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ŠACHY JAKO PRŮPRAVA K POKERU?

Robert Varkonyi 
Robert Varkonyi, 

vítěz Světové série 

v pokeru z roku 

2002, má ohledně 

své dcery a jejích 

výukových plánů 

jasno. Asi nikoho 

nepřekvapí, že se 

Varkonyiová jr. bude také věnovat 

pokeru, zajímavá je však cesta, kte-

rou jí tatínek vytyčil. Poslal ji totiž 

do šachové školy a sám s ní každý 

večer šachy hraje. Poté, co se dce-

ra naučí ovládat šachové fi gurky, 

bude prý moci vzít do rukou karty. 

Tatínek má zřejmě vše promyšleno 

do nejmenších detailů; mimocho-

dem, dceru pojmenoval Victoria. 

PSYCHOLOGIE V ŠACHU
Bakalářskou práci s názvem Osob-

nost a výkon v šachách obháji-

la na Masarykově univerzitě hráč-

ka Lokomotivy Brno Marie Součko-

vá (nár. ELO 1583). Tématem prá-

ce je vztah mezi osobností šachisty 

a jeho výkonem. Předpokladem 

autorky je, že šachová výkonnost 

je ovlivněna nejen kognitivními 

schopnostmi, ale též cílevědomostí 

či psychickou vyrovnaností. „Před-

pokládala jsem, že výkonnější ša-

chisté jsou svědomitější, dosahují 

vyšší míry extraverze a otevřenos-

ti vůči zkušenosti a jsou emocio-

nálně stabilnější než méně výkonní 

šachisté,“ říká autorka. O tom, kte-

ré z těchto předpokladů se potvrdi-

ly a které nikoli, se dočtete v příš-

tím čísle Šachového týdeníku.

BRUNTÁLSKÝ ŠACHOVÝ MARATON 

Pavel Šimáček  
Mezinárodní mis-

tr Pavel Šimáček 

(2489) se stal ví-

tězem čtrnácté-

ho ročníku ša-

chového marato-

nu, jehož dějištěm 

bylo ve dvou po-

sledních květnových dnech měs-

to Bruntál. 

Pokračování na straně 2
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FISCHER NA PRODEJ

Bobby Fischer  
Již dříve se 

ve veřejném 

prodeji na růz-

ných aukcích 

objevily před-

měty, které pat-

řily či měly 

vztah k bývalé-

mu mistru světa Robertu Fis-

cherovi. Tou zřejmě největší 

a nejzajímavější nabídkou byla 

aukce více než pěti set titulů 

z knihovny legendárního hrá-

če, která se s vyvolávací cenou 

15 000 USD dražila v prosinci 

2005 na E-bay.

Nyní mají šachisté možnost 

stát se majiteli další zajímavé 

části Fischerovy pozůstalosti. 

Na prodej je více než třístovka 

šachových knih, doplněných 

o další šachové dokumenty. 

Pozoruhodné je, že nabídka 

zahrnuje také Fischerovy po-

známky k zápasu v roce 1972 

o titul mistra světa. Sám Fis-

cher se za svého života něko-

likrát vyjádřil, že jeho věci na-

bízené v dražbách mu byly ne-

zákonně zcizeny, to ale expert-

ka společnosti Bonhams Chris-

tina Geigerová odmítá. Samot-

ná aukce proběhne v New Yor-

ku 10. června a případní zá-

jemci si mohou přijet kolekce 

prohlédnout od 7. do 9. červ-

na. Prodejní cena nabíze-

ných exponátů je odhadová-

na v rozmezí 50-80 000 dolarů. 

Odkaz: www.bonhams.com

Václav Pech

ČEZ CHESS TROPHY 2009

PREZIDENT, PREMIÉR A VELMISTŘI
Nebývá pravidlem, aby šachové akce 

navštěvovali nejvyšší představitelé 

státu. Je to výjimečné i u mnohem 

masovějších, bohatších a mediál-

ně sledovanějších sportů a zábav, 

než jsou šachy. Šachový festival ČEZ 

CHESS TROPHY 2009 přilákal hned 

dva vysoké ústavní činitele: byl za-

hájen premiérem Jan Fischerem, 

v dalším průběhu přišel na něko-

likatihodinovou návštěvu i prezi-

dent Václav Klaus.

Pokračování na straně 6
Prezident Václav Klaus s předsedou Pražské 
šachové společnosti Pavlem Matochou

http://www.bonhams.com/cgi-bin/public.sh/pubweb/publicSite.r?sContinent=USA&screen=lotdetailsNoFlash&iSaleItemNo=4282330&iSaleNo=17109&iSaleSectionNo=1
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pokračování ze strany 1

V devadesáti osmi odehraných 

partiích nasbíral reprezentant 

1. Novoborského ŠK devade-

sát tři bodů a na druhého v po-

řadí Petra Kičmera (2219) z Baní-

ku Havířov získal náskok jedno-

ho a půl bodu. Bronzovým šacho-

vým vytrvalcem se stal velmistr 

Petr Velička (2468) z Geofi nu Os-

trava. Ofi ciální stránka turnaje: 

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

ŠACHOVÉ ZAJEČICE 2009 
Mladí šachisté Beskydské šacho-

vé školy Frýdek-Místek se po-

dle očekávání stali vítězi mistrovství 

ČR družstev starších žáků v rapid 

šachu, které proběhlo již po čtyřicá-

té sedmé ve východočeských Zaječi-

cích. Druhou příčku obsadili šachis-

té KŠN Bratislava, ze třetího místa 

svých mládežníků se mohou rado-

vat v brněnské Lokálce. Vítězi tur-

naje dvojic nejmladších žáků se stal 

tandem ze Sokola Postoupky, turnaj 

jednotlivců vyhrál IM Richard Bio-

lek z A64 Grygov. Podrobnos-

ti na ofi ciální stránce turnaje: 

zajecice.chesspce.cz

Vítězný tým BŠŠ Frýdek-Místek (vpravo) 
v souboji posledního kola s Pandou Rych-
nov nad Kněžnou. Převzato z NŠS.

MEMORIÁL KARLA BARTOŠE 

Jan Sosna  
Nejvýše nasaze-

ný šachista mezi 

sedmdesáti čtyř-

mi účastníky Me-

moriálu Karla Bar-

toše, mezinárod-

ní mistr Jan Sosna 

(2404), potvrdil 

roli papírového favorita a odvezl 

si z Dolního Němčí první cenu. 

K jejímu zisku mu stačilo nasbírat 

v devítikolovém turnaji sedm a půl 

bodu. Stříbrná medaile patřila FM 

Josefu Mudrákovi (2343), bronz 

bral za sedm bodů IM Pavel Zpěvák 

(2388). Kompletní výsledky turna-

je na adrese: chess-results.com

DRUHÝ POHÁR IBS PRIEVIDZA 

Tomáš Likavský 
Slovenský velmis-

trovský tandem 

ve složení Miku-

láš Maník (2460) 

a Tomáš Likavský 

(2487) zvítězil se 

stejným bodovým 

ziskem ve dru-

hém ročníku Poháru IBS hraném 

v Prievidzi. V devítikolovém klání 

získali oba dva osm bodů a o pr-

venství velmistra Maníka rozhodlo 

až pomocné hodnocení. Třetí příč-

ka patřila mezinárodnímu mistru 

Peteru Michalíkovi (2409). Kom-

pletní výsledky k dispozici na ad-

rese: chess-results.com

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

http://zajecice.chesspce.cz
http://chess-results.com/tnr22444.aspx?lan=4
http://chess-results.com/tnr22353.aspx?lan=1
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OPEN ORLOVÁ

TROFEJ PO BOJI DO RAKOUSKA
Turnaj v Orlové měl dramatický 

průběh, o jeho vítězi rozhodlo až 

poslední kolo. Palmu vítězství si 

z týdenního klání, kterého se zú-

častnila téměř stovka hráčů, nako-

nec odvezl rakouský mezinárod-

ní mistr Martin Neubauer (2414). 

Ten získal společně s mezinárod-

ním mistrem Vladimírem Tallou 

(2456), který skončil na druhém 

místě, v devíti kolech sedm bodů. 

Třetí místo přisoudilo pomocné 

hodnocení polskému FM Tadeus-

zovi Helisovi (2319). Nejlepší že-

nou v turnaji byla na 31. místě do-

mácí Karolína Olšarová (2110) se 

ziskem pěti bodů.

„Právě skončený ročník byl skvělý 

tím, že do posledního kola nebyl 

jasný vítěz,“ pochvaluje si divác-

kou atraktivitu letošního ročníku 

jeho ředitel Jiří Novák. Je spokojen 

i se zvyšující se kvalitou turnaje. 

Do Orlové se letos sjeli šachisté ze 

sedmi zemí, z toho devět meziná-

rodních mistrů. „Úroveň festivalu 

neustále stoupá a jsem rád, že zá-

jem o náš turnaj roste. Letos se nás 

sešlo o šestnáct více než loni. A vě-

řím, že příští rok se přehoupneme 

přes stovku!“ říká Jiří Novák.

Největším překvapením první polo-

viny turnaje byl patnáctiletý Slovák 

Josef Straka (2216), hájící barvy 

Beskydské šachové školy. Po pěti 

kolech se ocitl dokonce ve vedení. 

Jeho výkon ocenil i turnajový direk-

tor. „V průběhu turnaje nejvíce pře-

kvapil slovenský talent Josef Straka, 

který mistrovsky zvládal koncov-

ky proti IM a kdyby mu lépe vyšel 

závěr, mohl skončit ještě výše než 

na 5 místě. Ke splnění první mis-

trovské normy mu chybělo oprav-

du jen velice málo.“ Stříbrný Vla-

dimír Talla, nejúspěšnější z domá-

cích hráčů, potvrdil, že mu letoš-

ní sezona skutečně svědčí. Jednou 

z klíčových partií pro výsledek ce-

lého turnaje byl jeho souboj se zku-

šeným Janem Sikorou-Lerchem.

VLADIMÍR TALLA (2456) 
– JAN SIKORA-LERCH (2216)
Sicilská obrana [B35]

Orlová 2009

1.Jf3 c5 2.e4 g6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 

Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Se3 Sg7 7.Sc4 0–0 

8.Sb3 a5!? Černý volí moderní 

způsob rozehrání dračí varianty si-

cilské, když prozatím nechává své-

ho „d“ pěšce stát a může si zvolit, 

zda jej postaví na obvyklé pole d6, 

nebo se za vhodných podmínek 

rovnou odhodlá k jeho dvojkroku 

až na d5. 

9.0–0 a4 10.Jxa4 Jxe4 11.Jb5 Čes-

kému velmistru Karlu Mokrému se 

před patnácti lety osvědčilo pokra-

čování 11.Jxc6, i když po 11…bxc6 

12.f3 Jf6 13.Jb6 Vb8 14.Jxc8 Dxc8 

by černý neměl stát hůře [Mokrý, 

K. (2530) - Antunes, A. (2510), 

Štrasburk 1994].

11…d5 Černý volí okamžité vy-

slání pěšce až tam, kam to pravi-

dla šachu dovolují. Hráči se v mi-

nulosti spíše klonili ke skromnější-

mu 11…d6, např. 12.Ve1 Va6 13.c4 

Jf6 14.h3 Ja5 15.De2 Jxb3 16.axb3 

s malou výhodou bílého [Bolo-

gan, V. (2620) - Wojtkiewicz, A. 

(2567), Bastia 1999]. Pouze přeho-

zením tahů se jeví 11…Va6, pochá-

zející zjevně z bulharských ana-

lýz dua Topalov-Čeparinov. 12.De2 

d6 13.c4 Jf6 (Partie Ivana Čepari-

nova s Nizozemkou Petrou Schuur-

manovou pokračovala tahem 13…

Se6 a zápletky vzniklé po 14.Sb6 

Vxb6 15.Jxb6 Dxb6 16.Dxe4 Sxb2 

17.Vad1 nemusí být pro černou 

nutně tak chmurné, jak naznačuje 

výsledek partie. Viz Čeparinov, I. 

(2473)-Schuurman, P. (2274), Ho-

ogeveen 2002) 14.Vfd1 Sd7 15.Jac3 

Db8 16.h3 Vc8 s nejasnou pozi-

cí. [Svidler, P. (2713)-Topalov, V. 

(2700), Linares 1999.] 

12.Sb6 Jinou možností se stejnými 

idejemi je 12.c3 z internetové par-

tie Macieja, B. (2653) – Bauer, C. 

(2599), 2004.

12…Dd7 13.c3 Na okamžité 13.Jc7 

by přišlo 13…Vxa4 14.Sxa4 Sxb2 

15.Dxd5 Sxa1 16.Vxa1 Jc3 s vyrov-

náním. Bílý proto nejprve brání 

černému střelci v jeho seberealiza-

ci na dámském křídle a ke skoku 

svého jezdce se odhodlá až v ná-

sledujícím tahu. 

13…Je5 14.Jc7 Vxa4 15.Sxa4 

XABCDEFGHY
8-+l+-trk+(
7+psNqzppvlp'
6-vL-+-+p+&
5+-+psn-+-%
4L+-+n+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Ředitel turnaje Jiří Novák předává trofej ví-
těznému IM Martinu Neubauerovi.

Konečné pořadí
1. IM Neubauer, Martin AUT (2414) 7

2. IM Talla, Vladimír CZE (2456) 7

3. FM Helis, Tadeusz POL (2319) 6,5

4. IM Khaetzky, Roman UKR (2388) 6,5

5. Straka, Josef SVK (2216) 6,5

6. IM Vesselovsky, Sergej CZE (2390) 6,5

7. IM Weinzettl, Ernst AUT (2263) 6,5

8. Didi, Jan CZE (2031) 6,5
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15…Dd6 Za obětovanou kvalitu 

získal černý pro své figury sil-

né centrální postavení. Lehké fi-

gury bílého na dámském křídle 

navíc nepůsobí nejharmoničtěj-

ším dojmem, a proto je pravdě-

podobné, že má černý dostateč-

nou kompenzaci. 

16.Sa5? Na poli a5 mohl střelec 

svému majiteli přivodit závaž-

né starosti. Lepší je 16.Jxd5 e6 

17.Jf6+ Sxf6 18.Dxd6 Jxd6 19.Sc5 

s přibližně rovnou hrou. 

16…Jc4? Oplácí chybu chybou. 

Mnohem lépe vypadá přímočaré 

16…Jg4! s nezakrývaným úmys-

lem dát bílému králi mat na h2. 

Po prakticky vynuceném 17.g3 

by pak mohl černý využít po-

stavení bílého střelce na a5 po-

mocí obratu 17…Jexf2!? 18.Vxf2 

(Na 18.Dxd5 má černý pádný ar-

gument v pokračování 18…Jh3+ 

19.Kh1, kdy na nebezpečné ote-

vření dlouhé diagonály nemá 

bílý nic jiného než po 19…b6 vy-

měnit dámy 20.Dxd6 exd6, ale 

po nutném 21.Sc6 bxa5 mu to 

nebude příliš platné.) 18…Dc5 

19.Df3 Jxf2 20.b4 Dxc3 21.Dxc3 

Sxc3 a černý je v souladu s hes-

lem velmistra Adorjana „snad 

i více než OK“. 

17.Dxd5 Dxd5 18.Jxd5 Jxa5 

19.Jxe7+ Kh8 20.Jxc8 Vxc8 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7+p+-+pvlp'
6-+-+-+p+&
5sn-+-+-+-%
4L+-+n+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
21.Vfe1 Víceméně vynucená va-

rianta vyústila do pozice, kde má 

bílý za soupeřovy dvě lehké fi gu-

ry věž a dva pěšce, což se projeví 

jako více než dostatečný ekviva-

lent. Veškerá jeho snaha bude nyní 

upřena na rozběhnutí bílých pěš-

ců dámského křídla, což by mohlo 

černému přinést velmi nepříjemné 

chvilky.

21…Jd6 22.Vad1 Sf8 23.Sb3 Kg7 

Osobně bych se pravděpodobně 

přiklonil ke znehodnocení bílých 

pěšců dámského křídla po 23…

Jxb3 24.axb3 Kg7, ale i zde bílý po-

chopitelně drží nepříjemnou ma-

lou výhodu. 

24.Vd5 Jac4 25.Sxc4 Vxc4 

26.Ved1 Vc6 27.Kf1 Kf6 28.Ve1 

Nepouští černého krále do cen-

tra dění, za úvahu ale možná stálo 

i přímočaré 28.a4!? 

28…h5?! Mnohem náročnější 

pro bílého by bylo 28…Va6!. Poz-

dější vítěz partie by pak musel 

Osmiletý Tomáš Erben z domácího oddílu 
uhrál 3,5 bodu.

Patnáctiletému Josefu Strakovi utekla nor-
ma mezinárodního mistra o 17 bodů.

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
■  problémový šach
■  korespondenční šach
■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz

Roční předplatné 580 Kč
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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

zodpovědět otázku, jak chce vlast-

ně se svými pěšci dámského kříd-

la postupovat. Po 29.a3 (lépe, na-

vzdory své nevzhlednosti, vypadá 

29.Va1 Vb6 30.b3 Je4 31.c4) 29…

Vb6 (29…Jc4!?) 30.Ve2 Jc4 31.Vd7 

je černá pozice asi bez problémů. 

29.Ve2 Se7 30.Ke1 Sd8 31.a4 Sc7 

32.h3 Jc4 33.Kd1 h4 34.b3 Jd6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+pvl-+p+-'
6-+rsn-mkp+&
5+-+R+-+-%
4P+-+-+-zp$
3+PzP-+-+P#
2-+-+RzPP+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy
35.c4± Bílý plán nabral konkrét-

ní podoby. Pěšci se dali do pohybu 

a černého čeká těžká zkouška. 

35…Jf5 36.Kc2 Sd6 37.Kc3 g5 

Úporněji vypadá 37…Je7 38.Vb5 

Vc7, i když i tady je výhoda na stra-

ně bílého. 

38.b4 Kg6?! Po tomto tahu již 

bude zastavení bílé pěšcové laviny 

zřejmě nemožné. Posledním způ-

sobem, jak bílému ztížit jeho úkol, 

bylo opět 38…Je7.

39.a5+- f6 40.c5 Se5+ 41.Kc4 Vc7 

Nepomáhá ani snaha o zabloková-

ní bílých pěšců pomocí 41…Jd6+ 

42.Kd3 Jb5, protože to bílému 

otevře další cestu do černé pozice 

po 43.Vd7 Sc7 44.Vee7+- s výhrou. 

42.Ved2 Jg7 43.Vd7 Je6 44.Vxc7 

Jxc7 45.b5 Je6 46.b6 Jf8 

XABCDEFGHY
8-+-+-sn-+(
7+p+-+-+-'
6-zP-+-zpk+&
5zP-zP-vl-zp-%
4-+K+-+-zp$
3+-+-+-+P#
2-+-tR-zPP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
47.c6 1–0

Novinkou letošního ročníku byl 

především kvalitní internetový 

přenos. „Díky BBŠ Frýdek-Místek 

jsme měli prvních devět šachovnic 

‚v digitálu‘, což určitě bylo příjem-

ným překvapením pro hráče doma 

u počítačů,“ říká Jiří Novák a do-

dává: „Dále jsme vylepšili servis 

s partiovým materiálem. Po kaž-

dém kole bylo na možné sledovat 

odehrané partie. Navíc po ukonče-

ní turnaje je celý partiový materiál 

kompletně k dispozici,“ říká ředi-

tel turnaje, který si dává za cíl pro 

příští ročníky přilákat do startov-

ního pole hráče s velmistrovským 

titulem.

Václav Pech

Slavnostní zahájení turnaje. Zprava místopředseda UKS Pionier Jastrzebie Zdroj Richard Ko-
siorek, místostarosta Orlové Radomír Mojžíšek, ředitel turnaje Jiří Novák, IM Vladimír Talla, 
rozhodčí Jiří Kopta a hlavní rozhodčí Jaroslav Kořínek.
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Zápas velmistrů Davida Navary 

a Vasilije Ivančuka v rapid šachu, 

který byl hlavním bodem festi-

valu, skončil jednoznačným ví-

tězstvím zkušenějšího šachisty. 

Nejlepší ukrajinský velmistr po-

razil minulý týden v Praze nej-

lepšího českého hráče 5,5-2,5. 

Všechny partie jsou k dispozi-

ci na internetových stránkách 

pořádající Pražské šachové spo-

lečnosti (www.praguechess.cz) 

a zejména 4. a 5. partie stojí za pře-

hrání. Tu čtvrtou, která předurči-

la charakter zápasu (David Nava-

ra prohrál vyhranou partii a mís-

to vyrovnání před poločasovou 

přestávkou odcházel do kabin 

za stavu 1-3), okomentoval David 

Navara pro čtenáře Šachového tý-

deníku.

Ve volném dnu hlavních akté-

rů hrál v krásném Rytířském 

sále hotelu Best Western Kampa 

velmistr Lubomír Kaválek simul-

tánku proti 22 soupeřům. Dra-

matické boje na mnoha šachov-

nicích sledoval déle než tři ho-

diny i prezident České republiky 

Václav Klaus. Velmistr Kaválek 

nakonec 15 partií vyhrál, 5 zre-

mizoval (Vlastimil Chládek, Jan 

Pačovský, Tomáš Vavřinec a Jan 

a Václav Klausovi) a 2 prohrál 

(Jan Mach a Andrej Počinkov).

Vysokou laťku bohatému dopro-

vodnému programu k velmist-

rovskému zápasu nasadil hned 

první předáškou slovenský vel-

mistr Ján Plachetka. Přiblížíl ži-

vot a dílo nejlepšího českoslo-

venského šachisty 20. století Ri-

charda Rétiho vskutku strhujícím 

způsobem a posluchačům ukázal 

nejen slavnou Rétiho studii, kde 

jsou kromě králů jen dva pěšci 

a kde bílý král neuvěřitelně chy-

tá černého pěšce, ale také další 

vrcholy jeho partiové a studio-

vé tvorby. Za připomenutí však 

stojí zejména, rovněž velmistrem 

Plachetkou ukázaná a vysvětle-

ná, jiná Rétiho studie:

ČEZ CHESS TROPHY 2009

PREZIDENT, PREMIÉR A VELMISTŘI
pokračování ze strany 1

Zápas Navara-Ivančuk z pohledu běžného diváka. Hráči i návštěvníci si prostředí hotelu Best Western Kampa pochvalovali.

Moderátoři šachového kvízu GM Vlastimil Hort a spisovatel Vítězslav Houška
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Bílý na tahu vyhraje, a to přesto-

že musí uhnout napadenou věží 

a černý pěšec pak rychle maší-

ruje k poli proměny, podporován 

svým králem. Neuvěřitelnými 

manévry získá bílý čas, aby při-

blížil svého krále a černému ode-

bral pěšce. Ale jak vlastně? Réti 

tuto studii, stejně jako ostatní 

své skvosty, stvořil ve dvacá-

tých letech dvacátého století.

Jak šachisté ne-

stačili dohrát tur-

naj kvůli blížící se 

frontě, kteří vel-

mistři byli během 

takového turnaje 

internováni a kte-

ří kvůli válce zů-

stali za oceánem, 

o tom všem vyprá-

věl plnému sálu 

hotelu Best Wes-

tern Kampa vel-

mistr Vlastimil 

Hort. Velmistr Lu-

bomír Kaválek si 

vybral radostněj-

ší téma. Ukazo-

val krásné partie 

či jejich fragmen-

ty a hovořil o cenách za krásu, 

jichž během své šachové kariéry 

obdržel nepočítaně. Předvedl 

svoji památnou partii s Gufel-

dem, po níž mu bylo vyčítáno, 

že jí urazil sovětskou šachovou 

školu, ale také třeba závěr par-

tie Tomáše Studničky s Lukášem 

Černouškem, v níž černý po mo-

hutných materiálních obětech 

doprovodí tři své pěšce na sloup-

cích a, b, c na druhou řadu 

a na polích proměny rozhod-

ne partii ve svůj prospěch. Vel-

mistr Kaválek nakonec nestačil 

během padesátiminutové před-

nášky předvést ani polovinu při-

praveného materiálu, ve vzdu-

chu tak zůstala viset pozvánka 

na ČEZ CHESS TROPHY 2010.

V neděli pak proběhl i kvíz 

z šachové historie, který při-

pravil velmistr Hort a modero-

val jej společně se spisovate-

lem Vítězslavem Houškou. Nej-

hlubší znalosti o českém ša-

chu předvedl sekretář Šachové-

ho svazu ČR František Štross.

Letošní festival ČEZ CHESS TROP-

HY byl již pátým v řadě a díky 

podepsané dlouhodobé spon-

zorské smlouvě se společností 

ČEZ bude pokračovat minimál-

ně do roku 2013.

Pavel Matocha

Foto: Vladimír Jágr 

a Pavel Matocha

Přednáška GM Kaválka zaplnila sál.

Účastníci kvízu, zleva: Michal Volf, Zdeněk Hába, František Štross a Miloš Zdeněk

Vasilij Ivančuk přebírá z rukou Pavla Matochy trofej pro vítě-
ze, dřevěnou šachovou dámu s cínovou korunkou od sochaře 
Luďka Vondry.
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VASILIJ IVANČUK – DAVID NAVARA 
Dámský gambit [D43]

Praha 2009

Komentuje: GM David Navara

Přípravu na tuto partii jsem pojal 

snad až příliš vážně, Rybka rozhod-

ně nezahálela. Asi bych ale udělal 

lépe, kdybych si třeba potrénoval 

propočet, právě ve druhém dnu hry 

jsem se dopustil nejvíce hrubých 

přehlédnutí. 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 e6 

5.Sg5 h6 Tento tah jsem zahrál po-

prvé v životě. Opíral jsem se ale 

o dřívější přípravu. 

6.Sxf6 Tento méně principiální tah 

hraje velmistr Ivančuk pravidelně. 

Pozice bude mít spíše strategický 

charakter a porozumění bude hrát 

větší roli než konkrétní varianty. Ne 

každému jsou ostré pozice vznika-

jící po 6.Sh4 g5 7.Sg3 dxc4 8.e4 b5 

po chuti. 

6…Dxf6 Je zajímavé, v kolika par-

tiích zápasu jsem měl střelce proti 

jezdci. Snad jen první den byl vý-

jimkou. 

7.Db3 Hlavní varianta pokraču-

je 7.e3 Jd7 8.Sd3 dxc4 9.Sxc4 g6 

10.0–0 Sg7, černý by měl vyrovnat. 

Po 7.e4 dxe4 8.Jxe4 by bílému vadil 

šach na b4, proto volí přípravný tah 

v textu. 7…dxc4 Jinou dobrou mož-

ností je 7…Jd7 8.e4 dxe4 9.Jxe4 Df4 

10.Sd3 e5 11.0–0 Se7. 

8.Dxc4 Jd7 9.Vd1 To je profylaxe 

proti postupu e6-e5, který by přišel 

například na 9.g3. Ostřejší je pokra-

čování 9.e3 g6 10.h4, mám ale po-

cit, že při střelci na g7 by černý král 

na g8 mat dostat neměl. 9.e4 e5 

10.d5 Jb6 11.Db3 Sc5=; zajímavý je 

tah 9.0–0–0, po 9…g6 může bílý po-

kračovat 10.e3 Sg7 11.h4 a zkusit ně-

čeho dosáhnout například na dia-

gonále b1–h7. 

9…g6 9…e5? 10.dxe5 Jxe5 11.De4 

Sd6 12.Vxd6+-; 9…De7!? s dalším 

g6 (a především hrozbou Db4) má 

také smysl, ale měl jsem pocit, že 

bílá dáma i po 9…g6 musí ustoupit 

na b3 (což asi není pravda). Tady 

ale bílý může po ústupu dámy 

(a možná i bez něj) zahrát e2-e4, to 

také není k zahození: 10.e4!? Db4 

11.De2 s nejasnou hrou 

10.g3 Sg7 11.Sg2 Pozice má typic-

ké rysy, přesto je však celkem ne-

obehraná. Bílí častěji hráli zvlášt-

ní tah 11.Sh3!?, aby zabránili po-

stupu e6-e5. Po 11…0–0 12.0–0 De7 

13.Je4 by okamžitý postup 13…Jb6 

14.Dc2 e5 bílému po 15.Sxc8 Vaxc8 

16.dxe5 Sxe5 17.Jxe5 Dxe5 18.Jd6 

dal díky kontrole d-sloupce inicia-

tivu (Lutz). 

11…0–0 Až někam sem jsem volně 

sledoval přípravu, pamatoval jsem 

si ale spíše ideje než varianty. 

12.Db3 Bílý už musel počítat s 12…

e5 13.d5 Jb6. Jestli správně chápu 

poznámky GM Štohla, tak varian-

ta 12.0–0 e5 (12…De7!?) 13.Je4 

De7 14.d5 cxd5 15.Dxd5 Jb6 16.Dc5 

Dxc5 17.Jxc5 e4! 18.Jd4 f5 19.b3 Vf7 

vede k vyrovnání, například 20.Jb5 

a6 21.Jd6 Vc7 22.b4 a5!=. 

12…De7 13.0–0 b6 Bílý zatím ne-

může kvůli slabosti pěšce d4 účin-

ně zaútočit na c6. 13…e5 14.d5 se mi 

zde (ani v minulém tahu) hrát ne-

chtělo, například 14…e4 15.d6 De8 

16.Jh4 Jf6 17.Jxg6 Se6 18.Je7++-. 

14.e3 

XABCDEFGHY
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14…Sb7 Černý vyrovnal hru. V dal-

ším průběhu by se chtěl vymanit 

z pasivity a rozehrát své střelce po-

stupem e6-e5 nebo c6-c5. Ten dru-

hý je vhodnější, protože otevírá dia-

gonály pro oba černé střelce. 

15.Jd2 Jf6 Po 15…e5 16.Jc4 by stře-

lec na b7 byl dost pasivní, někdy 

může hrozit i Ja5. 15…Vab8 16.Jc4 

c5 17.d5 exd5 18.Sxd5!? mi připo-

mínalo jedinou rezultativní partii 

Ivančuk - Lékó z nedávného zápa-

su v aktivním šachu. Pozice by asi 

také byla vyrovnaná. 

16.Vc1 Po 16.e4!? by jezdec na f6 

nemusel stát až tak dobře, bílý by 

rád pokračoval například Jc4, e4-

e5 a zkusil ovládnout pole d6, nebo 

alespoň vyměnil na d5. Agresivní 

David Navara nakonec Vasiliji Ivančukovi podlehl 2,5 - 5,5.

Ivančuk, který miluje procházky historic-
kými městy, si v Praze přišel na své.
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reakce 16…e5!? 17.dxe5 Jg4 má ur-

čitý nedostatek v podobě 18.e6!?. 

16…Vfd8 16…Jd5 jsem hrát ne-

chtěl, protože bych si mohl zne-

snadnit prosazení uvolňujících po-

stupů jako c6-c5 nebo e6-e5. 

17.Vfd1 Vac8 18.Jc4?! Postup c6-

c5 bílý neměl připustit. Po 18.Da4 

Sa8= by případný postup c6-c5 byl 

spojen s nežádoucím návratem 

věže na a8. Na druhé straně by po-

chopitelně nešlo 19.Jc4?? b5. 

18…c5 19.Sxb7 Dxb7 Černý se do-

kázal uvolnit a po výměnách mu 

zbude střelec proti jezdci, což by 

mělo být výhodou. Také oslabe-

ní pole f3 by mohlo někdy vadit, 

přestože manévr Jf6-h7-g5 zde ne-

vychází. 

20.dxc5 Vxd1+ 21.Dxd1 Z komen-

tátorské místnosti pochází zlepše-

ní 21.Vxd1!?, bílé fi gury by asi stá-

ly harmoničtěji než v partii. Nic-

méně po 21…Vxc5 bych si dokázal 

představit černou dámu na f3. 

21…Vxc5 22.b3 Tady jsem měl 

snad i lepší čas, nad následujícím 

tahem jsem ale strávil pár minut. 

Chtěl jsem nějak stupňovat inicia-

tivu. 

22…Dc6 Měl jsem i nápady jako 

22…Jh7?! s dvojí hrozbou 23…Sxc3 

24.Vxc3 b5 a 23…Jg5, ale ta první 

hrozba je jen zdánlivá a bílý navíc 

může prostě zahrát 23.Dd8+. 22…

b5 23.Jd2 Dd7 (23…Dc6 24.Je2) 

24.Jde4. 

23.Dd6 Až tady jsem zjistil, že 

zamýšlené vzetí na c4 nevychází 

kvůli 24.Dd8+. Pro případ 23.a4 

jsem uvažoval o odpovědi 23…

a6, ale její silou si nejsem jist. 

23.Ja4 Vd5 bílému asi nic nepři-

náší. 

23…Jd5 24.Dxc6?! Po tahu jsem 

zpozoroval nepříjemný šach 

24.Db8+, po 24…Kh7 (24…Dc8 

25.Dxc8+ Vxc8 26.Je2) 25.Ja4 

(25.Je4? Jxe3! 26.Df4! (Rybka) 

26…Ve5!) 25…b5 (Po 25…Dc7! 

(Rybka) bílý musí čelit nepříjem-

né hrozbě b6-b5.) 26.Jxc5 Dxc5 

27.Dd6 Dc8 by ale černý mohl stát 

mírně lépe. Nevím ale, jakou část 

z těchto variant jsem viděl. 

24…Vxc6 25.Je2 Jinak by bílý 

kvůli vazbě jezdce přišel o fi guru. 

25…b5 26.Jd2 Ještě horší by bylo 

26.Ja3? Vxc1+ 27.Jxc1 Sb2! a bílý 

ztratí jezdce. 
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 26…Va6 Pěšec a2 se nevyhnutel-

ně promění v nezávislého pozoro-

vatele. 

27.Vc8+ Kh7 28.Jc1 Jc3 To je sice 

lákavá možnost, ale možná byl sil-

nější prvotní nápad 28…Sb2, jez-

dec na d5 stojí dobře (jen e3-e4 by 

někdy mohlo vadit). 

29.Kf1 Bílý kryje nejnebezpečněj-

ší hrozbu 29…Vd6 se ziskem fi gu-

ry. 29.Vc7? Vd6 30.Jf1 Vd1–+; počí-

tač doporučuje 29.Jf3 Vd6 30.Jd4, 

což mě nějak nenapadlo. 

29…Jxa2?! Toto nabízející se po-

kračování je velmi poučnou chy-

bou. Bílí jezdci stojí špatně, pro-

to černý mohl nejprve vylepšit 

pozici. 29…Vd6?! 30.Ke1. Při ko-

mentování mě napadlo 29…g5! 

30.Vc7 Kg6?!, pěšec a2 neuteče. 

Problém je ale v tom, že na g6 

král může být vystaven různým 

šachům, zejména z e5 (Jf3, Jd3), 

ale i z f4 nebo z h5 (po h2-h4).

(Rybka vylepšuje myšlenku ta-

hem 30…Jxa2! , po 31.Jxa2 Vxa2 

32.Je4 Kg6 s výhodou černého, 

když bílý pěšce zpět nezíská: 

33.Jd6?! Se5).

30.Jxa2 Vxa2 31.Je4 Zdá se, že 

by černý měl s pěšcem navíc a se 

střelcem proti jezdci vyhrát, ale 

bílý má protihru proti soupeřovým 

slabým pěšcům. 

31…a5 31…Vb2 32.Vc7 Vxb3 

33.Vxf7!? mi podezřele připomí-

ná partii. Rozdíl oproti 29…g5 je 

v tom, že na 31…g5 bílý odpoví 

32.Jd6. 

32.Vc7 Vb2 Nějak nevidím, jak 

by měl černý po 32…a4 33.bxa4 

bxa4 (33…Vxa4!? 34.f3! prý také 

skončí remízou (naopak 34.Jd6 

b4 35.Vb7 Kg8 36.Jxf7 b3 37.Jxh6+ 

by ještě mohlo být zajímavé.) ) 

34.Vxf7 (34.Va7 také není zdaleka 

beznadějné, černá věž vlastnímu 

pěšci usilovně překáží v kariérním 

postupu.) 34…a3 35.Va7= protlačit 

pěšce do dámy. 

33.Vxf7 Vxb3 Šach na f6 zatím ne-

vadí, tak jsem ho pustil ze zřetele. 

34.Va7 Počítal jsem s něčím 

na způsob 34.Jc5 Vb1+ 35.Ke2 

Kg8 a byl jsem se svou pozicí vel-

mi spokojen.
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34…a4?? Přehlédl jsem soupe-

řův následující tah, viděl jsem jen 

Jc5. Nutné bylo něco na způsob 

34…g5, ale na výhru by už mohl 

pomýšlet spíše bílý. 

35. Jf6+ Tady soupeř omylem ode-

hrál tři tahy bez zapisování. Já 

také a schválně, ale měl jsem už 

pod 5 minut (asi minutu a půl pro-

ti šesti a půl). 

Přísný výraz Ivančuka nevěští pro soupeře 
nic dobrého.
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35…Kh8 36.Va8+ Sf8 37.Jd7! 

Po 37.Vxf8+ Kg7 38.Jd7 by se bílé 

fi gury nebezpečně zamotaly. 37…

a3?! Tady mi zbylo jen pár sekund. 

37…Kg7 38.Jxf8 Kf7 39.Jd7± dáva-

lo více šancí, ale málem jsem pře-

kročil čas a musel jsem něco za-

hrát. 39…Vc3!? 

38.Jxf8 b4 39.Jxe6+ Kh7 40.Jd4 

Vb2 41.h4 a2 Rybka upozorňu-

je na zajímavou myšlenku 41…

g5 s dalším g5-g4, ale i po něčem 

na způsob 42.hxg5 hxg5 43.g4± je 

dost obtížné uvěřit, že by vyčkává-

ní černého mohlo zachránit. Bílý 

převede krále na g3 a možná zkusí 

ve vhodný moment i f2-f4. 

42.Kg2 Vd2 Hrozí 43…Vxd4 

44.Vxa2 (po 44.exd4? b3 může vy-

hrát nanejvýš černý) Vd7±. Za po-

kus stálo 42…h5!?, přestože léčka 

43.Jc6 b3 44.Jd4 Vxf2+!!= je po-

měrně naivní. 

43.Jb3 Vb2 Tady jsem překro-

čil čas. Chtěl jsem ještě po 44.Jc1 

(44.Ja1!? +-) Vc2 vyzkoušet léčku 

45.Jxa2 b3, ale například po 45.

Vxa2 Vxc1 46.Va7+, 47.Vb7 by měl 

bílý celkem snadno vyhrát a jde to 

i jinak. Tato partie mi ještě před 

hrubou chybou začala připomínat 

3. partii loňského zápasu Kramnik 

- Navara. Také tam jsem získal čer-

nými převahu (která vypadala vět-

ší, než ve skutečnosti byla), sou-

peř se houževnatě bránil, já jsem 

se dostal do časové tísně a tam 

jsem nadějně rozehranou partii 

prohrál. 1–0

Potěšila vás nabídka zahrát 

si s Davidem Navarou v seriá-

lu ČEZ CHESS TROPHY?

Samozřejmě, nabídka mě velice 

potěšila. David Navara hraje za-

jímavé a ostré šachy, jeho par-

tie sleduji. Zároveň je pro mě ve-

lice příjemné hrát šachy v Praze, 

v hlavním městě země, která má 

velikou šachovou tradici.

Připravoval jste se na zápas 

s Davidem Navarou? Jak byste 

svého soupeře charakterizoval?

Připravuji se na každou partii 

a na každého soupeře. David Na-

vara je velmi zajímavý hráč, ně-

které jeho partie jsou na vyso-

ké technické úrovni. Dokáže se-

hrát partii na úrovni mistra světa. 

Je velice zajímavé studovat jeho 

tvorbu. Sehrál některé partie, kte-

ré se mi velice líbí.

Je rapid vaše oblíbené tempo 

hry?

Těžko říct, rapid je velmi zajíma-

vé tempo hry. Hraji tyhle krátké 

partie rád. Šachy s obvyklým tem-

pem hry však hraji častěji.

Jaký máte vztah k šachové his-

torii?

Velmi se o ni zajímám. Baví mě 

studovat staré partie a chci také 

něco vědět o životě a osudech sta-

rých šachových mistrů. Není to 

jenom profesionální povinnost 

něco o šachové historii vědět, za-

jímají mě i staré šachové turnaje 

a historické souvislosti.

Nedávno velmistr Hort prohlá-

sil, že udělení titulu GM by měl 

uchazeč podpořit zkouškou 

z historie šachu. Byl byste pro?

ROZHOVOR S VASILIJEM IVANČUKEM

PRAHU MÁM MOC RÁD

GM David Navara

Mimo šachovnici působil Ivančuk příjemným dojmem.
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Myšlenka GM Vlastimila Horta je 

velice zajímavá, kdyby to záleželo 

na mně, tenhle nápad bych pod-

pořil.

Jak vnímáte současnou situaci 

kolem hodnocení ELO? A co ří-

káte nápadu zavést titul super 

velmistr?

Je spousta diskusí kolem ELO 

bodů. Všechno se vyvíjí a bude 

se vyvíjet i ELO. Myšlenka zave-

dení třetího mistrovského titulu je 

zajímavá a vím, že se tím kompe-

tentní lidé zabývají, netroufám si 

však odhadnout, jak to dopadne. 

Hodně záleží na tom, jak se poda-

ří stanovit kritéria pro tenhle nový 

titul. Domnívám se však, že tahle 

situace jednou nastane.

V české republice je vaše hra po-

važována za jednu z nejatraktiv-

nějších ze světové špičky. V po-

slední době však vaše hra nepři-

náší body. Jak to cítíte?

Jsem rád, že se v Čechách moje 

hra líbí. V poslední době se mi 

moc nedařilo, sehrál jsem hodně 

partií, ale profesionální šachista 

se nemůže vymlouvat na únavu. 

Počet partií v blízké době ome-

zím, potřebuji si trošku odpo-

činout. Patřím však mezi šachis-

ty, kteří potřebují hodně hrát. Po-

kud hraji málo, bývám před par-

tiemi moc nervózní a mám vel-

kou trému. Najít optimální zápa-

sové tempo během celého roku je 

velmi komplikované a udržet si 

formu také. 

Je místo, kam se rád vracíte?

Miluji stará historická města. Pro-

to mám Prahu moc rád. Nejlepším 

způsobem relaxace jsou pro mě 

procházky, na kterých se můžu 

odreagovat pohledem na krásnou 

architekturu, na řeku a vnímat at-

mosféru starých zákoutí.  

Jistě jste zaznamenal možný od-

chod Karjakina do Ruska. Jak 

to vnímáte? Na Ukrajině nejsou 

dobré podmínky pro šachy?

Karjakin se rozhodl odstěho-

vat do Moskvy. Nevím, jak to 

s jeho občanstvím dopadne. Je 

to špičkový hráč, který by chy-

běl v ukrajinském olympijském 

výběru. Na Ukrajině však nejsou 

zrovna ideální šachové podmín-

ky, i když je to velmi populár-

ní hra. Máme velké zázemí mla-

dých hráčů, jen je potřeba, aby 

se vylepšila jejich finanční situ-

ace.

V Praze nejste poprvé. Vzpomí-

náte? Hrál jste tehdy také rapid 

a vyřadil Kasparova!

Na tenhle zápas rád vzpomínám. 

Byl to pro mě úspěch a velká čest 

vyřadit mistra světa.

Po odchodu Kasparova se zdá, že 

nyní v šachu chybí jednoznač-

ný hráč č. 1. Koho považujete 

za největší současnou šachovou 

osobnost?

Je pro mě těžké o tom hovořit. 

Ve světové špičce je hodně zají-

mavých šachistů, nechci na něko-

ho zapomenout a někoho vyzdvi-

hovat. Kramnik, Anand, Gelfand 

a třeba Kamsky jsou mimořádné 

šachové osobnosti.

Používáte v domácí přípravě po-

čítač?

Počítač používám, je to ideální 

nástroj na práci s databázemi.

N e d á v n o  j s t e  u v e ř e j n i l 

na chessbase.com nové šachy. 

Jak dlouho jste pravidla vyvíjel? 

Jsou nějaké ohlasy?

Ano, ohlasy jsou a jsem rád, že 

moje myšlenka zaujala. Nové ša-

chy jsem vymýšlel proto, že mně 

dlouho vrtá v hlavě, proč špičkoví 

šachisté dělají tolik chyb. Moje ša-

chy umožňují zpřesnit hru.

Jaké jsou vaše další záliby kro-

mě šachů? 

K zálibám určitě patří četba knih. 

Mám moc rád klasickou ruskou li-

teraturu.

Pak se rád procházím, jak jsem už 

zmínil.

Vladimír Jágr a Petr Boleslav

Ivančuk s redaktorem ČT Langerem

IVANČUKOVY ŠACHY

KISS THE QUEEN
Políbení či spíše lehký dotyk, 

to slibuje název nové varian-

ty šachu, se kterou přišel Vasi-

lij Ivančuk. Počáteční rozesta-

vení i možnosti tahů jsou stejné 

jako v klasickém šachu. Změny 

se týkají dámy: ta nemůže být 

sebrána či obětována, znamena-

lo by to konec hry. Garde získa-

lo stejnou relevanci jako šach, tj. 

napadená dáma musí táhnout. 

Stejně tak nemůže dáma brát 

krytou fi guru. Pěšci se mohou 

proměnit na osmé řadě v jakou-

koli fi guru kromě dámy. Vyhrát 

partii lze nejen matem krále, ale 

též zmatováním dámy. 



www.f1veskolach.cz

Partneři projektu:

Technický partner projektu:Majitel licence pro ČR a SR a organizátor:

 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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KALENDÁRIUM
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 Paul Keres.

6. 6. 2009

Hustopeče. O pohár starosty měs-

ta dobrého vína. Rapid šach, švý-

carský systém na devět kol, tempo 

2x15 minut. 

Luboš Kuchynka 

tel.: 606637632

lubos.kuchynka@tiscali.cz

6. 6. 2009 

Podhradní Lhota. Memoriál Čeň-

ka Kainera a Jana Velhudy. Bles-

kový šach, švýcarský systém, tem-

po 2 x 5 minut. 

Jiří Uhlíř st. 

tel.: 739293780

uhlirjura@volny.cz

6. 6. 1929

V Praze umírá na dětskou ne-

moc spálu ve věku čtyřiceti let 

velmistr Richard Réti. Je pocho-

ván na starém židovském hřbito-

vě ve Vídni.

6. – 14. 6. 2009

Ostrava-Poruba. Memoriál ost-

ravských šachistů Porubské jaro. 

Švýcarský systém na 9 kol se zá-

počtem na LOK ČR, tempo hry 

90 minut na 30 tahů a 60 minut 

na dohrání. 

Richard Kudla

tel.: 604 401 182

r.kudla@centrum.cz

9. 6. 1919

Před devadesáti lety se v ukra-

jinské vesnici Zolotonoša narodil 

jeden z nejsilnějších světových 

šachistů padesátých let dvacáté-

ho století Isaak Jefremovič Bole-

slavský.

13. 6. 2009

Chotěboř. XXVI. ročník šachového 

turnaje O putovní pohár. Rapid 

šach, švýcarský systém na sedm 

kol, tempo 2x25 minut. 

Petr Ďoubal 

tel.: 602 256 160

sachychotebor@seznam.cz 

13. – 19. 6. 2009

Gabčíkovo (Slovensko). Open Gab-

číkovo. Švýcarský systém na 9 kol, 

tempo hodina a půl na 30 tahů plus 

hodina na dohrání. 

Chess Club Gabčíkovo

tel.: +421 31 551 54 90

kosarm@centrum.sk

13. – 21. 6. 2009 

Teplice. Open Teplice. FIDE open, 

švýcarský systém na 9 kol, tempo 

2 hodiny na partii + 30 s /tah. 

Radek Bayer

tel.: 602141580

radek.bayer@seznam.cz

www.openteplice.cz 

12. – 14. 6. 2009

Sezemice. MČR družstev mladších 

žáků. Švýcarský systém na 9 kol, 

tempo 2 x 25 minut + 10 s /tah. 

Michal Novotný

polabinychess.eu/Sezemice/hlavni.htm

13. 6. 2009 

Třinec. O pohár Třineckých že-

lezáren. Rapid šach, švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 20 minut 

na partii. 

Milan Babula

tel.: 602 745 989

milan.babula@tp.trz.cz 

14. 6. 1979

V ruském Pjatigorsku umírá dlou-

holetý trenér desátého mistra svě-

ta v šachu Borise Spasského, vel-

mistr Igor Zacharovič Bonda-

revskij.

 

17. 6. 1929

Osmdesátiny by oslavil v gru-

zínské Tbilisi devátý mistr svě-

ta Tigran Vartanovič Petrosjan. 

Ve stejný den, jen v roce 1976, se 

narodil současný ruský velmistr 

a člen nejužší světové špičky Petr 

Svidler.

20. 6. 2009

Mosty u Jablunkova. Mostecká 

věž. Rapid šach, švýcarský systém 

na 9 kol, tempo 2 x 15 minut. 

Pavel Kantor 

tel.: 724 227 238

Pavel.Kantor@seznam.cz

20. – 26. 6. 2009

Zemplínská Šírava (Slovensko). 

Zemplínska veža. FIDE Open, 

švýcarský systém na sedm kol, 

tempo 1,5 hod./30 tahů + 1 hod. 

na dohrání partie. 

Richard Gerbery

tel.:  907 889 968

gerberyr@yahoo.com

www.chemes.sirava.sk

20. 6. 2009 

Praha. Vyšehrad Open. Rapid 

šach, švýcarský systém na 9 kol, 

tempo 2x20 minut na partii. 

Šachový klub Vyšehrad 

vysehrad.rapid.open@centrum.cz
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