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Vážení priatelia a priateľky šachovej hry,
píšem tieto riadky v hotelovej izbe v Skopje, našťastie každý deň cez internet v spojení so
šachovým dianím, či už cez diskusné fórum, kde ma už asi vyhlásia za chronického
prispievateľa a zablokujú mi prístup, alebo cez sledovanie on-line prenosov extraligových
zápasov v Trenčíne a českých majstrovstiev. Tak ako si rád vo voľnom čase zapnem na
„nete“ zaujímavé šachové partie, o to viac si hlavne mimo Slovenska uvedomujem
potrebu prenosov všetkých extraligových zápasov. Keď si v Skopje privstanete a zájdete
do starej štvrte, ktorú domáci volajú „turecká“, všimnete si, že majitelia obchodíkov
a kaviarničiek si pred otvorením dajú spolu šálku čaju a mnohí si zahrajú partičku šachu.
Predstavte si niečo podobné v bratislavskom Auparku.
Nosnou témou tohto čísla je turnaj vo Wijk aan Zee, kde v hlavnom turnaji veľmi dobre
hral náš Sergej Movsesian. Keby sa mu podarilo remizovať s Karjakinom, bol by prvý, ale
viete ako sa hovorí, po boji je každý generál, a ja som presvedčený, že na Slovensku máme
skutočný šachový klenot, ktorý zažiari ešte viac!
Zaujímavo sa nám zamotávajú aj naše ligové súťaže, v ktorých sa bude rozhodovať
v posledných dvoch kolách. Je veľmi dobré, že rastie záujem sponzorov o našu najvyššiu
súťaž, čo sa prejavuje na vyššej kvalite a tým aj atraktívnosti.
Okrem ďalších príspevkov, ktoré verím, že zaujmú, by som rád upozornil
na Medzinárodnú skladateľskú súťaž štúdií „Moderný šach 2009“ vyhlásenú v tomto
čísle.
kontakt:
huba@sachprievidza.sk
mobil: 0903 509 115

Martin Huba
(šéfredaktor)
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