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DOBRÝ NAVARŮV VSTUP
V holandském
Wijk aan Zee probíhá jeden z tradičních
velmi
silně obsazených
turnajů. Ve třech
hlavních turnaDavid Navara
jích, hraných systémem každý z každým, probíhají
velmi zajímavé boje. V A turnaji
se setkali aktuálně čtyři nejsilnější
hráči světa: Carlsen (2814), Anand
(2810), Aronjan (2805) a Kramnik (2784). Do turnaje ale nejlépe
vstoupil Nakamura, po úvodních
třech kolech má dva a půl bodu.
Carlsen musel ve třetím kole zkousnout rychlou prohru bílými ﬁgurami s Anishem Girim.
V turnaji B se hned v prvním kole
utkali dva nejvýše nasazení: David
Navara dokázal v těžké věžovce
porazit černými Poláka Wojtaszka. Za brilantní techniku v koncovce mu GM Sokolov přiřknul cenu
za „partii dne“. Navarův výkon
ocenil i server chessvibes.com,
na kterém můžete vidět video Navary, který příslušnou partii komentuje (v angličtině).
Poté si Navara připsal remízy s Liemem a Sargissjanem a dělí zatím
druhé místo. Skupinou B prochází
suverénně Luke McShane, který
všechny dosavadní duely vyhrál.
Připomeňme, že kromě Navary
máme v Holandsku ještě jednoho
zástupce, mezinárodního rozhodčího Pavla Votrubu.
Aleš Kubeczka
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BOBBY FISCHER PROTI CELÉMU SVĚTU
Filmový festival
Sundance uvádí
dokumentární
ﬁlm režisérky Liz
Garbusové s názvem Bobby Fischer proti celéBobby Fischer
mu světu. Kromě
něj vycházejí i další dva ﬁlmové
snímky. Jeden je biograﬁckým napodobením jeho života, druhý je
věnován jeho přátelství s islandským policistou a tesařem. Trailery
ﬁlmů jsou k shlédnutí na serveru
Chessbase.com

i Evropy, nejstarší z nich jsou
z 18. století. Kuriozitou bude souprava z Afriky: pěšci jsou znázorněni jako členové kmene, jezdci jako
žirafy, střelci jako šamani a dámy
nesou na hlavě hrnec. Ceny šachových souprav prý za posledních
deset let výrazně rostou. I nyní se
u nejvzácnějšího kousku aukce, ﬁgurální soupravy z Německa, očekává prodej za 15000 – 20 000 £.
Bližší informace: wsj.com

ZAJÍMAVÉ ŠACHOVÉ SOUPRAVY
Londýnský Bonhams auction house tento týden draží šachové soupravy, které stojí za pozornost.
Pochází z Afriky, Asie, Ameriky

Cestovní šachy z 19. století

VOLBY VEDENÍ ŠSČR

NOVOTNÝ: SEJKORA PREZIDENTEM,
S HEREJKEM NELZE POČÍTAT
„Potvrzuji, že chystám kandidátku,“ říká
redaktor Novoborského serveru Viktor
Novotný. 26 února proběhnou volby nového vedení Výkonného výboru ŠSČR.
Novotný je zatím jediným kandidátem
na předsedu. Dosavadní předseda Vlastimil Sejkora hodlá kandidovat na funkci prezidenta svazu, kterou uvolní Igor
Němec. V čísle najdete názory Viktora
Novotného na fungování svazu. Mimo
jiné nám prozradil, koho do Výkonného
výboru chce a koho nikoli.
Pokračování na straně 11

Viktor Novotný
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Vítězslav Houška

Veselé Vánoce a šťastný nový
rok, tak zní odhalení hříčky
v titulku. Použil ji spisovatel
Vítězslav Houška, který takto
citoval, jak posílal vánoční pohlednice spisovatel Karel Čapek. A přiznává, jak místo práce
na připravované knize, čtvrtém
dílu Železné Sparty, neodolal
a sledoval on-line výkony Davida Navary na turnaji v Reggio
Emilia. Což Vítězslava Houšku
vedlo k zamyšlení: „Každý nafoukaný workholik nám dneska
poví, jak je přepracovaný a že
(Bože, zatrať toto sloveso!) nestíhá. Budiž prokleta sekta těchto nestíhatelů!“
A právě David Navara publikoval o italském turnaji hned
dva texty – jako tradičně vtipné
a svěží, navíc unikátní v tom, že
se David Navara se čtenáři podělil o své dojmy i úvahy bezprostředně v průběhu turnaje.
To Štěpán Žilka napsal až po turnaji. Psát se mu muselo zvesela,
bylo to totiž po turnaji vítězném. Jak píšeme na jiném místě časopisu, Štěpán Žilka uspěl
v silné konkurenci na Open
Praha. Však si také pochvaluje:
„Musím říct, že jsem odehrál
přesně to, co jsem si dal za cíl
před turnajem.“
Aleš Kubeczka
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VELMISTROVSKÝ MOZEK
Šachový trénink ovlivňuje a rozvíjí
mozek. Jak ale konkrétně? Merim
Bilalic z německé univerzity v Tübingenu sledoval činnost mozku
osmi zkušených šachistů a osmi
nováčků během vyhodnocování
pozic na šachovnici. Došel k závěru, že velmistři dokážou aktivovat
a při řešení šachových úloh používat obě poloviny mozku, zatímco nováčci dokázali zapojit pouze
levou polovinu mozku. Na další
zajímavý rozdíl velmistrovského
a nováčkovského mozku upozornil ve své studii Ognjen Amidzic:
došel k závěrům, že při šachovém
učení se, například novinky v zahájení, se u velmistrů zapisují informace do dlouhodobé paměti,
kdežto u začátečníků do paměti
krátkodobé. „Amatéři si v paměti
přepisují informace, které již získali,“ tvrdí. Podrobnější informace: newscientist.com

VZPOMÍNKA
NA LONDON CHESS CLASSIC
Zdarma ji nabízí
aktuální vydání časopisu Chess magazine. Na stránkách chess.co.uk
si můžete stáhnout část časopisu, která pojednává o turnaji London Chess Classic.
Dvacet devět stran ve formátu pdf
nabízí řadu komentovaných partií
a exkluzivních fotograﬁí. Časopis
ke stažení zde: www.chess.co.uk
www.chess.co.uk

Volume 75 No.10

London Chess Classic 2010 Souvenir Issue

January 2011

£3.95 UK $9.95 Canada

Carlsen edges
out McShane
and Anand
in Classic
thriller

Exclusive annotations by
Luke McShane and Vishy Anand
of their wins against Magnus Carlsen

PLUS

Remembering
Larry Evans

MIZERNÉ PODMÍNKY
NA MS V TURECKU
Osmnáct účastnic
prosincového mistrovství světa žen,
které
proběhlo
v turecké Antalyi,
napsalo organizátorům otevřený doA. Kostenjuková
pis. Hráčky kritizují mizernou stravu i drahý a hlučný
hotel, který byl daleko od centra města. Především jsou ale nespokojeny
s ﬁnanční stránkou celé akce, hlavní
snahou organizátorů prý bylo dostat

z hráček co nejvíce peněz. Dopis
hráček otiskl server chessvibes.com,
podepsaly jej mimo jiné Alexandra
Kostenjuková, Nana Dzagnidzeová či
sestry Muzyčukovy.

YAZICI NAVŠTÍVÍ SLOVENSKO
Viceprezident
FIDE Ali Nihat
Yazici se zúčastní
zasedání VV SŠZ,
které se uskuteční
21. ledna v Prievidzi. O návštěvě
Ali Nihat Yazici
informuje web slovenského svazu: Yazici prý na Slovensku „bude prezentovať svoje
predstavy o možných rozvojových
šachových projektoch na Slovensku,
ktorých detaily sa budú diskutovať
a dopracovávať počas zvyšného času
jeho pobytu u nás.“ www.chess.sk

SLOVENSKÁ EXTRALIGA
O víkendu se hrálo 3. a 4. kolo nejvyšší slovenské soutěže družstev.
Ligou zatím suverénně prochází loňský šampion z Prievidzy, jehož sestavu vyztužili velmistři Polák a Babula.
V atraktivním duelu porazila Prievidza Slovan Bratislava 4,5:3,5; GM Polák porazil nejsilnějšího slovenského
hráče, velmistra Lubomíra Ftáčnika.
Krok s Prievidzou drží družstvo Čadci, v jehož sestavě je řada hráčů extraligového družstva Frýdku-Místku.

DRUHÉ LIGY
O víkendu se hrálo
šesté kolo druhé
nejvyšší
domácí
soutěže. Na Východě pokračují dostihy Grygova a Poruby, za kterými už
Tereza Olšarová
je pětibodová mezera. V soutěžích družstev málokdy
vídaný rodinný souboj přinesl duel
Karviné s Orlovou: za Karvinou nastoupil Jaroslav Olšar, zatímco za Orlovou jeho dcery Tereza a Karolína.
Karviná zvítězila 4,5:3,5. Na Západě
se hrál duel dvou adeptů na postup,
Bohemians a Holdie. Klokanům
chyběli první dva hráči soupisky
a na všech šachovnicích byli ratingově slabší, přesto dokázali zvítězit.
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OPEN PRAHA

ZLATO ZŮSTALO DOMA
První letošní domácí FIDE open
se stal kořistí IM Štěpána Žilky
(2493). V pražském turnaji, hraném v rámci série Czech Tour,
uspěl Žilka v konkurenci dalších
145 účastníků. Hned pět hráčů
turnaj zakončilo sedmibodovým
ziskem, o pořadí tedy muselo
rozhodnout pomocné hodnocení.
Pro Žilku je to v krátké době druhý cenný turnajový úspěch, v prosinci zvítězil na silně obsazeném
rapidu O losinského kapra.
„Od začátku jsem šel ostře za prvním místem a hrál jsem velmi agresivně, při rozložení cenového
fondu není těžké pochopit proč,“
netají svou motivaci Štěpán Žilka. „Pokud to o bodík na pomocné hodnocení nevyjde a skončíte
druhý nebo třetí, nevadí. Pokud
ale budete hrát opatrně a skončíte
kolem desátého místa, není pak
účast na takovém turnaji ztrátou
času?“ ptá se.
Žilka se celou dobu držel na čele
turnaje, po úvodních čtyřech výhrách remizoval s FM Tomášem
Studničkou (2346). Poté přišla jediná prohra v turnaji, s nejvýše nasazeným IM Alexandrem Daninem
(2538). Zdálo se, že v této partii
nevyšla Žilkovi domácí příprava.
Kde se stala chyba? „To je složité.
Představte si, že se s vámi někdo
chce vsadit o tisícovku, že když
padne na hrací kostce jednička, peníze bere on, a pokud jednička nepadne, peníze berete vy. Vsadíte se
a sázku náhodou prohrajete. Udělal
jste špatné rozhodnutí? Jistěže ne!
Stejně tak já nemůžu říct, že bych
své rozhodnutí hrát tuto variantu,
kterou jsem neměl dostatečně nastudovanou, považoval za chybné
jen proto, že v partii neposloužilo. Agresivní hrou jsem dokázal
vyhrát šest partií proti silným hráčům a na závěr i celý turnaj. Byla
to prostě jen součást turnajové strategie ‚všechno nebo nic‘. Technicky
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Open A stupně vítězů (zleva): bronzový IM Jasmin Bejtovič, vítěz IM Štěpán Žilka, stříbrný
GM Cristian Chirila
(zdroj: nss.cz)

byl pak problém v tom, že se partie
hrála odpoledne v den dvojkola a já
neměl možnost připravit se s počítačem. Jinak bych samozřejmě
po 18.Vf3 zahrál hlavní tah 18…
Dxa2! s remízou,“ vysvětluje Žilka.

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-+-vl-+-'
6p+p+pzp-+&
5+-+-zp-+p%
4-+-+N+-+$
3wq-+-+-+-#
2P+PwQL+PzP"
1+R+-mKR+-!
xabcdefghy
Partie Danin – Žilka, pozice po 17.
Vf1. Místo 17…f5 mělo přijít Dxa2!
18.Vd1 Dd5 19.De3 Da5+ 20.c3 f5
21.Dg3 Kf8 22.Dg6 Va7 23.Sxh5
Vxh5 24.Dxh5 Vd7 s remízou věčným šachem (Žilka).
Jednou z nejdůležitějších partií
turnaje byla Žilkova partie z předposledního kola s dosud vedoucím Bejtovičem. Právě tuto partii
Štěpán Žilka pro Šachový týdeník
okomentoval.

ŠTĚPÁN ŽILKA (2493) – JASMIN
BEJTOVIČ (2405)
Moderní Benoni [A75]
Open Praha
Komentuje: IM Štěpán Žilka
Před touto partií měl můj soupeř
fantastických 6,5 ze 7 a já jsem
měl s 5,5 bodu poslední příležitost
sestřelit ho a zapojit se tak do boje
o první místo.
1.d4 Jf6 2.c4 g6 Zajímavé pořadí
tahů pro Benoni, černý se vyhne
některým variantám, jako například 8.h3 a 9.Sd3. To pro mě není
problém, protože stejně hrávám
systém s 8.Se2. Problém může být
pro černého v tom, že časem už
bílý nemusí chtít do Benoni přejít
a hraje raději ježka.
3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Jf3 0-0 6.Se2
c5 Častěji se černými hraje 6…e5
s normální Královskou indickou.
7.d5 Ježčí 7.0-0 cxd4 8.Jxd4 Jc6
9.Se3 Sd7 10.Dd2 nepatří mezi mé
oblíbené systémy.
7…e6 8.0-0 exd5 9.cxd5 Dá se brát
i druhým pěšcem, ale výhoda po 9.
exd5 Ve8 10.Ve1 Ja6 se mi zdá velmi malá.
9…a6 Za hlavní pokračování považuje teorie spíše 9…Ve8 10.Jd2
Jbd7 11.a4 Je5 12.Dc2 a6 13.Va3 g5
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Šachový
magazín

Štěpánu Žilkovi se v partii s Jasminem Bejtovičem vyplatila domácí příprava (zdroj: nss.cz)

14.a5 g4, neříkám, že s ní v tomto
ohledu zcela souhlasím, své tajné
recepty si ale nechám pro sebe.
10.a4 Sg4

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7+p+-+pvlp'
6p+-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4P+-+P+l+$
3+-sN-+N+-#
2-zP-+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Běžná myšlenka černého, s nedostatkem prostoru se potřebuje zbavit jedné lehké ﬁgury.
11.a5 Dříve nebo později tento tah
stejně budu chtít zahrát. Fixuji tím
dámské křídlo černého a v případě tahu b5 budu mít se svou věží
na a-sloupci a silným bělopolným
střelcem dobrý cíl útoku na a6.
11…Sxf3!? To jistě není chyba,
i když se dalo hrát i pružnější 11…
Jbd7, ne však 11…Ve8?! 12.Jd2!,
kdy se můj jezdec dostane rychle
na c4 s velkou výhodou.
12.Sxf3 Jbd7 13.Sf4 Pro tohoto
střelce lepší práci nemám.
13…Dc7 14.Se2 Krytí pěšce e4 přenechám dámě a věži, střelce potřebuji k profylaktickým účelům.
Má pod konrolou důležitá pole c4
a a6.
14…Vfe8 15.Dc2
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XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+pwqn+pvlp'
6p+-zp-snp+&
5zP-zpP+-+-%
4-+-+PvL-+$
3+-sN-+-+-#
2-zPQ+LzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

15…Vac8?! To není ani zdaleka
chyba, ale černý si měl uvědomit,
čeho v této pozici může dosáhnout. Měl se opevnit na poli e5
a čekat po 15…Ve7 16.Va4 Vae8
17.h3 Kf8 18.Vfa1 Kg8 19.Kh2 Kf8
s bezperspektivní pozicí, kterou
ale není bílými zrovna snadné
vyhrát.
16.Va4! Pokročilá profylaxe stále ještě z domácí dílny, kryji pole
c4, pěšce e4 a bráním tahu b5,
kdy se mé věže dostanou rychleji
na a-sloupec.
16…Je5?! 17.h3! Tah, který se bílému všeobecně hodí, stále se
zde ještě ozývá důkladná domácí
příprava, kdy jsem si zjistil, které
všechny tahy chci udělat, zatímco
černý už nebude schopen hrát nic
užitečného.
17…Jfd7?! Aktivní hra černého
je stejně naivní jako snaha zdolat
s hrstkou vojáků Maginotovu linii. Jak již bylo řečeno, měl sedět
a čekat.

8x ročně potěšení
pro každého
šachového fanouška!
■ rozhovory
■ teorie
■ problémový šach
■ korespondenční šach
■ komentované partie
z nejdůležitějších
světových i domácích
akcí
■ Koncovky
■ Hádání tahů
■ soutěžní křížovka
■ Co-kdy-kde
■ a další...
■ V každém čísle barevná
příloha
■ pevná vazba
■ minimálně 100 stran

Roční předplatné 600 Kč

V YDÁVÁ :
ŠACHinfo
Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3
150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz
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S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT

A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života
Nejlepší český šachista David Navara
Krásná mistryně Soňa Pertlová
Velmistr Robert Cvek
Ředitel Dopravních staveb Brno
Vlastimil Chládek
Mezinárodní mistři David Kaňovský
a Štěpán Žilka
Spisovatel Vítězslav Houška
Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz
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XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+pwqn+pvlp'
6p+-zp-+p+&
5zP-zpPsn-+-%
4R+-+PvL-+$
3+-sN-+-+P#
2-zPQ+LzPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
18.Vfa1!! Bráním tahu c4, čímž
pohřbívám poslední naděje černého na protihru. Nyní byla poslední
chvíle, aby si soupeř uvědomil, že
jakýkoliv tah směrem dopředu je
stejně naivní jako snaha projít minovým polem.
18…h6 19.Sg3 Další jednoduchý
tah, hrozí f4 se ziskem ﬁgury.
19…c4? Budu se opakovat, když
řeknu, že nejlepší bylo hrát 19…
Jf6 s návratem ﬁgur do obrany.
Chybné by bylo také rádoby aktivní 19…g5?! 20.Jd1! Jg6 21.Sg4 Se5
22.Sxe5 Jgxe5 23.Je3 Jxg4 24.hxg4
Je5 25.Jf5 se značnou výhodou
kvůli superjezdci na f5.
20.Vb4! V tom byla síla mého
18. tahu, mám krytého pěšce a5
a můžu v klidu obklíčit a sebrat
pěšce c4.
20…Jc5 Brání tahu Vaa4, ale pěšce c4 to nezachrání. Ani 20…Jd3
21.Sxd3 cxd3 22.Dxd3 Je5 23.Sxe5
Sxe5 24. 21.Sxe5 Vaa4 nedává černému velké šance přežít.
21.Sxe5 Lepší než okamžité braní
na c4.
21…Sxe5 22.Vxc4 Sxc3 Hra bez
pěšce a s mými věžemi kontrolujícími c-sloupec černému také moc
neslibuje.
23.Vxc3! Vxe4!? Technickou záležitostí by pro mě bylo 23…De7!?
24.f3 De5 25.Vd1 Vb8 26.b4 Jd7
27.Vc7 Jf6 28.Sf1 s beznadějnou
pozicí černého. Ani komplikace
ale pro soupeře nebudou lepší.
24.Sd3! Vd4!? Lepší asi bylo 24…
Vf4, ale i zde následuje 25.Sxg6!
fxg6 26.Dxg6+ Dg7 27.Dxd6 Vf6
28.De5 s vyhranou pozicí.

Tomáš Studnička

(zdroj: nss.cz)

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+pwq-+p+-'
6p+-zp-+pzp&
5zP-snP+-+-%
4-+-tr-+-+$
3+-tRL+-+P#
2-zPQ+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

25.Sxg6! Jednoduché rozuzlení.
Vzít střelce černý nemůže a nevzít
také ne.
25…fxg6 26.Dxg6+ Dg7 27.Dxd6
Tady vůbec nejde o mat, černý
prostě ztratí dámu po Vg3 nebo
jezdce po Vac1.
27…Df8 28.Dxf8+! Přechod do vyhrané koncovky je pragmatické
řešení.
28…Kxf8 29.Vac1 Ke7 30.Vxc5
Vxc5 31.Vxc5 Kd6 32.Vc8

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+p+-+-+-'
6p+-mk-+-zp&
5zP-+P+-+-%
4-+-tr-+-+$
3+-+-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
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vyhrál. Ve čtvrtém kole jsem měl
bílé s IM Daninem. Soupeř se rozhodl pro ostrou hru, po zápletkách
jsem však získal velmi příjemnou
pozici, kterou mi soupeř usnadnil
chybou.“

Pavel Šimáček

Asi nejsem jediný, kdo umí vyhrát koncovku se třemi pěšci navíc, zbytek už proto uvedu bez
komentáře.
32…Vb4 33.Vh8 Vxb2 34.Vxh6+
Kxd5 35.g4 Ke4 36.Kg2 Kf4
37.Vf6+ Kg5 38.Vf5+ Kg6 39.h4 b5
40.axb6 Vxb6 41.h5+ Kh6 42.Kg3
Vb1 43.Vf6+ Kg5 44.Vg6# 1:0
Ze soupeřů vyzdvihl Žilka hru rumunského velmistra Chirila: „Pokud mám říci jedno jméno, pak
by to byl GM Chirila, můj soupeř
z posledního kola, jehož hra mě zaujala. Myslím si, že si snad turnaj
zasloužil vyhrát víc než já.“ Chirila skutečně podal výborný výkon,
v turnaji neprohrál a uhrál performanci 2601! Pro zajímavost, Žilkův
výkon činil 2585.
Z českých hráčů zaujal především
FM Tomáš Studnička (2346). Startovní číslo 37 se dlouho drželo
na čele a získaných šest bodů (performance 2508) pro Studničku znamenalo slušné třinácté místo. „Jistě
by se v turnaji našly momenty, kdy
jsem nevyužil nabízených šancí,
ale celkově jsem s výsledkem spokojen,“ říká Studnička. Ten stručně
přiblížil i zajímavé momenty na své
turnajové cestě: „Ve třetím kole mě
čekal můj kamarád z extraligových
Polabin IM David Kaňovský, který přistoupil k partii nekompromisně. Po tuhém boji jsem přešel
do výhodné věžovky, kterou jsem
20. LEDNA 2011 ROČNÍK V. ČÍSL0 3
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8r+-+k+-tr(
7zp-+nvlp+p'
6-+-zP-+p+&
5+Pzp-+-+-%
4-+-+-+-+$
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1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
Partie Studnička – Danin, pozice po 21…Sxe7. Po Vfe1 0-0-0
22.dxe7 už byla pozice černého
neudržitelná.
V pátém kole remizoval Studnička
s Žilkou, nepříjemnosti však pro
něj nastaly v dalších dvou kolech:
„Odpolední partie s IM Bejtovičem byla poznamenaná únavou,
celkem dobrou pozici jsem zkazil
a prohrál. V sedmém kole jsem
prohrál s GM Gavrilovem celkem
bez odporu,“ přiznává. Závěrečná výhra s FM Kubečkou a remíza
s GM Hasangatinem ale představovala pro Studničku kromě slušného umístění též splnění normy
mezinárodního mistra!
Po Žilkovi byl druhým nejúspěšnějším Čechem v turnaji IM Pavel
Šimáček. Na úplném čele se sice
v průběhu příliš nepohyboval,
turnajem však prošel bez prohry.
Mrzet ho může remíza z úvodního
kola s Milanem Součkem (2185).
„Já se svým výsledkem nemůžu
a nechci být spokojen. Sedmé místo v takové konkurenci sice není
špatné, ale mé ambice jsou větší,“
netají Šimáček.
Na desátém místě skončil GM Marek Vokáč (2471), který také prošel turnajem bez prohry. Čtrnáctý
skončil FM Stanislav Cífka (2403),
který pro změnu na turnaji neodehrál ani jedinou partii, která by
skončila smírně! Šance na umístění

Jiří Jirka

na špici pokazilo poslední kolo
IM Jiřímu Jirkovi (2424), který
skončil devatenáctý. „Se svým výsledkem bych byl před turnajem
docela spokojen. Teď po turnaji
mě mrzí, že jsem to nedotáhl a nevyhrál poslední partii, kde k tomu
moc nechybělo. Alespoň jsem pobavil lidi na on-linu šílenou časovkou,“ komentuje s úsměvem Jirka.
Na dvacátém místě se umístila
WGM Kateřina Němcová (2289),
nejlepší žena turnaje. „S výsledkem jsem spokojená. Škoda že
jsem nevytěžila něco z asi remízových pozic s IM Kaňovským a IM
Cífkou,“ říká.
Také v turnaji B uspěl domácí hráč.
Vítězný Jan Trepka (2159) uhrál
stejně jako FM Jan Bartoš sedm
a půl bodu, v jeho prospěch znovu
promluvilo pomocné hodnocení.
Turnaje B se zúčastnilo 112 hráčů.
Konečné pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
7.
10.
13.
14.
19.
20.

Žilka Štepán
Chirila Ioan-Cristian
Bejtovic Jasmin
Zivanic Marko
Koziak Vitali
Šimácek Pavel
Vokáč Marek
Studnička Tomáš
Cífka Stanislav
Jirka Jiří
Němcová Kateřina

CZE
ROU
BIH
SRB
UKR
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE

2493
2493
2405
2489
2464
2469
2471
2346
2403
2424
2289

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.5
6.5
6.0
6.0
6.0
6.0

Aleš Kubeczka
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MAJA ČIBURDANIDZEOVÁ SLAVÍ PADESÁTINY

BÝVALÁ MISTRYNĚ SVĚTA JE STÁLE RESPEKTOVANÁ
Gruzínská velmistryně, narozená
17. ledna 1961 v Kutaisi, je sedmou
světovou šampionkou. Šachy začala hrál ve svých osmi letech. V roce
1977 získala titul WGM (mezinárodní velmistryně) a kvaliﬁkovala
se do zápasu kandidátek. V bojích
o titul mistryně světa porazila
v roce 1978 Nonu Gaprindašviliovou 8,5:6,5. Ač mladinká, dokázala být respektovanou a úspěšnou
šampionkou. Titul mistryně světa
držela až do roku 1991, čtyřikrát jej
úspěšně uhájila. Až Xie Jun v zápase v Manile Čiburdanidzeovou
porazila, mimochodem stejným
skóre jako kdysi Čiburdanidzeová
Gaprindašviliovou. Snažila se pak
získat titul zpátky, ale v konkurenci nové generace hráček (především sester Polgárových) šlo už
o úkol příliš obtížný.
Z našich hráček se s Majou Čiburdanidzeovou utkala třikrát Eliška
Richtrová, třikrát se s mistryní světa rozešla smírně. „Remíz s Majou
Čiburdanidze si vážím, nikdy to nebylo zadarmo. Utkání s ní bylo pro
mne vždy svátkem. Bylo to měření
sil. V mezipásmovém turnaji ani
v turnaji kandidátek na ni narazit nešlo, když byla tehdy mistryně světa.
Výjimkou byly olympiády, kdy hrála
na 1. šachovnici, kolikrát však proti
slabším družstvům na 1. šachovnici vynechávala (asi to bylo pod její
úroveň). Ani analyzovat se mi s ní
nepodařilo. Na olympiádách se to
nehodilo a jinak byla vždy obklopena trenéry, svým týmem,“ říká Richtrová. A doplňuje, jakým dojmem
na ni soupeřka působila: „Takže se
mi zdála vždy nepřístupnou a měla
jsem i dojem, že se nikdy moc nesmála a ani vlastně neusmívala.
Myslím, že jako mistryně světa si
udržovala odstup, dnes by se řeklo
jako svůj image. Škoda.“
Na Richterovou zmíněných olympiádách hrála Čiburdanidzeová patnáctkrát, nejprve v dresu Sovětského svazu, poté Gruzie. Samozřejmě
8

Maja Čiburdanidzeová

s impozantní medailovou kolektivní
i individuální bilancí. Čiburdanidzeová byla šestkrát na své šachovnici
zlatá, dvakrát stříbrná a sedmkrát
broznová. V Drážďanech 2008 uhrála na první šachovnici sedm a půl
bodu z devíti, a pomohla tak zásadním způsobem Gruzínkám ke zlatu
(loni v Chanty-Mansijsku skončily
Gruzínky třetí, Čiburdanizdeová
v týmu chyběla).

MAJA ČIBURDANIDZEOVÁ
– SEMEN DVOJRYS
Sicilská [B96]
Tallin 1980
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4
Jf6 5. Jc3 a6 6. Sg5 e6 7. f4 Jbd7 8.
Df3 Dc7 9. O-O-O b5 10. Sd3 Sb7
11. Rhe1 Db6

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+l+n+pzpp'
6pwq-zppsn-+&
5+p+-+-vL-%
4-+-sNPzP-+$
3+-sNL+Q+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy

Tuto partiovou ukázku jsme vybrali pro demostraci toho, že se Čiburdanidzeová obětí ﬁgur opravdu
nebojí.
12. Jd5 exd5

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+l+n+pzpp'
6pwq-zp-sn-+&
5+p+p+-vL-%
4-+-sNPzP-+$
3+-+L+Q+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy
13. Jc6 Sxc6 14. exd5+ Se7 15. dxc6
Jc5 16. Sxf6 gxf6 17. Sf5 Dc7 18. b4
Je6 19. Dh5 Jg7 20. Sd7+ Kf8 21.
Dh6 d5 22. Rxe7 Kxe7 23. Re1+
Kf8 24. Dxf6 Kg8 25. Re7 Rf8 26.
Se6 Dxe7 27. Dxe7 fxe6 28. c7 h5
29. Dxf8+ Kxf8 30. c8D+ Kf7 31.
Dxh8
1-0
Následující partii přetiskujeme
z knihy Gufeld, Eremjan: Semnadcať vesen Maji. Moskva 1980. Komentuje ji velmistr Eduard Gufeld,
jeden z prvních trenérů Maji Čiburdanidzeové. Právě od Gufelda
20. LEDNA 2011 ROČNÍK V. ČÍSL0 3

získala Čiburdanidzeová základy
svého stylu: agresivní šachy, založené na klasických principech.

MAJA ČIBURDANIDZEOVÁ (2220)
– TAŤÁNA ZATULOVSKÁ (2240)
Francouzská [C04]
Tbilisi 1976
komentuje: GM Eduard Gufeld
Partie se hrála ve druhém kole.
V ostré variantě Francouzské obrany Maja směle obětovala dvě ﬁgury za otevření pozice černého krále. Bílá ještě do přerušení dobrala
obětovaný materiál a v dohrávce
jasně realizovala převahu.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 Jc6 4.Jgf3
Jf6 5.e5 Jd7 6.Sd3
Autorita J. Gellera jako teoretika je
tak velká, že mnozí hráči neohroženě volí jeho zahajovací systémy.
Tah 6.Sd3 získal v poslední době
velkou popularitu. Černý má nyní
hrát 6…Jb4, aby po 7. Se2 e5 8.c3
Jc6 získal protihru. Černá zahrála
šablonovitě, a podívejte se, co poté
nastalo.
6…f6?! 7.Jg5!
Můžeme jen hádat, zda je tento tah
výsledkem domácí přípravy, nebo
improvizací za šachovnici? Každopádně útok bílé bude nyní velmi
nebezpečný a rychle se rozvíjející.
fxg5 8.Dh5+ g6 9.Sxg6+!
Ještě jedna oběť položená na oltář
útoku. Černý král stojí před hrozbou rychlé zkázy.
hxg6 10.Dxg6+ Ke7 11.Je4!!

XABCDEFGHY
8r+lwq-vl-tr(
7zppzpnmk-+-'
6-+n+p+Q+&
5+-+pzP-zp-%
4-+-zPN+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

Sh6 12.Sxg5+ Sxg5 13.Dg7+
Ke8 14.Dxh8+ Jf8 15.Dh5+ Kd7
16.Jc5+ Ke7 17.Dxg5+ Kf7
Pozice se vyjasnila: rozhodující
převahu dává bílé možnost postupu krajního pěšce „h“.
18.Df4+! Ke8 19.h4 De7 20.h5 b6
21.Jd3
Nepřesnost, kterou lze psychologicky snadno vysvětlit. Bílá se
nebála obětovat materiál a vedla
skvěle útok, ale po skvělé obraně
černé se charakter boje prudce
změnil. Změna situace se na Čiburdanidzeové projevila a v dalším průběhu nerealizovala svou
převahu úplně přesně. Měla ustoupit jezdcem na b3 a postupovat
pěšcem „h“.
21…Sa6 22.0–0–0 Jh7 23.c3 Kd7
24.Dh4 Sxd3 25.Dxe7+ Jxe7
26.Vxd3 Vg8 27.g3?!
Jednodušší a silnější bylo Vg1, které by podporovalo postup pěšce
„g“.
27…Jf5 28.Kd2 Vg4 29.Vg1 c5?
Nevynucené oslabení, které bílá
v dalším průběhu využije.
30.f4 Ke7 31.Ke2 Jf8 32.Kf3 Jh6
33.dxc5!
Od tohoto okamžiku Maja snadno
a neomylně dovede partii k výhře.
33…bxc5 34.c4! d4 35.Va3 Jd7
36.Vxa7 Vg8 37.g4 Vb8 38.b3 Vg8
39.Vg2 Vf8 40.Vg1 Vg8 41.b4!
Pěšcový průlom.
41…cxb4 42.Vd1 Vxg4 43.Vxd4
Vg3+ 44.Kxg3
Nebojí se přízraků.
44…Jf5+ 45.Kf2 Jxd4 46.h6 b3
47.axb3
1:0

NOVÁ KNIHA VYDANÁ
PRAŽSKOU ŠACHOVOU SPOLEČNOSTÍ

BOBBY FISCHER

proti českým velmistrům
„Málokterá šachová kniha udělala
tak silný dojem. Velmistři Hort, Kaválek
i Pachman dokázali své vzpomínky vložit
do slov s neuvěřitelnou lehkostí, tyto
stránky jsem prolétl doslova se zatajeným
dechem a všechen svět kolem mne
jakoby přestal existovat.“
IM David Kaňovský
„Bobby Fischer je šachová báseň
i pravda. Mistr mistrů světa. Skvělé čtení,
úchvatná šachová dobrodružství,
výtečná kniha.“
spisovatel Vítězslav Houška
„Šachy se s příchodem Fischera radikálně
změnily a ani po jeho odchodu nebudou
už nikdy stejné jako dříve. Tato kniha
poskytuje čtivou formou náhled do části
života a díla jedenáctého mistra světa.
Cenná je zejména díky svědectvím hráčů,
kteří se s Fischerem setkali osobně.“
GM David Navara
„Je to skvělý úvod do starých dobrých
časů, kdy šachu ještě nevládly počítače,
nýbrž lidské mozky.“
šachový historik Jan Kalendovský

zájemci si ji mohou objednat na adrese:

PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
cena knihy 333 Kč plus poštovné

V současnosti se Čiburdanidzeová
stále drží ve druhé světové ratingové desítce (aktuálně s ratingem
2502). Na prosincovém mistrovství světa prohrála ve druhém kole
s pozdější semiﬁnalistkou Čao Süe
(Zhao Xue).

Aleš Kubeczka
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Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol.
svým klientům garantuje nejvyšší odbornou a profesionální úroveň
poskytovaných právních služeb.
Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. patří mezi přední renomované advokátní kanceláře působící na českém advokátním trhu, která poskytuje
svým klientům právní služby ve všech oblastech českého práva a práva Evropské unie, přičemž se zejména specializuje na oblast práva obchodních
společností, práva veřejnoprávního sektoru a veřejných zakázek, práva nemovitostí, smluvní agendy, arbitráže, soudních sporů a vymáhání pohledávek.
Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol., Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, Česká republika
tel. : (+420) 221 875 402–9 • fax: (+420) 221 875 401 • kancelar@jansta-kostka.cz • www.jansta-kostka.cz

VOLBY VEDENÍ ŠSČR

NOVOTNÝ: SEJKORA PREZIDENTEM, S HEREJKEM NELZE POČÍTAT
pokračování ze strany 1

Vlastimil Sejkora

Současný prezident ŠSČR Igor Němec písemně vedení výkonného
výboru ŠSČR sdělil, že nebude
kandidovat na funkci prezidenta
ŠSČR. Igor Němec měl avizovat, že
již nevidí ve svém setrvání v čestné
funkci prezidenta žádnou přidanou
hodnotu a že to, čím pomáhá šachu
nyní, bude dělat i do budoucna.
„Tuto informaci jsem znal od jeho
přátel již delší dobu,“ přiznává
Vlastimil Sejkora, který je podle
svých slov ochoten po určitou dobu
v této funkci působit v ŠSČR. „Tato
znalost mne před časem vedla k nabídce novému kandidátu na předsedu VV, že bych mohl dál Šachovému svazu ČR pomoci ve funkci
prezidenta ŠSČR. Důvodem bylo
a je, že Viktor Novotný nebo jiný
předseda bude mít zpočátku plno
práce se samotným VV a já bych mu
ulehčil jeho pozici účastí za ŠSČR
vně. Tedy na těch jednáních, kde
jsem získal časem určité kontakty
a vztahy a podobně, tj. ČSTV, ČOV,
jednání s některými sportovními
svazy. Kdo sleduje současné dění
kolem ČSTV, Sazky a způsobu státní podpory sportu, jistě pochopí,
že určitá kontinuita je pro šachový svaz nezbytná,“ říká Vlastimil
20. LEDNA 2011 ROČNÍK V. ČÍSL0 3

Sejkora.„Chystám se kolegům z VV
navrhnout na toto místo Vlastimila
Sejkoru, aby pokračoval v započaté
práci v zastupování ŠSČR v ČSTV.
Současný předseda má o naší pozici v rámci ČSTV jasnou představu,
s kterou se ztotožňuji, a domnívám
se, že by byla velká škoda jeho
zkušeností a kontaktů pro šachy
nevyužít,“ vyslovuje podporu Sejkorově kandidatuře Novotný. Scénář volební konference se tedy jeví
jasně, Sejkora prezidentem, Novotný předsedou VV. Otázkou je, jaké
bude složení Výkonného výboru.
„Zatím jsem se dohodl na pokračování v práci se stávajícími členy výboru Petrem Zárubou (sportovně–tech-

„Novotný: zarazím
peníze na individuální
tréninky dětí.“
nická komise), Petrem Buchníčkem
(korespondenční a skladební šach)
a Jiřím Krejnickým (organizační
komise),“ říká Novotný. Zájem měl
také o spolupráci s Ladislavem Palovským (komise rozhodčích), ten

VIKTOR NOVOTNÝ
•narozen 17. září 1977
•Radní a předseda ﬁnančního výboru města Nový Bor
(za SNK ED – Nový Nový Bor)
•Ženatý, 3 děti
•Spoluzakladatel 1. Novoborského šachového klubu, o. s.
a jeho viceprezident
•Ředitel Novoborské šachové
akademie
•Jednatel 1. Novoborského
šachového klubu, s. r. o
•Předseda Šachového svazu
Libereckého kraje
•Rozhodčí a trenér mládeže
•Organizátor řady turnajů dospělých i mládeže, např. Fejfarův memoriál či Open Nový Bor

Petr Herejk

však z rodinných důvodů ve svazové funkci končí. „Koncepci, se kterou jsem vstupoval, se mi podařilo
z 90 % naplnit a je čas vrátit kvanta
odpracovaných hodin, večerů a víkendů rodině – ženě, dceři a dalšímu očekávanému přírůstku. Proto
se ‚z první linie‘ na 2–3 roky vytratím a budu pozorovat a učit se, jak
to dělají jiní,“ píše na webu JMŠS
Ladislav Palovský. „Je to určitě velká ztráta,“ lituje Novotný, který
na uvolněné místo navrhuje Jaroslava Benáka. „Kolega Benák je rovněž
velmi fundovaný rozhodčí a navíc
bych ho jako právníka rád využil
na celkovou revizi a zjednodušení
svazové legislativy.“
Novotný chce spolupracovat také se
svým novoborským kolegou, velmistrem Markem Vokáčem: „Diskutujeme o tom. V podstatě pro něj hledám
ideální využití, jako bývalý sekretář
má totiž velmi široký záběr,“ říká.
Nešlo se nezeptat, zda v Novotného
plánech ﬁguruje také bývalý předseda a současný místopředseda a generální sekretář Petr Herejk. Novotný
skutečně s Herejkem jednal. Obsah
rozhovoru neprozradil, výsledek
ano: „Do nového VV s ním nelze počítat,“ prohlásil lakonicky.
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Otazník visí nad postem hospodáře svazu a nad šéfem komise mládeže. „Sehnat hospodáře se zatím
jeví jako téměř neřešitelný problém,“ přiznává Novotný.
A jaké úkoly před novým vedením
svazu stojí? „Jako zásadní vidím
nasměrování ŠSČR k zastavení poklesu členské základny a k práci
na rozvoji masovosti. Další oblastí,
na kterou bych se chtěl zaměřit,
jsou granty z veřejných prostředků. A nejde pouze o granty pro
ŠSČR, ale i metodickou pomoc
oddílům a krajům v této oblasti.
S kraji je vůbec potřeba začít více
komunikovat a spolupracovat. Velkým úkolem pak stejně jako v minulosti bude ustát ﬁnance našeho
svazu. Vzhledem k aktuálním problémům se Sazkou a k ohrožení ﬁnancování ze strany státu nás rozhodně nečeká procházka růžovým
sadem,“ říká Novotný.
Kandidáta na předsednickou funkci jsme se také zeptali, co hodlá
oproti stávající praxi změnit, co

Igor Němec

bude dělat jinak než stávající vedení? „Rád bych přesvědčil STK, aby
se chovala k družstvům přátelštěji,
to se týká především oblasti pokutování – místo prevence nastolila
poslední STK tvrdou represi, to
v dobrovolném spolku dělá medvědí službu. V komisi mládeže je

třeba zrušit praxi, kdy vyhazujeme peníze za individuální trénink,
abychom naučili děti základy, které
stačí bohatě učit skupinově, tedy
výrazně levněji. TMK čeká nelehký úkol výchovy nových vedoucích
šachových kroužků, kde je potřeba
především nastavit pro ně pravidla
tak, aby šlo o práci i ﬁnančně zajímavou, bez toho dostatek nových
trenérů nenajdeme. A našla by se
celá řada dalších věcí. Nicméně
rád bych zdůraznil, že si vážím
dosavadní práce současného VV
a i výběrem staronových kandidátů dávám jasně najevo, že nechystám žádnou revoluci, ale hodlám
pokračovat v linii současného VV,“
prohlašuje Novotný. A jaké má Novotný šance na zvolení? „Pravděpodobně vysoké, nevím totiž ani
o žádném protikandidátovi, ono
není moc o co stát. Byl bych ale pochopitelně rád, kdyby měla konference na výběr a zvolený VV by měl
vyšší legitimitu,“ tvrdí.
Aleš Kubeczka

bezpečnostní služby
pult centralizované ochrany
slaboproudé systémy
zpracování hotovosti
zkoušky odborné způsobilosti
facility management
Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava
Tel.: +420 596 693 311 • Fax: +420 596 693 322
www.abasco.cz • info@abasco.cz
Generální ředitelství: Lighthouse, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 • reditelstvi@abasco.cz
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KALENDÁRIUM
14. – 30. 1. 2011
Wijk aan Zee (Holandsko). Tata
Steel. Tradiční velmistrovské uzavřené turnaje. V turnaji A se představí Carlsen, Anand, Aronjan či Kramnik, v turnaji B bude hrát Navara.
www.tatasteelchess.com

17. 1. 1961

Vladimír Doležal
sachklub.tabor@seznam.cz

30. 1. 1937
Před 74 lety se
v tehdejším Leningradu narodil
Boris Spasskij,
mistr světa z let
1969-1972.

24. 1. – 3. 2. 2011
Gibraltar. Tradewise Gibraltar Chess
Festival. Tradiční šachový festival,
účastní se např. Ivančuk či Adams.
www.gibraltarchesscongress.com
Boris Spasskij

Před padesáti lety se narodila velmistryně Maja Čiburdanidzeová. Stále
na vrcholné úrovni aktivní gruzínská
hráčka držela titul světové šampionky v dlouhém období 1978-1991.

26. 1. 2011

17. 1. 1866

28. 1. 2011
Před 145 lety se
ve Vlachově Březí narodil Karel
Traxler,
jeden
z nejlepších českých
šachistů
19. a 20. století.

Karel Traxler

Brno. Bleskový turnaj na 15 kol
hraný švýcarským systémem.
Břetislav Eichler
sachynavutvbrne.mypage.cz

Moskva (Rusko). Open Moskva.
Festival devíti turnajů hraných systémem round robin, tempo 90 minut na 40 tahů, 30 minut na dohrání + 30 s/tah. Velmistrovský turnaj,
ženský velmistrovský turnaj, turnaj
pro univerzitní studenty aj.
www.open.moschess.ru

17. 1. 1951

29. 1. 2011

Šedesáté narozeniny slaví Bohuslav Skácel, bývalý metodik VŠS
ČÚV ČSTV, trenér a autor řady
učebních textů.

Praha. Velká cena Libně. Turnaj v rapid šachu pro hráče narozené 1992
a mladší. Švýcarský systém na 7 kol.
Václav Klaus ml.
klaus@porg.cz

22. 1. 2011
Jince. Otevřený přebor Jinec mládeže. Pro ročníky 1994 a mladší,
7 kol, tempo 15 – 30 minut na partii.
Miroslav Maršálek
Tel: 318 692 699, 607 83 20 41
miroslav.marsalek@volny.cz

22. – 23. 1. 2011
Extraliga. Na programu je 6. a 7. kolo
nejvyšší domácí soutěže družstev.
db.chess.cz/soutez.php?sid=797

22. 1. 2011
Tábor. Krajský přebor mládeže
v rapid šachu. Kategorie do 10, 12,
14 a 16 let. Tempo 25 minut na partii.

29. 1. 2011
Bakov nad Jizerou. Bakovské dvojice. Memoriál J. Kříže a Z. Zdobiny. Turnaj dvojic v rapid šachu,
švýcarský systém na 9 kol, tempo
20 minut na partii.
Martin Richter, Tel.: 604 292 424
martin.richter@volny.cz
Pořádáte šachový turnaj? Chcete-li,
abychom o něm informovali na
stránkách Kalendária, zašlete nám
o něm základní informace (kdy
a kde se koná, jakým tempem se
hraje + kontakt na pořadatele) na
e-mail ales.kubeczka@gmail.com

5. – 16. 2. 2011
Budapešť (Maďarsko). First Saturday. Uzavřené mistrovské turnaje
na 9-12 kol hrané systémem round
robin. Tempo 90 minut na 40 tahů,
30 minut do konce + 30 s/tah.
ﬁrstsat@hu.inter.net
www.ﬁrstsaturday.hu

9. 2. 2011
Brno. Turnaj v rapid šachu jednotlivců. Švýcarský systém na sedm
kol, tempo 15 minut na partii.
Břetislav Eichler
eichler@schody-dna.cz

12. 2. 1962
Před 49 lety se narodila Nana Joselianiová, Gruzínka, která v 90. letech
minulého století patřila mezi nejlepší hráčky světa.

12. – 19. 2. 2011
Nový Bor. Open Nový Bor. Turnaj
série Czech Tour. FIDE open a turnaje v rapid šachu a bleskovém
šachu. Švýcarský systém na 9 kol,
tempo hodina a půl na partii + 30
s/tah.
Ave-Kontakt, s. r. o.
j.mazuch@avekont.cz
www.czechtour.net

16. 2. 1906
Před 105 lety se narodila Věra
Menčíková, první mistryně světa
šachové historie.
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