
V klubu TOPAS 
Poslední utkání skupiny C krajského přeboru II. třídy jsme na rozdíl od ostatních 
Lokomotivních družstev odehráli v příjemném prostředí klubu TOPAS v Kounicových 
kolejích. Neboť zde vládne podniku Blanka Šípková, která svým bratrům ráda výjde vstříc, 
pokud hledají asyl pro důležité šachové utkání. Náš kapitán Michal Šípek měl vše spočítáno 
dopředu. Za předpokladu, že naši konkurenti z Velkých Pavlovic vyhrají v Kyjově 8:0, 
potřebujeme v dnešním zápase se STAK(em) Domanín dosáhnout tří výher. Když jsem se do 
Topasu po Mučednické ulici (jak vhodný název) dovlekl, většina soupeřů i našich již vesele 
na dvoře kolejí konverzovala, resp. předváděla si svá jizdní kola atd. Domanínští přijeli v 
„oslabené sestavě“, takže záhy po zahájení hry zabodovali naši dva spolehliví borci Jiří 
Dittrich a Radek Přibyl. A mohli se věnovat spolu s dalším naším přítomným náhradníkem 
Martinem Dufkem sledování projevu amerického prezidenta Baraka Obamy v Praze. A 
později závodům formule jedna a tichému fandění spoluhráčům. Vedeme tedy dva ku nule a 
stačí nám již jediná výhra k postupu. Ale situace na zbývajících šesti deskách začíná být 
nejasná, resp. ve dvou partiích nám začíná hrozit prohra. Olínek Šípek přechází do horší 
věžovky, kterou nehraje dobře a zachránit by ho mohl jen zázrak. V mé partii jsem dospěl již 
v zahájení k tomu, že mám o figuru méně. A pan Petruška hraje od 16. tahu ve vrcholné 
časové tísni – má do první časové kontroly sotva dvě minuty! Trochu mi to přípomíná dávný 
zápas Bzence se Šumperkem. Hosté nabídli svoji prohru 2:6, s tím, že k utkání nepřijedou. To 
Dušan Sochna odmítl. Šumperáci tedy přijeli ve čtyřech, vynechali první 4 desky (!) a hráli od 
páté. Zatímco kolegové Laštovička, Věchet, Sochna atd. mohli jit na pivo, já musel na pětce 
bojovat se Sohrem. Prohrál jsem, prohráli další dva a hrozilo, že zápas skonči remízou! Ale 
v hodině dvanácté nás zachránil zde přítomný pan Horák a vyhráli jsme přece jenom 5:3...  I 
zde přichází radostná zpráva – Drábův soupeř pan Horák se vzdává! Pak litoval, že na d5 
nevyměnil jezdce místo střelce, ale to už bylo pozdě. Máme tedy, co jsme chtěli – vedeme 3:0 
a můžeme již dohrávat zápas v poklidu s vědomím, že jsme postoupili.    
 
Dráb,T (1908) - Horák,J (1888) [B38] 
KP II C /Loko F-Domanín/ (11), 05.04.2009 
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 d6 5.c4 Jf6 6.Jc3 g6 7.f3 Sg7 8.Se3 0–0 9.Dd2 Ve8 
10.Se2 Sd7 11.0–0 Jxd4 12.Sxd4 Sc6 13.b4 b6 14.Vab1 Vc8 15.Se3 Dc7 16.Jd5 Sxd5 
17.cxd5 Jd7  
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  18.Sa6 Vb8 19.Vfc1 Dd8 20.Vc2 b5 21.Vbc1 Jb6 22.Sxb5 Vf8 23.a4 Vc8 24.a5 Vxc2 
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25.Dxc2 Jd7 26.Dc7 1–0 
 
Za svoji partii se mohu jenom stydět. V noci před zápasem jsem si vzpomněl, že můj dávný 
kolega z Bzence, za který jsem několik let hostoval a jehož borci teď tvoří základ družstva 
z Domanína, Ríša Klenner hraje proti Pircově obraně systém, který je mi nepříjemný: s tahy 
Se2 a h4. Rozhodl jsem se tedy, že se tomu vyhnu a budu hrát skandinávskou. Ovšem již 
prvním tahem jsem na svá předsevzetí zapomněl a záhy jsem byl tam, kde jsem být nechtěl!  
 
Klenner,R (2026) - Kalendovský,J (2046) [B07] 
KP II C /Loko F-Domanín/ (11), 05.04.2009 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Se2 Sg7 5.h4 h5 6.Sg5 c6 7.Dd2 b5 8.a3 a6 9.0–0–0 Se6 (To 
není moc povedený tah. Mohl jsem hrát 9...Dc7 a po očekávaném a logickém 10.Jh3 vyměnit 
střelce bez ztráty tempa!) 10.Jh3 Sxh3 11.Vxh3 Jbd7 12.f4 c5 (Klenner se spíš obával tahu 
12...Jg4, o kterém jsem – bohužel – ani neuvažoval) 
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 (Spotřeba času. Bílý 0.04, černý 0.26. Nad svým příštím tahem přemýšlel bílý 76 minut!!! 
Něco takového se mi ještě nestalo. Když se člověk hodinu a čtvrt nudí, občas se o partii 
pobaví i s protivníky. Např. kolega Symerský doporučoval ostré 13.e5, na to jsem chtěl hrát 
13...b4 s přijemnými zápletkami. Ale prohlásil jsem, že nejleším tahem v této pozici je 
13.Sxf6 s výhodou bílého. A stalo se...) 13.Sxf6 Jxf6 (Nabízím remízu) 14.dxc5 dxc5 15.Vd3 
Da5 16.e5 Jg4 17.Sf3 (A teď jsem se chtěl vzdát. Ještě ale malý pokus) 17...Jxe5 18.Sxa8 
Jxd3+ (Teď bílý zahrál 19.Sc6+ a já mu říkám: "Nemožný tah, prohráls!" Všeobecný smích v 
sále) 19.Dxd3 0–0 (A k velkému údivu všech bílý nabídl remízu, kterou jsem ovšem bez 
váhání přijal. 1.35–1.18) ˝–  ̋
 
Vedeme tedy 3,5:0,5 a můžeme se my chlapci, kteří již dohráli, věnovat radovánkám. 
Konzumovat italské bílé víno, které Michal Šípek za účelem oslav v pětilitrové láhvi donesl 
(zváni jsou samozřejmě i hosté), nebo si dát Kozla desítku (á 22 Kč), a nebo si objednat 
výtečnou pizzu (á 109 Kč - doporučujeme), nebo udělovat autogramy do svých knih... 
V následující partii se pan Šebesta bál přízraků, zatímco Michal Kalod dosti riskoval, až 
soupeře v závěru doslova s odpuštěním „zblbl“: 
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Šebesta,J (1959) - Kalod,M (1897) [A02] 
KP II C /Loko F-Domanín/ (11), 05.04.2009 
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Sxd6 4.Jf3 Sg4 5.g3 h5 6.Sg2 Jc6 7.Jc3 Jf6 8.0–0 Dd7 9.d4 h4 
10.Jxh4 0–0–0 11.Sg5 Vde8 12.Sxf6 gxf6 13.Sf3 (Proč ne 13.Vxf6?) 13...Sh3 14.Vf2 f5 
15.e4 f4 16.e5 fxg3 17.hxg3 Se7 18.Sxc6 Dxc6 19.Df3 Db6 20.Jf5 Sd8 21.Ja4 Db5 22.b3 
Ve6 23.c4 Db4 24.a3 Df8 25.Jc5 Vc6 26.b4 Se7 27.Jxe7+ (Ještě rychleji vyhrávalo 27.Jxb7) 
27...Dxe7 28.b5 Vxc5 29.dxc5 Dxe5 30.Vd1 Vg8 31.Df4 Dxc5 32.Vd3 Se6 33.Vc3 Vg4 
34.Df6 Vd4 35.Dh8+ Vd8 36.Df6 Dh5  
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  Následuje šokující závěr: 37.Vh2?? Vd1+ 38.Kf2 Dxh2+ 0–1 
 
A je to tady – jíž vítězíme v zápase – vedeme 4,5:0,5. Následující prohra nemohla ani Olinovi 
nějak podstatně zkazit náladu. 
 
Hlaváč,D (1610) - Šípek,O (1811) [A17] 
KP II C /Loko F-Domanín/ (11), 05.04.2009 
1.c4 Jf6 2.Jc3 e6 3.g3 d5 4.Sg2 d4 5.Je4 Se7 6.d3 0–0 7.e3 c5 8.Je2 Jc6 9.0–0 Vb8 10.exd4 
Jxd4 11.Jxd4 Jxe4 12.Sxe4 Dxd4 13.De2 f5 14.Se3 Df6 15.Sg2 e5 16.f4 Sd6 17.Vae1 b6 
18.fxe5 Dxe5 19.Sf4 Dxe2 20.Vxe2 Sxf4 21.Vxf4 g5 22.Vf1 Sb7 23.Ve7 Sxg2 24.Kxg2 b5 
25.cxb5 Vxb5 26.b3 a5 27.Ve5 a4 28.Vexf5 Vxf5 29.Vxf5  
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  29...h6 (Lepší bylo 29...axb3 30.axb3 Vxb3 31.Vxg5+ Kf7 s téměř jistou remízou) 30.d4 
axb3 31.axb3 Vxb3 (Zde nabídl Šípek remízu, která však byla s díky odmítnuta. Pozice 
černého se pomalu stává horší až beznadějnou) 32.dxc5 Vc3 33.Vf6 Kg7 34.Vc6 Vc2+ 
35.Kg1 g4 36.Vc8 Kf6 37.c6 Ke7 38.c7 Kd7 39.Vh8 Vxc7 40.Vxh6 Vc4 41.Kf2 Ve4 42.Vf6 
Ve6 43.Vf4 Vg6 44.Ve4 Kd6 45.Ke3 Vh6 46.Vxg4 Vxh2 47.Ve4 Vh1 48.Kf4 Vf1+ 49.Kg5 
Vg1 50.g4 Kd5 51.Ve2 Kd6 52.Ve3 Vg2 53.Kf4 Vf2+ 54.Kg3 Vf1 55.g5 Vg1+ 56.Kf4 Vf1+ 
57.Kg4 Vg1+ 58.Kf5 Vf1+ 59.Kg6 Vg1 60.Ve4 Vg2 61.Kf6 Vf2+ 62.Kg7 Vg2 63.g6 Vg1 
64.Kf7 Vf1+ 65.Kg8 Vg1 66.g7 Vh1 67.Kf8 Vf1+ 68.Ke8 Vg1 69.Ve7 Vg2 70.Kf8 Vg5 
71.Vf7 1–0 
 
 
Šípek,M (2020) - Pukl,R (2021) [D13] 
KP II C /Loko F-Domanín/ (11), 05.04.2009 
1.Jf3 Jf6 2.c4 c6 3.g3 d5 4.cxd5 cxd5 5.d4 Jc6 6.Sg2 Sf5 7.0–0 e6 8.Jc3 Se7 9.Db3 Vb8 
10.Sf4 Sd6 11.Sxd6 Dxd6 12.Jb5 De7 13.Vac1 0–0 14.a3 Se4 15.Dd1 h6 16.Je5 Sh7 17.e3 
a6 18.Jc3 Jxe5 19.dxe5 Jd7 20.f4 Jc5 21.f5 Dg5 22.Vf4 Jd7 23.fxe6 fxe6 24.Jxd5 Jxe5 
25.Vxf8+ Vxf8 26.Jf4 Kh8 27.Db3 Jd3 28.Vd1 Jc5 29.Db4 De5 30.Dd4 Dc7 31.Vc1 b6 
32.Dc4 De5 33.Dc3 Dd6 34.b4 Je4 35.Dd4 e5 36.Dxd6 Jxd6 37.Jd5  
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 (a bílý vyhrál v 57. tahu. Zbytek zápisu Michala Šípka - jako obvykle – nečitelný. Hosté pak 
říkali, že byli před zápasem připraveni nám nabídnout remízu, Pukl to však bojovně vetoval. 
A prý tak již prohrál několikrát...) 1–0 
 
 
Petruška,M (1945) - Symerský,P (2121) [C55] 
KP II C /Loko F-Domanín/ (11), 05.04.2009 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 d6 4.Jc3 Se7 5.d3 Jf6 6.Se3 0–0 7.De2 a6 8.h3 Ja5 9.0–0 b5 10.Sb3 
Jxb3 11.axb3 c5 12.Jxb5 Sxh3 13.Jxd6 Sxg2 14.Kxg2 Dxd6 15.Jd2 De6 16.Vg1 Jg4 
17.Kf1 h5 18.f3 Jxe3+ 19.Dxe3 g6 20.Dh6 Dh3+ 21.Ke2 Dh2+ 22.Ke3 Sf6 23.Vh1 Df4+ 
24.Dxf4 exf4+ 25.Kxf4 Sxb2 26.Va4  
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 (a černý vyhrál v 61. tahu. Další Petruškův zápis je poměrně zmatený, měl velkou časovou 
tíseň. Viz výše) 0–1 
 
Celkově vítězíme 5,5:2,5 a jsme tedy jedinou Lokomotivou ze všech osmnácti (nebo kolik 
jich máme) družstev, které v této sezóně zvítězilo a postoupilo. Při malé oslavě každý pronáší 
nějaký projev, jak se mu za „nás“ dobře hrálo a děkuje se skvělému kapitánovi Michalu 
Šípkovi. Přichází i Blanka Šípková a vzpomíná se na staré dobré časy, když Šípkové začínali 
hrát šachy. Olin vzpomíná, jak vedl pětiletého Michala na jeho první turnaj, jak se Michal 
z nervozity cestou několikrát poblinkal, a jak pak slavně zvítězil ve hře dvou jezdců obraně, 
když obětoval soupeři na f7 a vyhnal jeho krále na e6. Blanka dává k dobrému, kterak jejich 
přísný otec rozhodoval, kdo musí jaké zahájení hrát. „Ty budeš hrát královský gambit!“ A 
Blanka pláče: „Ne a nebudu“. Vzpomíná se na dávný spor boxera Šípka s panem Hanákem 
v Tatranu Bohunice, který skončil vyhazovem pana Šípka z vedení Tatranu a založením 
šachového klubu ZŠ Sirotkova. A po té ráně pěstí prý pan Emil Hanák padaje prorazil zeď. 
Tož tak – Oldřich Šípek býval pěkný cholerik. Olínek mladší pak ještě vzpomíná na ústrk, 
jakého se mu dostalo v žákovském přeboru Brna. Tehdy se hrávalo bez hodin, na partii bylo 
tuším 30 minut a pak následoval odhad. Před posledním kolem vedli Olin Šípek a Tomáš 
Polák. Olin hrál proti francouzské Nimcovičovo 3.e5 s „Talovskou“ obětí dvou pěšců. Polák 
obět přijal a na radu svého švagra „přestal hrát a vyčkával odhad“. Odhadoval Luboš Kiša, 
vidí, že Polák má dva pěšce víc, ortel – černý vyhrál. Olin okamžitě protestuje: „ V takové 
pozici porazím i Vás!“. Protest projednán – v partii uznána remíza. Počítá se Bucholz – 
v turnaji vítězí – Tomáš Polák. Podávám tak, jak jsem slyšel. Pomalu se v dobré náladě 
rozcházíme – já mířím k Páskům...  


