxe7 

Dxe7 13.c4!? V současnosti hlav-

ní pokračování, které klade na vyna-

lézavost vůdců černých fi gur prav-

děpodobně největší nároky, což 

prokázala i nedávná partie mezi mis-

trem světa Anandem a Ázerbájdžán-

cem Tejmurem Radžabovem sehraná 

na turnaji v Linares.

13… f5 14.0–0 0–0 15.Dh5 Alexej Ši-

rov není zjevně zvědav na Carlseno-

vu domácí přípravu a odchyluje se 

od výše zmíněné partie, kde velmistr 

Anand pokračoval: 15.Df3 d5 16.cxd5 

fxe4 17.Sxe4 Vb8 18.Vd1 f5 19.d6 Df6 

20.Sc6 s malou výhodou bílého.

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-+-wqpvlp'
6p+-zp-zp-+&
5+p+-zp-+-%
4-+P+P+-+$
3sN-+L+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
15…Vb8 16.exf5 e4 17.Vae1 Sb7 

18.Dg4 Všechny síly bílého jsou sou-

středěny na boj o klíčového černého 

pěšce e4. Toho musí ovšem černý dr-

žet za každou cenu.

18…Vfe8 Partie prozatím ani zdaleka 

nevybočuje z dříve vyšlapaných cest.

19.cxb5  Principiální pokračování! 

Bílý je připraven posbírat několik 

pěšců na dámském křídle a nechat 

si od soupeře ukázat, že jeho iniciati-

va v centru je dostatečným protiargu-

mentem. Na případné19.f3 by mohlo 

následovat 19…h5, když na 20. Dxh5 

M-TEL MASTERS

ŠIROV ZVÍTĚZIL PO VÝHŘE NAD CARLSENEM

Konečné pořadí
1. Širov, Alexej ESP (2745) 6,5

2. Carlsen, Magnus NOR (2770) 6

3. Topalov, Veselin BUL (2812) 6

4. Wang Yue CHN (2728) 4,5

5. Dominguez, Lenier CUB (2717) 4

6. Ivančuk, Vasilij UKR (2746) 3

GM Alexej Širov
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následuje nepříjemné 20…bxc4 21. 

Jxc4 d5 s nejasnou hrou.

19…d5 20.bxa6 Sc6 21.b3 „Je zají-

mavé, že se toto pokračování objevi-

lo podle mé databáze pouze jednou, 

přestože se jedná o první Fritzem do-

poručovanou linii,“ říká velmistr Ser-

gej Zagrebelnyj, který jako hlavní va-

riantu uvádí pokračování 21.a7 Vxb2 

22.Vc1 h5!? podle partie Branden-

burg – Harika Dronavalli, 2007.

21…Kh8 Na braní jezdce stojícího 

na poli a3 je dostatečným argumen-

tem pokračování 22.f6. Proto se vel-

mistr Carlesen nejprve zbavuje vazby 

po sloupci „g“, kam by navíc do bu-

doucna rád převedl své věže.

22.Jc2 Se5 23.Se2 Černé fi gu-

ry se sice usadily na dobrých pozi-

cích a černé pěšcové centrum budí 

na první pohled respekt, ale jestli je 

to dostatečnou náhradou za několik 

padlých černých pěšáků, to je otevře-

ná otázka. Srdce principiálního „Čel-

jabince“ by chtělo věřit, že se za čer-

ného někde něco najde, ale bílá po-

zice je prozatím bez jakýchkoli vidi-

telných slabin a zbytek partie působí 

dost přesvědčivým dojmem.

23…d4 24.Sc4 Vg8 

XABCDEFGHY
8-tr-+r+-mk(
7+-+-wqp+p'
6P+l+-+-+&
5+-+-vlP+-%
4-+Lzpp+Q+$
3+P+-+-+-#
2P+N+-zPPzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
25.Dh3 „Pokud zahraje bílý g2-g3, 

pak by bod g2 neměl potřebovat ně-

jakou zvláštní další obranu, a tak 

přicházel jako odpověď na 24…Vg8 

v úvahu i tah dámou na h5 s na-

padením dalšího z černých pěšců 

na poli f7,“ míní velmistr Zagrebel-

nyj, který ovšem připouští, že by 

se snahy černého pak mohly pře-

nést právě na bod g3. Jako důkaz 

pak uvádí ruský velmistr variantu 

25.Dh5 e3!? 26.g3 Dd6 27.Dh4 Sa8!? 

28.Vd1 (28.Sd3!?) 28… e2 29.Sxe2 

Sf6 30.Dh5 Dc6 31.f3 Dxc2 32.Sd3 

Dc7 s nejasnou pozicí pravděpodob-

ně blízkou dynamické rovnováze.

25…Vg7 Velmistr Carlsen nikam 

nepospíchá a postupně převá-

dí obě věže na polootevřený slou-

pec. Na pokračování 25… e3 má 

bílý asi dostatečnou obranu v po-

době 26.g3 Dd6 27.Vd1 (27.Sxf7 Vg7 

28.Sc4 exf2+ 29.Kxf2 d3 30.Je3 Sf4) 

27… exf2+ 28.Kxf2 s utlumením ini-

ciativy černého. (GM Zagrebelnyj)

26.g3 Vbg8 27. Dh6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+-+-wqptrp'
6P+l+-+-wQ&
5+-+-vlP+-%
4-+Lzpp+-+$
3+P+-+-zP-#
2P+N+-zP-zP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
27…Dc7? Černý se již nalézal před 

velice obtížným úkolem dokázat, že 

jeho iniciativa je schopna vytvořit 

dostatečné hrozby bílému králi. Tah 

v partii je rozhodující chybou, která 

pouští zadarmo bílého jezdce do hry. 

Dobrá rada má ovšem cenu zlata 

a nedává ji ani na dostatečně dlou-

hou dobu zadumaný program navr-

hující jako lepší a méně prohrané po-

kračování 27… Sa8, kde by bílý mu-

sel svoji pravdu dokazoval mnohem 

obtížněji.

28.Jb4! +- Sa8 29.Jd5 Dd8 30.Vxe4 

1–0

Václav Pech

GM Magnus Carlsen

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
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Ing. Břetislav Modr
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www.sachinfo.cz

Roční předplatné 580 Kč
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KALENDÁRIUM
23.–30. 5. 2009 

Open Orlová 2009. Švýcarský sys-

tém na 9 kol tempem 2 hodiny 

na partii s přídavkem 30 sekund 

za každý provedený tah.

Jiří Novák

Tel.: 608 830 041

jino61@quick.cz

www.sachyorlova.cz/open

28.–31. 5. 2009 

Praha. ČEZ CHESS TROPHY 2009. 

Další ročník šachového festiva-

lu, v jehož rámci proběhne zápas 

mezi Davidem Navarou a Vasili-

jem Ivančukem, přednášky vel-

mistrů Vlastimila Horta, Lubomíra 

Kaválka, Jána Plachetky a další do-

provodné akce. 

Pavel Matocha

Tel.: 603 861 533

pavel.matocha@gmail.com

www.praguechess.cz 

28. 5. 1889

Před sto dvaceti lety se slovenském 

Pezinku narodil jeden z nejlepších 

šachistů československé historie, 

velmistr Richard Réti.

30. 5. 2009 

Prievidza, Pohár IBS. Švýcarský 

systém na 9 kol tempem hry 2 x15 

min. na partii. 

Martin Dobrotka

Tel.: 0905 360 654

dobrotka@sachprievidza.sk

30. 5. 2009 

Dolní Němčí. Memoriál Karla 

Bartoše 2009. XV. ročník turnaje 

jednotlivců ve zkrácené hře. Švý-

carský systém, 9 kol, tempo hry 

2 x 15 minut.

Antonín Světínský

Tel.: 777 730 600

svetinsky@garden.cz 

30.–31. 5. 2009 

Bruntálský šachový maraton. 

14. ročník tradičního čtyřiadvace-

tihodinového turnaje v bleskové 

hře na 98 partií. 

Břetislav Mucha

breta.mucha@volny.cz

www.volny.cz/breta.mucha/info.

htm

30.–31. 5. 2009

Seč u Chrudimi. 47. ročník turna-

je mládežnických družstev. Mis-

trovství České republiky druž-

stev starších žáků v rapid šachu; 

turnaj dvojic nejmladšího žactva 

a turnaj v rapidu jednotlivců, švý-

carský systém na 9 kol.

Jiří Česenek

Tel.: 466 262 723, 469 622 384

1. 6. 1929

Před osmdesáti lety se narodil mi-

str ČSSR z roku 1967 a mistr ÚJČŠ 

z roku 1952, dlouholetý českoslo-

venský reprezentant, mezinárodní 

mistr Julius Kozma.

2. 6. 1939

Sedmdesátiny oslaví brněnský ša-

chista Emil Hanák.

5. 6. 1975

Ve věku nedožitých šedesáti let 

umírá ve fi nských Helsinkách ko-

runní princ světového šachu a je-

den z nejsilnějších šachistů uply-

nulého století, velmistr Paul Keres.

6. 6. 2009

Hustopeče. O pohár starosty měs-

ta dobrého vína. Švýcarský sys-

tém na 9 kol tempem 2 x 15 minut 

na partii.

Luboš Kuchynka

Tel.: 606 637 632

lubos.kuchynka@tiscali.cz 

6. 6. 2009 

Podhradní Lhota. Memoriál Čeň-

ka Kainera a Jana Velhudy. Tur-

naj v bleskovém šachu hraný švý-

carským systém tempem  2 x 5 mi-

nut na partii.

Jiří Uhlíř st.

Ttel.: 573 391 078, 739 293 780

uhlirjura@volny.cz

6. 6. 1929

V Praze umírá na spálu ve věku 

čtyřiceti let velmistr Richard Réti. 

Je pochován na starém židovském 

hřbitově ve Vídni.

6.–14. 6. 2009

Ostrava-Poruba. Memoriál ost-

ravských šachistů Porubské jaro 

2009. Švýcarský systém na 9 kol se 

zápočtem na LOK ČR, tempo hry 

90 minut na 30 tahů a 60 minut 

na dohrání partie.

Richard Kudla

Tel.: 604 401 182

r.kudla@centrum.cz 

13. 6. 2009

Chotěboř. XXVI. ročník šachového 

turnaje O putovní pohár. Švýcar-

ský systém na 7 kol tempem 2 x 25 

minut na partii. 

Petr Ďouba

Tel.: 602 256 160

sachychotebor@seznam.cz 

13.–21. 6. 2009 

Open Teplice 2009. Švýcarský sys-

tém na 9 kol se zápočtem na FIDE 

a LOK ČR (společný pro všechny 

kategorie) tempem 2 hod na partii 

s přídavkem 30 s za každý prove-

dený tah.

Radek Bayer

Tel.: 602 141 580

radek.bayer@seznam.cz

www.openteplice.cz  
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