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SOUPEŘ KASPAROVA PROVĚŘÍ
NOVOBORSKÉHO LÁZNIČKU
Druhý ročník Novoborské
šachové Corridy odstartuje
ohňová show. 1. srpna před
restaurantem Ajeto vzplane
šachovnice a do „Lázničkovy
skleněné arény“ vstoupí lotyšský velmistr Alexej Širov.
Koncem devadesátých let patřil do absolutní světové špičky
a v roce 1998 si vybojoval právo vyzvat Garriho Kasparova
na zápas o titul mistra světa.
Zápas se Širovem, jehož herní styl se vyznačuje útočným pojetím, vyhledáváním komplikací a obětí, bude pro hráče extraligového týmu Nového Boru velkou výzvou. „Útočný hráč
s dobře propracovaným repertoárem. Když vidí sebemenší
možnost zaútočit, tak neváhá,“ uvádí na adresu svého soupeře
Viktor Láznička a skládá poklonu: „Lze se pouze dohadovat,
zda žil někdy lepší dynamický útočník s přímým tahem na
bránu než Alexej ve svých nejlepších letech.“

PROGRAM:
Ajeto restaurant, Nový Bor
1. srpna • 18.00 – slavnostní zahájení
2. srpna • 16.00 – partie č. 1
3. srpna • 16.00 – partie č. 2
4. srpna • 9.30 – Fejfarův memoriál – bleskový turnaj
• 16.00 – partie č. 3
5. srpna • 13.00 – simultánka Alexeje Širova
6. srpna • 16.00 – partie č. 4
7. srpna • 16.00 – partie č. 5
8. srpna • 16.00 – partie č. 6
• 20.00 – slavnostní zakončení
vstup volný
(Partie budou pro diváky komentovat velmistři novoborského
extraligového týmu)

Vzájemná bilance Viktora Lázničky a Alexeje Širova není
zatím příliš bohatá, ve vážné partii se utkali dvakrát. Poprvé
v Pamploně v roce 2006, kde slavil úspěch zkušenější, o rok
později na turnaji v Karlových Varech se českému reprezentantovi podařilo výhrou srovnat skóre.

Ajeto restaurant, Nový Bor

PO NADALOVI ŠIROV NEBO LÁZNIČKA?
Modrý Asteroid
již stihl okouzlit
tenisový svět. Za
účasti šesti hráčů
první světové desítky proběhla v loňském roce v Abú Dhabí tenisová exhibice, kde se z vítězství a skleněné trofeje,

věnované českou firmou Lasvit, radova- které představují drobné planetky –
la současná světová dvojka Rafael Nadal. asteroidy, fragmenty vesmírné hmoty,
vzniká živelným tvarováním horké
Amber verze Asteroidu známé desig- skleněné hmoty bez použití sklářské
nérky Jitky Kamencové-Skuhravé po- formy,“ popisuje autorka. „Rozvířená
těší díky firmě Lasvit i vítěze srpnové plastická struktura odkazuje na neuNovoborské šachové Corridy. „Soubor stálý koloběh dynamických proměn
strukturálních mís, hutních objektů, vesmíru v čase a prostoru.“
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ŠACHOVNICE
V PLAMENECH
Alexej Širov je
považován za
jednoho z nejor iginálnějších šachistů,
za nástupce
geniálního
mistra světa
Michaila Tala.
Přízeň českých fanoušků si získal
nejen pro svůj atraktivní styl hry,
ale i napsáním knihy Šachovnice
v plamenech, která se dočkala
i českého překladu. Výběr nejlepších partií lotyšského velmistra
Alexeje Širova z posledních let
jeho vrcholné kariéry obsahuje 55
partií s jeho vlastními komentáři.
„Není snadné definovat, co vlastně šachy jsou a do jaké kategorie
lidské činnosti patří. Coby duševní sport spojují v sobě elementy umění a vědy. Označení věda
může být příliš obecným popisem, rád bych je proto zúžil konstatováním, že pro mě jsou šachy
především logickým a někdy dokonce matematickým cvičením,“
zamýšlí se Alexej Širov v kapitole
nazvané „Tvůrčí šach“.

ALEXEJ ŠIROV

VIKTOR LÁZNIČKA

(4. července 1972)

(9. ledna 1988)

V roce 1988 se stal světovým šampionem do 16 let, vicemistrem světa do
20 let v roce 1990, kdy rovněž získal
titul velmistra. Je vítězem četných mezinárodních turnajů, jmenujme Biel
1991, Madrid 1997 společně s Vaselin
Topalovem, Ter Apel 1997, Monte Carlo
1998, Merida 2000, M-Tel Masters 2009.
Širovův herní styl se vyznačuje útočným pojetím, vyhledáváním komplikací a obětí, díky čemuž bývá srovnáván
s exmistrem světa Talem. Vždy se však
pokoušel o to, nebýt pouhým taktikem,
ale pracovat i na poziční hře.
V roce 1998 se Alexej Širov probojoval na žebříčku FIDE na čtvrtou pozici,
na základě čehož byl pozván na zápas
s Vladimírem Kramnikem o právo vyzvat mistra světa Garriho Kasparova.
Širov zápas vyhrál 5,5:3,5. Plány na zápas
s Kasparovem ale padly kvůli nedostatečnému finančnímu krytí ze strany sponzorů. Když pak následně Kasparov hrál zápas v roce 2000 s Kramnikem, Širov trval
na tom, že jejich zápas je neplatný.

První úspěchy zaznamenal na turnajích
v Olomouci roku 2002 a Mariánských
Lázních roku 2003. Na evropském šampionátu juniorů roku 2005 získal bronzovou
medaili v kategorii do 18 let. Velmistrem
se Viktor Láznička stal v roce 2006, kdy
již po 9 kolech z 11 na Mistrovství ČR splnit třetí normu GM. Následovala účast
na Mistrovství Evropy jednotlivců 2007
v Drážďanech, kde se ziskem 7,5 obsadil
14. místo. O rok později na Mistrovství
Evropy jednotlivců v Plovdivu mu patří dokonce 12. Místo. Na podzimním
čtvrtém Mistrovství zemí Evropské unie
v Liverpoolu ziskem 7,5 bodu z deseti dělil
druhé místo. Velký úspěch přichází v červenci 2010, kdy vítězí v otevřeném turnaji
World Open v pennsylvánském Valey Forge.
Český reprezentant se vyznačuje výborným hodnocením pozice a strategickým
čichem. Tyto vlastnosti jsou umocněny
kvalitní taktikou a propočtem. K dalším
ideálním vlastnostem patří jeho vyrovnanost a rozvaha při partii, rovněž netrpí
nervozitou a strachem před autoritami.

V SEDMNÁCTI LETECH DO MISTROVSKÉHO TÝMU
Premiéru v nejvyšší soutěži družstev extralize si Tadeáš Kriebel odbyl v sezoně
2010/2011 v dresu BŠŠ Frýdku-Místku, kde
působil i v uplynulém ročníku. Aktuálně
druhý hráč českého juniorského žebříčku
se stane od nadcházející sezony součástí
mistrovského extraligového týmu Nového
Boru. „Chtěli jsme oslovit mladého, pracovitého a perspektivního hráče, což se nám
podařilo,“ referoval kapitán novoborských
Petr Boleslav a dodal: „Věřím, že se zázemím a atmosférou v našem týmu bude
Tadeáš spokojen a přispěje to k jeho dalšímu šachovému růstu.“ Během finálového
trojkola letošního extraligového ročníku
došlo k prvním rozhovorům. „Trochu jako
by mi někdo blikl před očima žárovkou,
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nepatrné zrychlení tepu a rozšíření zornic,“
popsal hráč první pocity po nabídce angažmá. „Byl jsem nadšený a měl velkou radost,
Novoborský neklepe na dveře každý den.“
Tadeáš Kriebel se narodil 8. 11. 1995
v Bohuslavicích a první šachové krůčky podnikl v šachovém klubu Dolního
Benešova. Svou první účast na mistrovství Moravy 2007 ozdobil stříbrem v kategorii H12, o rok později již vítězí mezi
chlapci do 14 let. Ještě ve stejné kategorii přichází v roce 2009 na celorepublikovém poli bronzová medaile a velký
úspěch na mezinárodním poli v podobě
zlata z mistrovství Evropské unie.
Přechod o stupeň výše (H16) zvládl Tadeáš
skvěle a přichází první zlatá medaile

z mistrovství České
republiky
2010.
Loňský rok byl pro
českého
juniora
velmi úspěšný. Na
jaře obhájil zlato
z mistrovství České
republiky, v říjnu splnil třetí normu a tím
mu byl podmíněně udělen titul mezinárodního mistra. Na listopadovém mistrovství
světa v brazilském Caldas Novas se umístil
na 21. místě. Ve vítězném tažení pokračuje
Tadeáš Kriebel i letos, když v juniorské královské kategorii (H18 a H20) v rámci březnového šampionátu České republiky získal
mistrovský titul. Jeho osobním trenérem je
od roku 2007 GM Vladimír Talla.
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MISTROVSKÁ SÉRIE NOVÉHO BORU
2008
extraligový titul

Po stříbru v premiérové sezoně
2007 přichází první, vytoužený
titul.

2010

extraligový titul
Po stříbru v roce 2009 opět na
vrcholu.

2011

extraligový titul
Obhájit je těžké.

2011

bronz Evropský klubový
pohár, Rogaška Slatina
Odskočili jsme si do Evropy,
kde bronz má cenu zlata.

2012

extraligový titul
Zápis do historie: zlatý
hattrick.

2007 / 2008: GM Zbyněk
Hráček, GM Ján Markoš, GM
Jiří Štoček, GM Robert Cvek,
GM Marek Vokáč, GM Petr
Hába, GM Radek Kalod, GM
Pavel Šimáček, GM Tomáš
Kulhánek, IM Lukáš Klíma, FM
Jan Vrána

2009 / 2010: GM Nikita
Vitiugov, GM Viktor Láznička,
GM Zbyněk Hráček, GM
Mateusz Bartel, GM Jiří Štoček,
GM Ján Markoš, GM Petr Hába,
GM Radek Kalod, GM Robert
Cvek, GM Marek Vokáč, IM
Lukáš Klíma, FM Jan Vrána

2010 / 2011: GM Nikita
Vitiugov, GM Radoslaw
Wojtaszek, GM Viktor Láznička,
GM Zbyněk Hráček, GM
Mateusz Bartel, GM Jiří Štoček,
GM Ján Markoš, GM Petr Hába,
GM Radek Kalod, GM Robert
Cvek, GM Marek Vokáč, IM
Lukáš Klíma

Pohár 2011: GM Viktor
Láznička, GM Radoslaw
Wojtaszek, GM Mateusz Bartel,
GM Zbyněk Hráček, GM Ján
Markoš, GM Robert Cvek, GM
Petr Hába

2011 / 2012: GM Nikita
Vitiugov, GM David Navara,
GM Radoslaw Wojtaszek, GM
Viktor Láznička, GM Krishnan
Sasikiran, GM Zbyněk Hráček,
GM Mateusz Bartel, GM Ján
Markoš, GM Robert Cvek, GM
Petr Hába, GM Radek Kalod,
FM Jan Vrána, FM Petr Kučera
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ŠACHY ROZVÍJEJÍ PŘEDSTAVIVOST,
paměť, logické myšlení a další užitečné vlastnosti. Především jsou ale
nádhernou hrou a zábavou, a to i do
velmi pokročilého věku. Není náhodou, že šachy jsou v některých zemích součástí učebních osnov a deklaraci Šachy do škol podpořil letos
i Evropský parlament.
KONEC NUDY. Šachy jsou tak bohaté
na myšlenky, že dosud ani nejmodernější počítače neodhalily všechna jejich tajemství. Člověk má stále o čem
přemýšlet, vždy je co se učit. Když mě
učení už nebaví, můžu hrát s kamarády, počítačem či po internetu nebo
jen tak prohlížet partie mistrů – když
to má člověk v oku, je krásná kombinace hezčí než sebelepší gól.
NOVOBORSKÁ ŠACHOVÁ AKADEMIE
I pro školní rok 2012/2013 počítáme
s šachovými třídami na všech novoborských školách i v DDM Smetanka.
Šachové kroužky zajišťujeme i v České

Lípě, v Kamenickém Šenově či ve
Sloupu. Naši nejlepší hráči se opět zúčastní 1. ligy mládeže a dalších vrcholných akcí včetně MČR a Mistrovství
Evropy. I díky získaným grantům
z města či kraje nejsou šachy pro rodinné rozpočty příliš finančně náročné a jsou tak aktivitou pro všechny.
Družstvo mladších žáků Novoborské
šachové akademie je nejlepší v kraji! Vyhráli jsme jak krajský přebor,
tak Krajskou šachovou olympiádu.
Tahouny týmu jsou Jiří Liška, Filip
Draboň, Filip Žourek, Julián Přenosil
a mnoho dalších.
ZAHRAJTE SI V NAŠEM KLUBU
Pravidelné klubové schůzky budou
opět pokračovat od září v Domu s pečovatelskou službou v Žižkově ulici
(vchod naproti Agrodatu). Scházíme
se pravidelně každý čtvrtek od 18 hodin. Vítáni jsou zde zájemci všech
výkonnostních kategorií a každého
věku. Sledujte www.klub.nss.cz.

Novoborská šachová akademie
Sklářská 705, 473 01 Nový Bor
tel: +420 739 206 880
www.nss.cz
v.novotny@novoborsky-sk.cz
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