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ME JEDNOTLIVCŮ

JOBAVŮV BRONZOVÝ ÚSMĚV

SNĚŽENKA EDITORKOU

Arianna Caoiliová

Snoubenka Levona 
Aronjana Arianna 
Caoiliová je úspěš-
nou editorkou. 
Šachistka, která si 
v roce 2010 zahrála 
v Mariánských Láz-
ních proti výběru 

legendárních velmistrů, rozjela v Ar-
ménii vlastní projekt. Jde o noviny 
zdarma, které dostanete na místech 
veřejné dopravy. Podobné koncepty 
se již dříve v Arménii objevily, uká-
zaly se však jako ekonomicky ne- 
udržitelné. Časopis vychází v nákla-
du 20 000 kusů a má se orientovat na 
místní a společenská témata. A na-
jdete v něm i šachy? No samozřejmě! 
Bližší informace: armenianow.com

RIVALOVÉ V PANAMĚ
Kauza Panama Papers zachyti-
la i slavná šachová jména. Tři 

měsíce před svou smrtí se prý stal 
majitelem společnosti Kettering 
Consultants bývalý mistr světa 
Bobby Fischer. Důvod založení 
společnosti je nejasný, spekulo-
vat můžeme o snaze vyhnout se 
placení daní. Jeho sok Anatolij 
Karpov se zase v dokumentech 
objevil jako ředitel společnosti 
Indiforth, která byla založena na 
Kypru. Dlužno dodat, že uvede-
né skutečnosti neznamenají, že 
by bývalí mistři světa činili něco 
nezákonného. 

Velmi těsně, o jeden široký úsměv 
Baadura Jobavy, unikl Davidu Na-
varovi další cenný kov. Přestože ve 
vzájemném souboji Gruzínce po-
razil, na ME jednotlivců bere kvůli 
horšímu pomocnému hodnocení 
čtvrté místo. Nejdůležitější však je, 
že si David svým výkonem zajistil 
účast na Světovém poháru. V čís-
le najdete hned dvě partie, které 
David Navara přímo z Kosova oko-
mentoval. Přehrát si můžete jeho 
výhry proti Armanu Pašikijanovi 
a Baaduru

pokračování na straně 10
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NEKAŠLETE 
NA SUDÍ

Tomasz Delega

Kritickou po-
z o r n o s t  n a 
sebe upoutali 
n a  l e to š n í m 
ME jednotlivců 
nejen organi-
zátoři, ale také 
r o z h o d č í . 

Zvláštní incident se stal během 
čtvrtého kola v partii Rumuna 
IM Bogdana Deace (2501) 
s nám dobře známým Polákem 
GM Dariusem Swierczem 
(2656). Polský rozhodčí To-
masz Delega, hlavní rozhodčí 
turnaje a také prezident Polské 
šachové federace, přerušil par-
tii v době, kdy byl Rumun v sil-
né časové tísni. Požádal jej, ať 
si nasadí na ústa roušku, neboť 
prý je vážně nemocný. Rumun 
poslechl, ale necítil se pohodl-
ně a po chvíli si ji prý instink-
tivně sundal. Rozhodčí jej 
znovu vyzval k nasazení rouš-
ky. Delega pak ještě během 
partie napsal představitelům 
Evropské šachové unie, že je 
podle něj Deac vážně nemocný 
a že se jej rozhodl poslat k ofi-
ciálnímu turnajovému lékaři. 
Deac měl doložit lékařské po-
tvrzení, že v turnaji může po-
kračovat. Deac partii se Swier-
czem prohrál. 

pokračování na straně 2
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Baadur Jobava nakonec „ukradl“ Davidu 
Navarovi bronz.

Bobby Fischer Anatolij Karpov

https://www.armenianow.com/society/70056/armenia_champort_free_newspaper_transport
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ŠACHY S FOTBALISTOU

John Urschel  
Šachové servery 
o b č a s  a m a t é r-
s k ý m  h r á č ů m 
umožní zahrát si 
s profesionálem. 
Ale s profesionál-
ním hráčem ame-
rického fotbalu? 

John Urschel, hráč týmu Baltimore 
Ravens, však na partii proti hrá-
čům serveru Chess.com nebude 
sám. Pomáhat mu bude IM Danny 
Rensch. Partie začne 1. června, 
plánované tempo je jeden tah za 
den. Urschel s Renschem slibují, 
že budou nejen spolupracovat, ale 
také nahrávat a publikovat videa 
se svými šachovými myšlenkami. 
Poslední slovo o tom, který tah 
bude zahrán, má mít Urschel. 

PUTIN JE HROZBOU

Garri Kasparov

Nikoli poprvé to 
říká bývalý mistr 
světa Garri Kaspa-
rov. Ten pro Jeru-
zalém Post označil 
Putina za existenč-
ní hrozbu svobod-
nému světu. „Ane-

xí Krymu shodil Putin figurky ze 
šachovnice. Pak ale nemůžete před-
stírat, že pořád hrajete šachy, což 
Západ činí,“ použil šachovou meta-
foru Kasparov. Zároveň ale vyjádřil 
sympatie k pozici izraelského pre-
miéra Benjamina Netanjahua, který 
se snaží s Putinem spolupracovat 

ohledně Sýrie. „Žádnou reciprocitu 
ale od Ruska nečekejte,“ říká Iz-
raelcům Kasparov, který je v zemi 
v rámci projektu zavádění šachů do 
škol. 

SVAZY ZÍSKALY SPONZORY

Šachový svaz ČR začal spolupra-
covat s firmou Energie na druhou, 
s. r. o. Ta nabízí dodávku plynu 
a elektřiny. Nové zákazníky z řad 
šachistů láká slibem daru šacho-
vých hodin. Firma prý je připra-
vena spolupracovat i s šachovými 
oddíly. Nové sponzory hlásí i Slo-
venský šachový svaz: firmy LEX 
AUDIT, s. r. o., a Energonet Nitra 
mají SŠZ věnovat po 2000 €. Svazo-
vé informace zde (chess.cz) a zde 
(chess.sk)

GRANDO, SKOČ TO!

Julio Granda-Zuniga

Naděje a inspirace 
pro nás všechny, 
kterým už není 
„náct“. Velmistr 
J u l i o  G r a n d a -
-Zuniga,  dobře 
známý z turnajů 
90 let, dosáhl ve 

věku 49 let svůj ratingový vrchol. 
Po výhře na Llucmajor open se 
jeho „live rating“ posunul na 

hodnotu 2699, který je nejvyšší 
v jeho kariéře. Je někdo, kdo by 
mu přeskočení laťky 2700 nepřál? 
Jeho aktuální oficiální rating činí 
2686: ratings.fide.com. 

PLÁT LÍDREM RAPIDU

Vojtěch Plát  
V Ústí nad Labem 
proběhl 21. května 
již sedmý turnaj 
série GP ČR v rapid 
šachu. Po sedmi 
turnajových kolech 
se díky stoprocent-
nímu bodovému 

zisku mohl radovat IM Vojtěch Plát, 
který také vede celkové pořadí série. 
Na druhém místě skončil s 5,5 bodu 
IM Epaminondas Kourousis, třetí byl 
s 5 body IM Josef Juřek. V celkovém 
pořadí série je druhý IM Vojtěch 
Zwardoň a třetí GM Petr Velička. 
Kompletní pořadí: chess-results.com

SOBOTA PRO ZWARDONĚ

Vojtěch Zwardoň

T ř e t í  s o b o t u , 
květnový turnaj 
v rapid šachu hra-
ný v Brně, ovládl 
hlavní favorit IM 
Vojtěch Zwardoň 
se ziskem 8 bodů. 
Na další medailové 

příčky se mezi dvaceti účastníky 
probojovali šachový historik Jan Ka-
lendovský a Slovinec Klemen Pisk, 
kteří uhráli šest bodů. 

PERLIČKA Z ARCHIVU (ŠACHOVÝ TÝDENÍK Č. 21/2007)

V ZÁPASU NADĚJÍ VYHRÁL RADŽABOV

Magnus Carlsen  Tejmur Radžabov

Dvacetiletý Ázerbájdžánec Tej- 
mur Radžabov porazil v Zápa-
su nadějí, hraném na Korsice, 
šestnáctiletého Nora Magnuse 
Carlsena. Dva nejlepší světoví 
junioři se utkali ve dvou partiích 

hraných na deset minut s přídav-
kem tří sekund za každý prove-
dený tah. V první partii zvítězil 
Radžabov a ve druhé mu to mla-
dý Nor okamžitě vrátil. O svém 
vítězství pak Radžabov rozhodl 
v následném tie-breaku. První 
dvě bleskové partie skončily 
smírem, ale v rozhodující partii, 
hrané systémem rychlé smrti, se 
štěstí přiklonilo k černými hrají-
címu Radžabovovi, když se jeho 
soupeř vyhnul pro něho nic ne-
řešící remíze opakováním tahů.

poakračování ze strany 1

Rumunská šachová federace proti 
necitlivému postupu rozhodčího 
vůči svému největšímu talentu 
protestovala, avšak marně. (Celý 
dopis, na který na svém twitteru 
upozornila WGM Kateřina Něm-
cová, najdete zde: sahisti.ro) Deac 
turnaj dokončil (v osmém kole 
remizoval s Viktorem Lázničkou), 
umístil se na 96. místě se ziskem 
šesti bodů a performancí 2517. 

Aleš Kubeczka

http://www.chess.cz/www/aktuality/aktuality-ze-sezony-2015-2016/aktuality-z-domova/novy-partner-sscr-nabizi-sachistum-hodiny-zdarma.html
http://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=0&detail=2056
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=3800024
http://chess-results.com/tnr218766.aspx?lan=5&art=4&wi=821
http://www.sahisti.ro/articolx66.html
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ŠACHY VE FILMU

TAHY NA PLÁTNĚ
O filmech, ve kterých se objevily 
šachové motivy, či dokonce o fil-
mech, kde je hlavním hrdinou 
šachista, píšeme v Šachovém 
týdeníku pravidelně. Zkusme se 
podívat, jaké filmy se milovní-
kům šachu nabízejí. 

O našem nejlepším šachistovi 
Davidu Navarovi vznikl v roce 
2008 dokumentární film s názvem 
Velmistr, který natočila režisérka 
Rozálie Kohoutová. Autorka s tím-
to filmem vyhrála tehdejší student-
ský festival FAMUfest. 

Snímek Královská hra z roku 
1980 má ve filmové databázi skvě-
lé hodnocení. Jde o ztvárnění psy-
chologické novely Stefana Zweiga. 
Advokát vězněný nacisty si potaj-
mu přehrává sbírku mistrovských 
šachových úloh. Po válce se setká 
se slavným šachistou – přítelem 
svého vyšetřovatele. A přijímá 
výzvu ke své první opravdové par-
tii… Českému filmu jistě pomohlo 
hvězdné obsazení, kdy v hlavních 
rolích hrají Rudolf Hrušínský, 
Luděk Muznar, Petr Haničinec či 
Martin Růžek.

A ještě jednou do českých reálií. 
Čtenářům Šachového týdeníku je 
zbytečné představovat Šachový 
vlak. Stejnojmenný dokumentární 
film, který mapuje cesty šachistů 
střední Evropou, bude mít pre-
miéru v Praze 4. června v kině 

Ponrepo. Autorkou je britsko-
-estonská filmařka Maris Flabba. 
Malou ochutnávku v podobě 
traileru můžete zhlédnout zde: 
vimeo.com/166728987. 

Asi nejznámějším šachovým fil-
mem je Lužinova obrana. Snímek 
z roku 2000 vznikl podle slavné 
knihy Vladimira Nabokova. Líčí 
život a lásku podivína, pro kterého 
jsou šachy vším. Především ale 
únikem z reality, se kterou se jen 
obtížně srovnává… 

Jedním z posledních hitů (2014), 
který by šachista neměl minout, 
je novozélanský snímek Černý 
jezdec. Je inspirován příběhem 
Genesise Potiniho, muže, který tr-
pěl závažnou bipolární poruchou. 
Ten až do své smrti bojoval za lep-
ší budoucnost znevýhodněných 
dětí. Velmistr Ian Rogers o filmu 
prohlásil, že jde zřejmě o nejlepší 
film se šachovou tematikou. 

Královská hra v podání Petra Haničince a Luďka Munzara

Premiéra dokumentu o Šachovém vlaku bude 4. června v Ponrepu. Vstupenku v ceně 
100 korun si zájemci stále mohou rezervovat na prazska.sachova@gmail.com.

http://www.csfd.cz/film/262535-velmistr/prehled/
http://www.csfd.cz/film/226926-kralovska-hra/prehled/
https://vimeo.com/166728987?ref=fb-share&1
http://www.csfd.cz/film/21560-luzinova-obrana/prehled/
http://www.csfd.cz/film/387029-cerny-jezdec/prehled/
http://www.csfd.cz/film/387029-cerny-jezdec/prehled/
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A zřejmě nejznámější filmovou 
partii najdeme ve snímku Ingmara 
Bergmana Sedmá pečeť, kdy si 
hlavní hrdina zahraje se smrtí. 

Šachová královna z roku 2009  
přináší příběh pokojské, která jed-
nou uvidí dvojici Američanů, kteří 
hrají na terase šachy. Hra vzbudí 
v hlavní hrdince zvědavost a šachu 
propadne. „Jednou z výzev pro mě 
bylo ztvárnit šach smyslově tak, 
jak ještě v kinech stvárněn nebyl,“ 
říkala francouzská režisérka Caro-
line Bottarová. 

Hvězdné obsazení má film Šacho-
vá partie z roku 1994, jmenuj-
me Pierra Richarda či Catherine 
Deneuveovou. Pastor v podání 
Richarda objeví v mladičkém tulá-
kovi geniální vlohy pro šachy. Po 
čtrnácti letech tréninku se vypraví 
na turnaj, kde je hlavní cenou dce-
ra markýzy z Theux. Rozhodující 
turnajová partie se ale nehraje jen 
na šachovnici…

Klasikou je krátkometrážní ruský 
film Šachová horečka z roku 1925. 
Jde o vtipnou němou komedii, ve 
které jsou šachy opravdu všude. 
Ve filmu jsou vidět i nejlepší hráči 
doby, včetně J. R. Capablancy či 
Richarda Rétiho. 

Francouzsko-švýcarský f i lm 
z roku 1984 Nebezpečná partie je 

inspirován duelem Viktora Korč-
ného s Anatolijem Karpovem. 
Ruský mistr světa i přes prodělaný 
infarkt přijímá výzvu k zápasu od 
ruského velmistra, kterému se po-
dařilo utéct na Západ. 

Jedním z posledních snímků 
je francouzský Šachový turnaj  
z roku 2015. Popisuje turnajovou 
cestu mladého francouzského 
mistra, který má nad soupeři vý-
raznou převahu. Pochybovat ale 
začne ve chvíli, kdy má být jeho 
soupeřem teprve devítiletý ne-
známý zázrak… V tomto filmu si 
zahrál malou roli i velmistři Fabien 
Libiszewski a Maxime Vachier-
-Lagrave. Ten moment šachistu 
pobaví: vidět Vachiera-Lagraveho, 
jak sedí jako jeden z bezejmen-
ných soupeřů v simultánce proti 
mistrovi, který hraje naslepo. 

Život krále pochází z roku 2013 
a pojednává o životě Afroameriča-
nů ve Washingtonu. Mladí kvůli 
násilí a pouličním gangům nemají 
budoucnost. Což mění hlavní hr-
dina v podání Cuby Goodinga jr., 
který vybuduje šachový klub ve 
snaze mladým pomoci ke studiu 
a řádnému životu. 

Specifickou kapitolou jsou filmy 
o Bobby Fischerovi či jím inspi-
rované. Dokument z roku 2011 
Bobby Fischer proti světu před-
stavuje pokus prozkoumat a při-
blížit Fischerovy životní peripetie. 
O dva roky dříve vznikl rovněž 
film Bobby Fischer Live. Nevinné 
tahy z roku 1993 líčí příběh ge- 
niálního chlapce, který byl ozna-
čen za Fischerova nástupce. A kla-
de si otázku, zda maximální úsilí 
a snaha o naplnění talentu stojí za 
oběti, které jsou s cestou na vrchol 
spojené. Aktuálním hitem je film 
z roku 2014 Tah pěšcem, který se 
soustřeďuje na Fischerův zápas 
s Borisem Spasským z roku 1972. 
„Je to hezká pohádka pro neša-
chisty,“ říká o snímku velmistr 
Lubomír Kaválek na Novoborském 
šachovém serveru na okraj kritic-
ké recenze, poukazující na šacho-
vé chyby ve filmu. A jedna perlička 
o filmu, ve kterém Fischer není, 
ale stojí za ním. V 80. letech vznikl 
kanadský dokument The Great 
Chess Movie. IM Camille Coudari, 
jeden z režisérů, se předtím sešel 
s Bobby Fischerem. Bývalý mistr 
světa si vzal za setkání 5000 do-
larů a věnoval filmařům 19 hodin 
svého času. 

Šachový turnaj. Zleva představitel hlavní role Michelangelo Passaniti, dále Aliocha 
Schneider a Thomas Solivéres. Vpravo skutečný šachista – velmistr Fabien Libiszewski.

Černý jezdec, vlevo Cliff Curtis v roli G. Potiniho s jedním ze svých svěřenců

http://www.csfd.cz/film/723-sedma-pecet/prehled/
http://www.csfd.cz/film/254524-sachova-kralovna/prehled/
http://www.csfd.cz/film/22152-sachova-partie/komentare/
http://www.csfd.cz/film/22152-sachova-partie/komentare/
http://www.csfd.cz/film/37431-sachova-horecka/prehled/
http://www.csfd.cz/film/29020-nebezpecna-partie/komentare/
http://www.csfd.cz/film/413625-sachovy-turnaj/prehled/
http://www.csfd.cz/film/345591-life-of-a-king/prehled/
http://www.csfd.cz/film/299674-bobby-fischer-against-the-world/komentare/
http://www.csfd.cz/film/285301-bobby-fischer-live/komentare/
http://www.csfd.cz/film/12592-nevinne-tahy/prehled/
http://www.csfd.cz/film/12592-nevinne-tahy/prehled/
http://www.csfd.cz/film/275336-tah-pescem/prehled/
http://www.nss.cz/tah-pescem,-film-o-robertu-fischerovi
http://www.nss.cz/tah-pescem,-film-o-robertu-fischerovi
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Film se nevyhnul ani počítačo-
vému šachu. Computer Chess 
z roku 2013 je o partě mladých 
talentovaných programátorů, kteří 
se snaží vyvinout silný šachový 
program. 

V epizodních rolích se šachy obje-
vují poměrně často a není možné 
je všechny vypisovat. V pohád-
kách vidíme, jak šachovnice sym-
bolizuje moudrost krále. Za všech-
ny zmiňme Školu princů, kdy 
se mladý princ v podání Matouše 
Rumla učil být dobrým a rozhod-
ným panovníkem i za šachovnicí. 
Došel k poznání, že nelze soupeře 
vždy šetřit, že je třeba také umět 
dát mat. V české animované po-
hádce Na půdě zase šach slouží 
jako zdroj humoru, když do vlaku 
nastupují šachové figurky, které 
vede „šach Kasparov“. 
V komedii Woody Allena z roku 
2009 Užívej si, co to jde se vý-
střední Newyorčan v podání Larry 
Davida oddává svobodomyslnému 
životu, chodí do kaváren a hraje 

šachy. Než potká jednu mladou 
dívku…
Ve čtvrtém letošním čísle Šachové-
ho týdeníku jsme zase psali o in-
dickém snímku Wazir. Zde je ša-
chový motiv v postavě šachového 
mistra, připoutaného na invalidní 
vozík.

Pořád málo? Tak koukněte na 
americko-německý Tah jezdcem 
z roku 1992, Rondo z produkce 
bývalé Jugoslávie (1966), Jezdce 

z jižního Bronxu (USA 2005), 
indický komediální snímek z roku 
1977 Šachisté, francouzská Pra-
vidla hry z roku 1994, thriller 
Odhalení rovněž z roku 1994 či 
nizozemský Ať žije královna! 
z roku 1995. A řadu dalších, zde 
nezmíněných. Pěkné hodiny strá-
vené u plátna či monitoru! 

Aleš Kubeczka
foto: csfd.cz

Tah pěšcem. Ocenit můžeme výběr herců. Liev Schreiber jako Spasskij, Tobey Maguire 
hraje Fischera.

KNIHA PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI 

Karel Opočenský porazil mistra světa Ale`andra Aljechina a spřátelil se 
s ním. Za šachovnicí se setkal s legendami konce devatenáctého století, 
i s generací, která zářila až v sedmdesátých letech století dvacátého. Založil 
agenturu šachového zpravodajství, byl rozhodčím zápasů o mistra světa. 
Byl prvním českým šachovým profesionálem. Mistr Karel Opočenský ale 
také miloval viržinka, dobrá francouzská vína a ženy. V nové knize o Karlu 
Opočenském najdete popis jeho pestrého života, doplněný o mnoho dosud 
nepublikovaných fotografií, včetně snímků z alba jeho dcery Evy. Úvodní 
vzpomínku mu věnoval velmistr Lubomír Kaválek. Tři desítky partií oko-
mentoval velmistr Vlastimil Hort.

Jako Faust Mefistofelovi 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

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL

http://www.csfd.cz/film/332680-computer-chess/prehled/
http://www.csfd.cz/film/288533-skola-princu/prehled/
http://www.csfd.cz/film/230434-na-pude-aneb-kdo-ma-dneska-narozeniny/prehled/
http://www.csfd.cz/film/245363-uzivej-si-co-to-jde/prehled/
http://www.csfd.cz/film/159713-wazir/prehled/
http://www.csfd.cz/film/8063-tah-jezdcem/prehled/
http://www.csfd.cz/film/138072-rondo/komentare/
http://www.csfd.cz/film/241050-jezdci-z-jizniho-bronxu/prehled/
http://www.csfd.cz/film/241050-jezdci-z-jizniho-bronxu/prehled/
hhttp://www.csfd.cz/film/72437-sachiste/prehled/
http://www.csfd.cz/film/19483-pravidla-hry/prehled/
http://www.csfd.cz/film/19483-pravidla-hry/prehled/
http://www.csfd.cz/film/18230-odhaleni/prehled/
http://www.csfd.cz/film/94051-at-zije-kralovna/komentare/
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WILHELM STEINITZ (17. 5. 1836, PRAHA – 12. 8. 1900, NEW YORK)

TEN, KTERÝ ZMĚNIL ŠACHY
pokračování z minulého čísla

Vítězství nad Čigorinem označil 
Steinitz za Pyrrhovo vítězství 
a považoval tento zápas za po-
slední ve své kariéře.

A člověk by se tomuto rozhodnutí 
ani příliš nemohl divit. Brzy po 
návratu z Havany zemřela Stei-
nitzovi žena a dcera a stárnoucí 
šampión se ocitnul sám. Navíc mu 
mezi mladými šachisty dorůstala 
zdatná konkurence. 
V roce 1893 se ve Spojených 
státech objevil Emanuel Lasker 
hnaný jedinou touhou – utkat se 
s úřadujícím světovým šampió-
nem. Lasker ale neměl zcela jistě 
reputaci, která by jej k takovému 
zápasu opravňovala. O tom svědčí 
také to, že když Lasker nejprve vy-
zval k zápasu tehdejšího „prince“ 
Tarrasche, ten jeho výzvu striktně 
odmítl. „Na světě je hned několik 
šachistů, jejichž úspěchy mají větší 
váhu než Laskerovy vítězné zápasy 
s anglickými mistry. Tento mladý 
muž musí nejprve vítězstvím na 
některém z velkých turnajů doká-
zat, že je hoden zápasu s takovým 
šachistou, jakým jsem já!“ 
Steinitz však výzvu mladého mis-
tra k překvapení velké většiny ša-
chistů přijal. Vedla jej k tomu zřej-
mě jeho principiální povaha a také 
jeho finanční situace, v níž byl 
honorář takového zápasu vítanou 
vzpruhou. Lasker byl před zápa-
sem optimistou a na otázku, zde 
si troufá mistra světa porazit, od-
pověděl: „Samozřejmě! Jinak bych 
přece neriskoval pět tisíc dolarů 
a svoji šachovou reputaci. O Stei-
nitzově šachovém umění mám to 
nejvyšší mínění a uvědomuji si, 
že bude těžké od něho titul mistra 
světa získat. I tak ovšem věřím, že 
to dokážu. Chtěl bych zdůraznit, 
že jsem ještě nikdy neukázal svoji 
hru v plném lesku, protože jsem 

zatím ani jednou nemusel vynalo-
žit větší úsilí k tomu, abych pora-
zil mistry, se kterými jsem zatím 
hrál. Jsem přesvědčen, že Steinitz 
je silnější než mí předešlí soupeři, 
a stejně tak jsem přesvědčen, že ho 
porazím.“ 

Slavíme 180 let od narození Wilhelma 
Steinitze, prvního mistra světa v šachu.

Steinitz vrátil tentokrát soupeři 
gentlemanské gesto, když sou-
hlasil s tím, že se nebude hrát 
v Havaně, jak byla předešlá do-
mluva, ale že souboj o šachový 
trůn uvidí diváci ve Spojených stá-
tech a v Kanadě. A souhlasil také 
se sníženým cenovým fondem, 
protože se Laskerovi nepodařilo 
shromáždit původně slíbených 
pět tisíc dolarů. 
Zápas na deset vítězných partií 
se hrál v New Yorku, Philadel-
phii a Montrealu. Rozhodujícím 
okamžikem zápasu byla sedmá 
partie, ve které měl Steinitz při 
vyrovnaném stavu zápasu roz-
hodující výhodu, ale i přesto v ní 
svému soupeři podlehl. Téměř 
šedesátiletý mistr světa následně 
prohrál všechny partie hrané ve 
Philadelphii a zápas pokračoval 

za hrozivého stavu 2:7 v Montrea- 
lu. Po přemístění do Kanady se 
ještě Steinitz pokusil o zvrat, když 
snížil na 4:7, ale na celkový vývoj 
zápasu a jeho výsledek to již vliv 
nemělo. 
Odvetný zápas, na který měl 
poražený šampión podle pode-
psané smlouvy nárok, se odehrál 
v Moskvě v roce 1896 a měl veli-
ce jednoznačný průběh. Lasker 
v něm vedl již 7:0, když se še-
desátiletý Steinitz ještě vzmohl 
k odporu a zvítězil ve dvou po 
sobě jdoucích partiích. To však 
bylo z jeho strany již vše. Velice 
sympaticky však zní jeho komen-
tář psaný v průběhu zápasu pro 
americký deník Sun: „Proč tak ha-
nebně prohrávám? Protože Lasker 
je největší šachista z těch, se který-
mi jsem se dosud utkal. A možná 
je nejlepším šachistou, který se 
kdy narodil. Rád bych to vyjádřil 
ještě důrazněji, ale pak by se moh-
lo zdát, že se pokouším omluvit 
svoji porážku a snížit umění mých 
předešlých soků, když už ze zdra-
votních důvodů nejsem schopný 
soutěžit s těmi nejlepšími šachis-
ty. Sám jsem před lety napsal, 
že šachový mistr nemá právo být 
nemocný stejně tak jako generál 
na bitevním poli. Tato slova jsem 
ochoten potvrdit i nyní.“ 
Po skončení zápasu se Steinitz 
zhroutil a díky několika nervovým 
záchvatům byl převezen do psy-
chiatrického sanatoria, kde prožil 
celý měsíc. Poté se bez prostředků 
a zlomený vrátil zpět do Spoje-
ných států. 
Na jeho podporu se postavil 
jeho přemožitel Lasker, když se 
v někdejší Steinitzově rubrice 
v časopisu Field obrátil na ša-
chisty s prosbou o pomoc „pro 
nešťastného starého člověka“, 
a svůj fond ve prospěch bývalého 
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mistra světa zřídil také Metropo-
litní šachový klub. V jeho výzvě 
se říká: „Život zasvěcený šacho-
vému umění, povýšení prestiže 
šachu na úroveň vědy, třicetiletá 
úctyhodná, slavná a prací a bojem 
naplněná kariéra – to vše je spjaté 
se jménem Wilhelma Steinitze. Na 
celé zeměkouli není šachisty, který 
by mu nebyl zavázán, díky este-
tickým zážitkům nebo získaným 
vědomostem.“ První mistr světa, 
pražský rodák, Wilhelm Steinitz 
zemřel 12. srpna 1900. 

WILHELM STEINITZ 
vs. AUGUSTUS MONGREDIEN
[B01] Skandinávská obrana
Londýn 1862

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Dd8 
Dnes se hraje vše, ale přesto na mě 
tento tah nějak dojem nedělá. Čer-
ný dal bílému celé tempo a doufá, 
že se to v uzavřených pozicích 
typu francouzská či Caro Kann 
ztratí. Hrát se tak bezesporu dá, 
ale bílému by přinejmenším zahá-
jení nemělo činit jakékoli potíže.
4.d4 e6 5.Jf3 Jf6 6.Sd3 Se7 7.0–0 
0–0 8.Se3 b6 9.Je5 Sb7 10.f4 Jbd7 
11.De2 

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zplzpnvlpzpp'

6-zp-+psn-+&

5+-+-sN-+-%

4-+-zP-zP-+$

3+-sNLvL-+-#

2PzPP+Q+PzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

11…Jd5? 
Černý měl asi dát přednost tahu 
11…c5, který na vůdce bílých a jim 
zamýšlený útok proti černému 
králi klade přece jen vyšší nároky.
12.Jxd5 exd5 13.Vf3 
Bíly už hrozí klasickou obětí střel-
ce na poli h7.
13…f5 14.Vh3 g6 15.g4 
Podle Kasparova sporný tah, který 
však slavil v partii úspěch.

15…fxg4? 

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zplzpnvl-+p'

6-zp-+-+p+&

5+-+psN-+-%

4-+-zP-zPp+$

3+-+LvL-+R#

2PzPP+Q+-zP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

16.Vxh7!? 
Steinitz se řídí svými pravidly 
a v situaci, v níž má výhodu, roz-
víjí přímý útok na černého krále. 

Dosavadní evoluci střídá revoluce. 
Jak se ukázalo později, k poklidné 
výhře vedl i tah 16.Dxg4.
16…Jxe5 
Po přijetí oběti věže černý zřej-
mě dlouho nevydrží 16…Kxh7 
17.Dxg4 Jxe5 18.fxe5 De8 19.Dh5+ 
Kg7 20.Dh6+ Kg8 21.Sxg6 Vf7 
22.Kh1!+–.
17.fxe5 Kxh7 18.Dxg4 Vg8? 
Prohrává okamžitě. Ale nepomáhá 
ani 18…De8 19.Dh5+ Kg7 20.Dh6+ 
Kg8 21.Sxg6 Vf7 22.Kh1!, ani 
18…Vf5? 19.Sxf5 gxf5 20.Dxf5+ 
Kg7 21.Kh1! a černý král nemá 
proti přesile bílých figur žádnou 
šanci.
19.Dh5+ Kg7 20.Dh6+ 
Po 20.Dxg6+?? Kh8!–+ vyhraje 
černý!.
20…Kf7 21.Dh7+ Ke6 
Nebo 21…Vg7 22.Sxg6+ Kf8 
23.Dh8+ Vg8 24.Sh6#.
22.Dh3+ Kf7 

XABCDEFGHY

8r+-wq-+r+(

7zplzp-vlk+-'

6-zp-+-+p+&

5+-+pzP-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-+LvL-+Q#

2PzPP+-+-zP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

23.Vf1+ 
Ještě rychleji vedlo k cíli 23.e6+!.
23…Ke8 24.De6 Vg7 25.Sg5 
Nebo 25.Sh6+-.
25…Dd7 
Po 25…Sc8 matí bílý takto 26.Dc6+ 
Sd7 27.Dxg6+ Vxg6 28.Sxg6#.
26.Sxg6+ Vxg6 
Nebo  26…Kd8 27.Vf8+ De8 
28.Vxe8 a zase mat!
27.Dxg6+ Kd8 28.Vf8+ De8 
29.Dxe8#
1–0

Václav Pech

Wilhelm Steinitz zemřel v New Yorku 
12. srpna 1900.

Mladý Steinitz si ve Vídni vydělával na 
živobytí šachovými partiemi.
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GM David Navara (2735), nasaze-
ný jako číslo jedna, zaznamenal 
v turnaji jedinou porážku. Připra-
vil mu ji pozdější turnajový vítěz 
GM Ernesto Inarkijev (2686). Šest 
výher a čtyři remízy znamenaly 
zisk osmi bodů a vynikající perfor-
manci 2796. Ve druhé části turnaje 
David remizoval s oddílovým kole-
gou GM Radoslawem Wojtaszkem 
(2722), GM Kacperem Piorunem 
(2681) a GM Daniilem Dubovem 
(2644). Porazil GM Baadura Jo-
bavu (2661) a GM Armana Pašiki-
jana (2612).  „Se čtvrtým místem 
i s předvedenou hrou jsem spoko-
jen, byť ne bezvýhradně. Sehrál 
jsem mnoho dobrých partií, ale 
od 8. do 10. kola jsem toho mno-
ho nepředvedl. Ty remízy nebyly 
domluvené, v devátém kole jsem 
zvolil objektivně nejlepší pokračo-
vání a v desátém mi chyběla ener-
gie k ambicióznější hře,“ hodnotí 
své vystoupení David Navara. Níže 
si můžete přehrát, jak došlo k Na-
varově výhře v posledním kole. 

DAVID NAVARA (2735)
vs. ARMAN PAŠIKJAN (2612) 
Italská hra [C54]
Gjakova, 23. 5. 2016
komentuje: GM David Navara

K partii posledního kola jsem na-
stupoval s odhodláním zvítězit. 
Nebo to alespoň zkusit.
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Na tuto 
variantu jsme se před turnajem dí-
vali s Viktorem Lázničkou. Při této 
příležitosti bych chtěl poděkovat 
mnoha lidem za podporu, která mi 
pomohla dosáhnout úspěchu.
3…Sc5 4.0–0 d6 5.c3 Jf6 6.d3 a6 
Po 6…0–0 bílý může (a nemusí) 
zahrát 7.Sg5 podle partie M. Muzy-
čuková – Hou Yifan, Lvov.
7.a4 Tak se v poslední době hraje. 
Bílý získává prostor a je připraven 

pružně reagovat na soupeřův 
příští tah.
7…h6 Soupeř nechtěl připustit 
vývin střelce na g5. Zatím vyčkává 
s tahem Sc5–a7, protože bílý by 
mohl zkusit Jb1–a3–c2 s dalším 
Se3 se ziskem tempa. Okolo toho-
to momentu už několik partií na 
sousedních šachovnicích skončilo 
remízou.
8.Ve1 0–0 9.Jbd2 Je7 Inspiroval 
jsem se nedávnou partií Kram-
nik vs. Svidler z přeboru Ruska, 
v níž se stalo 9…Ve8 10.Jf1 Sa7 
11.Se3 Se6 12.Sxe6 Vxe6 13.Sxa7 
Vxa7 14.Jg3 d5 a nyní mohl bílý po 
15.Dc2 Va8 16.b4 dosáhnout mírně 
příjemnější pozice.
10.d4 Kdyby černý stihl převést 
jezdce na g6, snadno by vyrovnal.
10…exd4 Soupeř se nečekaně za-
myslel. Až teď jsem si uvědomil, 
že může přijít 10…Sa7, protože 
11.dxe5 Jg4 12.Vf1 Jxe5 13.Jxe5 
dxe5 vede jen k vyrovnání. Možná 
bych stejně zvolil 11.h3, ale po 
11…Jg6 to není ono.
11.cxd4 Sa7 Počítači se líbí 
11…Sb4, černý dal přednost tlaku 
na bílé centrum.

12.h3 Nechtěl jsem pustit střelce 
na g4.
12…Jc6 Na 12…d5?! by mohlo při-
jít 13.e5 s malou výhodou.
13.d5 Jb4 Po 13…Je5 14.Jxe5 dxe5 
by bílý měl mírnou převahu díky 
lepší pěšcové struktuře. Dále bych 
řešil nerudovskou otázky ohledně 
střelce c1. Kam s ním?
14.Jf1 c6 15.Sd2 Sc5 15…cxd5?! 
16.Sxb4 dxc4 17.Sxd6 se mi za bí-
lého líbilo, uvažoval jsem i o slab-
ším 17.e5.
16.Db3 Po dlouhém přemýšlení 
jsem zavrhl 16.dxc6 kvůli 16…Jxc6 
s dalším Se6. (Po 16…bxc6?! 17.e5 
Jfd5 18.Jg3 černé figury v centru 
visí. Podle počítače je silněj-
ší 17…Je8, což mě ovšem ani 
nenapadlo.) 
16…cxd5 Tady mi soupeř nabídl 
remízu. Okamžitě jsem odmítl. 
Doufal jsem, že bych mohl stát 
mírně lépe. Po 16…a5 bych si 
musel dát pozor na motiv 17…b5 
18.axb5 cxb5 19.Sxb5 Db6. Zamýš-
lená výměna 17.dxc6 bxc6 18.e5 
slibuje bílému mírnou iniciativu.
17.exd5 a5 18.Jg3 Sd7 19.Sc3 Vc8 
20.Ve2 

ME JEDNOTLIVCŮ

JOBAVŮV BRONZOVÝ ÚSMĚV
pokračování ze strany 1

Nejeden ze soupeřů si proti Davidovi připadal takhle maličký...
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XABCDEFGHY

8-+rwq-trk+(

7+p+l+pzp-'

6-+-zp-sn-zp&

5zp-vlP+-+-%

4PsnL+-+-+$

3+QvL-+NsNP#

2-zP-+RzPP+"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

20…Sa7!? Překvapení. Po 20…Ve8 
21.Vxe8+ Sxe8 22.Ve1 Sd7 by čer-
ný neměl mít větší problémy.
21.Sxb4 Zapůsobila na mě ne- 
odolatelná přitažlivost materiálu. 
Varianta 21.Vae1 Sxa4 (21…Ve8!?) 
22.Dxa4 Vxc4 23.Jf5 mi připadala 
nejasná. Počítač po chvíli doplňuje 
23…Vf4 24.Je7+ Kh8 a můj ver-
dikt potvrzuje rychlými změnami 
hodnocení. Je možné, že 25.Dd1!! 
(Komodo) s dalším 26.Dd2 dává 
bílému malou převahu, ale kdo to 
má vidět?
21…axb4 22.Dxb4 Sc5 23.Db3 
Uvažoval jsem také o 23.Dc3, ale 
na žádoucí tah 24.b3 může bílý 
zapomenout kvůli 24…Jxd5!.
23…Da5 Černý má za pěšce dob-
rou kompenzaci díky dvojici střel-
ců a tlaku na a4 a f2.
24.Je4 Po 24.Dd3 Vfe8 25.b3 Vxe2 
mi černé figury připadaly příliš 
aktivní a pěšec f2 slabý. Počítači 
se nicméně 26.Jxe2 Ve8 27.Jed4 

líbí a za černého volí jiné způsoby 
dokazování poziční kompenzace.
24…Jxe4 25.Vxe4 Da7! 

XABCDEFGHY

8-+r+-trk+(

7wqp+l+pzp-'

6-+-zp-+-zp&

5+-vlP+-+-%

4P+L+R+-+$

3+Q+-+N+P#

2-zP-+-zPP+"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

Přiznám se, že tento tah jsem pře-
hlédl. Na výměně jezdců mě lákala 
především skutečnost, že černý 
nemůže beztrestně vyměnit věže: 
25…Vfe8? 26.Vxe8+ Vxe8 27.Dxb7.
26.Ve7 Nebyl jsem si jist, zda bych 
po 26.Ve2 Vfe8 dokázal rozumně 
pokrýt oba slabé pěšce (a4 a f2), 
proto jsem raději vrátil materiál.
26…Sxf2+ 27.Kh2 Chtěl jsem 
střelci odebrat pole g3, z něhož 
by někdy mohl omezovat mého 
krále. A viděl jsem, že v některých 
variantách střelec může mít na f2 
potíže. Ale netušil jsem, že se mi 
ho podaří tak pěkně chytit.
27…Vfd8 28.Sb5 Postup 28.Vf1 
jsem zavrhl kvůli  28…Sxa4 
29.Dd3? Vd7. Počítač ukazuje, že 
ještě silnější je 29…Ve8! s převa-
hou černého. Ještě jsem uvažoval 
o 28.Dd3 s dalším 29.Vf1, ale 

Jedinou porážku připravil Davidu Navarovi Ernesto Inarkijev.
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možnost 28…b5! 29.Sxb5? Sxb5 
mi toto pokračování znechutila.
28…Db6! Tento tah jsem přehlédl, 
dělal jsem si zálusk na pěšce b7. 
Počítač ukazuje, že ani 28…Sf5?! 
29.Sc6 Vb8 není jasné.
29.Dd3! Po 29.Vxd7 Vxd7 30.a5 
Dc7 31.Sxd7 Dxd7 by mohl být 
černý spokojen.
29…Sxb5 30.axb5 
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30…Vc7? Tento tah mě potěšil. 
Varianta 30…Ve8? 31.Df5 mi připa-
dala slibná, viděl jsem i 31…Vxe7? 
(31…Vf8! 32.Vxf7±) 32.Dxc8+ Kh7 
33.Va8 Sd4 34.Df5+ g6 35.Dc8 h5 
36.Dg8+ Kh6 37.Df8+ se ziskem 
věže. Když se ale soupeř chystal 
posunout věž po osmé řadě, uvě-
domil jsem si, že může jít na f8. 
Skutečně, po 30…Vf8! by pozice 
zůstala v rovnováze. Naštěstí po-
tom soupeř naznačil pohyb věže 
na c7 a k mému potěšení po chvíli 
váhání tah provedl.
31.Ve2! Hrozí 32.b4, černý stře-
lec má najednou potíže. Po jeho 

ústupu může bílý jezdec pokuko-
vat po poli f5.
31…Vcc8 Na 32.b4 by mohlo přijít 
32…Ve8!. Po 31…Vdc8 vyhrávalo 
32.Vf1 Sc5 33.Jh4 Sd4 34.Jf5 Se5+ 
35.Vxe5! dxe5 36.d6 Vd7 37.Je7+ 
Vxe7 38.dxe7 Dc7 39.Df5! . Podob-
né možnosti jsem viděl, ale tady 
bych musel najít silný závěrečný 
tah. Na místě černého bych zahrál 
31…Sc5 32.Va4! (Hrozí 33.b4 Sf2 
34.Va2.) 32…Sf2, ovšem počítač 
ukazuje, že to nestačí. Bílý vyhrá-
vá jak po 33.g3 s dalším 34.Kg2, 
tak i po přímočařejším (33.Vae4 
Vf8 34.Dd2 Sc5 35.b4 .) 
32.Dd2! V šachu je důležité sle-
dovat celou šachovnici. Bílý by 
rád zaútočil na krále, proto nebylo 
snadné nalézt tento překvapivý 
ústup. Má původní idea 32.Vf1 Sc5 
33.Jh4! Sd4 34.Jf5 Se5+ 35.Vxe5! 
dxe5 byla také dobrá, po 36.Je7+ 
Kf8 37.Jxc8 Vxc8 38.Dh7 bílý získá 
pár pěšců.
32…Sc5 33.b4 Dxb5 34.bxc5 dxc5 
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Čerstvý mistr Evropy čelí zájmu médií.
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Tady jsem se nadlouho zamyslel. 
Pozice je zjevně vyhraná, ale při 
nevhodném uplatňování převahy 
se bílý může dostat do potíží. Nyní 
musí počítat s 35…Vxd5 i s 35…c4. 
Po výměně d-pěšce v koncovce ani 
ve střední hře nemusí být snadné 
rozbít královské křídlo černého. 
34…Vxc5 35.Jd4+–.
35.Ve7! Po delším přemýšlení 
jsem se rozhodl pro přímý útok, 
v němž se může projevit převaha 
figury.
35…c4 Tento tah mě dlouho 
znepokojoval. Černý mohl zku-
sit 35…Db4!?, po 36.Dxb4 cxb4 
37.Va5 b3 38.Vb5 b2 by se zbavil 
pěšce d5. Podobnou koncovku 
jsem kdysi důkladně analyzoval 
a dospěl jsem k závěru, že obran-
né možnosti černého při jednom 
páru věží a struktuře g3, h4 x f7, 
g6, h5 jsou poměrně velké, zatím-
co při nezablokovaných pěšcích 
by se silnější strana měla při určité 
opatrnosti prosadit. Každopádně 
by to ještě trvalo dlouho.
36.Df4 Možné bylo i 36.d6 c3 
37.Df4 Dc4 38.Df5! s hrozbou 
39.Je5.
36…Dxd5 37.Je5 Pěšec f7 je slabý 
a byla by škoda toho nevyužít. 
Po 37.Va5 g5! (Trvalo mi dlouho, 
než jsem objevil motiv 37…Dd6? 
38.Ve8+!.) 38.Vxd5 (38.Df6? 

Dd6+) 38…gxf4 39.Vxd8+ Vxd8 
40.Vxb7 by bílý vyhrál v koncov-
ce, ale už jsem chtěl více. S odstu-
pem času si nejsem jist, zda jsem 
se rozhodl správně.
37…Vf8 Po 37…Ve8 by rozhodlo 
38.Vd1! (nebo 38.Va5!.) 
38.Jd7 Vce8 Na 38…Vfe8 bych 
odpověděl 39.Va5 b5 40.Vxb5, pro-
tože vidličky na b6 jsem si v této 
variantě nevšiml.
39.Vae1? 
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Tohoto tahu jsem mohl litovat. 
Snáze vyhrávalo 39.Jxf8 Vxe7 
40.Va8 Ve2 a nyní například 
41.Jg6+ Kh7 42.Vh8+ Kxg6 
43.Dg4+ Kf6 44.Dxe2+– .
39…Vxe7? Přiznám se, že mož-
nost 39…Dxd7! 40.Vxd7 Vxe1 
mě vůbec nenapadla. Pro bílého 
nemusí být vůbec snadné rozbít 
pevnost na královském křídle. Za 

přítomnosti tří věží by se to napří-
klad po 41.Vxb7 c3 42.Vc7 snad 
mělo nějak podařit, ale ještě by to 
vyžadovalo trpělivost a přesnost.
40.Vxe7 Vd8 41.Dc7! Kh7 Černá 
věž je chycena, na 41…Va8 by při-
šlo 42.Jb6 .
42.Dxd8 Dd6+ 43.Ve5 a černý se 
vzdal.
1–0

GM Zbyněk Hráček (2598) od-
vedl solidní výkon úrovně 2633, 
což znamená přísun ratingo-
vých bodů. Řečí čísel: uhraných 
6,5 bodu posunulo 62. nasaze-
ného hráče na celkové 50. místo. 
Zbyněk Hráček prohrál pouze 
s oddílovým kolegou GM Niki-
tou Vitjugovem (2721). Zvítězil 
třikrát, vždy nad hráči pod 2500. 
Cenné remízy si ale připsal s GM 
Maximem Matlakovem (2693), 
GM Jurijem Kryvoručkem (2691) 
či GM Gabrielem Sargissjanem 
(2689). 

Pro GM Jiřího Štočka (2534) 
platí podobné hodnocení jako 
pro Zbyňka Hráčka. Uhrál oproti 
ratingu vyšší performanci (2600) 
a získal nějaké ratingové bodíky. 
Cenná je především jeho výhra ze 
4. kola s GM Jevgenijem Postnym 
(2662). Štočka v turnaji položili 
na lopatky pouze dva soupeři, 
GM Robert Hovhannisjan (2632) 
a v posledním kole GM Nils Gran-
delius (2649). 

GM Viktor Láznička (2668) byl 
dvacátým nasazeným hráčem 
a svým výkonem zůstal za vlast-
ním očekáváním. Prohrál dvakrát, 
pouze tři vítězství jsou ale pro 
Viktora jistě málo. Jeho výkon 
činí 2564. „Turnaj přes drobná 
organizační nedopatření (nejisté 
ubytování účastníků před star-
tem turnaje) probíhal v poklidu, 
jako všechna předchozí ME. Je-
diné, na co si mohu ‚stěžovat‘, 
je můj výkon. Zřejmě větší vliv 
na moje rozpoložení, než jsem si 
připouštěl, měla parte z 5. kola 
proti Rumunovi Parligrasovi. Prů-
běh partie byl jako na houpačce, 

David Navara s Radoslawem Wojtaszkem, vedle polského hráče Davidův příští soupeř 
Baadur Jobava
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nejprve jsem stál špatně, poté 
jsem vyrovnal a postupně jsem 
soupeře přehrával, až jsem dostal 
zcela vyhranou pozici na více 
způsobů. Ale zřejmě jsem polevil 
v koncentraci a to ve spojení s ča-
sovým nedostatkem vyústilo ve 
velmi nízkou kvalitu hry v závěru 
a partii jsem tak ještě prohrál. 
Prohra v pátém kole pochopitelně 
neznamená konec turnaje, natož 
když jsem s dávkou štěstí v ná-
sledujícím kole zvítězil. Nicmé-
ně, jako bych ztratil sebedůvěru 
a začal hrát více ledabyle, což 
vyústilo v další zbytečnou poráž-
ku v 7. kole. Po které jsem se již 
nezmátořil,“ hodnotí své turna-
jové vystoupení možná až příliš 
kriticky Viktor Láznička. 

Slovensko mělo zastoupení v po-
době IM Juraje Drusky (2466). 
Ten také odehrál solidní turnaj 
(perfo 2512) a připisuje 8 ratin-
gových bodů. Určitě nezarmoutí 
remízy s GM Andrejem Volokiti-
nem (2642) či GM Kirilem Geor-
gijevem (2640). Druska prohrál 
pouze dvě partie, obě s hráči nad 
2600. 

Mistrem Evropy se stal dvanáctý 
nasazený, ruský velmistr Er-
nesto Inarkijev (2686). Uhrál 
bez prohry 9 bodů z 11 a jeho 
výkon činí 2882. Inarkijev začal 
sérií čtyř výher, po dvou remí-
zách pokračoval dalšími třemi 
výhrami (včetně výhry s Davidem 
Navarou). Poslední dvě kola si 
mohl dovolit odremizovat. Druhé 
místo patří lotyšskému velmistru 
Igoru Kovalenkovi (2644), který 
získal o půl bodu méně než vítěz. 
Jedinou porážku zaznamenal 
právě s Inarkijevem, pomohl mu 
stoprocentní závěr s GM Fressi-
netem (2692) a GM Goganovem 
(2600). Třetí příčka patří Gruzínci 
GM Baaduru Jobavovi (2661). 
Ten prohrál pouze s Davidem Na-
varou, v posledním kole porazil 
GM Radoslawa Wojtaszka (2722). 
„Ernesto Inarkijev hrál prostě nej-
lépe, Igor Kovalenko prokázal bo-
jovnost, silnou hru i pevné nervy. 

Baadur Jobava odehrál celý turnaj 
vepředu, a když se mnou prohrál, 
byl nemocný. Je mi trochu líto 
Radka Wojtaszka, který hrál vel-
mi dobře, ale psychicky nezvládl 
závěrečnou partii,“ říká k celko-
vému pořadí David Navara.

DAVID NAVARA (2735)  
vs. BAADUR JOBAVA (2661) 
Sicilská [B65]
Gjakova, 19. 5. 2016
komentuje: GM David Navara

Baadur je mimořádně nadaný 
a kreativní hráč. V posledních 
letech volí nejrůznější boční va-
rianty, jež se netěší dobré pověsti. 
Tím nutí soupeře hrát vlastní 
hlavou.
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
Jf6 5.Jc3 Jc6 Tuto variantu jsem 
neočekával.
6.Sg5 e6 7.Dd2 Se7 8.0–0–0 0–0 
9.f4 Jxd4 V partii Navara – Popov 
z loňského mistrovství Evropy 
v rapid šachu se stalo 9…h6 
10.Sxf6 Sxf6 11.Jxc6 bxc6 12.Dxd6 
Db6 s výbornou kompenzací za 
pěšce. Tento postup ani závěreč-
ný gól do vlastní branky jsem 

opakovat nechtěl, námětem na 
vylepšení je 10.(S)h4.
10.Dxd4 Sd7 Tady skončily mé  
teoretické znalosti, zatímco sou-
peř byl zjevně dobře připraven.
11.Sxf6 Sxf6 
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12.Dxd6 Po dlouhém přemýšlení 
jsem se rozhodl pro přechod do 
koncovky. Měl jsem neurčitý po-
cit déja vu, podobný motiv jsem 
už někdy viděl. Principiální bylo 
12.e5, ale bez přípravy jsem se 
neodvážil vstoupit do zápletek. 
12…Se7 13.exd6 Sf6 14.De3 (14.
Db4 Sc6 15.Je4 Sxe4 16.Dxe4 Db6 
17.c3 Vac8 s kompenzací) 14…Db6 
(14…Sc6 s kompenzací) 15.Dxb6 
axb6 16.Je4 Vxa2 17.Jxf6+ gxf6 
18.Sc4. Podle knihovny Lifebook 

Bereš remízu, chlape? David Navara v akci během volného dne.

Výsledky českých hráčů
Nasazení Jméno Elo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Body Umístění Perfo Rating

1. Navara David 2735 1 ½ 1 1 1 ½ 1 0 ½ ½ 1 8,0 4. 2796 8,60
20. Láznička Viktor 2668 1 1 ½ ½ 0 1 0 ½ ½ ½ ½ 6,0 83. 2564 -14,50
62. Hráček Zbyněk 2598 1 ½ 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 6,5 50. 2633 6,90
95. Štoček Jiří 2534 1 ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ ½ 0 6,0 75. 2600 9,40
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od Chessbase tady černý vy-
rovná jak po 18…Va5, tak i po 
18…Va4 19.b3 Va2. Znepokojoval 
mě i zvláštní ústup 12…Sh4!? 
Dovolím si uvést ukázkovou va-
riantu ze svého propočtu: 13.g3 
(Po 13.exd6 černý nemusí hrát 
13…Sf6. Nejspíše beztak nemá 
lepší tah, ale tím jsem si nebyl 
jistý. 13.Dxd6?! Sc6 dává černé-
mu skvělou kompenzaci, vývin 
královského křídla může bílého 
stát pěšce g2.) 13…Se7 14.exd6 
Sf6 15.De3 Da5 16.Kb1. S pěšcem 
na g2, tedy po 12…Se7 13.exd6 
Sf6 14.De3 Da5, se mi líbil tah 
15.Je4, ovšem zde pěšec na g3 
podstatně snižuje vyhlídky bílého 
na útok. (Nejsilnější tah 16.a3 
jsem viděl, ale hodnocením po-
zice jsem si nebyl jist.) 16…Vfc8? 
(16…Sc6!) 17.Je4 Sxb2 18.Kxb2 
Db4+ 19.Kc1? (Komodo ukazuje, 
že vyhrává 19.Ka1! Vxc2 20.Db3! 
Dxe4 21.Sd3 Dd4+ 22.Kb1 Vc3 
23.Sxh7+! Kxh7 24.Vxd4 Vxb3+ 
25.axb3.) 19…Vxc2+! 20.Kxc2 
Sa4+ 21.Kd3 Sb5+ 22.Kc2 Sa4+ 
Uvedená varianta slouží spíše 
pro ilustraci, proč se mi nechtělo 
vstupovat do zápletek.
12…Sc6 13.Dxd8 Vfxd8 14.Sb5! 
Po 14.e5?! Se7 bílý bude mít po-
tíže s dokončením vývinu nebo 

s pěšcem g2. Nebo spíše bez něj? 
14.Vxd8+ Vxd8 15.Sd3 slibuje čer-
nému dostatečnou kompenzaci 
jak po 15…Sxc3, tak i po 15…g5!? 
14…Sxc3 15.Sxc6 Sxb2+ 16.Kxb2 
bxc6 17.Vxd8+ Po 17.Kc3 by čer-
ný získal doplňkovou možnost 
17…Vdb8!?, například 18.Vd7 g6 
19.Vhd1 Vb5 s malou výhodou bí-
lého. Výměnou věží nic nekazím, 
bílý se bez ní beztak neobejde.
17…Vxd8 18.Kc3 Kf8 19.Vb1 Ke7 
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Bílý má mírnou výhodu díky 
aktivnější věži a slabosti pěšce 
a7, nicméně černá pozice je plně 
obranyschopná. Všechny pěšcové 
koncovky jsou remízové.
20.e5 Nejsilnější tah 20.a4! jsem 
zavrhl kvůli 20…e5? 21.fxe5 Ke6 
22.Vb7 (Pan Jarovinskij ukázal 
na stránkách chess-news.ru 

podstatné zesílení: 22.a5! Vd7 
23.a6 Kxe5 24.Vb7 Kd6 25.e5+ Ke7 
26.Kc4 Kd8 27.Kc5 Vxb7 28.axb7 
Kc7 29.b8D+ Kxb8 30.Kxc6 Kc8 
31.c4+–) 22…Vd7 23.Vxd7 Kxd7 
s remízou. Baadur druhého dne 
navrhl 20.g4, ovšem tentokrát 
moje idea funguje: 20…e5 21.fxe5 
(Nic na věci nemění ani 21.Vb7+ 
Vd7 22.Vxd7+ Kxd7=. Po 21.f5 Kf6 
22.h4 g5= černý získá protihru 
na královském křídle.) 21…Ke6 
22.Vb7 Vd7 23.Vxd7 Kxd7 24.Kd4 
g5= a bílý neprolomí černou pev-
nost. Dovolím si uvést ukázkovou 
variantu: 25.Kc5 Kc7 26.a4 Kd7 
27.a5 Kc7 28.c3 Kd7 29.c4 Kc7 
30.e6 fxe6 31.Kd4 Kd6 32.c5+ 
Ke7! 33.Ke5 a6=.
20…h5! Černý vylepšuje svou 
pěšcovou strukturu. Nyní prohrá-
valo 20…f6? kvůli 21.Vb7+ Vd7 
22.exf6+ gxf6 23.Vxd7+ Kxd7 
24.g4. Příliš jsem to nepočítal, 
ale koncovka mi připadala vyhra-
ná. Komodo ukazuje následující 
variantu: 24…f5 25.g5 (Klidnější 
25.h3 také stačí.) 25…e5 26.fxe5 
Ke6 27.Kd4 c5+ 28.Ke3 Kxe5 
29.Kf3 f4 30.c4 Kf5 31.h4 Ke5 
32.h5 Kf5 33.g6! hxg6 34.h6! Kf6 
35.Kxf4 g5+ 36.Kg4 Kg6 37.h7 
Kxh7 38.Kxg5 Kg7 39.Kf5 Kf7 
40.Ke5 Ke7 41.Kd5 Kd7 42.Kxc5+– 
a bílý snadno vyhraje postupem 
c-pěšce a vytempováním soupeře.
21.a4 Tady naopak 21.Vb7+?! Vd7 
22.Vxd7+ Kxd7 vede ke snadné 
remíze. Na dámském křídle bílý 
král neprorazí a na královské 
to má daleko, po 23.Kd4 Kc7 
24.Ke4?! Kb6 bych už raději hrál 
černými.
21…Vd5 Po 21…a5 22.Vb7+ Vd7? 
23.Vxd7+ Kxd7 24.Kc4 by bílý 
král díky nevýhodě tahu pronikl 
na šestou řadu.
22.Vb7+ Vd7 23.Vb8 Vd8 24.Vb4 
Vd5 25.g3 Vc5+ Tadeáš Kriebel 
na nss.cz správně upozorňuje, že 
zde černý mohl zahrát 25…f6!, 
protože 26.Vb7+ Vd7 27.Vxd7+ 
Kxd7 28.Kd4 (28.exf6 gxf6 29.Kd4 
Kd6 30.h3 f5=) 28…f5!= vede k re-
míze. Ani pokračování z partie ale 
nic nekazí.

Při příležitosti mistrovství byla vydána i příslušná poštovní známka.



21 • ROČNÍK X. • 27. KVĚTNA 201616

26.Kb3 Správně jsem zavrhl 
26.Kd4 , po 26…Vxc2 27.Vb7+ Ke8 
28.Vxa7 c5+ 29.Kd3 Vxh2 30.Kc4 
Vg2= by černý získal dostatečnou 
protihru.
26…Vd5 V tuto chvíli Baadurovi 
zbývala hodina a 35 minut. Osm 
minut na dvacet šest tahů není 
mnoho.
27.c4 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-+-mkpzp-'

6-+p+p+-+&

5+-+rzP-+p%

4PtRP+-zP-+$

3+K+-+-zP-#

2-+-+-+-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Tady mi do časové kontroly kro-
mě bonifikace zůstalo pouhých 
patnáct minut. 27.Vb7+ Vd7=.
27…Vd2? Na tento tah Baadur 
spotřeboval pouze málo přes dvě 
minuty, čehož následně litoval. 
Nejsilnější bylo 27…Vd3+! 28.Kc2 
Vd7 s udržitelnou pozicí, po 
29.a5 si černý může vybrat mezi 
29…Kd8 (a 29…c5 30.Vb8 Vc7, 
Kd7, Kc6). Po 27…Vd1 28.Kc3 
černý nemá nic lepšího než 
28…Vd7.

28.a5! Tady se černý zamyslel na 
23 minut. Jeho situace již byla 
velmi obtížná. Protihra se vzetím 
na h2 byla příliš pomalá a pasivní 
obrana nestačila kvůli průniku 
bílého krále na c5.
28…Kd8?! Lepší bylo 28…Vd7!?. 
Nejsem si vůbec jist, zda bych 
s ubývajícím časem dokázal najít 
29.Ka4!± (Komodo). Pokud čer-
ný nic nepodnikne, bílý vyhraje 
stejně jako po 28…Vd3+ 29.Ka4. 
(Po 29.a6? Kd8 30.Vb8+ (30.Ka4 
Vc7) 30…Kc7 31.Vg8 g6 32.c5 Vd8 
by černý koncovku udržel.) Po 
29…Kd8 30.Vb8+ Kc7 31.Vf8 Kb7 
32.Kb4+– zvítězí podobně jako 
v partii. V případě pasivní obrany 
28…Vd3+ 29.Ka4! Vd7 30.a6 Kd8 
vyhrává překvapivý postup 31.Vb2! 
(Komodo) 31…Kc7 32.Ka5, černý 
je v nevýhodě tahu a po 32…Kc8 
33.Kb4+– opět rozhodne průnik 
krále na c5. 28…Vxh2 29.Vb7+ 
Kd8 30.Vxf7 (30.Vxa7+–) 30…Vh3 
31.Vxg7 h4 32.Kb4+–. Po 28…Vd1!? 
29.Kc3 Vd7 30.Vb8 Vd8 31.Vb1 
s dalším 32.a6 opět hrozí průnik bí-
lého krále na c5, ale 31…c5 32.Vb5 
a6!? mi mohlo mou úlohu zkompli-
kovat. Po 33.Vxc5? Kd7 by si bílá 
věž už nezahrála.
29.Vb8+ Kc7 Po 29…Ke7 30.a6 by 
černý neměl postačující obranu 
proti 31.Vb7+ Vd7 32.Kb4.
30.Vf8 Vd7 31.Kb4+– Rozdíl v ak-
tivitě figur je propastný.

31…a6 Bez tohoto tahu by se 
černý neobešel, hrozilo 32.Kc5, 
33.a6, 34.Va8 a po 31…Kb7 
32.Kc5+– by se černý brzy ocitl 
v nevýhodě tahu, o možnosti 
33.a6+ ani nemluvě.
32.Kc5 g6 33.Va8 Opakování tahů 
nebylo výrazem neúcty k soupe-
ři. Měl jsem poměrně málo času 
a soupeř velmi mnoho. U hracího 
salu byly pouhé dvě pánské toale-
ty pro dvě stě padesát účastníků, 
proto jsem se chtěl co nejrychleji 
dostat přes časovou kontrolu.
33…Kb7 34.Vf8 Kc7 35.h3 Kb7 
36.g4 hxg4 37.hxg4 Kc7 38.Va8 
Rozhodl jsem se nejprve projít 
přes časovou kontrolu a teprve 
poté uskutečnit vítězný převod 
věže na b6.
38…Kb7 39.Vh8 Kc7 40.Vh1 
Černý stojí tak špatně, že mu ne-
vycházejí ani triky jako 40.Vh7 f5 
41.Vh6!
40…Vd2 41.Vh7! Tento tah je 
nejpřesnější.
41…Vd7 42.g5 a černý se vzdal. 
Po 42…Ve7 bych pronikl věží na 
b6 v maximálně výhodné redakci 
a po 42…Kb7 nejrychleji vyhrává 
průlom 43.f5. Na závěr bych chtěl 
dodat, že Baadur při partii nebyl 
v optimální kondici, byl nemocný. 
(A střízlivý, abyste mě nepochopi-
li špatně.) V závěru turnaje totéž 
potkalo i mnohé další.
1–0

Kompletní výsledky mistrovství: 
chess-results.com

Konečné pořadí ME
Poř. Jméno Elo Body TB2 TB3 Perfo

1. Inarkijev Ernesto 2686 9 73 78 2882

2. Kovalenko Igor 2644 8,5 67 72 2787

3. Jobava Baadur 2661 8 74 78 2791

4. Navara David 2735 8 73 79 2796

5. Vallejo P. Francisco 2700 8 71 77 2777

6. Wojtaszek R. 2722 7,5 76 82 2763

7. Piorun Kacper 2681 7,5 69 75 2708

8. Fressinet Laurent 2692 7,5 69 74 2734

9. Goganov Alexej 2600 7,5 69 71 2734

10. Dubov Daniil 2644 7,5 68 73 2728

Aleš Kubeczka
foto: oficiální stránky mistrovství 

(eicc2016.com)

O síle turnaje svědčí, jak silní hráči se nedokázali probojovat na Světový pohár. Třeba 
Vladimir Oniščuk (2628) a Ruslan Ponomarjov (2715). To Nikita Vitjugov (2721, vlevo) 
uspěl, skončil jedenáctý.

http://www.chess-results.com/tnr206558.aspx?lan=1&art=4&fedb=SVK&fed=GEO&turdet=YES&wi=984&flag=NO


David Navara

MŮJ
ŠACHOVÝ

SVĚT

Múzy jsou vždycky lepší než můry. Zvlášť noční. 
Ty druhé navštěvují kdekoho, ty první jen ty 
vyvolené. Pro šachového velmistra jsou múzy 
životně důležité. Tedy pokud má šachem bavit 
sebe i diváky a destilovat krásu do šedesáti čtyř 

polí. A velmistr David Navara musí mít aspoň dvě – 
hraje geniální šachy a skládá vtipné básně. Obojí 
najdete v této knize o životě a partiích nejlepšího 

českého šachisty. 

Velmistr David Navara (30) je nejlepším 
šachistou České republiky a čtrnáctým 
nejlepším šachistou světa. Vystudoval 

logiku na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy, skládá básně a zajímá se 

o sociologii. Stále studuje nové a nové cizí 
jazyky, aktuálně čínštinu a vietnamštinu.

Kniha Můj šachový svět kombinuje 
jeho autobiografii, postřehy z turnajů 

a komentované partie. Chcete-li poznat 
svět šachových velmistrů, ponořte se 

do Navarova vyprávění. Chcete-li se naučit 
lépe šachy, přehrávejte si jeho partie 

a studujte k tomu velmistrovy komentáře. 

S touto knihou pochopíte, jak přemýšlí 
velmistr. 

zájemci si ji mohou 
objednat na adrese:

prazska.sachova@gmail.com
cena knihy 390 Kč plus poštovné
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26. 5. – 8. 6. 2016
Mamaia (Rumunsko). 17. Mis-
trovství Evropy žen. Turnaj se 
hraje na 11 kol tempem 90 min. na 
40 tahů plus 30 min. do konce hry 
s přídavkem 30 s/tah.
ecuwomen2016.ro

28.–29. 5 2016
Seč. 54. Šachové Zaječice. MČR 
družstev starších žáků v rapid 
šachu, turnaj dvojic nejmladšího 
žactva, turnaj v rapidu jednotlivců.
Jaroslav Hájek
sachy.zajecice@seznam.cz
zajecice.chesspce.cz

28. 5. 2016
Praha 5 – Smíchov. Smíchov-
ský soudek. 32. ročník. Turnaj 
v bleskovém šachu čtyřčlenných 
družstev.
Jan Veselský 
jave9@seznam.cz

28. 5. 2016
Veselí nad Lužnicí. Memoriál 
P. Karla Traxlera. Švýcarský sys-
tém na 7 kol tempem 2 × 25 minut 
na partii.
Ladislav Sýkora
Tel.: 724 040 059
l.sykora@volny.cz
veselskysach.iplace.cz

31. 5. 1986
Třicáté narozeniny 
oslaví extraligo-
vý hráč Rapidu 
Pardubice  Jan 
Bernášek. 

3.–8. 6. 2016
Praha. ČEZ CHESS TROPHY. Zá-
pas Davida Navary s Richardem 
Rapportem (5.–8. 6. vždy od 16.00), 

simultánka GM Richarda Rapporta 
proti 30 soupeřům (3. 6. od 15.00), 
živé šachy na Střeleckém ostrově 
(4. 6. od 15.00), premiéra doku-
mentárního filmu britsko-estonské 
režisérky Maris Flabba o Šachovém 
vlaku (kino Ponrepo – Praha 1, Bar-
tolomějská 291/11, 4. 6. od 19.00), 
simultánka naslepo GM Timura Ga-
rejeva proti 15 soupeřům (5. 6. od 
10.00), přednášky GM Horta, GM 
Cveka a IM Dvoreckého (hodinu 
před zahájením zápasu)
Pražská šachová společnost.
prazska.sachova@gmail.com
www.praguechess.cz

4.–14. 6. 2016
Jerevan (Arménie). 16. ME seniorů. 
Hraje se ve dvou věkových kategori-
ích 50+ a 65+, cenový fond 10 000 €
info@chessfed.am
Tel.: (+374) 10 57 07 58
Tel.: (+374) 93 48 19 77
www.europechess.org

4. 6. 2016
Praha. Smíchovská klání mládeže. 
Pro hráče narozené po roce 1996. 
Jan Veselský
jave9@seznam.cz

4. 6. 2016
Bruntál. Bruntálský šachový festi-
val. Rapid šach, švýcarský systém 
na 9 kol, tempo 15 minut na partii. 
Břetislav Mucha
sach.klub.bruntal@seznam.cz

4. 6. 2016
Praha. Open Kobylisy. Rapid šach, 
švýcarský systém na 9 kol, tempo 
15 minut + 5 s/tah. 
Pavel Kopta
koptap@seznam.cz

5.–12. 6. 2016
Ružomberok (Slovensko). ME 
amatérů.

Marek Zelnický 
Tel.: +421 907 390 407
marek@sachrbk.sk

5. 6. 2016
Brno. Bleskový den Mirka Jurky. 
Švýcarský systém na 15 kol, tempo 
5 minut na partii, nebo 3 minuty 
+2 s/tah. 
Neklan Vyskočil
neklanv@seznam.cz 

10.–12. 6. 2016
Hradec Králové. MČR družstev 
mladších žáků. 9 kol v tempu 
2 × 25 minut + 10 sekund na tah.
Svatava Ptáčková
Tel.: 731 782 233
sspmlipkyhk@seznam.cz
sspmlipkyhk.wgz.cz

11. 6. 2016
Modřišice-Podháj. O rohozecký 
soudek. Rapid šach, švýcarský 
systém na 9 kol, tempo 15 minut 
na partii. 
Zdeněk Maršálek
zdenek.marsalek@quick.cz

11. 6. 2016
Praha. Memoriál Břetislava Mod-
ra. Turnaj jednotlivců v rapid ša-
chu. 7 kol, 2 × 15 minut + 2 s/tah, 
bez zápočtu na Elo. Během turnaje 
grilování na terase hotelu. 
Petr Zvára
petrzvara@hotmail.com
www.sachybohemians.cz

11. 6. 2016
Mosty u Jablunkova. Mostecká 
věž, 15. ročník. Turnaj je sou-
částí GRAND PRIX ČR v rapid 
šachu. Hraje se na 9 kol v tempu 
2 × 13 minut + 2 s/tah. Finanční 
cenový fond 27 000 Kč.
Pavel Kantor, Tel.: 724 227 238
pavel.kantor@seznam.cz
www.sachymosty.webnode.cz

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

šéfredaktor: Pavel Matocha (tel: 603 861 533, pavel.matocha@gmail.com)
editor: Aleš Kubeczka (ales.kubeczka@gmail.com) • jazykový korektor: Jan Mácha

sazba a grafická úprava: Jan Reich (mail@janreich.com)

KALENDÁRIUM

http://ecuwomen2016.ro/
http://veselskysach.iplace.cz/
mailto:prazska.sachova@gmail.com
http://www.praguechess.cz
mailto:sach.klub.bruntal@seznam.cz
mailto:sspmlipkyhk@seznam.cz
http://sspmlipkyhk.wgz.cz/
http://www.sachybohemians.cz
mailto:pavel.kantor@seznam.cz

