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VELMISTRYNĚ V REALITY SHOW

Marie Sebagová

Ve francouzské 

televizní show Sec-

ret Story, obdoby 

u  nás  známého 

Big Brothera, vy-

stoupila šachová 

přebornice země 

Marie Sebagová 

(2521). Účastníci soutěže jsou na 

deset týdnů zavřeni do „Domu ta-

jemství“. Každý soutěžící skrývá 

tajemství, které mají ostatní od-

halit. U Marie tedy musí ostatní 

zjistit, že je šachovou velmistryní 

a přebornicí Francie. Stránky sou-

těže najdete zde: lefi garo.fr

ZLODĚJI NARUŠILI TURNAJ
Kra jský  přebor

mládeže do 14 let, 

k te r ý  se  kona l 

v  Českých Bu-

dějovicích,  měl 

dramatickou pře-

dehru. Šachisté 

p ř i  v s t u p u  d o 

prostor základní školy, kde měla 

akce probíhat, potkali vyděšenou 

uklízečku, která právě vyrušila 

zloděje. Věci pak nabraly rych-

lý spád, šachisté měli na místo 

činu neboli do jídelny, která se 

měla proměnit na hrací místnost, 

vstup zakázán. „Mohli jsme si 

zahrát šachy s psovodem nebo se 

s technikem naučit snímat otis-

ky prstů,“ píše Milan Durchan 

na webu Jihočeského šachového 

svazu (jcsach.cz). Šachistům se 

operativně podařilo najít nový 

hrací sál a turnaj se mohl nako-

nec uskutečnit. Jeho výsledky 

najdete zde: chess-results.com

ŠACHISTA SE SOUDÍ

Patrik Schoupal

Jednou z hlav-

ních zpráv zná-

m é h o  s e r v e r u 

idnes.cz byla infor-

mace o manažerovi 

fi rmy Okin Group, 

který dostal krátce 

po založení odborů 

na pracovišti výpověď. 

pokračování na straně 2

ŠSČR

NOVÝ HOSPODÁŘ

Rostislav Svoboda

Šachový svaz 

ČR má nového 

hospodáře. Stal 

se jím Rostislav 

Svoboda, bývalý 

svazový předse-

da. Nové vedení 

tedy vsadilo na 

zkušenost. „Důvody jsou cel-

kem zřejmé, právě hospodářský 

úsek byl největší slabinou VV. 

S ohledem na nutnost vyúčtovat 

správně nemalé státní dotace se 

tak stalo nezbytností, abychom 

se poohlédli po zkušeném hos-

podáři, který na to bude mít 

dostatek času,“ vysvětluje sva-

zový předseda Viktor Novotný. 

„Z pozice hospodáře mohu říci, 

že jsem se s hospodařením roku 

2011 seznámil a v této chvíli tam 

již nevidím nějaké podstatné 

miny, které by bránily normál-

ně v hospodaření pokračovat,“ 

konstatoval Rostislav Svoboda 

na setkání VV. Svaz musí řešit si-

tuaci, kdy nebyl schválen rozpo-

čet na rok 2012 a ještě dnes není 

rozpočet v takovém stavu, aby 

defi nitivně schválen být mohl. 

Členové výboru se v Havlíčkově 

Brodě setkali s předsedy kraj-

ských šachových svazů. Řešila 

se důležitá otázka, zda svolat 

mimořádnou konferenci (kvůli 

výrazné změně ve výši příjmů). 

Pro její svolání byla pouze Praha 

a Olomoucký kraj, a tak byl tento 

postup zamítnut. 

Aleš Kubeczka
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Viswanathan Anand 

vyhrál v rozstřelu 

druhou partii v ra-

pid tempu, a tím 

uhájil titul šacho-

vého mistra svě-

ta. Jeho vyzýva-

tel Boris Gelfand 

byl několikrát blízko, ale neuspěl. 

Moskevský zápas o titul mistra 

světa a 2,55 milio-

nů dolar ů vám 

přiblíží reportáž 

Pavla Matochy. Po-

slední partii v kla-

sickém tempu pro 

Šachový týdeník 

okomentoval Ště-

pán Žilka.

pokračování na straně 9

MISTROVSTVÍ SVĚTA

ANAND KORUNU UDRŽEL

Viši Anand Boris Gelfand

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/tele-realite/69801/secret-story-candidats-et-secrets-de-la-saison-6.html
http://www.jcsach.cz/archiv-zprav/to-tu-jeste-nebylo-sachovi-organizatori-pristihli-zlodeje-policie-uzavrela-hraci-mistnost-.html?PHPSESSID=70b9d3f4ddfbee0c90e83e22309e3f0a
http://chess-results.com/tnr73978.aspx?art=1&lan=1&turdet=YES
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pokračování ze strany 1

Tu vnímá jako mstu a hodlá se brá-

nit žalobou u soudu. Dotyčným pra-

covníkem, o jehož případu pravdě-

podobně ještě uslyšíme, je šachista 

a šachový rozhodčí Patrik Schoupal 

(2067). Schoupal je hráčem TŽ Tři-

nec, za který hraje 2. ligu F. 

SIMULTÁNKA DAVIDA NAVARY

David Navara

David Navara se-

hrál v rámci kam-

paně pro Amnesty 

I n t e r n a t i o n a l 

v pražském Hote-

lu Golf simultán-

ku proti jedenácti 

soupeřům. „Řada 

partií byla zajímavých, vyhrál jsem 

11:0. Soupeři chybovali pod tlakem 

rychlého tempa,“ shrnul průběh 

akce David Navara. Mimochodem, 

rozsáhlý rozhovor s Davidem Na-

varou přinesl prestižní šachový 

server Chessvibes.com. Dočtete se 

v něm řadu věcí jak o samotném 

Davidovi, tak také jeho názory na 

šachy a šachisty. 

MEMORIÁL JAROMÍRA FLORIANA
Již 27. ročník Memoriálu Jaromíra 

Floriana se uskutečnil v Násedlo-

vicích. Zúčastnilo se jej 30 hráčů 

z pěti zemí. Na turnaji, který byl 

zároveň mistrovstvím republiky 

zrakově postižených, zvítězil Jan 

Píše před Bulharem Tsvetoslavem 

Tsenovem. Oba získali pět a půl 

bodu. Mezi zrakově postiženými 

byla nejlepší celkově čtvrtá Kateři-

na Skočková. 

MARTIN HUBA POKRAČUJE

Martin Huba

Martin Huba zů-

stává prezidentem 

Slovenského šacho-

vého svazu. Tak 

zní nejdůležitější 

zpráva z víkendo-

vé konference SŠZ. 

Ze čtyřiceti jedna 

delegátů dalo staronovému prezi-

dentovi svůj hlas dvacet sedm. Vla-

dislav Stanko se vzdal kandidatury 

ve prospěch Jána Báňase (8 hlasů), 

dalšími kandidáty byli Martin Bez-

úch (4 hlasy) a Vladimír Gürtler 

(13 hlasů ve 2. kole). Do výkonného 

výboru byli zvoleni Ondrej Danada, 

Zdenek Gregor, Ĺubomír Chripko, 

Martin Krajňák, Karol Pekár, Ján 

Plachetka, Jozef Ráchela, Niki Var-

holáková a Michal Vrba. 

ODEŠEL RUDOLF ŠEVEČEK
V pondělí 28. května zemřel po 

dlouhé nemoci mezinárodní mistr 

v korespondenčním šachu Rudolf 

Ševeček. Byl významným šacho-

vým organizátorem, v sedmde-

sátých letech řídil rubriku kore-

spondenčního šachu v časopise 

Československý šach. Později byl 

předsedou Sdružení korespondeč-

ního šachu v ČR, v této disciplíně 

rovněž reprezentoval na olympiá-

dách i mistrovství světa.  

ŽRALOK V GALERII
Výlet do Londýna si udělal Martin 

Habina, nový bloger na stránkách 

blog.praguechess.cz. Navštívil zde 

výstavu Damiena Hirsta, kterou při-

bližuje i fotografi emi. Rovněž galerii, 

tu Treťjakovskou v Moskvě, navštívil 

Pavel Matocha. V místě konání duelu 

o titul mistra světa si prohlédl výsta-

vu ruského malířství 20. století a sa-

mozřejmě se o své dojmy dělí nejen 

slovy, ale také fotografi emi. 

PŘIBYL VYHRÁL HABEAS CORPUS

Josef Přibyl

168. turnaj série 

bleskových tur-

najů Habeas Cor-

pus vyhrál IM Jo-

sef Přibyl. Získal 

14 bodů, stejně 

jako druhý Jiří 

Gregor. Na třetím 

místě skončil Jindřich Novák, 

který uhrál 11,5 bodu. Turnaje se 

zúčastnilo 24 hráčů ze čtyř států.

ERRATA
Do minulého čísla Šachového týde-

níku se vloudily dvě faktické chyby: 

extraligový zápas mezi Zlínem a Bo-

hemians neskončil vítězstvím obuv-

níků, nýbrž remízou 4:4, a stříbrná 

z MČR žen WIM Petra Sochorová 

nezískala čtyři, ale pět bodů. Čtená-

řům se za tyto chyby omlouváme.

Zápas Bobby Fischera s Borisem 

Spasským, který se hrál v roce 1972 

v Reykjavíku, je jednou z nejzajíma-

vějších součástí šachové historie. 

Čtyřicet let po jeho konání mohou 

šachoví sběratelé zbystřit: na prodej 

jsou stůl, šachovnice, hodiny a fi gur-

ky, se kterými se tehdy hrálo. Šacho-

vá souprava byla použita od sedmé 

partie po zbytek zápasu, oba mistři 

světa ji podepsali. Autorem designu 

šachového stolu je Gunnar Magnús-

son, jedná se o jednu ze dvou replik 

původního stolu, které byly vyro-

beny v roce 1974. Mimo jiné se za 

tímto mahagonovým stolem v roce 

1977 hrál kandidátský zápas mezi 

Borisem Spasským a Vlastimilem 

Hortem. Aukce končí 14 června, 

očekává se prodejní cena v rozme-

zí 160 000–240 000 €. Podrobnosti 

o aukci i fotografi e naleznete zde: 

bruun-rasmussen.dk

DRAŽBA UNIKÁTNÍ SOUPRAVY

http://www.chessvibes.com/reports/a-lengthy-interview-with-david-navara-part-1-of-2
http://blog.praguechess.cz/
http://www.bruun-rasmussen.dk/search.do?pg=1&q=chessboard&iid=300431139&mode=detail


GENERÁLNÍ PARTNER

http://www.praguechess.cz
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Bezprostředně po mistrovství Čes-

ké republiky jednotlivců dostali 

účastníci možnost pokračovat na 

další šachové akci: silně obsazený 

FIDE open se hrál v Orlové. Orga-

nizátoři letošní ročník zkrátili na 

sedm kol, aby akce nekolidovaly. 

Možnosti zahrát si obě využil pou-

ze jediný hráč, Alexej Kislinský. 

Stříbrný hráč letošního šampio-

nátu neměl v Orlové konkurenci, 

v sedmi kolech ztratil jedinou po-

lovinu bodu a zaslouženě zvítězil. 

„Výsledek Kislinského, 6,5 ze 7, 

nepotřebuje komentář. Navíc hrál 

krásné partie,“ chválí Kislinské-

ho dlouholetý organizátor orlov-

ských turnajů Jiří Novák.

Kislinský si jedinou ztrátu připsal 

v pátém kole, kdy remizoval s ukra-

jinským velmistrem Eduardem An-

drejevem (2499). Jeho výkon měl 

hodnotu 2617, ke svému ratingu při-

dává dalších osm bodů. Druhé mís-

to získal FM Jiří Kočiščák (2383), 

třetí místo uhrál Eduard Andrejev. 

Také čtvrté místo patří hráči z Ukra-

jiny, obsadil je IM Viktor Dmitrenko 

(2368). Pátý skončil slovenský vel-

mistr Tomáš Likavský (2442), šestý 

domácí GM Petr Velička (2470). Ten 

si ve třetím kole připsal překvapivou 

porážku s Gabrielem Adamem 

(2100). Sedmý skončil Lubomír 

Zimniok (2143). A proč uvádíme 

právě sedm nejúspěšnějších hráčů? 

Pořadí zde bylo velmi vyrovnané, 

všichni zmínění hráči nasbírali pět 

a půl bodu a seřadit se tak museli 

podle pomocných kritérií. Druhý 

Jiří Kočiščák měl Střední Buchholz 

23, sedmý Lubomír Zimniok 20,5…

Do Orlové se sjelo 92 hráčů z pěti 

zemí. „Účast byla krásná, ale před 

očima mám magické číslo 100, kte-

ré už třetím rokem nejsme schopni 

překročit. Příští rok pro to chceme 

udělat maximum,“ slibuje Jiří No-

vák. Potěšila jej především rela-

tivně vysoká účast titulovaných 

hráčů – čtyři velmistři a tři mezi-

národní mistři. „V tomto aspektu 

jsme naprosto spokojeni, jsme na 

tom po této stránce lépe například 

ve srovnání s Ostravským koní-

kem. Snažíme se titulované hráče 

přilákat tím, že jim nabídneme 

dobré podmínky a vytvoříme pří-

jemné zázemí.“ 

A nemají v Orlové obavy, že při 

rostoucí Kislinského výkonnosti 

tohoto hráče odloudí jiný klub? 

„Když jsme s ním domlouvali an-

gažmá a následně vyjednali mož-

nost hrát pod českou federací, od-

vedli jsme v tomto směru spoustu 

práce, trvalo to dva roky. On nám 

to nyní chce splatit, a tak nějakou 

dobu bude za Orlovou určitě hrát. 

Samozřejmě pokud přijde pro 

klub i pro hráče fi nančně zajíma-

vá nabídka, určitě o ní budeme 

jednat. Udržení Kislinského v na-

šem oddíle je prostě záležitostí 

fi nancí,“ říká Jiří Novák. Aktuálně 

orlovští Kislinskému domlouvají 

angažmá v extralize, kde by v ně-

jakém týmu hostoval. Novák věří 

také v Kislinského prosazení se 

do české reprezentace. „Šachově 

na sobě pracuje, chceme dosáh-

nout toho, aby se dostal na pozici 

třetího hráče v České republice.“ 

Kislinský v České republice nemá 

trvalý ani přechodný pobyt, žije se 

svou rodinou v Kyjevě. Přesto však 

pouta k České republice začíná 

budovat. „Začínáme jej učit čes-

ky,“ prozradil Jiří Novák. Jedno je 

jisté, další šachové kroky Alexeje 

Kislinského bude zajímavé sledo-

vat. Kompletní výsledky turnaje: 

chess-results.com

Aleš Kubeczka

foto: Petr Beran

OPEN ORLOVÁ

SUVERÉNNÍM VÍTĚZEM KISLINSKÝ

O Alexeji Kislinském se v posledních 
týdnech hodně hovoří. Pravděpodobně jej 
uvidíme také v nejvyšší domácí soutěži 
družstev. 

Organizátoři turnaje Jiří Kopta a Jiří Novák

http://chess-results.com/tnr67352.aspx?art=4&lan=5&fed=CZE&turdet=YES&flag=30


PRAHA–DRÁŽĎANY–VRATISLAV–PIEŠŤANY–VÍDEŇ–PRAHA

Pojeďte na výlet po střední Evropě 

a zahrajte si ve speciálně vypraveném vlaku 

13-ti kolový turnaj v rapid šachu.

12. - 16. října 2012
cenový fond: 70 000 Kč 

+ věcné ceny a služby za více než 100 000 Kč
hotely) 3 490 Kč 

více informací na www.praguechess.cz annatrachtova@gmail.com)

mailto:annatrachtova@gmail.com
http://www.praguechess.cz/
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Skončila pražská soutěž družstev. 

Pražským kosičem 2012 mezi hrá-

či třiceti pražských klubů se stal 

devatenáctiletý hráč ŠK PORG Ši-

mon Habart, který vyhrál 15 partií. 

Navíc to byl stoprocentní výsle-

dek! Šimon je v pořadí již dvanác-

tým Pražským kosičem a PORG je 

devátý klub, jehož hráč zvítězil. 

Dosud se to podařilo třikrát hráči 

TJ Praga, dvakrát hráči Viktorie 

Žižkov a po jednom z klubů Hol-

dia DP, DDM Praha 6, Stavby mos-

tů, Loko Praha, Pankrác, Smíchov 

a nyní PORG. Druhým Pražským 

kosičem 2012 je Jiří Charvát z ŠK 

OAZA Praha (12/13) a třetím Praž-

ským kosičem Petr Hlavsa ze So-

kola Vyšehrad (12/15). 

„Kosičský“ rekord stále drží FM 

Dan Šeleljo s devatenácti výhrami 

z 21 partií z roku 2010. Zvláštnos-

tí této neofi ciální soutěže urči-

tě je, že je přístupná pro širokou 

pražskou šachovou veřejnost 

a „Pražským kosičem“ se může 

stát hráč různé výkonnosti či ra-

tingu. Jednou například vyhrál 

mistr FIDE (již zmíněný Šeleljo), 

nyní zase hráč III. třídy s ratingem 

1279! (Díky výsledku si ale dost 

polepšil – o 217 bodů!). „Kosičské 

sklony“ se často projevují třeba 

u IM Petra Zváry, který se letos 

stal kosičem klubu Bohemians za 

devět výher z dvanácti partií. Ov-

šem pozor, jeho výsledek se zrodil 

(ostatně jako už poněkolikáté!) na 

1. desce v nejvyšší skupině Přebor, 

kde průměr jeho soupeřů dosaho-

val zhruba číslo 2300!

Novopečený Pražský kosič Šimon 

Habart o svých začátcích říká: „Se 

šachem jsem začal v pěti letech. 

V roce 2006 jsem trénoval s IM Při-

bylem, poté jsem odjel na pět let do 

zahraničí a vůbec jsem nehrál. Po 

návratu byl PORG první klub, za 

který jsem hrál turnaje a soutěže“. 

Jaký je Šimonův šachový vzor? „Ga-

rri Kasparov“. A šachové plány do 

budoucna? „Vždy je možné se zlep-

šovat!“ Svoji reakci na sdělení, že se 

stal „Pražským kosičem 2012“, uza-

vřel větou: „…ale jest to čest státi se 

Pražským kosičem“.

Na požádání, zdali by poskytl par-

tii z letošní soutěže, Šimon skrom-

ně podotknul, že své partie hrál 

v nejnižší pražské III. třídě, takže 

těžko v nich hledat nějaké pouče-

ní. Jednu ukázku uvádím. 

KAREL MIKEŠKA (1399) –
ŠIMON HABART (1279)
Dámský gambit

Sk Loko Praha – PORG, 6.3.2012 

komentuje: Šimon Habart

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

5.Sg5 Jdb7 Hrozně rád hrávám Cam-

bridge-Springskou variantu Dáms-

kého gambitu. 

6. Je5? První chyba. 

6…Sb4 7. a3 Sxc3 8. bxc3 Da5 9. 

Db3 Jxe5 Soupeř se zde rozhodl 

pro správnou kombinaci, díky kte-

ré bude stát lépe, než kdyby rov-

nou dobral pěšcem na e5. 

10.Sxf6 gxf6 11. dxe5 fxe5 12. e3 

Vg8! 

XABCDEFGHY
8r+l+k+r+(
7zpp+-+p+p'
6-+p+p+-+&
5wq-+pzp-+-%
4-+P+-+-+$
3zPQzP-zP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

SOUTĚŽE DRUŽSTEV

PRAŽSKÝM KOSIČEM ŠIMON HABART
Pražský kosič Šimon Habart (19 let) studuje fi nanční 

matematiku na Hongkong University of Science and 

Technology. Letošní školní rok strávil v Praze, když 

byl na výměně na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy, ale na konci května opět odlétá 

do Hongkongu. 

Šimon se narodil v Izraeli, kde v té době pracovali 

jeho rodiče. Matka je matematička a otec biolog 

a lékař. Střední školu navštěvoval v Kalifornii, kam 

se za výzkumem přestěhoval jeho otec. Nyní oba 

jeho rodiče a tři mladší sourozenci opět žijí v Praze.

Po dokončení univerzity by rád pracoval ve fi rmě, 

která se věnuje algorytmickému obchodování na 

burze. Jeho vzorem je Karel Janeček a jeho fi rma RSJ 

na algoritmické obchodování na fi nančních trzích. 

Kromě Janečkovy RSJ by prý přicházely v úvahu 

ještě tři jiné fi rmy – první sídlí v Amsterdamu, druhá 

v New Yorku a třetí Tel Avivu.

Kromě fi nanční matematiky a šachů má rád horské 

kolo, vážnou hudbu a budhistické meditace.
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Aktivně! Věž na volný sloupec, 

omezuje vý voj bílého. 

13. g3 Kazí mu pěšcovou strukturu. 

13…e4 14. Sh3 b6 Potřeboval 

jsem si konečně uvolnit špatného 

střelce a říkal jsem si, kdyby si 

tak teď udělal bílý rošádu. 

15. 0-0?? A je vymalováno. 

15….Sa6! 16. Vd1 Sxc4 17. Db2 

h5! Přecházím do útoku! Líbí se 

mi spontaneita tohoto tahu… 

18. Sg2 0-0-0! 

XABCDEFGHY
8-+ktr-+r+(
7zp-+-+p+-'
6-zpp+p+-+&
5wq-+p+-+p%
4-+l+p+-+$
3zP-zP-zP-zP-#
2-wQ-+-zPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Další nádherný  tah. Zdvoju-

je věže a uklízí krále… přesně 

proto se mi libí černá vý stavba 

Dámského gambitu, která v zá-

sadě umožňuje oboustrannou 

rošádu.

19. f3? f5! 20. Vd4? e5! Soupeř 

mi hraje mi do noty… 

21. Vd2 Dc5 22. Ve1 22. …exf3! 

23. Sxf3

XABCDEFGHY
8-+ktr-+r+(
7zp-+-+-+-'
6-zpp+-+-+&
5+-wqpzpp+p%
4-+l+-+-+$
3zP-zP-zPLzP-#
2-wQ-tR-+-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

23…f4! Nejkrásnější tah sezóny. 

Soupeř mě ale tentokráte pře-

kvapil přesnou odpovědí 

24. Db4! Stejně mu už ale není 

pomoci. 

24. …fxg3 25. Dxc5 gxh2++ 26. 

Kxh2 bxc5 27. Vh1 Vd6 28. e4 

d4 29. cxd4 cxd4 30. Vc2 Sf7 31. 

Vc5 Vf6 32. Sd1 Vg5 33. Sa4 Se8 

34. Vhc1 Vf4 35. Kh3 Sd7+ 0-1

Ještě něco málo z historie Pražské-

ho kosiče. Začalo to v roce 2008, 

kdy mne napadlo trochu „obvese-

lit“ soutěž družstev pro hráče na-

šeho klubu. Jeden z nich byl léta 

znám v Lokomotivě jako „dusič“, 

protože nás často dusil, a tak jsem 

si řekl, že hráč, který všechny po-

ráží neboli kosí, bude kosič. A pro-

tože to bude klubový kosič, vznikl 

Loko-kosič. K tomu jsem ještě kou-

pil přiléhavou sošku, kde jsou vítě-

zové jednotlivých let zaznamenáni. 

Po skončení pražské soutěže druž-

stev (hraje se vždy leden-duben) 

roku 2009 jsem si řekl, že by bylo 

také zajímavé vědět, kdo má nejví-

ce výher v celé Praze, a tak vznikl 

Pražský kosič. Jelikož v archivu da-

tabáze Pražského šachového svazu 

byly uloženy výsledky jednotlivců 

od sezóny 2001, tak jsem postupně 

vypočetl Pražského kosiče i zpětně 

a dal mu ještě přívlastek „3. tisícile-

tí“. Rád bych dodal, že tuto neofi ci-

ální soutěž považuji i nadále jenom 

jako „zábavu navíc“.

Ruční zpracování bylo velmi ná-

ročné, a tak jsem letos zkusil oslo-

vit Davida Šafránka z DDM Praha 

6, který se již dostal do povědomí 

klubů a hráčů, přinejmenším praž-

ských, díky svému projektu počí-

tačově zpracovávaných různých 

statistik počínaje ELO ratingem (viz 

ŠT č. 16/2011). Letos přidal praž-

ským klubům přehled všech hráčů 

během soutěže družstev a nyní také 

stránku Pražského kosiče. Najdete 

ji (včetně podmínek hodnocení) na 

adrese: rosada.cz. David dokonce 

připravuje i strojové zpracování pro 

každé družstvo (i klub) zvlášť, tedy 

něco ve stylu původního Loko-kosi-

če. Takže pro příští léta už bude vše 

hotovo a Pražský kosič bude znám 

vždy hned po skončení soutěže.

Mirek Kamlach

Foto: archiv Š. Habarta

Medailový přehled dosavadních ročníků
ročník Pražský kosič výher 2. kosič Praha výher 3. kosič Praha výher

2001 Rychtecký P. Holdia DP 15 Novák J. Smíchov 13 Holub J. Tesla Karlín 13

2002 Bernášek V. Vikt.Žižkov 12 Rous F. Holdia DP 12 Salač J. Tesla Karlín 12

2003 Hrdina J. DDM Praha 6 16 Chromovský H. Vikt.Žižkov Hadžala D. Tesla Karlín 12

2004 Brndiar P. Vikt.Žižkov 14 Novák J. Praga 14 Cvíčela A. Bohemians 14

2005 Komárek M. Praga 14 Frouz P. Lokomotiva Praha 13 Miskolczi V. FIMA ČSOB 12

2006 Ševčák F. Stavby mostů 14 Kojetský P. Lokomotiva Praha 14 Erneker J. Bohemians 14

2007 Kojetský P. Loko Praha 14 Vaško P. Bohemians 12 Werner R. Holdia DP 12

2008 Bychkov I. Pankrác 14 Holub J. Vršovice 14 Ševčák F. Stavby mostů 14

2009 Ratušny A. Smíchov 15 Macháček O. USK Praha 14 Bernášek V. Vikt. Žižkov 14

2010 Šeleljo D. Praga 19 Kostroun P. Kobylisy 14 Pokorný J. Vršovice 13

2011 Hostička F. Praga 15 Kudrna M. Vyšehrad 13 Křivánek V. DDM Praha 6 12

2012 Habart Š. PORG 15 Charvát J. Oaza 12 Hlavsa P. Vyšehrad 12
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„Nehrajeme tu proto, abychom ba-

vili diváky, ale abychom bojovali 

o titul šachového mistra světa,“ 

odpovídal na tiskové konferenci 

po dvanácté partii Boris Gelfand. 

Novináři dávali oběma hráčům na-

jevo, že bezkrevné remízy do tři-

ceti tahů, z nichž jen pár je mimo 

teorii zahájení a mimo vynucené 

varianty, není to, co šachový svět 

od zápasu očekával. 

„Pro mě to byly zajímavé a bojov-

né partie,“ dodal obhájce titulu 

Viswanathan Anand.

A jak je to ve skutečnosti? Jako 

v tom židovském vtipu. Pravdu má 

Gelfand, Anand i novináři.

Stát se mistrem světa je nejvyšším 

možným vrcholem v kariéře šachis-

ty a od konce devatenáctého století 

do dnešních dnů této šachové nirvá-

ny dosáhlo jen patnáct šachistů. Po-

kud by Gelfand ve středu 30. května 

2012 vyhrál, mohl být šestnáctým. 

Při zápase o mistra světa prostě jdou 

všechny parádičky stranou.

Stejně tak je očividné, že oba vel-

mistři bojovali ze všech sil. Zvláště 

Boris Gelfand působil po posled-

ních dvou partiích, kdy jsem ho 

viděl na živo, totálně vyčerpaně. 

Jako běžec po maratónu.

Zároveň však platí, že asi žádnou 

z těch dvanácti klasických partií 

se nebudou těšit šachoví fanoušci. 

Žádná se nedostane do žádného 

výběru nejkrásnějších partií stole-

tí, desetiletí či roku.

Po dvanácti partiích byl stav 6-6, 

každý z hráčů vyhrál pouze jed-

nou. Podívejme se stručně na prů-

běh poslední třetiny zápasu.

Devátá partie zápasu byla bojovná. 

Anand zvolil Nimcovičovu indic-

kou. Zdálo se, že Gelfand ve střední 

hře získal malou výhodu. Anand se 

rozhodl pro aktivní obranu a ode-

vzdal dámu za věž, jezdce a pěšce. 

BORIS GELFAND (2739) – 
VISWANATHAN ANAND (2799)
Nimcovičova indická [E54]

9. partie, 23. 5. 2012

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 0–0 

5.Sd3 d5 6.Jf3 c5 7.0–0 dxc4 8.Sxc4 

cxd4 9.exd4 b6 10.Sg5 Sb7 11.De2 

Jbd7 12.Vac1 Vc8 13.Sd3 Sxc3 

14.bxc3 Dc7 15.c4 Sxf3 16.Dxf3 

Vfe8 17.Vfd1 h6 18.Sh4 Dd6 19.c5 

bxc5 20.dxc5 Vxc5 21.Sh7+ Kxh7 

22.Vxd6 Vxc1+ 23.Vd1 Vec8 24.h3 

Je5 25.De2 Jg6 26.Sxf6 gxf6 27.Vxc1 

Vxc1+ 28.Kh2 Vc7 29.Db2 Kg7 30.a4 

Je7 31.a5 Jd5 32.a6 Kh7 33.Dd4 f5 

34.f4 Vd7 35.Kg3 Kg6 36.Dh8 Jf6 

37.Db8 h5 38.Kh4 Kh6 39.Db2 Kg6 

40.Dc3 Je4 41.Dc8 Jf6 42.Db8 Ve7 

43.g4 hxg4 44.hxg4 fxg4 45.De5 

Jg8 46.Dg5+ Kh7 47.Dxg4 f6 48.Dg2 

Kh8 49.De4 Kg7 ½:½

V desáté partii byla na programu 

Sicilská, varianta 3.Sb5. Po brzké 

výměně dam zůstala pozice rovná. 

VISWANATHAN ANAND (2799) – 
BORIS GELFAND (2739)
Sicilská [B30]

10. partie, 24. 5. 2012

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 e6 4.Sxc6 

bxc6 5.b3 e5 6.Jxe5 De7 7.Sb2 d6 

8.Jc4 d5 9.Je3 d4 10.Jc4 Dxe4+ 

11.De2 Dxe2+ 12.Kxe2 Se6 13.d3 

Jf6 14.Jbd2 0–0–0 15.Vhe1 Se7 

16.Kf1 Vhe8 17.Sa3 Jd5 18.Je4 Jb4 

19.Ve2 Sxc4 20.bxc4 f5 21.Sxb4 

cxb4 22.Jd2 Sd6 23.Vxe8 Vxe8 

24.Jb3 c5 25.a3 ½:½

V jedenácté partii se hrála Nim-

covičova indická. Boris Gelfand 

se dostal do časového presu, po 

25. tahu, ve kterém se soupeři 

shodli na remíze, měl na hodinách 

pouhých 12 minut! Anand totiž 

v osmém tahu zvolil málo frekven-

tovaný tah a Gelfand nad odpovědí 

strávil 50 minut. Působil v tu chvíli 

evidentně nervózně. Problémy na 

šachovnici ale zdárně vyřešil. 

MISTROVSTVÍ SVĚTA

ANAND KORUNU UDRŽEL
pokr ačování ze strany 1

Začíná jedenáctá partie, která byla pro Borise Gelfanda poslední zápasovou šancí skórovat 
bílými fi gurami.
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BORIS GELFAND (2739) – 
VISWANATHAN ANAND (2799)
Nimcovičova indická [E54]

11. partie, 26. 5. 2012

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 

0–0 5.Sd3 d5 6.Jf3 c5 7.0–0 dxc4 

8.Sxc4 Sd7 9.a3 Sa5 10.De2 Sc6 

11.Vd1 Sxc3 12.bxc3 Jbd7 13.Sd3 

Da5 14.c4 cxd4 15.exd4 Dh5 

16.Sf4 Vac8 17.Je5 Dxe2 18.Sxe2 

Jxe5 19.Sxe5 Vfd8 20.a4 Je4 

21.Vd3 f6 22.Sf4 Se8 23.Vb3 Vxd4 

24.Se3 Vd7 ½:½

Před dvanáctou partií byl Anand 

v podobné situaci jako v roce 2010, 

kdy hrál zápas s Veselinem Topa-

lovem. Za nerozhodného stavu 

tehdy dokázal zvítězit. Nyní měl 

bílé fi gury a všichni s napětím sle-

dovali, zda stejné kouzlo zapůsobí 

znovu. Dvanáctou partii, ve které 

hráči velmi originálně pojali Sicil-

skou, okomentoval Štěpán Žilka.

VISWANATHAN ANAND (2799) – 
BORIS GELFAND (2739)
Sicilská obrana [B30]

12. partie, 28. 5. 2012

komentuje: IM Štěpán Žilka

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zpp+pzppzpp'
6-+n+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy
3.Sb5!? Už ani mistr světa si ne-

dokáže bílými poradit s hlavními 

variantami a odchází do klidných 

vod druhořadého systému. 

3…e6 Podle mě nejlepší tah v pozi-

ci, po kterém chce černý hrát rych-

lé Jge7 a a6. 

4.Sxc6 Poslední příležitost zdvojit 

černému pěšce. Stačí to ale na vý-

hodu? Podle mě by nemělo, černý 

neudělal v zahájení žádnou chybu 

a útok bílého nestojí na pevných 

Boris Gelfand na tiskové konferenci po boku Anastasie Karlovičové, která plnila nejen roli 
moderátorky, ale také fotografky akce

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
KRÁLŮM DÁVEJTE MAT
A ZŮSTAŇTE NALADĚNI NA

praguechess.cz

Blogy velmistrů
a milovníků šachů a života
Nejlepší český šachista David Navara

Velmistr Robert Cvek
Ředitel Dopravních staveb Brno

Vlastimil Chládek
Mezinárodní mistři David Kaňovský

a Štěpán Žilka
Michal Špaček, ekonom

Jan Hofírek, otec a trenér
Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka

Václav Klaus, ředitel gymnázia PORG
Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti
www.praguechess.cz

Jeden z nejuznávanějších šachových 
skladatelů Oleg Pervakov

http://www.praguechess.cz/
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pozičních základech. K čemu je 

dobré udělat dva tahy střelcem 

a pak ho vyměnit za jezdce? 

4…bxc6 Braní směrem do centra je 

zde logičtější než 4…dxc6. 

5.d3 Je7 6.b3 Musím se přiznat, 

že z herního projevu bílého zatím 

nemám moc dobrý pocit. Kdybych 

nevěděl, čí partii komentuji, lítaly 

by už vzduchem otazníky. Na ja-

zyk mi přichází slova jako neambi-

ciózní, opatrné, nudné… 

6…d6 7.e5!? 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zp-+-snpzpp'
6-+pzpp+-+&
5+-zp-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+P+N+-#
2P+P+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy
Aspoň tento tah musím ocenit, 

bílý bojuje proti přirozenému plá-

nu černého zahrát e5 a později f5. 

Vůbec ale nevím, jak se vypořádat 

s hlavní variantou, kterou navrhu-

je Houdini: 7…dxe5 8.Jxe5 Dd4 

9.Jc4 Dxa1 10.Sb2 Dxa2 11.Jc3 Da6 

12.Jd6+ Kd7 13.Jxf7 Vg8.

Má bílý dostatečnou kompenzaci 

za chybějící věž? 

7…Jg6 8.h4!? Šach, kterému jak-

si nerozumím. Snesu hodně, ale 

k tahům, jako je tento, nemám 

moc co napsat. O to větší obdiv 

k Anandovi, pokud toto byla ještě 

jeho domácí příprava a bílé pozici 

věřil. 

8…Jxe5 Zajímavé je i Houdinim 

chvíli navrhované 8…c4 s myšlen-

kou dobírat na e5 jezdce dámou 

se šachem, například 9.dxc4 Jxe5 

10.Jxe5 Da5+. Mně se ale Gelfan-

dova linie líbí víc. 

9.Jxe5 dxe5 10.Jd2

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zp-+-+pzpp'
6-+p+p+-+&
5+-zp-zp-+-%
4-+-+-+-zP$
3+P+P+-+-#
2P+PsN-zPP+"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

10…c4?! Ruka by mi upadla dělat 

takový tah. Vůbec nechápu, co se 

na šachovnici prvních deset tahů 

děje. Čeho se černý bál po 10…Se7, 

11…0-0 a 12…f6? Má pevnou pozi-

ci, pěšce víc, dvojici střelců a silné 

centrum, to po deseti tazích zahá-

jení černými není zas až tak málo. 

Tah v partii je podle mě zbytečná 

ztráta času a vyhozený pěšec. 

11.Jxc4 Sa6 12.Df3 Toto vypadá 

dobře, černý ale využije svou dvo-

jici střelců a iniciativu k přecho-

du do koncovky, kterou nemůže 

prohrát. 

12…Dd5!

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zp-+-+pzpp'
6l+p+p+-+&
5+-+qzp-+-%
4-+N+-+-zP$
3+P+P+Q+-#
2P+P+-zPP+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
13.Dxd5!? K dosti iracionální po-

zici vede 13.Dg3, kdy nevynucená 

hlavní varianta pokračuje 13…Sxc4 

14.bxc4 Sb4+ 15.Sd2 Da5 16.Sxb4 

Dxb4+ 17.Ke2 Dc3 18.Dxg7 Dxc2+ 

19.Kf1 Dxd3+ 20.Kg1 0-0-0 21.Dxf7 

Dxc4 22.Dxa7 Vhg8 s dostatečnou 

protihrou černého a s vyrovna-

nou pozicí, kdy bílý nemá kvůli 

Vstupní brána ke světovému šampionátu se organizátorům povedla

Pohled do zaplněného hracího sálu. Hráči byli od diváků odděleni skleněnou stěnou. 
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aktivitě černých fi gur nic víc než 

věčný šach. 

13…cxd5 14.Jxe5 f6! 15.Jf3 e5! 

Černý musí za každou cenu dostat 

do hry svého bělopolného střelce. 

Začíná obsazením centra a staví 

pěšce na černá pole, střelec míří 

na b7. 

16.0-0 Kf7 17.c4 Bez tohoto tahu 

se bílý asi trvale neobejde, mohlo 

by ho jednou hodně potrápit dob-

ře načasované d4 a Vc8. Otevře-

ní pozice ale svědčí více černým 

střelcům než bílému v čele s jeho 

nehrajícím jezdcem na f3. 

17…Se7 18.Se3 Sb7 Staví střel-

ce na nejlepší diagonálu a navíc 

plánuje další útok na pěšcovou 

formaci bílého – postup krajního 

pěšce. Ten nejen že otevře ještě víc 

pozici pro aktivní fi gury černého, 

ale také eliminuje ze šachovnice 

další pár pěšců a přiblíží vytouže-

nou remízu.

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7zpl+-vlkzpp'
6-+-+-zp-+&
5+-+pzp-+-%
4-+P+-+-zP$
3+P+PvLN+-#
2P+-+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

19.cxd5!? Po tomto tahu je jasné, 

že i Anand je s remízou spoko-

jený a stejně jako černý rychle 

mění pěšce a přibližuje se remí-

ze. Pozice je vyrovnaná, černý 

s pěšcem méně vyhrát nemůže 

a bílý se svými pasivními fi gura-

mi také ne. 

19…Sxd5 20.Vfc1 a5! V otevřené 

pozici bude dvojice střelců čer-

ného k nezastavení. 

21.Sc5 Vhd8 Druhou možností 

byl přechod do jasně remízové 

věžovky po 21…Sxc5 22.Vxc5 

Sxf2 23.gxf3 Vhd8, černý ale 

svého střelce na d5 považuje za 

příliš silnou fi guru a měnit ho 

nechce. 

21.Sxe7 A hráči se dohodli na 

remíze. Zajímavá partie, která 

ukazuje novodobé prvky psycho-

logického boje bílých proti pev-

nosti černého, kterou rok co rok 

ještě více posiluje moderní teorie 

a počítačová analýza. ½:½

Jednoho šampiona jsme však již 

v tuto dobu znali. Robot ChessKA, 

jehož tvůrcem je Konstantin Kos-

tenjuk, porazil v zápase v blesko-

vém šachu robota zvaného KUKA 

3,5:0,5. Hrál rychleji a přesněji… 

V exhibičním klání pak robotí 

šampion porazil Alexandra Griš-

čuka 3:0.

Ve středu 30. května jsme byli 

svědky, poprvé v historii, jak se 

o titulu mistra světa rozhodovalo 

 ä

 ä

 ä

 ä

 ä

 ä

A

Mladá talentovaná šachistka Alina Kašlinská ve společnosti uznávaného trenéra Marka Dvoreckého

http://www.newinchess.com/Shop/ProductDetails.aspx?ProductID=967&utm_campaign=0967_st_The_Enigma_of_Chess_Intuition&utm_medium=sach.tydenik&utm_source=praguechess.cz&utm_content=ad
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v tie-breaku. Na bleskovky ne-

došlo, ale mohlo dojít i na arma-

gedon (bílý má na partii 5 minut 

proti 4 minutám černého a v pří-

padě remízy vítězí černý). Vel-

mistr Anand vyhrál druhou par-

tii v rapid šachu, a přestože jeho 

soupeř měl ve třetí i čtvrté partii 

šance skóre srovnat, už to nezvlá-

dl. Mistr světa prokázal pevnější 

nervy, jeho vyzývatel pravidelně 

trpěl nedostatkem času, který se 

na závěrech všech čtyř rapid par-

tií podepsal. 

VISWANATHAN ANAND (2799) – 
BORIS GELFAND (2739)
Sicilská [B30]

2. partie tie-breaku, 30. 5. 2012

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 e6 4.Sxc6 

bxc6 5.b3 e5 6.Jxe5 De7 7.d4 

d6 8.Jxc6 Dxe4+ 9.De2 Dxe2+ 

10.Kxe2 Sb7 11.Ja5 Sxg2 12.Vg1 

Sh3 13.dxc5 dxc5 14.Jc3 0–0–0 

15.Sf4 Sd6 16.Sxd6 Vxd6 17.Vg5 

Jf6 18.Vxc5+ Kb8 19.Jc4 Ve8+ 

20.Je3 Jg4 21.Jcd5 Jxe3 22.Jxe3 

Sg4+ 23.f3 Sc8 24.Ve1 Vh6 

25.Vh1 Vhe6 26.Vc3 f5 27.Kd2 f4 

28.Jd5 g5 29.Vd3 Ve2+ 30.Kc1 

Vf2 31.h4 Vee2 32.Vc3 Sb7 

33.Vd1 gxh4 34.Jxf4 Ve8 35.Vh1 

Vc8 36.Vxc8+ Sxc8 37.Vxh4 

Sf5 38.Vh5 Sxc2 39.Vb5+ Ka8 

40.Jd5 a6 41.Va5 Kb7 42.Jb4 

Sg6 43.Jxa6 Vxf3 44.Jc5+ Kb6 

45.b4 Vf4 46.a3 Vg4 47.Kd2 

h5 48.Jd7+ Kb7 49.Je5 Vg2+ 

50.Kc3 Se8 51.Jd3 h4 52.Ve5 Sg6 

53.Jf4 Vg3+ 54.Kd4 Sc2 55.Vh5 

Vxa3 56.Vxh4 Vg3 57.Jd5 Vg5 

58.b5 Sf5 59.Vh6 Sg4 60.Vf6 Vf5 

61.Vb6+ Ka7 62.Vg6 Sf3 63.Vg7+ 

Kb8 64.Jc3 Sb7 65.Kc4 Sf3 

66.Kb4 Sd5 67.Ja4 Vf7 68.Vg5 

Sf3 69.Jc5 Kc7 70.Vg6 Kd8 

71.Ka5 Vf5 72.Je6+ Kc8 73.Jd4 

Vf8 74.Jxf3 Vxf3 75.Kb6 Vb3 

76.Vg8+ Kd7 77.Vb8 1–0

„Někteří fotbaloví trenéři tvrdí, 

že penalty se nedají natrénovat, 

jiní si myslí, že dají. Co si vy mys-

líte o tie-breaku v šachách, dají se 

o volném dni blicky natrénovat, 

připravit se na ně?“ ptal se hráčů 

po dvanácté partii nizozemský 

novinář Peter Doggers ze serveru 

Chess Vibes.

„V šachách, Petře, nevím. Ale ve 

fotbale máme jako diváci pro-

blém, že všichni holandští trenéři 

si myslí, že penalty se natrénovat 

dají a snaží se devadesát minut 

i prodloužení ubránit na 0:0, aby 

pak vyhráli právě na penalty,“ 

vrátil šťouchanec Boris Gelfand.

Přes středeční porážku ale může 

být izraelský velmistr se svým 

výkonem v Moskvě spokojený. 

Zápas, který byl vrcholem jeho 

Nejstarší žijící velmistr Jurij Averbach v rozhovoru s holandským šachovým žurnalistou a 
spisovatelem Dirkem Janem ten Geuzendamem

mailto:info@sachinfo.cz
http://www.sachinfo.cz
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kariéry, zvládl velmi dobře, mno-

hem lépe než odhadovali odbor-

níci i sázkové kanceláře.

V březnu příštího roku nás čeká 

osmičlenný kandidátský turnaj, 

jehož vítěz se postaví Anandovi 

znovu. O druhou šanci bude na 

tomto turnaji usilovat rovněž Bo-

ris Gelfand. 

Mistrovství světa bylo nejen 

zápasem dvou silných velmist-

rů, ale také příležitostí k mno-

ha setkáním a propagaci šachů. 

O Moskvě a Treťjakovské gale-

rii najdete více v blozích, které 

jsem z ruské návštěvy psal (viz 

www.praguechess.cz). Pro tento 

článek si vypůjčím ještě pár drbů 

ze zákulisí: 

Vyzývatel Boris Gelfand naštval 

svoje sekundanty, když se odmí-

tl ubytovat v pětihvězdičkovém 

hotelu Kempinski na břehu řeky 

Moskvy a místo toho dal před-

nost tříhvězdičkovému malému 

tichému hotýlku v parku kousek 

od Treťjakovské galerie (asketic-

kému šachovému mnichovi to 

vyhovuje, ale sekundanti toužili 

užít měsíc luxusu). 

Nejkrásnější šachistkou mistrov-

ství byla ve veřejné volbě tajné-

ho samozvaného výboru zvolena 

devatenáctiletá velmistryně Ali-

na Kašlinská. 

Velmistr, bankéř a malíř Maxim Dlugy a jeho dílo

V zákulisí se pohybovalo mnoho osobností ze šachového světa. Na snímku velmistři Robert 
Fontaine a Joel Lautier ve společnosti novináře ze serveru Echecs Gérarda Demuydta.

Karel Opočenský porazil mistra 

světa Alexandra Aljechina a spřá-

telil se s ním. Za šachovnicí se 

setkal s legendami konce deva-

tenáctého století, i s generací, 

která zářila až v sedmdesátých 

letech století dvacátého. Založil 

agenturu šachového zpravodaj-

ství, byl rozhodčím zápasů o mi-

stra světa. Byl prvním českým 

šachovým profesionálem. Mistr 

Karel Opočenský ale také milo-

val viržinka, dobrá francouzská 

vína a ženy. V nové knize o Kar-

lu Opočenském najdete popis 

jeho pestrého života, doplněný 

o mnoho dosud nepublikovaných 

fotografi í, včetně snímků z alba 

jeho dcery Evy. Úvodní vzpomín-

ku mu věnoval velmistr Lubomír 

Kaválek. Tři desítky partií oko-

mentoval velmistr Vlastimil Hort.

Jako Faust Mefi stofelovi upsal se 

Opočenský vlastní krví šachu. 

Šachu – a asi jen šachu – zůstal 

vždy věrný. Stárnul. Čas taktikou 

neošvindluješ, remízu s ním 

nevyjednáš. Ale za šachovnicí 

mohl zůstat mladý. Byl to šachový 

romantik a nenapravitelný 

šachový optimista.

• velmistr Vlastimil Hort •

ZÁJEMCI SI JI MOHOU OBJEDNAT NA ADRESE:

PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM 
CENA KNIHY 333 KČ PLUS POŠTOVNÉ

mailto:pavel.matocha@gmail.com
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Letošní šachová olympiáda se ne-

bude konat v Istanbulu, ale v ja-

kémsi konferenčním centru kilo-

metr od istanbulského letiště. 

Nejstarší žijící velmistr, devade-

sátiletý Jurij Averbach, bude hos-

tem letošních Sněženek a Machrů 

(Czech Coal Chess Match 2012 – 

od 8. prosince). 

Loňského vítěze ruského přebo-

ru a Světového poháru Petera Svi-

dlera nepozvali na letošní Talův 

memoriál a jako důvod ruští ša-

choví funkcionáři uvedli „nutnou 

cirkulaci kádrů“. 

Bývalý nejlepší blicař světa a ban-

kéř z Wall Street, velmistr Maxim 

Dlugy, vystavil na závěr zápasu 

v místnosti pro novináře a ve VIP 

salónku své pestré obrazy.

Světově proslulý šachový trenér 

Mark Dvoreckij se chystá na za-

čátku července opět do České 

republiky a je připraven několik 

dnů věnovat trénovaní českých 

šachistů. 

Novinářské centrum v Treťjakov-

ské galerii bylo plné lidí, které jinde 

na jednom místě nikdy nepotkáte. 

I slavný turnaj ve Wijk aan Zee je 

proti tomu jen druhé louhování 

slabého čaje. Mám-li jmenovat 

návštěvníky press-centra posled-

ních dvou kol: velmistři dnešní 

světové špičky (Vladimir Kram-

nik, Levon Aronjan, Peter Svidler, 

Sergej Karjakin), sekundanti Bo-

rise Gelfanda (Pavel Eljanov, Je-

vgenij Tomaševsky a Alexander 

Huzman), velmistři starší genera-

ce (Albert Kapengut, Ilja Smirin 

a Jevgenij Barejev), šachoví novi-

náři (všichni), delegáti a funkcio-

náři FIDE (zbytečné jmenovat). 

A dále nejstarší žijící velmistr Jurij 

Averbach, jeden z nejlepších ša-

chových skladatelů Oleg Pervakov, 

jeden z nejuznávanějších šacho-

vých trenérů Mark Dvoreckij, au-

toři knihy o Marcelu Duchampo-

vi Bradley Bailey a Francis Nau-

mann, světově proslulí muzikanti 

pianista Nikolaj Luganskij a čelista 

Aleksandr Knjažev, sponzor zápa-

su ruský miliardář Andrej Filatov… 

Pavel Matocha

Díky tomuto muži se zápas v Moskvě odehrál. 
Sponzor mače, ruský miliardář Andrej Filatov.

www.sscr.premiumchess.net

Šachový svaz České republiky vyhlašuje vůbec první Mistro-

vství ČR v online šachu. Hrát se bude o tituly přeborníků 

v časových kontrolách 1, 3 a 5 minut na partii, v absolutní 

kategorii i v nižších kategoriích podle Elo. Zúčastněte se této 

prestižní události z pohodlí vašeho domova, staňte se jedním 

z prvních online přeborníků ČR. Je to soutěž pro všechny, 

díky Elo kategoriím má každý hráč šanci stát se přeborníkem. 

Mistrovství proběhne v Online aréně ŠSČR; všechny partie 

budou kontrolovány jestřábím okem systému ACE-GuardTM 

proti podvádění. Mistrovství vyvrcholí v Pardubicích na 

23. ročníku Mezinárodního festivalu šachu a her třemi finále 

pro každou z časových kontrol. Finalisté budou hosty ŠSČR 

a rozdají si to na připravených počítačích. 

Bližší informace najdete na www.sscr.premiumchess.net

Finále proběhnou tváří v tvář na červencovém 
Mezinárodním festivalu šachu a her Czech Open 2012

Absolutní a v kategoriích podle Elo 
8. června – 26. července 2012

Premiérové Mistrovství 
ČR v online šachu 2012

BUĎTE JEDNÍM
Z PRVNÍCH!



1. ČERVNA 2012 ROČNÍK VI. ČÍSL0 2216

KALENDÁRIUM
1. 6. 2012
Havlíčkův Brod. O pohár tajem-

níka TJ Jiskra. Seriál 12 páteč-

ních turnajů. Švýcarský systém na 

7 kol, tempo 10 minut na partii. 

Václav Paulík

Tel.: 728 982 327

vaclav.paulik@tiscali.cz

1. 6. 1947
Šedesáté páté na-

rozeniny slaví ru-

munský velmistr 

Mihai Suba.

1. 6. – 3. 6. 2012
Ružomberok (Slovensko). O po-

hár primátora města. FIDE open 

a turnaj tělesně postižených a vo-

zíčkářů. Švýcarský systém na 

7 kol, tempo 120 minut na partii. 

Marek Zelnický

Tel.: +421 907 390 407

marek@sachrbk.sk

2. – 3. 6. 2012
Zaječice. MČR družstev starších 

žáků v rapid šachu, turnaj dvojic 

mladších žáků, turnaj v rapid ša-

chu jednotlivců. Švýcarský systém 

na 9 kol, tempo A turnaje 25 minut 

na partii + 10 s/tah. 

Jiří Česenek

Tel.: 602 745 722

j.cesenek@tiscali.cz

2. – 9. 6. 2012
Zemplínská Šírava (Slovensko). 

Zemplínská veža. FIDE open, 

švýcarský systém na 9 kol. Tempo 

90 minut na 30 tahů + 60 minut na 

dohrání. Cenový fond 800 eur. 

Richard Gerbery

Tel: +421 0907 788 9968

gerberyr@yahoo.com 

8. – 10. 6. 2012
Praha. MČR žáků a juniorů zra-

kově postižených. Hra na dvou ša-

chovnicích s hlasitým diktováním 

bez zápisu. Švýcarský systém na 

7 kol, tempo 30 minut na partii. 

Josef Polnar

Tel.: 723 254 089

j.polnar@volny.cz

9. 6. 2012
Praha. Přebor Prahy 2012. Přebor 

v rapid šachu jednotlivců. Švýcar-

ský šach na 7 kol, tempo 15 minut 

na partii + 10 s/tah. 

Pavel Kopta

Tel.: 604 146 385

koptap@seznam.cz

9. 6. 2012
Hustopeče. O pohár starosty měs-

ta dobrého vína. Závěrečný turnaj 

série GP v rapid šachu. Švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 15 minut 

na partii.

Petr Pisk

Tel.: 731 465 344

petr.pisk@centrum.cz

9. – 17. 6. 2012
Ostrava. Porubské jaro. Turnaj se 

zápočtem na LOK ČR. Švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 90 minut 

na 30 tahů a 60 minut do konce. 

Richard Kudla

Tel.: 604 701 182

r.kudla@centrum.cz

10. 6. 2012
Brno. Akademické MČR družstev 

v rapid šachu. Švýcarský systém 

na 9 kol, tempo 15 minut na partii. 

Břetislav Eichler

eichler@schody-dna.cz

15. 6. 2012
Havlíčkův Brod. O pohár tajem-

níka TJ Jiskra. Seriál 12 páteč-

ních turnajů. Švýcarský systém na 

7 kol, tempo 10 minut na partii. 

Václav Paulík

Tel.: 728 982 327

vaclav.paulik@tiscali.cz

16. 6. 2012
Havířov. Otevřený přebor Baníku 

Havířov v rapid šachu. Švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 15 minut 

na partii. 

Jiří Novák

Tel.: 608 835 333

pejinov@seznam.cz

16. – 24. 6. 2012
Teplice. Open Teplice. Švýcarský 

systém na 9 kol, tempo 90 minut 

na 40 tahů a 30 minut do konce 

partie s přídavkem 30 sekund za 

každý provedený tah.

Radek Bayer

Tel.: 602 141 580

radek.bayer@seznam.cz

22. 6. 1837
Před 175 lety se 

narodil Paul Mor-

phy, nejsilnější 

šachista své doby. 

23. 6. – 1. 7. 2012
Praha. Zlatá Praha. FIDE open, 

švýcarský systém na 9 kol, tempo 

2 hodiny na 40 tahů + 30 minut do 

konce. Memoriál Karla Průchy. 

Turnaj se zápočtem na LOK. 

Růžena Přibylová

Tel: 777 071 192

orbis64@login.cz

Šachový týdeník
vydavatel: občanské sdružení Pražská šachová společnost, Sudoměřská 8, Praha 3 • prazska.sachova@gmail.com
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