
Blicák U Šťávů – srpen 2009 
 
 21.8.2009  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Body Los 
1 Přibyl René Bystrc - 1 x x 1 1 x 1 1 1 7x 4 
2 Čáp Martin ŠK 64 0 - x x 1 1 x 1 1 1 6x 10 
3 Kalendovský Jan Loko x x - x 1 1 x 1 1 0 6 5 
4 Nikodém Gustav MS Brno x x x - 0 1 1 x 1 1 6 7 
5 Janota Jiří MS Brno 0 0 0 1 - 0 1 x 1 1 4x 8 
6 Holemář Kamil  MS Brno 0 0 0 0 1 - 1 0 1 1 4 6 
7 Gajdoš Daniel Vinohr. x x x 0 0 0 - x 1 1 4 2 
8 Kubíček Jiří Bystrc 0 0 0 x x 1 x - 0 1 3x 3 
9 Kandalec Štefan Loko 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 2 1 
10 Bednařík Radomír Bystrc 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 9 
 
Rozhodčí: René Přibyl 
 
Několik ukázek z turnaje: 
 
Janota,J - Přibyl,R 
Brno /blic U Šťávů/, 21.08.2009 
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Bílému spadla v této (přibližně) pozici fangle a tak chtěl remízu. Ale černý žádal výhru, 
protože "při nekvalifikovaném odporu" může dát bílému mat. A demonstroval: bílý dojde 
pěšcem na osmou řadu, postaví si jezdce, doskáče jezdcem na pole g1 a dostane tahem Jf2 
mat. To Jirku Janotu natolik rozhodilo, že v dalším kole mi nastavil v zahájení figuru jako 
nějaký začátečník...   0–1 
 
Následující partie probíhala v úvodu podle scénáře, který napsal již před mnoha desítkami let 
sovětský šachista Boris Samojlovič Vajnštejn (plukovník NKVD a spolupracovník velmistra 
Bronštejna) v kdysi velmi populární brožurce „Kombinace a léčky v zahájení“:  
 
Dvaašedesátý slon *) 
„Jednou jsem hrál volnou partii s maestro Rudněvem“. „Proč s maestro“. Co je to „maestro“? 
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„Ve starých dobách tak říkali silným šachistům úrovně dnešního kandidáta mistra nebo i 
silnějším. Celkem bývalo v Rusko dvanáct-patnáct maestro. A i když Nikolaj Nikolajevič 
Rudněv zdaleka nebyl nejsilnějším z nich, přesto byla pro mne velká čest s ním hrát. 
Samozřejmě jsem se ho obával, ale naučiv se množství variant francouzské obrany a věda, že 
Rudněv není obzvlášť silný v zahájeních, byl jsem přesvědčen, že mne neporazí příliš rychle.“   
 
Francouzská obrana 
Rudněv - Autor (za mlada) [C02] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 („Chyba!“ – zaradoval jsem se /ačkoliv to chyba vůbec není/. Teď začnu 
podrývat centrum a pak útočit na pěšce e5) 3...c5 4.c3 Jc6 5.Jf3 Db6 (Tři údery na pěšce e5 a 
tři obrany. Dále už nemá čím pěšáka bránit, já zahraji Jge7 a pak převedu tohoto koně k útoku 
na pěšce e5 nebo d4) 6.Sd3 Sd7 (Tato dvojice tahů v citovaném vyprávění není, ale smysl 
nijak nemění, pozn. JK. Jestli se teď černý pokusí dobýt pěšce d4, spláče nad výdělkem: 
6...cxd4 7.cxd4 Jxd4 8.Jxd4 Dxd4 9.Sb5+ a černá dáma je ztracena) 7.dxc5 (Zase chyba! 
Nyní zůstal pěšec e5 bez ochrany a já ho brzy získám) 7...Sxc5  8.0–0  
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  8...Jge7? (A nyní postavím jezdce na g6 a seberu centrálního pěšce. Hurá!) 9.b4 (Ouvej! 
Střelec nemá kam jít. Musel jsem odevzdat figuru za pár pěšců, ale žádný útok jsem nedostal 
a za několik tahů jsem se vzdal. „Nebuďte naštvaný“, řekl mi Rudněv, „v této pozici chodí 
všichni jezdcem na e7 – a všichni ztrácejí střelce. Já jsem ve svém životě tak získal již šedesát 
slonů.“ „V četně mého?“ „Ne“, podumav odpověděl maestro. „Váš je jednašedesátý. **) „Já 
však věřím, že i vy budete v této variantě lovit slony. To je psychologický zákon. V tomto 
postavení nelze nejít jezdcem na e7!“– A měl pravdu. Za nějakých šedesát let jsem chytil na 
poli c5 tři tucty slonů. „Nechápu“ – děláte všechny tahy podle principů a v 8. tahu ztrácíte 
střelce? – pokrčil rameny Serjoža. „Stává se, že člověk jde po ulici, dodržuje všechna pravidla 
provozu a najednou ho zajede auto!“ „A co dělat, aby se to nestalo?“ „Dívat se do stran“. „A 
konkrétně?“ „Zabezpečit pozici slona c5 tahem a7-a5 a teprve pak útočit na pěšce e5.“  Sxb4 
10.cxb4 Jxb4 11.Jc3 Vc8 12.Se3 Da5 13.Vc1 Jxd3 14.Dxd3 Sc6 a partie (viz pozn. **) 
pokračovala, až bílý veškerou materiální převahu ztratil a černý prohrál na nemožný tah... 1–0 
 
*) Slon – tak označují Rusové střelce. 
**) Dvaašedesátého slona získal včera Váš vypravěč v partii Kalendovský-Janota 
v bleskovém turnaji U Šťávů.  
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Dej to do novin... 
To je okřídlené rčení, když se nějaká partie hráči povede a chce být „slavný“. Já zas říkám 
v takových pozicích, jako v další partii po 27. tahu bílého: „To si nech vyfotit!“.  
 
Kalendovský,J - Kubíček,J [B02] 
Brno /blic U Šťávů/, 22.08.2009 
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.c4 Jb6 4.c5 Jd5 5.Sc4 e6 6.d4 b6 7.cxb6 axb6 8.Jf3 Sb7 9.0–0 d6 
10.De2 Jd7 11.a3 Se7 12.Jc3 0–0 13.Ve1 Jxc3 14.bxc3 c5 15.exd6 Sxd6 16.Je5 Dc7 17.Sg5 
Sxe5 18.dxe5 Dc6 19.Dg4 g6 20.Sf6 b5 21.Sf1 Va4 22.c4 Jxf6 23.exf6 bxc4 24.Ve3 h5 
25.Df4 Kh7 26.Vh3  
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 Zajímavá pozice z partie s Jiřím Kubíčkem. Černý na tahu zatoužil vyměnit dámy, ale po 
26...De4?? (přišlo smrtící) 27.Dg5 (a černý nemá obranu před Vxh5 s matem. Jak nepatrný 
rozdíl mezi rovnou pozicí a prohrou. Vždyť stačilo 26...Dd5 a pozice je zcela vyrovnaná... I 
Kubíčkovi se ten závěr líbil a souhlasil, abych to „dal do novin“...)  1–0 
 
A to ještě přišel (tentokrát dost pozdě) Tonda Fráňa a mezi diváky byl náš dobře známý Řek 
Stambolidis. A hned opravil předminulý výsledek, kdy je v tabulce napsáno, že měl Kopkan 2 
body. On totiž přišel k turnaji pozdě a ty dva body, jediné které udělal, mu „předal“ mistr 
Stambolidis... Takový je někdy život. Tak jsem se zeptal Stambolidise, koho to přemohl? No 
přece Bednaříka a Koukolíka. A nechceš za mne dnes hrát s Bednaříkem, ptám se po prvním 
kole (šťastná výhra s Kamilem Holemářem)? Já s ním skoro vždy prohraji. Spiros se jen 
pousmál, ponechal mne svému osudu a již ve druhém kole jsem měl s Bednaříkem vlastní 
nulu! Nakonec se ukázalo, že to byla moje jediná prohra – stejně jako jeho jediná výhra!   
 
A ještě minulý a předminulý blicák: 
 
Turnaj u Šťávů. V pátečním bleskovém turnaji (14.8.2009) v Bystrci nastoupil rekordní 
počet 14 šachistů. Výsledek: 1.-2. Jiří Hrdina, René Přibyl 10,5(13), 3. Pavel Kopkan 10, 4. 
Radomír Bednařík (všichni Bystrc) 9,5, 5.-6. Jiří Janota, Gustav Nikodém (oba Mor. Slavia) 
8,5, 7.-8. Daniel Gajdoš (Vinohrady), Rostislav Rotrekl (Mor. Slavia) 7, 9. Jiří Řehůřek 
(Bystrc) 4,5, 10. Karel Paulík (nereg.) 4, 11.-12.Antonín Fráňa, Luboš Janda (oba Bystrc) 3, 
13. Štefan Kandalec 2,5, 14. Antonín Koukolík (oba Lok. Brno) 2 body. Tabulku Luboši 
Jandovi, než ji stačil převést do excelu, údajně vyhodila tchýně... 
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Bleskový turnaj „U Šťávů“ 7. srpna 2009: 
 
Pořadí Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Los 

1. Nikodém Gustav MS Brno U 1 x 0 1 x x 1 1 5x 5 
2. Hrdina Jiří Bystrc 0 Š 1 1 1 1 0 1 0 5 4 
3. Kubíček Jiří Bystrc x 0 ť 1 1 x 0 1 1 5 3 
4. Hruška Vladimír Střelice 1 0 0 á 0 1 1 1 1 5 9 
5. Janota Jiří MS Brno 0 0 0 1 v 1 0 1 1 4 8 
6. Gajdoš Daniel Vinohrady x 0 x 0 0 ů 1 1 1 4 7 
7. Bednařík Radomír Bystrc x 1 1 0 1 0 7. 0 0 3x 2 
8. Kopkan Pavel Bystrc 0 0 0 0 0 0 1 8. 1 2 1 
9. KoukolníkAntonín Loko 0 1 0 0 0 0 1 0 2009 2 6 

  

 
Ve středu 3. září zahajuje novou sezónu ŠK Moravská Slavia již v nové své klubovně na 
Zámečnické ulici, dozvěděl jsem se z předturnajových rozhovorů Gustava Nikodéma a Jiřím 
Janotou. Většina členů dostala tuto zprávu na vědomí prostřednictvím SMS. Štefan Kandalec 
chce založit novou politickou stranu – vyzýval nás k podpoře jeho záměru a mně chtěl 
k narozeninám věnovat partii. Domníval jsem se, že ji chce snad úmyslně prohrát, jeho 
dárkem měla však být jeho první výhra nade mnou. Zvláštní představa – jak uctít něčí svátek. 
Po turnaji, kdy část hráčů odešla, zbylo ještě pár nadšenců, takže třeba Fráňa hrál (jak to jen 
správně nazvat – simultánku?) proti dvojici Přibyl a Nikodém, mne vyzval na obvyklý 
dodatečný zápas Jirka Janota (testovali jsme převážně jeho oblíbenou francouzskou), bavil se 
i (snad) nový účastník bystrckých blicáků Martin Čáp. Mimochodem – za měsíc srpen se zde 
vystřídalo nejméně patnáct hráčů a to Bystrčáci mnohdy hrají i v sobotu odpoledne, třeba 
v pěti... Tento pátek byl navíc kouzelný tím, že U Šťávů se sešla jakási zpěvumilovná 
společnost, která nás dobře bavila vášnivým přednesem country písniček. Když jsme krátce 
po půlnoci odcházeli (Fráňa vezl Reného domů, my s Gustavem jsme odešli na autobusovou 
zastávku) měli jsme zaplaceno tolik piv, že bychom museli turnaj spolu s Reném vyhrát, 
kdyby se piva připočítávala k dosaženým bodům, jak se to dělá na podobných turnajích 
v Novém Boru nebo v Kyjově. Jen vhodně přizpůsobit pravidla – aby se třeba Martin Čáp 
(jako řidič pil jen kofolu) nebo Jirka Janota (čaj a cigarety) necítili poškozeni.  
 
Malá příloha:  
 
Žerty plukovníka NKVD 
Jedním z největších mystifikátorů  v šachových dějinách byl Boris Samojlovič  Vajnštejn  
(1907-1993),  předseda  Všesvazové šachové sekce  v  letech  1942-1945.  Plukovník  NKVD, 
zaujímající vysoké postavení  v  Berijově  úřadě,  byl  za  války suverénním vládcem 
sovětského šachu. Rozhodně odmítal dovolit Botvinnikovi domlouvat zápas o mistrovství 
světa se "zrádným bělogvardějským zločincem a zapřisáhlým nepřítelem sovětského zřízení" 
Alexandrem Aljechinem. Jeho  pravověrnost  byla  však  příčinou  jeho  služebního konce. 
Naštěstí pro Vajnštejna se Stalin  ,který si přál přilákat mistra světa Aljechina  zpět do SSSR  
z důvodů propagačních,  spokojil s jeho převedením do "výslužby" a nedal ho popravit. - 
Vajnštejn se stal jakýmsi "manažerem" mladého kyjevského velmistra Davida Bronštejna, 
který se  v r. 1951 stal vyzývatelem Michaila   Botvinnika.  A vyšetřovatelskou  praxi   
proměnil v spisovatelskou. V r. 1960 vydal knížku "Kombinace a léčky v zahájení",  
napsanou ve formě nevelkých příběhů, fragmentů a epizod ze života fiktivní dvojice šachistů, 
zrzavého studenta Nikolaje a veselého staříka, který znal množství kombinací, léček  a 
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všelijakých  příhod. Vtipně napsaná knížka měla úspěch (dodnes tři vydání v nákladu přes 
250.000 výtisků!) a s ní začala historie Vajnštejnových  šachových mystifikací. Jedna  
z historek se jmenovala "D ůvtipnost velmistra Flohra" : 
"Na nevelkém turnaji ve Švýcarsku se ve Flohrově partii s místním mistrem Grobem vyskytla 
tato pozice (diagram): 
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Zde se Flohr, hrající bílými  kameny, vzdal. Ale předčasně, neboť přece stačilo  uhnout 
králem do  rohu a na  šach dámou představit střelce. Po šesti letech objevil  velmistr 
Bronštejn, že po 1.Kh1 Df1+  2.Sg1  černý  pokračuje  2...Sxd4!  3.Dxd4  f3!  se strašnou 
hrozbou  Sg2 mat.  Obětuje-li bílý  střelce 4.Sxf7+  Kxf7, tak se černý král lehce ukryje před  
šachy. Např. 5.Dd5+ Se6 6.Dxb7+ Kf6 nebo 5.Df4+  Kg8 6.Db8+ Kh7.  O tom všem  řekl 
Bronštejn Flohrovi, který  odpověděl:  "Tak  vidíte.  Vy  byste  v  té  pozici jistě uvažoval šest 
let a já jsem se vzdal hned." - Hezká  příhoda,  je však pravdivá jen částečně. Podobné(!)  
postavení  skutečně  vzniklo   v  první  partii  zápasu Flohr-Grob v Arose 1933 , jenomže ve 
skutečné partii byl pěšec na f4 bílý(!)  a na a6 byl ještě černý  pěšák. Flohr se  vzdal, protože 
neviděl  1.Kh1!, což  vidělo  několik  desítek  čtenářů časopisu Deutsche Schachzeitung,  kde 
byla tato partie  v r. 1933 s chybným komentářem ke kritickému postavení uveřejněna. Ovšem 
je nutné říci, že Vajnštejn ve své knížce dodává v poznámce pod čarou: Než jsem otiskl tuto 
novelu, ukázal jsem ji Flohrovi a uskutečnil se tento dialog: "Není v této povídce, Salo, něco 
pro vás urážlivého?" "Co vás nemá, Borisi, pro mne je to reklama!" - Vajnštejnův  sklon k  
mystifikaci byl  znám již  dávno. Celá desetiletí  publikoval  v  sovětských  časopisech  pod 
pseudonymem "Ferzberi"  žertovné  fejetony.  Jeho  vrcholným  číslem je ovšem poměrně 
nedávné přiznání velmistra Bronštejna (viz Revista Internacional de Ajedrez 1993,No.3), že  
jeho slavnou knihu "Mezinárodní turnaj velmistrů",  která Bronštejna  světově proslavila jako 
šachového autora, napsal z velké  části jeho sekundant z Curychu 1953,  totiž B.S.Vajnštejn!!  
Sám o sobě tedy Vajštejn píše (v knize "Improvizace  v šachovém umění",  Moskva 1976): 
"Bronštejnova kniha, to není sbírka partií, nýbrž  skrz naskrz literární dílo, vytvořené  na 
faktografii  turnaje  kandidátů  v Curychu. Ve své struktuře sice sleduje pořadí kol  s  
komentáři k partiím, ve skutečnosti však Bronštejn předjímá  styl Arthura Haileyho a chybí 
mu pouze krůček k profesionálnímu románu. Vzav v úvahu zevšeobecňující charakter  knihy,  
Bronštejn dokonce v titulu ani nepřipomíná turnaj v Curychu." 
 
(kal) Vyšlo asi 1993 v Právu. 
 



 6 

 

                           
 
                       (Několikrát zmíněná Vajnštejnova knížka)   
 
Na tomto linku si můžete stáhnout novější vydání Vajnštejnovy knížky: 
 
http://webchess.ru/ebook/Vainstein-Ferzbery.zip 
 


