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START VYŠEL
ZKUŠENÝM BORCŮM
Duel mladých proti starým, ženatých proti svobodným a různé další
kombinace věčných soubojů, které
se odehrávají při venkovských hodech, má obdobu i v šachovém světě. V hlavním turnaji letošního Bielu proti sobě stojí tři zkušení velmistři: Alexandr Morozevič (2751),
Vasilij Ivančuk (2703) a Boris Gelfand (2755) a tři zástupci nastupující generace: Jevgenij Alexejev
(2714), Maxime Vachier-Lagrave
(2703) a Fabiano Caruana (2670).

OD PARFÉMU
K ŠACHOVÝM FIGURKÁM

která proběhne od 2. do 4. září
v San Diegu. Cena každého díla je
kolem 16 000 dolarů.

GAŠIMOV MÍŘÍ DO HOLLYWOODU

Sophia Matissová jde ve šlépějích
svého předka, malíře Henryho Matisse, ale na rozdíl od svého pradědečka si pro svoji tvorbu nezvolila
pouze abstraktní obrazy, ale také
ryze praktické věci. Před několika
lety navrhla a vytvořila sadu ﬂakónů pro špičkové parfémy a nyní se
předmětem její tvorby staly šachové motivy. Sophia je připravuje pro
výstavu s názvem „Umění hry“,

Vugar
Gašimov
směřuje do Holywoodu. Ázerbájdžánský velmistr
tam bude působit
jako odborný poradce při natáčeVugar Gašimov
ní scén ﬁlmu The
Knight svého krajana žijícího v Los
Angeles, režiséra Araze Mammadova. Scénář ﬁlmu, jehož hlavním hrdinou je egoistický byznysmen, který je zároveň vášnivým šachistou,
obsahuje scény, kdy hrdina hraje šachy na internetovém portálu. Právě zde se mají uplatnit Gašimovovy
zkušenosti.
Pokračování na straně 2

CZECH OPEN 2009
Po šestém kole vede GM Vasilij Ivančuk

Většina letošních účastníků již tento turnaj vyhrála někdy v minulosti, někteří i vícekrát. Start tentokrát
mnohem lépe vyšel zkušeným borcům. Alexandr Morozevič zvítězil
v obou svých úvodních soubojích
a výhru ve třetím kole si na svoje
konto připsal i nezkušenější účastník, Ukrajinec Vasilij Ivančuk, který
ukázkově zkrotil iniciativu Fabiana
Caruany. Stejný průběh měla i první z Morozevičových výher: Dravé
mládí zaútočilo, ale jeho elán zůstal
na soupeřově štítě.
Pokračování na straně 4
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NAVARA PŘEBORNÍKEM V RAPIDU
I FISCHEROVÝCH ŠACHÁCH

foto: CzechOpen

Velmistr David Navara se stal v Pardubicích
dvojnásobným
přeborníkem
České
republiky, když zvítězil ve Fischerových
šachách a v turnaji
hraném tempem rapid
šachu obsadil druhé
místo za ruským velmistrem Černyšovem.
Pokračování na straně 6

Letošní ročník festivalu Czech Open navštívil i prezident Václav Klaus, který je patronem festivalu již 19 let.
Na snímku jde pozdravit GM V. Babulu, jenž ve 4. kole
hrál na 1. šachovnici černými proti IM Kirillovi Stupakovi.
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pokračování ze strany 1
„Bylo to fantastické, když jsem se
tu novinu dozvěděl,“ uvádí ázerbájdžánský šachista a dodává: „Už
třeba proto, že se šachy v mnoha
dnešních ﬁlmech nevyskytují a ani
v reálném světě nejsou teď příliš
populární. Doufám, že podobné
projekty by mohly šachu pomoci
k vyšší oblibě.“ Vugar Gašimov navíc pevně věří, že by se dal natočit
zajímavý ﬁlm o skutečném životě
profesionálních šachistů.

KARJAKIN SE OŽENIL
Právě probíhající rok je plný šachových svateb.
Po Ukrajince Kateryně
Lahnové a Rusce Natalii Pogoninové se
Segrej Karjakin
tentokrát rozhodl
vyzkoušet klady manželství teprve devatenáctiletý velmistr Segrej
Karjakin. Mladý Ukrajinec mířící
do ruské reprezentace vzal za ženu
o rok starší Jekaterinu Dolžikovou.
„S Káťou jsme se poznali už docela dávno, jsme přece oba z Ukrajiny,“ říká šťastný novomanžel.
K bližšímu seznámení však došlo
až na jedné drážďanské diskotéce.
„Požádal jsem Káťu o tanec a hned
druhý den jsme si šli společně prohlédnout drážďanskou galerii. Pak
jsme se už vídávali pravidelněji,
ale kdy jsem jí navrhl sňatek, to
si již přesně nepamatuji,“ přiznává Sergej Karjakin s tím, že o svatbě začal přemýšlet pravděpodobně někdy po novém roce. Líbánky
plánují novomanželé prožít na Jaltě a již 7. srpna zamíří oba společně do Arménie, kde se koná další
z turnajů série Grand Prix.

(2370) a FM Ivanem Novákem
(2242) tvoří československou
výpravu na letošním seniorském mistrovství Evropy, které
se koná nedávno po skončení šachové Mitropy ve slovinské Rogaške Slatině. Nejvýše nasazeným hráčem turnaje je ruský velmistr Vitalij Ceškovskij (2573).
Po třetím kole hlavního turnaje je na čele stoprocentní ruský
kvartet, v němž je kromě Ceškovského ještě IM Alexandr Zacharcov (2422), GM Nikolaj Puškov (2496), IM Anatolij Svědčikov (2396) doplnění o litevského velmistra Algimantase Butnoriuse (2443). Všichni čeští a slovenští účastníci mají na svých
kontech po třech kolech dva
body. Průběžné výsledky turnaje jsou k dispozici na adrese
www.chess-results.com.

CHESS MISS UNIVERSE

ŠACHOVÝ TÝDENÍK

KAŽDÝ ČTVRTEK
ZDARMA DO SVÉ
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY?
A. Kostenjuková

Regina Pokorná

IM Regina Pokorná postoupila
v průběhu týdne v anketě pořádané mistryní světa Alexandrou
Kostenjukovou již na druhé místo! V průběhu týdne předstihla své nejbližší soupeřky, Rusku Natalii Pogoninovou a Australanku Arianne Caoiliovou
a v cestě za titulem šachové královny krásy jí tak stojí již jenom
pořadatelka celého projektu Alexandra Kostenjuková.

Ján Plachetka
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Brněnští šachisté Petr Mlýnek
(2205) a František
Vykydal
(2219) společně
se
slovenským
velmistrem
Jánem Plachetkou

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kostenjuková, Alexandra
Pokorná, Regina
Caoiliová, Arianne
Pogoninová, Natalia
Tsatsalašviliová, Keti
Mansourová, Mariam
Millietová, Sophia
Sadčevová, Tania
Polgárová, Judit
Skripčenková, Almira

STAČÍ SE
ZAREGISTROVAT NA

www.praguechess.cz

počet
hlasů

Aktuální TOP 10

MISTROVSTVÍ EVROPY SENIORŮ

CHCETE DOSTÁVAT

RUS
SVK
AUS
RUS
GEO
UAE
FRA
IND
HUN
FRA

337
254
229
229
170
154
139
134
129
122

VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST
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Kompletní řešení
„v jednom“

PHOENIX-ZEPPELIN
KING-SIZE-SERVICE

Nabízíme Vám:
1. Individuální řešení atraktivního
ﬁnancování prostřednictvím
CAT Finance: od pronájmu přes
ﬁnancování až po leasing.
2. Smluvní servisní služby „na
míru“: od prohlídek přes údržbu
až po plné servisní smlouvy.
3. Široké možnosti zajištění a
garantování oprav a údržby.
4. Bonusová výbava strojů.
5. Dodávky náhradních dílů po celé
ČR do 48 hodin.
6. 12 hodinová pohotovostní služba.
7. Nejlepší pokrytí území sítí
poboček se 150 servisními
specialisty a 70 mobilními
servisními auty.
8. 11 půjčoven strojů The Cat
Rental Store.
9. Kvaliﬁkované poradenství pro
použití a nasazení strojů.
10. Jedinečná nabídka servisně
prověřených použitých strojů.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.
Lipová 72, 251 70 Modletice
info@p-z.cz, www.p-z.cz
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START VYŠEL ZKUŠENÝM BORCŮM
pokračování ze strany 1

ALEXANDR MOROZEVIČ (2751)
– JEVGENIJ ALEXEJEV (2714)
Nimcovičova indická obrana [E32]
Biel 2009
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 0–0
5.a3 Velmistr Morozevič se ve vážné
partii rozhoduje netestovat úspěšnost jednoho ze svých patentů.
Ve variantě po 5.Jf3 c5 6.dxc5 Ja6 totiž vynalezl podivný tah 7.c6!?, s jehož pomocí odrovnal na posledním
bleskovém turnaji hraném po skončení Talova memoriálu v Moskvě
hned několik soupeřů. Jeho obětí byl tehdy kromě Ruslana Ponomarjova také Jevgenij Alexejev.
5…Sxc3+ 6.Dxc3 d5 Černý má pochopitelně i jiné možnosti, jak v partii pokračovat. Může volit různé pěšcové struktury včetně tahů jako 6…
Je4 s dalším f7-f5, nebo 6… d6.
7.cxd5 Bílý volí pokračování, které se netěší nijak krvelačně zabijácké pověsti. Byť výměnu centrálních
pěšců ve svých nedávných partiích
volili i hráči užší světové špičky, jejich partie končily povětšinou rychlý a bezbolestným smírem. Z podobných úmyslů však Alexandra Morozeviče hrajícího bílými ﬁgurami a navíc v úvodním kole svého oblíbeného turnaje jistě nikdo nepodezíral…
7…Je4 8.Dc2 exd5

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPn+-+$
3zP-+-+-+-#
2-zPQ+PzPPzP"
1tR-vL-mKLsNR!
xabcdefghy
9.Sf4 Velmistr Morozevič volí principiální pokračování a vyvádí svého
střelce před vlastní pěšcový řetěz.
Z obecného pohledu má bílý dva
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GM Alexandr Morozevič

střelce a právě ten černopolný nemá
na polích své barvy žádného oponenta. Proti této statické výhodě by
měl černý něco podniknout, protože
po normálním, klidném chodu věcí
by se jeho dočasná náhrada za vyměněného střelce (převaha ve vývinu) mohla vypařit a na straně bílého
by zbyla výhoda. Vladimir Kramnik
měl nedávno na pozici mírně odlišný názor, když ponechal svého černopolného střelce doma a pokračoval tahem 9.e3, po 9…Sf5 10.Sd3 c5
11.dxc5 Jd7 12.Je2 Jdxc5 13.Sxe4
Jxe4 14.Jd4 Sg6 15.Dd1 se ale pozice
rychle vyrovnala a soupeři se rozešli smírně: Kramnik – Anand, Amber 2009.
9…Sf5!? Jevgenij Alexejev volí nejostřejší možné pokračování. Jeho cílem je získat na svoji stranu ještě více
časové převahy, a to i za cenu jednoho z černých pěšců. Po vzetí pěšce proniknou černé ﬁgury do bílého tábora, ale zda má černý skutečně dostatečnou kompenzaci, to je
otázka… Vyrovnání černému nedává
9…c5 10.f3 Jf6 11.dxc5. Program doporučuje tah 9…Jc6 s tím, že po rozumném 10.e3 navrhuje na první pohled nepříliš rozumné 10…g5, ale nemyslím, že by jeho počítačový nápad do budoucna našel mnoho plně

svéprávných následovníků. Za úvahu by ale mohlo jako alternativa
k tahu v partii sloužit 9…Ja6!?
10.Dxc7 Dxc7 11.Sxc7 Vc8 12.Sf4
Vc2 Jiným způsobem, jak se snažit využít své převahy ve vývinu,
by mohlo být pokračování 12…
Jc6!?, a když bílý odpoví 13.e3,
pak může následovat jezdcová invaze do mezer bílého dámského
křídla pomocí 13…Ja5.
13.f3 Jf6 14.g4

XABCDEFGHY
8rsn-+-+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+p+l+-%
4-+-zP-vLP+$
3zP-+-+P+-#
2-zPr+P+-zP"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy
14…Sg6 Velmistr Alexejev pouští na chvíli ze své kontroly pole
c8, a dává tak bílému doplňkovou možnost vyměnit věže pomocí tahu 15. Vc1. To by na první pohled (srovnání bílé věže a1
s černou na c2) mohlo být pro
bílého i výhodné. Po 14…Sd7 by
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ale možná mohl bílý v klidu pokračovat 15.Vb1 s dalším Kd1
a vyhoštěním černé věže.
15.h4 Bílý nechce redukovat počet vězí na šachovnici, ale naopak by rád zmírnil černou převahu ve vývinu. Dobrání bílého
pěšce bude stát černého také nějaký ten tah a mezitím se jeho
soupeř vyvine a chystá se těžit
ze svých dvou střelců. Po 15.Vc1
Jc6 (Silnější možná bude 15…
Vxc1+ 16.Sxc1 Jbd7 s ideou postavit na c2 druhou z černých
vězí. Pokud by se tomu pokusil
bílý zabránit něčím jako Sc1–d2c3, pak má černý po ruce manévr
Jd7-b6-a4.) 16.Vxc2 Sxc2 17.e3
může sice černý nastolit materiální rovnováhu pomocí „triku“
17…Jxg4, ale po klidném 18.Je2
Jf6 19.Jc3 hovoří vzniklá pozice zcela ve prospěch bílé dvojice střelců.
15…Vxb2 16.h5 Sc2 17.e3
S ideou zahrát nenápadné, leč
účinné Vh2.
17…Sa4 18.Vh2 Vb3 Výměna
věží by situaci na šachovnici zřejmě silně vyjasnila ve prospěch
bílého. Po 18…Vxh2 19.Sxh2 Jc6
20.Sd3 s dalším Je2-c3 nebo f4
nevěští pozice černému žádnou
jednoduchou budoucnost a čeká
ho úpěnlivý boj o remízu.
19.Je2

XABCDEFGHY
8rsn-+-+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+p+-+P%
4l+-zP-vLP+$
3zPr+-zPP+-#
2-+-+N+-tR"
1tR-+-mKL+-!
xabcdefghy
Pořadí po 6. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ivančuk, Vasilij
Vachier Lagrave, Maxime
Alexejev, Jevgenij
Morozevič, Alexandr
Caruana, Fabiano
Gelfand, Boris

UKR
FRA
RUS
RUS
ITA
ISR
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(2703)
(2703)
(2714)
(2751)
(2670)
(2755)

3,5
3
3
3
3
2,5

19…Jbd7 IM Notkin považuje
za lepší pokračování tah 19…Jc6,
který neodsuzuje černého jezdce f6 k pasivní pozici na poli e8.
Na druhé straně může dočasně
odstrčený černý jezdec vtrhnout
do hry po ose Je8-c7-b5. Otázkou
ale je, jestli nejsou tři tahy pro rozehrání jezdce přece jenom trochu
moc. 20.Jc1 Vc3 21.g5 Jd7 22.Vb2
Ja5 23.Je2 Vc6 s dalším Jd7-b6
a určitou protihrou (IM Notkin).
20.g5 Je8 21.Jc1 Vb6 22.Ja2 K výhodě bílého vede také tah 22.Jd3,
který by zároveň kvůli povinnosti
hlídat pole c5 nedovolil černému
jezdci následující manévr.
22…Jf8! 23.Jb4 Vd8 24.h6 Agresivní řešení, které je pro Alexandra Morozeviče typické. Je ovšem
otázkou, zda je také objektivně nejlepší. Skoku černého jezdce na e6
mohl zabránit tah 24.Sh3 a po dalším 24…Je6 25.Sxe6 Vxe6 (25…
fxe6 26.Jd3 s dalším Jc5 a výhodou
bílého) 26.Vc1 stojí bílý lépe.
24…Je6 25.hxg7 Jxf4 26.exf4
Jxg7 27.Sd3 Bílý sice získává pěšce h7, ale jeho poškozená pěšcová struktura může být pro černého
dostatečnou satisfakcí.
27…Je6 Provokuje postup bílého pěšce „f“ až do blízkosti svého
krále a věří v dostatečnou protihru v centru šachovnice. S přihlédnutím k dalšímu průběhu partie
nebylo beze smyslu ani zamezení postupu pěšce, a to sice 27…f5
28.gxf6 Vxf6 29.Sxh7+ Kf8 30.Sd3
(30.Vh4 Je6 31.f5 Jxd4 32.Vxd4
Vh6!) 30…Vxf4 31.Vh8+ Ke7
32.Vh7 Kf6, i tak ovšem s výhodou
bílého.
28.f5 Jf4 29.f6

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpp+-+p+p'
6-tr-+-zP-+&
5+-+p+-zP-%
4lsN-zP-sn-+$
3zP-+L+P+-#
2-+-+-+-tR"
1tR-+-mK-+-!
xabcdefghy

GM Jevgenij Alexejev

29…h5? Prohrávající chyba zahraná při nedostatku času. Nutné bylo redukovat útočný potenciál bílého výměnou jeho bělopolného střelce pomocí 29…
Jxd3+ 30.Jxd3 Vc8 31.Jb4. Bílý
by sice stál lépe, ale černý rozhodně neprohrává jako po tahu
v partii.
30.Kf2+- Bílý král míří na g3
a zároveň uvolňuje cestu druhé ze svých vězí na sloupec „h“.
Černý již proti tomuto plánu
nemá dostatečnou obranu.
30…a5 31.Kg3 Hrozbu braní
jezdce již bílý nemusí brát vážně. Mat je víc!
31…Jg6 32.Vxh5 axb4 33.Vah1
bxa3 34.Vh7 Ještě k rychlejšímu
matu vedlo 34.Sxg6 fxg6 35.Vh8+
Kf7 36.V1h7+ Ke6 37.Vxd8 Sd7
38.Vhxd7 Kf5 39.Vxd5+ Ke6
40.Ve5+ Kf7 41.Ve7#
1–0
S přibývajícími koly se ale začala situace otáčet a mladým hráčům se dařilo vracet rány utržené na startu. V roli „otloukánka“ nečekaně účinkoval desátý hráč světového žebříčku Alexandr Morozevič; ve 4. kole podlehl Fabianu Caruanaovi a o dvě
kola později jej černé figury
opět zklamaly proti Maximu Vachierovi.
Turnaj skončí už tento týden.
Václav Pech
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CZECH OPEN 2009

NAVARA PŘEBORNÍKEM V RAPIDU I FISCHEROVÝCH ŠACHÁCH
pokračování ze strany 1
Jubilejní, dvacátý ročník festivalu Czech Open se přehoupl do své
druhé poloviny. Hlavními turnaji úvodní části pardubického zápolení byly kromě početných turnajů jednotlivců i družstev souboje ve Fischerových šachách a především turnaj v rapid šachu. Oba
tyto turnaje se hrály jako otevřené
mistrovství ČR, čemuž také odpovídala kvalitní účast.
Turnaj ve Fischerových šachách se
stal kořistí velmistra Davida Navary (2687), který svoji náklonnost
k tomuto druhu královské hry nikdy neskrýval. V sedmi kolech
získal pražský šachista šest bodů
když šest partií vyhrál a podlehl
pouze ve třetím kole svému bývalému spoluhráči z letošního mistrovského celku Mahrla Praha, velmistru Markovi Vokáčovi (2466).
Přebornický titul si pak vybojoval až v závěrečné vzájemné partii proti nejvýše nasazenému Sergeji Movsesjanovi (2716). „Určitě ta poslední partie byla nejzajímavější, nejen divácky, ale i pro
nás,“ hodnotí velké ﬁnále turnaje ve „ﬁscherovkách“ jediný festivalový účastník s ratingem přesahujícím hranici 2700 bodů. „S Davidem se potkáváme často a v různých soutěžích. Před třemi lety
jsme se potkali v podobném turnaji a dopadlo to tak jako dnes, David vyhrál.“ Na Sergeje Movsesjana nakonec zbyla stříbrná příčka
a slovenský šachista již podruhé
v krátké době přiznal, že se svojí hrou nebyl zcela spokojen, a to
i přes vydařenou partii pátého kola
proti IM Pavlovi Šimáčkovi (2476).
Bronzovou medaili si z turnaje
ve Fischerových šachách do Prahy
odvezl IM Josef Přibyl (2372).
Z vítězství ve dvoudenním zápolení v rapid šachu se nakonec radoval až devátý nasazený šachista
turnaje, ruský velmistr Konstantin
6

Černyšov (2555). Černyšov získal
v 9 kolech 8 bodů, nepoznal hořkost porážky a svým soupeřům
utekl v konečném pořadí o celý jeden bod. Druhá příčka, zajišťující domácí přebornický titul, patřila Davidovi Navarovi, který přišel o možnost završit „double“ vítězstvím v rapid šachu a Fischerově šachu až v předposledním kole.
Tam mu porážku z „ﬁscherovek“
vrátil velmistr Movsesjan. David
Navara pro Šachový týdeník okomentoval právě tuto partii.

SERGEJ MOVSESJAN (2717)
– DAVID NAVARA (2687)
Sicilská obrana [B56]
Pardubice 2009
Komentuje: GM David Navara
Tato partie se hrála v 8., předposledním kole. V době jejího konání jsem dělil 1.-5. místo se 6 body,
Sergej byl o půlku zpět. Jsem rád,
že jsem si se Sergejem mohl zahrát, ale v té době jsem si přál vzájemné utkání v posledním kole.
1.e4 c5 Rozhodování mezi 1…c5
a 1…e5 bylo obtížné, ale rozhodl jsem se pokračovat v „sicilském
turnaji“. V prvních osmi kolech
jsem sedmkrát hrál sicilskou obranu! Až v posledním kole mě to přestalo bavit a zahrál jsem 1.d4.
2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6
5.Jc3 Jc6 O tuto variantu se snažím obohatit svůj repertoár. Přináší to ovoce, ve druhém kole jsem
bílými vyhrál v 21 tazích! V partii Nisipeanu – Gelfand (Torino
2006) se stalo 5…a6 6.Se3 e5 7.Jde2
Se6 8.f4 Jbd7 9.f5 Sc4 10.Jc1 Sxf1
11.Vxf1 d5 12.Jxd5 Jxe4 13.Jb3
Jdf6 14.Jxf6+ Jxf6 15.Dxd8+ Vxd8
16.Sg5 Se7 17.Sxf6 Sxf6 18.c3 Sg5
19.Jc5 Ke7 20.Je4, bílý po neopatrném postupu h7-h5-h4 vyměnil
všechny věze a vyhrál koncovku
díky skvělému jezdci. Neuvádím

GM Sergej Movsesjan

to tady zbytečně, v partii uvidíme
podobné motivy.
6.h3 To bylo příjemné překvapení.
Sám jsem tuto variantu bílými hrál
v posledním kole Šachové olympiády 2006 proti GM Kotroniasovi
a okomentoval pro ŠachInfo. Dvě
tehdejší poznámky si dovolím ocitovat: „Pro jednou to je zajímavý
tah, ale opakování varianty by se
mi nemuselo vyplatit.“
6…e5 7.Jde2 Se6 8.f4

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+nzplsn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-sN-+-+P#
2PzPP+N+P+"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
8…Vc8 Nepamatoval jsem si přesně vlastní doporučení. Tehdy jsem
navrhl 8…Se7! 9.f5 (co jiného má
bílý dělat?) 9…Sc4 10.Jg3 d5! s komentářem typu „trápil jsem se přemýšlením, zda vlastně černý nestojí lépe“. Nevím, zda jsem tehdy znal partii Nisipeanu – Gelfand
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z téže olympiády, teď jsem jí věnoval tichou vzpomínku. Kdyby
bílý po výměně na e5 ovládl pole
e4, stál by totiž lépe. Nicméně zde
po 11.exd5 Sxd5 12.Sg5 Jd4 má potíže spíše bílý.
9.f5 Sc4 10.Jg3 Kdyby bílý dokázal vyměnit bělopolné střelce a obsadit pole d5, měl by strategický
důvod k radosti.
10…d5 11.exd5 Zajímavé problémy
vznikají po 11.Sxc4 dxc4 12.Dxd8+
Vxd8 13.Sg5 Sb4. Po případných
výměnách na f6 a c3 by bílý měl
stát lépe díky převodu jezdce přes
f1 na e3. Černý ale asi nemusí s výměnou na c3 spěchat, bílý si musí
dávat pozor na tah Jd4.
11…Sxd5 Ani tento tah nemusí
být samozřejmý, ale bál jsem se,
že po 11…Jb(d)4 bílý zahraje Sg5,
obsadí pole e4, a možná dokonce
udrží pěšce d5.
12.Jxd5 12.Sg5? Sb4.
12…Jxd5 Velmi podobné je 12…
Dxd5 13.Dxd5 Jxd5 14.c3. S dámami na šachovnici mě lákal výpad
Dh4, ale později jsem si uvědomil,
že bílý vždy má vhodnou odpověď
Dg4, výměna dam na g4 by rozehrála bílou věž.
13.c3 Bílý chce obsadit jezdcem pole e4. Zatím to nejde kvůli Dh4+, ale například po výměně
dam to už bude možné.
13…Sc5 Možné bylo i 13…Se7
s případnou ideou 14…Sh4.
14.Sc4 Jf4 Po 14…Je3 15.Dxd8+
Vxd8 16.Sxe3 Sxe3 17.Ke2 s dalším
Je4 by měl bílý malou, ale trvalou převahu. Po 14…Jce7 mi vadil
i šach na b5 nebo na a4, příliš se
mi králem na f8 chodit nechtělo.
15.Dxd8+ 15.Dg4!? (Rybka) asi
donutí černého k odpovědi 15…
Kf8, protože 15…Jxg2+? 16.Kf1 se
hrát asi nedá.
15…Vxd8 16.Je4! Tento tah jsem
viděl, ale nedocenil. Po 16.Sxf4
exf4 17.Jh5 0–0 by černý stál
krásně.
16…Jxg2+ Slabší bylo 16…Sb6
17.g3 Jd3+ 18.Sxd3 Vxd3 19.Ke2,
20.f6! s převahou.
17.Ke2 17.Kf1? Je3+.
17…Sb6 Nelze se divit, že jsem
chtěl krýt pole g1, ale zajímavé
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GM David Navara

bylo nepřirozené pokračování
17…Se7!? 18.Vg1 Jf4+ 19.Sxf4 (ani
19.Kf3!? asi pro černého není tak
nebezpečné jako v partii, může
ostatně zahrát 19…Jh5 s dobrou
hrou) 19…exf4 20.Vxg7 Je5= s nevynucenou variantou 21.Sb5+ Kf8
22.Vag1 Jg6 23.f6 Sxf6 24.V7xg6
hxg6 25.Jxf6 Vxh3 a výhodou
černého. V jiných variantách si
bílý musí dát pozor na manévr
Vd8-d3-e3.
18.f6! To jsem neviděl, očekával
jsem něco na způsob 18.Sg5 f6
19.Sd2.

XABCDEFGHY
8-+-trk+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-vln+-zP-+&
5+-+-zp-+-%
4-+L+N+-+$
3+-zP-+-+P#
2PzP-+K+n+"
1tR-vL-+-+R!
xabcdefghy
18…0–0 Vzetí na g7 se černý zatím nemusí obávat. 18…Vg8!? mě
zprvu ani nenapadlo, ale po partii Sergej Movsesjan ukazoval podobně absurdní ideu v jiném zahájení. Po 19.Sg5?! (Rybka doplňuje obrázek o 19.Vf1 Jf4+ 20.Sxf4
(20.Vxf4!?) 20…exf4 21.Jg5!? Je5
22.Sb5+ Jc6=, bílý nemá nic lepšího než 23.Sc4.) 19…h6 černý
nemá potíže. K „nekvalitní“ pozici

by vedlo 18…Jf4+? 19.Sxf4 exf4
20.fxg7 Vg8 21.Jf6+ . Po 18…g6
19.Sh6 by měl černý kvůli nehrající věži na h8 asi ještě větší problémy než v partii.
19.Sg5 Jf4+ To jsem zahrál rychle,
jedná se přece o „jasný tah“. Různé oběti kvality jsem zvažoval, ale
tu nejlepší jsem nenašel. Po 19…
h6 20.fxg7 mě nějak nenapadlo
pokračování 20…Kxg7, černému
za kvalitu zůstane pěšec a vyhlídky na vyrovnání. Dobré ale bylo
19…Ja5!? (Rybka) 20.fxg7 Kxg7
21.Sxd8 (21.Sf6+ Kg6) 21…Vxd8
a o vyrovnání se musí starat bílý,
po 22.Sb5 a6 by totiž ústup 23.Sa4
vedl po 23…Jf4+ k potížím s bílým
králem. Mocný stroj hlásí vyrovnání po 23.Vg1 Sxg1 24.Vxg1, zkoumat to nehodlám.
20.Kf3 g6?! Po 20…Je6 21.Sh4
(na tomto tahu jsme se shodli, ale
není vynucený) opět hrozí vzetí kvality, ale po 21…g6 (21…g5?!
bych se neodvážil zahrát) 22.Sxe6
(To není vynucené, ale jinak střelec na h4 nebude příliš nebezpečný.) 22…fxe6 (22…Vd3+!?)
23.Vad1 se mi za černého nelíbilo, ale podle Rybky černý nemá
problémy, pěšec f6 se asi dále nedostane a po 23…h6 s případným
g6-g5 může být i slabý. 20…Ja5
21.fxg7 Kxg7 22.Sf6+!? je také pro
černého dobré, pokud ovšem nezahraje 22…Kg6? 23.Vhg1+! s brzkým matem.
21.Sh6 Vfe8 Teď už by oběť kvality černému asi nic nepřinesla, například 21…Ja5 22.Sb5 a6 23.Sxf8
axb5 24.Sc5 a kompenzace asi
není dostatečná.
22.Vad1 Za obětovaného pěšce má
bílý více než dostatečnou kompenzaci. Jezdec na f4 nestojí špatně,
ale bez pomoci ostatních ﬁgur bílému nemůže způsobit žádné potíže. Bílé ﬁgury uzavřely černého
krále do klícky a je třeba si neustále dávat pozor na pěšce f7. Kromě toho při rychlejším tempu hry
obrana bývá většinou náročnější než útok. Na druhé straně je ale
černá pozice zatím pevná. Po 22.
Jg5 Jd5 23.Vad1 e4+! 24.Kg3 Ve5
7

černý nic neztratí, dokonce hrozí
Se3.

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zpp+-+p+p'
6-vln+-zPpvL&
5+-+-zp-+-%
4-+L+Nsn-+$
3+-zP-+K+P#
2PzP-+-+-+"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy
22…Sc7 Chtěl jsem po 23.Jg5 zahrát 23…e4+ s dalším 24…Je5.
Rybka doporučuje 22…Ja5 23.Sb5
Jc6 a tvrdí, že bílý nemá nic lepšího než opakování tahů, ale příliš jí
to nevěřím. Tatáž idea je ale možná i v jiných podobách.
23.b4 Bílý brání tahu Ja5, střelec by měl na diagonále a2-g8 zůstat. S ohledem na další průběh
jsem po partii navrhl 23.h4. Postupu h4-h5 se černý bát snad nemusí, ale zase nikdy nedobere na h3.
Černý by ale zase měl dobré možnosti jako 23…Vxd1 24.Vxd1 Vd8
25.Ve1 Ja5.
23…Vxd1 24.Vxd1 Vd8 25.Ve1
Nyní musí černý počítat i s výměnou na f4 nebo s 26.Jg5 a 27.Jxf7.
Při znalosti dalšího průběhu mě
napadlo 25.Vh1 s dalším h3-h4
a pak Ve1 nebo h4-h5, ale asi to
není dobrý nápad, ten plán stojí pár temp a černý může zkusit
například 25…Vd7 s dalším Jd8,
Jde6, protože 26.Jc5 Vd6 by mu
nemělo vadit. Po 25.Vxd8+ Jxd8
bych zahrál Jde6, možná ještě
b7-b6 a potom bych čekal, co bílý
podnikne. Střelec na h6 je zavřený
a nezdá se, že by výměna lehkých
ﬁgur bílému slibovala více než remízu. Až po výměně na d1 jsem si
všiml tahu 25.Jg5 s matovou hrozbou, ale našel jsem odpověď 25…
e4+! s dalším Je5+. 26.Kxe4? (26.
Ke3 Je5) 26…Ve8+!.
25…Jxh3 Řekl jsem si, že když už
stojím špatně a nemohu pozici zesílit, měl bych vzít dalšího pěšce,
abych se nemusel bát přechodů
do koncovky.
8

26.a4 Nevhodné bylo 26.Vh1 Jf4
27.Sxf4 (27.b5 Ja5 28.Sxf7+ Kxf7
29.Sxf4 h5) 27…exf4 28.Sxf7+
Kxf7 29.Vxh7+ Ke6 30.Vxc7 Kf5!
a hrozba Je5+ by bílého donutila
k odevzdání pěšce f6 (31.Jc5 Je5+).
26…Jf4 Tady se Sergej na pár minut zamyslel. Já jsem se neprozřetelně díval na sousední šachovnice, říkal jsem si, že partie musí
skončit remízou. Za chyby se platí
(a já jsem za turnaje dostal zaplaceno dost, byť pouze v podobě vyhraných cen).

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zppvl-+p+p'
6-+n+-zPpvL&
5+-+-zp-+-%
4PzPL+Nsn-+$
3+-zP-+K+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
27.b5!? Objektivně ten tah asi není
příliš dobrý, ale bez něj by bílý
partii nevyhrál. Očekával jsem
krásnou variantu 27.Sxf4 exf4
28.Jg5 Je5+ 29.Vxe5 Sxe5 30.Jxf7
Vd3+! 31.Kf2! (Jinak černý dá
vězí šach na krytém poli.) 31…
Vd2+ 32.Ke1 Sxc3 33.Jg5+! Kh8
(33…Kf8?? 34.Jxh7+ Ke8 35.f7++-.
Věz je „nepředstavitelná“, po 33…
Vd5+ 34.Ke2 by bílý měl převahu.) 34.Jf7+ s remízou. Sergej ji
také viděl, ale rozhodl se pokračovat ve hře. Po tahu mu zůstalo pět minut proti sedmi, přestože předtím i potom většinou měl
mírně lepší čas; 27.Jg5? Jd5 (27…
Vd7? 28.Jxf7 Vxf7 29.Sxf4 exf4??
30.Ve8#) 28.Vd1 e4+!.
27…Ja5 Tady bude černý jezdec
stát špatně, ale černý získá kontrolu nad polem d3. 27…Jb8? 28.Sxf4
exf4 29.Jg5.
28.Sa2 Vd3+ Zajímavé bylo profylaktické pokračování 28…Jh5!,
přímý útok po 29.Jg5 Vd7 30.Vd1
Vxd1 bílému už nevychází a černý by časem rád vrátil svého
jezdce po b6, Jb7 do hry. Bílý by
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mohl mít potíže s dokazováním
kompenzace.
29.Ve3 Tento tah jsem vůbec nečekal. Nenapadlo mě, že bílý může
útočit i po výměně věží. Po 29.Kg4
černý může zamezit tahu Jg5 pomocí 29…Jh5! (29…Jd5? 30.Sb1!
jsem viděl, černý ztratí kvalitu
a nakonec doplatí na slabost svého
krále). Rybka variantu prodlužuje o 30.Vf1! (hrozí oběť na f7) 30…
Jf4 31.Ve1=.
29…Vd1?! Viděl jsem 31.Ke2, ale
doufal jsem, že tam najdu nějakou
odpověď. Časová tíseň se blížila
a něco jsem zahrát musel. Po 29…
Vxe3+ 30.Kxe3 (viz diagram níže)
černý má dva pěšce navíc, ale kvůli slabosti pěšce f7 a nesehraným
ﬁgurám by proti remíze nic nenamítal. 30…Jh5 – také tady asi bílý
nemá více než dostatečnou kompenzaci. Kupodivu mě ani v analýze nenapadlo pokračování 30…
Je6 (Rybka), partie asi skončí remízou opakováním tahů po 31.
Sxe6 (31.Kd3 Sd8) 31…fxe6 32.Kd3
(Pointa je v tom, ze nejde 32.Jg5?
Jc4+ 33.Kd3 Jd6.) 32…Sd8 33.Sg5
Sc7 34.Sh6=. Pokračování 31.Jg5
Jxf6 32.Sxf7+ Kh8 33.Se6 totiž
Synthesia Open
Otevřené MČR v rapid šachu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

GM Černyšov, Konstantin
GM Navara, David
GM Babula, Vlastimil
GM Láznička, Viktor
GM Schlosser, Phillip
GM Zacharcov, Vjačeslav
GM Arutjan, David
GM Movsesjan, Sergej
IM Klenburg, Michail
GM Korobov, Anton
IM Chaetzky, Roman
GM Maximov, Dmitrij
celkem 131 účastníků

RUS
CZE
CZE
CZE
GER
RUS
GEO
SVK
UKR
UKR
UKR
UKR

(2555)
(2687)
(2566)
(2617)
(2560)
(2541)
(2526)
(2716)
(2437)
(2623)
(2368)
(2485)

8
7
7
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

AVE-Catering Open
Otevřené MČR ve Fischerových šachách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GM Navara, David
GM Movsesjan,Sergej
IM Přibyl, Josef
IM Šimáček, Pavel
IM Kaňovský, David
GM Klovans, Janis
IM Doležal, Radoslav
IM Biolek, Richard jun.
Slavík, Jan
celkem 30 účastníků

CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
LAT
CZE
CZE
CZE
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(2687)
(2716)
(2372)
(2476)
(2483)
(2440)
(2396)
(2361)
(2060)

6
5,5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

nevychází kvůli 33…Jc4+! 34.Sxc4
(34.Kd3 Jd6) 34…Jg4+; 29…Vd7 je
asi nejlepší, při bílé věži na e3 výměna na f4 není tak nebezpečná.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zppvl-+p+p'
6-+-+-zPpvL&
5snP+-zp-+-%
4P+-+Nsn-+$
3+-zP-mK-+-#
2L+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
30.Jg5 Jd5? Toto je rozhodující chyba. Pokud mě paměť neklame,
po partii Sergej ukazoval nějakou variantu s 30…Vf1+! a snad Richard Biolek starší navrhl ústup krále na e4.
Možná to byla jiná varianta, ale černý každopádně po 31.Ke4 (na 31.
Kg4 přijde totéž) 31…Jh5! pozici drží,
nevychází totiž 32.Sxf7+ (32.Jxf7?!
Jxf6+ 33.Kd3 Vf2! 34.Se6 e4+ Rybka)
32…Kh8 33.Je6? (Bílý asi má ustoupit střelcem a vynutit remízu věčným
šachem.) 33…Vxf6.
31.Ke2 Zatím sice nehrozí vzetí na d1, ale slabost pole f7 způsobuje černému vážné potíže. Po normálních tazích by bílý zahrál 32.Jxf7
(Movsesjan) nebo 32.Vh3 (já), přišel
proto nenormální tah
31…Vh1 Nic lepšího černý nemá.
31…e4 se dá vyvrátit například pomocí 32.Vxe4 Jxc3+ 33.Kf3 s dvojí
Open Pardubice
pořadí po 4. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FM Kjartarsson, G.
IM Rombaldoni, Denis
IM Smith, Axel
GM Babula, Vlastimil
IM Stupak, Kiril
GM Maslak, Konstantin
FM Goličenko, Ilja
FM Monroy, Charles
GM Maximov, Dmitrij
IM Jurčík, Marian
GM Láznička, Viktor
IM D´Costa, Lorin
IM Ergogdu, Mert
GM Potapov, Alexandr
GM Vološin, Leonid
IM Tikkanen, Hans
celkem 295 účastníků

ISL
ITA
SWE
CZE
BLR
RUS
UKR
FRA
UKR
SVK
CZE
ENG
TUR
RUS
CZE
SWE

(2356)
(2465)
(2377)
(2566)
(2449)
(2545)
(2420)
(2412)
(2485)
(2479)
(2617)
(2477)
(2463)
(2461)
(2437)
(2434)

4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Jedna z nešachových disciplín letošního
pardubického festivalu: skládání Rubikovy
kostky nohama.

matovou hrozbou: 33…Vd3+ 34.Kg4!
(34.Kg2? Vg3+ 35.Kh1 Vh3+! 36.Kg2
Vg3+ 37.Kf1 Vf3+!=) 34…Vg3+
35.Kh4.
32.Sxd5 32.Jxf7?? Vh2+!
32…Vxh6 33.Sxf7+ Kf8 34.Sd5 Bílý
má stále o pěšce méně, ale rozdíl
v souhře ﬁgur a nebezpečnosti volných pěšců je zřejmý. Zejména jezdec na a5 stojí tragicky. Časová tíseň
jen uspíšila mou porážku.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
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2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
34…Vh2+?! Horší nebyla zoufalá
řešení typu 34…Vh5 35.Je6+ Kf7, se
zbývajícím (nebo naopak s chybějícím) časem by to ještě mohlo být
zajímavé. Nejlepší šancí ale asi bylo
34…Sd6 s ideou 35.Vf3 e4!± (Rybka) a 36.Jxe4 Vh5 37.c4 Sb4 vypadá
pro černého téměř hratelně.
35.Kd3 Sd6 36.Vf3!+- Tady jsem
dlouho přemýšlel, ale nic jsem
nenašel. Bílý správně dal věž
9

za volného pěšce. Já jsem také dal
(nebo spíše ztratil) věž za volného
pěšce, ale nepomohlo mi to.
36…Vh1?! 37.f7! Kg7 37…Vd1+
38.Ke2 Vxd5 39.Je6++-.
38.f8D+! Sxf8 39.Vf7+ a ztrátě
věže jsem zabránil vzdáním. Z této
partie jsem neměl tak špatný pocit
jako z mnohých svých dalších proher, Sergej prostě hrál lépe. Následná analýza a zejména její počítačová fáze samozřejmě odhalily několik chyb, ale bez nich by turnaje
byly mnohem nudnější. 1–0
Na startu hlavního velmistrovského
openu ale obě výše zmíněné hvězdy chybí. „Začátkem příštího týdne jsem se rozhodl startovat na MS
ve Fischerových šachách v Mohuči,
takže to se nedalo skloubit,“ odůvodňuje svoji neúčast v hlavním
turnaji velmistr Movsesjan a podobně argumentuje i velmistr Navara: „No, on ten turnaj zabere nějaký čas. A já jsem se chtěl účastnit
kvaliﬁkace na MS ve Fischerových

šachách, která se koná v Německu
a koliduje s posledními dvěma koly
turnaje. A to by asi nešlo hrát hlavní turnaj bez posledních dvou kol.“
I tak se na startu turnaje sešla úctyhodná konkurence na čele s 26 velmistry, 4 velmistryněmi a 81 držiteli titulu mezinárodního mistra,
mezi nimiž je většina hráčů domácí špičky. A českým šachistům se
v Pardubicím prozatím daří, když
po 4. kole jsou za stoprocentním islandsko-italským tandemem Kjartansson – Rombaldini ve čtrnáctičlenné skupině nejbližších pronásledovatelů čeští reprezentanti Vlastimil Babula (2566) a Viktor
Láznička (2617).
Mezi nové počiny letošního Czech
Openu patří také kniha velmistra
Movsesjana a mezinárodního mistra
Lukáše Klímy mapující dvacetiletou
historii ojedinělého festivalu. „Když
jsme tu knihu s Lukášem Klímou
psali, nedávali jsme si za cíl napsat
vědeckou studii,“ říká jeden z autorů, Sergej Movsesjan. „Šlo nám

spíš o to každému, nejen těm, kteří tu někdy hráli, ale i těm, co tu nikdy nebyli, přiblížit atmosféru turnaje, která je neopakovatelná. Doufám, že se nám to podařilo.“ Slovenský velmistr bydlící v Pardubicích
vybíral pro knihu dvacet nejzajímavějších partie z uplynulých ročníků. „Musím říct, že to bylo velice zajímavé, protože se tu sehrálo mnoho zajímavých partií. Některé z nich
jsem musel i oželet. A šachově mi to
taky hodně dalo, při analýzách partií se toho člověk hodně naučí. Občas v některé partii se člověk dostane do slepé uličky a neví, jak dál.
Ale v podstatě mě ta práce bavila. Je
to moje první kniha a jsem příjemně překvapený. Takže pokud budu
mít možnost, tak se zase do obdobné práce určitě pustím.“
O průběhu druhé poloviny festivalu a výsledcích (nejen) velmistrovského turnaje budeme informovat
v příštím čísle Šachového týdeníku.
Václav Pech

NOVÉ KNIHY PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI

TICHÝ SALO
MAT FLOHR

ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU
61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
CENA:

195 KČ + POŠTOVNÉ

MĚl jsem bojovat!
Biograﬁe a partie Salo Flohra a výsledky
a partie z turnaje, hraného na jeho počest

Štefan Gross, Vítězslav Houška, Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM
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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
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KALENDÁRIUM
16. 7. – 2. 8. 2009

2. 8. – 9. 8. 2009

Pardubice. Czech
Open. Festival šachových turnajů
bez rozdílu kategorií i vah. Hlavní otevřený velmistrovský turnaj, švýcarský systém na 9 kol. Tempo hodina a půl
na 40 tahů plus půl hodina na dohrání partie s přídavkem 30 sekund za každý provedený tah.
Ave-Kontakt
tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz
www.czechopen.net

Tábor. FIDE OpenTábor. Švýcarský systém na 9 kol. Tempo dvě
hodiny na 40 tahů plus půl hodina na dohrání partie s přídavkem
30 sekund za každý provedený
tah.
Zdeněk Havlůj
zdenek.havluj@quick.cz
sokoltabor.wz.cz

18. – 31. 7. 2009
Rogaška Slatina (Slovinsko). Mistrovství Evropy seniorů. Švýcarský systém na 9 kol. Tempo hodina a půl na 40 tahů plus půl hodina na dohrání partie s přídavkem
30 sekund za každý provedený tah.
Georg Mohr
tel.: +386 40 834 432
georg_mohr@t-2.net

18. – 31. 7. 2009
Biel (Švýcarsko). Biel International Chess Festival. Uzavřený velmistrovský turnaj s účastí velmistrů Gelfanda, Morozeviče, Ivančuka, Vachiera-Lagrava, Caruany
a Alexejeva plus celá řada dalších
turnajů.
Peter Burri
tel.: +41 32 386 78 64
info@bielchessfestival.ch

1. – 15. 8. 2009
Seč. Palučinská šachová škola.
Letní šachový tábor určený pro
chlapce a dívky ve věku 7 – 17 let.
Ondřej Vedral
www.lips.cz

5. 8. – 13. 8. 2009
Olomouc. Olomoucké šachové léto. Uzavřené GM a IM turnaje + FIDE Open. Švýcarský systém na 9 kol. Tempo hodina a půl
na 40 tahů plus půl hodina na dohrání partie s přídavkem 30 sekund za každý provedený tah.
Ave-Kontakt
tel.: 608 203 007
j.mazuch@avekont.cz

8. 8. – 15. 8. 2009
Liberec. Metalmex Open FIDE.
Švýcarský systém na 9 kol. Tempo
hodina a půl na 40 tahů plus půl
hodina na dohrání partie s přídavkem 30 sekund za každý provedený tah.
Petr Jakša
desko.liberec@seznam.cz
www.metalmexopen.cz

8. 8. – 15. 8. 2009
Rakovník. 2. ročník GM turnaje
a 21. ročník Jiráskova memoriálu.
Švýcarský systém na 9 kol. Tempo
hodina a půl na 40 tahů plus půl
hodina na dohrání partie s přídavkem 30 sekund za každý provedený tah.
Jiří Spilka
tel.: 732 965 232

9. 8. 1943

Lubomír Kaválek

Šedesáté šesté narozeniny
oslaví
pražský rodák žijící ve Spojených Státech, velmistr, šachový
publicista
a břitký komentátor
Lubomír Kaválek.

13. 8. 1984
Před pětadvaceti lety zemřel
v Moskvě devátý mistr světa v šachu Tigran Vartanovič Petrosjan,
muž, který deﬁnitivně sesadil ze
světového trůnu Michaila Botvinnika.

14.- 22. 8. 2009
Staré Město. Open Staré Město.
Švýcarský systém na 10 kol. Tempo dvě hodiny na 40 tahů a jedna
hodina na dohrání partie.
František Vrána
fera@hitech.cz
www.fera.hitech.cz

15. – 23. 8. 2009
Jeseník. O putovní pohár lázeňského města Jeseník. Švýcarský
systém na 9 kol. Tempo hry hodina a půl na 30 tahů a jedna hodina
do konce partie.
Bedřich Výšek
b.vysek@centrum.cz

15. – 22. 8. 2009
Znojmo. Znojemská rotunda.
Švýcarský systém na 9 kol. Tempo
hry dvě hodiny na partii s přídavkem třiceti vteřin za každý provedený tah.
Josef Lahodný
tel.: 724 633 302
jlahodny@gmail.com
www.znojemskakralovna.cz
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