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„Zatímco Sergej Movsesjan je ještě ve všech partiích ve střední hře, jeho 

soupeři se už dostali do koncovky,“ komentoval David Navara průběh 

simultánky naslepo velmistra Movsesjana proti pěti manažerům a do-

dal: „Teď už by Sergej 

mohl prohrát jedině, kdy-

by mu kromě očí zavázali 

i uši.“ Simultánka nasle-

po proti pěti soupeřům 

byla posledním šacho-

vým bodem programu při 

mimořádném šachovém 

víkendu v sobotu 11. října 

v Bratislavě. 

Pokračování na straně 11

VELMISTŘI OBCHODUJÍ S REALITAMI

Dva známí velmistři omezili svá 

šachová angažmá a vrhli se do ob-

chodu s nemovitostmi –  Ivan So-

kolov v Sarajevu a Jevgenij Barejev 

v Moskvě. Podle serveru Infobiro 

založil bosenský velmistr Sokolov 

společně s islandským šachistou 

Margeirem Peterssonem na konci 

roku 2007 realitní kancelář Sokolov 

Real Estate a je jejím generálním 

ředitelem (www.idoconline.info). 

Ruský velmistr Barejev vlastní fi r-

mu nemá, ale Šachovému týdení-

ku potvrdil, že si v realitním byz-

nysu přivydělává.

PARTIE ZA PADESÁT LET V CHLÁDKU
Pít při šachách se i kvůli adrenalinu 

spojenému s vlastní hrou opravdu 

nedoporučuje. Kombinace šachů 

a alkoholu se stala osudnou devěta-

třicetiletému Michaelu Stewardovi 

z Iowy, který se po večerech se svým 

sousedem Davidem Christianem 

často oddával vražedné kombinaci 

– démonu alkoholu a různým des-

kovým hrám. Poslední hrou, kterou 

vyzkoušeli, byly právě šachy. Jejich 

partie ovšem přerostla v ostrou vý-

měnu názorů a následnou rvačku, 

jejíž následky Michael nepřežil. 

„Ti dva byli neustále spolu a tohle 

je přesně to, co často dělali,“ řekla 

novinářům jejich sousedka. „Hráli 

spolu hry, přitom pili a nakonec se 

vždycky pohádali. Víte, máme tady 

zdi jako z papíru, a tak jsem slyšela 

všechno, co se tam odehrálo.“ Ste-

wardův soupeř byl policií zadržen, 

obviněn z vraždy druhého stupně 

a hrozí mu až padesát let vězení.
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Ivan Sokolov Jevgenij Barejev

JENEWEIN CHESS MATCH 2008

MAT, PANE ŘEDITELI!

Bývalý mistr světa Anatolij Karpov byl hlavní hvězdou 
Jenewein Chess Match 2008.

ZÁPAS O MISTRA SVĚTA
MERÁNSKÁ PŘESTŘELKA

F. Campomanes  
V lobby hotel Hil-

ton čekají čtyři 

muži v černém. 

Před vchodem 

jsou připraveny 

dva velké černé 

luxusní mercede-

sy. Je pár minut 

před třetí odpoledne. Bodyguardi 

mají dopravit oba aktéry zápasu 

o mistra světa do hracího sálu. 

První přichází Viši Anand s man-

želkou Arunou, pozdraví malým 

kývnutím a první limuzína odjíž-

dí. Vladimira Kramnika v hotelu 

nezastihnu, neboť vůz s bývalým 

prezidentem FIDE Florencem 

Campomanesem, s nímž se do tři 

kilometry vzdáleného zápaso-

vého sálu svezu, odjíždí vzápětí 

po indickém velmistrovi.

Začíná pátá partie, Kramnik má 

bílé. Za jednostranně průhled-

nou oponou v divadelním sále 

muzea umění odtahají oba hrá-

či během několika vteřin pat-

náct tahů. Opakuje se meránská 

obrana jako ve třetí partii, za-

tím jediné rezultativní. Kramnik 

přichází s jinou ideou, nicméně 

po úvodním blic-tempu se ně-

kolikrát dlouze zamyslí a časová 

tíseň bílého se začíná vkrádat 

do místnosti.

Je pondělí 17.35, černý přemýšlí 

nad 25. tahem a uzávěrka Šacho-

vého týdeníku udeřila…

Pavel Matocha,

Bonn 

pokračování na str. 3

http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=398678
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Šachy začali hrát čeští a slovenští top-

manažeři již v pátek, kdy jich 27 hrá-

lo v alternativní simultánce proti nej-

lepším velmistrům České republiky 

a Slovenska, Davidu Navarovi a Ser-

geji Movsesjanovi. Velmistři přesvěd-

čivě zvítězili, porazil je pouze ředitel 

cestovní kanceláře Pressburg Róbert 

Kohlmann a zremizovat dokázali ře-

ditel Tesco copiers Jan Helbich, mís-

topředseda představenstva pojišťovny 

Uniqa Radomír Háčik, spolumajitel 

GITUS Slovakia František Jablonic-

ký a majitel obchodů s kožešinami 

K-Cero Roman Cerulík.

V sobotu se pak za velkého zájmu 

médií a přihlížení bývalého mistra 

světa Karpova čtyři desítky čes-

kých a slovenských ředitelů střetly 

v mezistátním šachovém zápase 

Jenewein Chess Match 2008. 

Pro pořádek a pro šachové historiky 

zopakujme zprávu z minulého čís-

la Šachového týdeníku, že v brati-

slavském Art Hotelu William v prv-

ním kole vyhráli přesvědčivým 

skóre 14:6 domácí hráči a že se 

zdálo, že bez problémů obhájí své 

loňské vítězství. Jenže ve druhém 

kole čeští ředitelé, vedení na první 

šachovnici výborně hrajícím vel-

mistrem Davidem Navarou a bur-

cováni Václavem Klausem, zabrali 

a vyhráli ho 12:8. 

Letos tedy slovenský tým, opět ve-

dený na první šachovnici velmis-

trem Sergejem Movsesjanem, vy-

hrál jen díky lepšímu skóre. Cenu 

slovenskému týmu předal dva-

náctý mistr světa šachové historie 

Anatolij Karpov. 

Během slavnostního galavečera pro 

více než dvě stě hostů, mezi nimiž 

byli například i zlatý stolní tenis-

ta z paraolympiády Ján Riapoš či 

kandidátka na úřad slovenského 

prezidenta Iveta Radičová, sehrál 

velmistr Karpov dvě bleskové par-

tie s nejlepším slovenským hráčem 

Sergejem Movsesjanem. Slovenský 

velmistr byl v obou partiích rychlej-

ší a zaslouženě vyhrál, a vrátil tak 

svému soupeři nedávnou porážku 

2:0 z moskevských blicek. Sergej 

Movsesjan si tak i spravil chuť z due-

lu s nejlepším českým hráčem Da-

videm Navarou, kde v rapid parti-

ích vyhrál velmistr Navara 1,5 : 0,5. 

Nejlepší český velmistr aplikoval 

přísnou logiku nejen při šachové 

partii, ale i při setkání s předsedou 

Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže Martinem Pecinou. Šéfa 

antimonopolního úřadu se zeptal, 

jestli by neměly být antimonopol-

ní úřady v republice minimálně 

dva, neboť takhle má ten vedený 

Pecinou evidentní monopol.

Mezistátní česko-slovenský mana-

žerský šachový zápas, který uspo-

řádalo občanské sdružení Pražská 

šachová společnost, bude podle ve-

doucího partnera Jenewein Group 

Martina Krekáče pokračovat pod 

hlavičkou Jenewein minimálně 

do roku 2017.   

Pavel Matocha, Bratislava

JENEWEIN CHESS MATCH 2008

MAT, PANE ŘEDITELI!
pokračování ze strany 1

Slovenský tým s putovní trofejí pro vítěze Jenewein Chess Match 2008. Který tým bude mít v roce 2017 na poháru přilepeno více cedulek se 
jmény hráčů?
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Partneři společnosti Jenewein Group, hlavního sponzora akce, Martin Novotný a Martin 
Krekáč dělají společně s Anatolijem Karpovem úvodní tah na designové šachovnici Jarosla-
vy Smolak. Tato schodišťová šachovnice je nejen krásným interiérovým doplňkem, ale také 
umožňuje hrát šachy a podívat se na pozici z jiné perspektivy, šachovnice je na prodej (cena 
29 000 Kč).

Vstup do Art Hotelu William na černo-bílou závěrečnou party zvýrazňovaly dvě živé šachové 
dámy

Výkonný ředitel Slovenského sdružení piva a sladu Roman Šusták měří síly s předsedou čes-
kého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martinem Pecinou. Vlevo od šéfa antimono-
polního úřadu sedí reportér týdeníku EURO a předseda Pražské šachové společnosti Pavel 
Matocha a po pravé Pecinově ruce hraje náměstek generálního ředitele Unicredit Bank ČR 
Aleš Barabas.

Tým českých manažerů

Aleš Barabas
náměstek generálního ředitele 

a člen představenstva 

Unicredit Bank ČR

Josef Bára
výkonný ředitel a člen 

představenstva 

EuroAgentur Hotels & Travel

Peter Bodnár
ředitel divize investic 

ČEZ 

Petr Budinský
prorektor 

Vysoká škola fi nanční a správní

Roman Frkous
P.R. a marketing 

GE Money Bank

Martin Habina
majitel, Ateliér Habina

Jaromír Hink
ředitel a majitel 

Tiskárna J+H

Vlastimil Chládek
ředitel a spolumajitel 

Dopravní stavby Brno

Libor Kičmer

jednatel 
ČEZ Obnovitelné zdroje

Václav Klaus
ředitel gymnázia PORG

Jan Lamser
vrchní ředitel a člen představenstva 

ČSOB

Pavel Matocha
předseda obč. sdružení 

Pražská šachová společnost

David Navara
velmistr

Jiří Navrátil
člen dozorčí rady 

Ahold ČR

Igor Němec
předseda Úřadu 

pro ochranu osobních údajů

Jiří Pačovský
ředitel útvaru plánování výroby ČEZ

Martin Pecina
předseda Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže

Ivan Souček
generální ředitel a předseda 

představenstva, Česká rafi nérská

Vratislav Svoboda
generální ředitel 

Atlantik Kilcullen Asset Management

Petr Zálešák
jednatel, Topo Plus
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Tým slovenských manažerů

Juraj Ballo
Unicredit Bank SR

Ľuboslav Belko
generální ředitel 

SOAS, a. s.

Roman Cerulík 
generální ředitel a majitel 

K-CERO

Rudolf Diviak
jednatel, Sunsteel

Tomáš Habiňák
jednatel, CORA GEO

Radomír Háčik
místopředseda představenstva 

Uniqa poisťovňa

Ján Helbich
ředitel 

Tesco copiers

Marián Holubčík
redaktor, TASR

Martin Huba
ředitel 

IBS Slovakia

František Jablonický
spolumajitel 

GITUS Slovakia

Róbert Kohlmann
ředitel 

CK Pressburg

Martin Lauko
prokurátor Generální prokuratury SR

Peter Mego
ředitel, RAVEN CZ

Sergej Movsesjan
velmistr

Peter Paško
jednatel, Eset

Igor Prívara 
Infostat SR 

Jozef Ráchela
předseda představenstva 

Elektrosvit Vrakuň

Miroslav Šuba
generální ředitel 

Novácke chemické závody

Roman Šusták
výkonný ředitel 

Slovenské združenie piva a sladu

Martin Toman
partner 

Fipra Slovakia

Dag Ulehla
obchodní ředitel 

Dominanz

Jaroslav Zíšek 
člen představenstva 

NAD – RESS

Karpov se zastavil i v kavárně Roland, kde je socha „Turka“, šachového automatu od brati-
slavského rodáka, famózního vynálezce Kempelena; Karpova doprovázejí ředitel gymnázia 
PORG a syn českého prezidenta Václav Klaus a partneři společnosti Jenewein Group, hlavní-
ho sponzora akce, Martin Novotný a Martin Krekáč.

Šéfkuchař Art Hotelu William Lubomír Herko u čokoládové šachovnice. Vaří excelentně, 
fi gurky ale stavět neumí.

Zlatý slovenský paraolympionik, stolní tenista Ján Riapoš se zdraví s velmistrem Anatolijem 
Karpovem. Za nimi stojí kandidátka na úřad slovenského prezidenta Iveta Radičová.
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VLASTIMIL CHLÁDEK
—RADOMÍR HÁČIK
B12 Caro-Kannova obrana

Bratislava 11. 10. 2008

(25 minut na partii)

Komentuje: Vlastimil Chládek

Před úvodní partií zápasu jsem se 

s kamarádem procházel prosluně-

nými ulicemi Bratislavy a sbíral 

síly a soustředění na zápas. Bě-

hem krátkého toulání se, pití kávy 

a také vnímání přenádherných 

Slovenek jsem dospěl k názoru: 

„Dnes bude míra úspěchu přímo 

úměrná míře rizika, jež jsem scho-

pen podstoupit.“ Tato myšlenka 

mě prostoupila a neviděl jsem ji 

jako příliš složitou, neboť po po-

sledním týdnu ve světě fi nancí si 

myslím, že jsem schopen podstou-

pit už úplně všechno. 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.g4 Sg6? 

5.h4 h6 6.e6 fxe6 7.Sd3 Sf7 8.Jf3 

Jd7 9.g5 hxg5 10.Jxg5 e5 11.Jxf7 

Kxf7 12.Dg4 e4 13.h5 Držel jsem 

se své vize a zajímal mě jen sou-

peřův král. Hrál jsem ale až příliš 

pomalu. Zamyslel jsem se třeba 

na půl minutky, ale z nějakých ne-

pochopitelných důvodů mi na ho-

dinách ubylo minut pět. Soupeř 

hrál sebejistě a rychle. Jaký rozdíl 

proti mně.

13…Jgf6 14.Dg6+ Kg8 15.Se2 

De8 16.Dg5 g6 17.h6 Df7 18.Jc3 

e6 19.Se3 Sb4 20.0–0–0 Sxc3 

21.bxc3 Kh7 22.f3 Vhg8 23.Vdf1 

De7 24.fxe4 Da3+ 25.Kd1 Jxe4 

26.Vf7+ Kh8 Zbývala mi jedna 

minuta. 

27.Df4?? Vgf8 28.Sd3? Vxf7 29.Dxf7 

Df8 30.Dxf8+ Vxf8 31.Sxe4 dxe4  

Bílý překročil čas. 0-1

Takto podobně jsem prohrál i dru-

hou partii a následně jsem odjel 

domů. Cítil jsem trpkost, nerad 

prohrávám, ale prostě soupeř byl 

lepší a i čas je hodnota, prostě je. 

Přesto jsem se trochu zvráceně tě-

šil na noční analýzu partie. Podvě-

domě jsem vnímal, že jsem nehrál 

špatně, že někde možná byl obrat, 

tah, který jsem neviděl, který by 

vše otočil. Při nočním rozjímání 

nebylo těžké ho objevit. 

XABCDEFGHY
8r+-+-+rmk(
7zpp+n+R+-'
6-+p+p+pzP&
5+-+p+-wQ-%
4-+-zPn+-+$
3wq-zP-vL-+-#
2P+P+L+-+"
1+-+K+-+R!
xabcdefghy
(pozice po 26…Kh8)

Po oběti dámy 27.Vxd7! Jxg5 28.Sf4 

bylo krásné a zároveň trochu ma-

sochistické sledovat následné čisté 

a k matu vedoucí varianty. Zároveň 

se mi vybavovaly myšlenky z mlá-

dí: tichý tah, přetížené pole, věž 

na sedmé řadě, matová síť, skladiš-

tě, mlýnek atd. 

Takřka stejné to bylo i s druhou par-

tií, ale na to už opravdu nemám sílu.

Soupeři ředitele Dopravních staveb Brno Vlastimila Chládka (vpravo), místopředsedovi pojiš-
ťovny Uniqa Radomíru Háčikovi, předává dárek člen správní rady Jenewein Group Radomil 
Mako.

1. kolo

SR ČR výsledek
 1. Movsesjan Navara 0,5:0,5

2. Prívara Pačovský 1:0

3. Habiňák Lamser 0:1

4. Háčik Chládek 1:0

5. Huba Němec 1:0

6. Kohlmann Habina 1:0

7. Helbich Zálešák 1:0

8. Paško Barabas 1:0

9. Ráchela Budinský 0:1

10. Šusták Pecina 1:0

11. Diviak Matocha 1:0

12. Ulehla Kičmer 0:1

13. Zíšek Klaus 0,5:0,5

14. Lauko Hink 1:0

15. Holubčík Navrátil 0,5:0,5

16. Ballo Souček 1:0

17. Šuba Bodnár 1:0

18. Cerulík Svoboda 1:0

19. Toman Bára 0,5:0,5

20. Belko Frkous 0:1

14:6

2. kolo

SR ČR výsledek
1. Movsesjan Navara 0:1

2. Prívara Pačovský 0:1

3. Habiňák Lamser 0:1

4. Háčik Chládek 1:0

5. Jablonický Němec 1:0

6. Kohlmann Habina 0:1

7. Helbich Zálešák 1:0

8. Paško Barabas 0,5:0,5

9. Ráchela Budinský 0:1

10. Šusták Pecina 1:0

11. Mego Matocha 0,5:0,5

12. Ulehla Kičmer 0,5:0,5

13. Zíšek Klaus 0:1

14. Lauko Hink 1:0

15. Holubčík Navrátil 0:1

16. Ballo Souček 0,5:0,5

17. Šuba Bodnár 0:1

18. Cerulík Svoboda 1:0

19. Toman Bára 0:1

20. Belko Frkous 0:1

8:12
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LIBOR KIČMER—DAG ULEHLA,
A07 Královská indická v útoku

Bratislava 11. 10. 2008

(25 minut na partii)

Komentuje: Libor Kičmer

1.Jf3 d5 2.g3 Jf6 3.Sg2 e6 4.0-0 

Se7 5.d3 Vzhledem k malé praxi 

jsem nechtěl hrát žádné závazné 

zahájení. 

5…Jbd7 6.Jbd2 c5 7.e4 dxe4 

8.dxe4 e5 9.Ve1 0-0 10.b3 b5?! 

Tento tah je poněkud ukvapený 

a oslabuje pěšcovou strukturu 

na dámském křídle. Lépe bylo 

klidné 10…Dc7. 

11.Sb2?! Nepřesnost, správné bylo 

okamžité 11. a4. 

11…Dc7 12.a4 bxa4? Nyní mohl 

černý využít předchozího zaváhá-

ní bílého a zahrát 11…c4 12.bxc4 

bxa4 13.Vxa4 Jg4 s přibližně rov-

nou hrou. 

13.Vxa4 Je8 14.Jc4± Sf6 

XABCDEFGHY
8r+l+ntrk+(
7zp-wqn+pzpp'
6-+-+-vl-+&
5+-zp-zp-+-%
4R+N+P+-+$
3+P+-+NzP-#
2-vLP+-zPLzP"
1+-+QtR-mK-!
xabcdefghy
15.Da1! Bílý získává pěšce. 

15…Jd6 16.Jfxe5 Jxc4 17.Jxc4 

Sxb2 18.Dxb2 Sb7 19.Vaa1 Bílý 

má pěšce navíc a lepší pozici. Teď 

ještě výhodu v omezeném čase 

zrealizovat. Líbil se mi převod 

jezdce na f5 nebo d5 s hrozbami 

králi, případně si vytvořit volného 

pěšce. Do úvahy přicházelo také 

19.Ja5 nebo Dc3, případně oka-

mžité Je3. 

19…f6 20.Je3 Jb6 21.Jd5 Jxd5 

22.exd5 Vfd8 23.c4 Vd6 24.Ve3 

a6 25.Vae1 Vad8 26.Ve7 V6d7 

27.V7e6 Kf7 Odpor prodlužovalo 

27…Vf8. Oba soupeři však měli 

na zbytek partie jen pár minut. 

28.De2! a5 29.Dh5 1:0 Černý si 

již nenechal ukázat trojtahový 

mat po 29…g6 (29…Kf8 30. Ve8) 

30.Dh7 Kf8 31.Dh8 Kf7 32.Vxf6.

Foto: archiv Jenewein Group

Partie jednatele společnosti ČEZ Obnovitel-
né zdroje Libora Kičmera a ředitele gymná-
zia PORG Václava Klause sledoval i bývalý 
mistr světa Anatolij Karpov.

http://www.sachy.biz



