
Bleskový turnaj „U Pásků“ – červen 2010 
 
 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Body Los 
1 Jurka Miroslav Duras -- 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 21 10 
2 Štefl Vladimír nereg. 00 -- 01 01 01 11 x1 11 11 11 11 11 16x 6 
3 Gajdoš Daniel Jevíčko 01 10 -- 01 11 00 11 11 11 1x 01 11 15x 1 
4 Šípek Michal Loko 00 10 10 -- 10 11 11 11 01 10 11 11 15 4 
5 Horák Karel Střelice 00 10 00 01 -- 00 x1 11 11 10 11 11 12x 5 
6 Pelikán Jaromír Loko 00 00 11 00 11 -- 01 00 01 10 11 01 10 7 
7 Hladký Milan Loko 00 x0 00 00 x0 10 -- 00 11 10 11 10 8 9 
8 Horák Miloš Střelice 00 00 00 00 00 11 11 -- 1x 01 00 1x 8 3 
9 Eichler Břetislav Loko 00 00 00 10 00 10 00 0x -- 11 01 11 7x 8 
10 Holemář Kamil nereg. 00 00 0x 01 01 01 01 10 00 -- 00 x1 7 11 
11 Sojka Oldřich Střelice 00 00 10 00 00 00 00 11 10 11 -- 01 7 12 
12 Hála Pavel Loko 00 00 00 00 00 10 01 0x 00 x0 10 -- 4 2 
 
 
Rozhodčí: Jan Kalendovský, Vendelín Hafrovič. 
Ceny: 250, 150, 100 a 50 Kč. 
 
Vzhledem k tomu, že restaurace „U Pásků“ na Hybešově ul. v Brně byla zrušena, konal se 
červnový (137.) bleskový turnaj v náhradních prostorách, které poskytl Šachový klub 
Lokomotiva Brno na ZŠ Staňkova v Králově Poli. Jelikož nehodláme předčasně uzavřít 
jedenáctiletou tradici, pokračovali jsme zde v obvyklém termínu (první sobota v měsíci) i přes 
velkou konkurenci dalších turnajů (Hustopeče, Bruntálský maratón atd.). I tentokrát přibyl do 
statistiky nový účastník – 244. pan Jaromír Pelikán, člen Lokomotivy Brno. Během turnaje 
byl otevřen bufet, vedený vzorně paní Holzmannovou, takže milovníci kávy a piva nepřišli 
zkrátka. – Uvažuje se o přenesení turnaje opět do restauračních prostor – dějištěm má být (po 
příslušné dohodě s pronajímateli) hotel Omega na Křídlovické ul. 19b – vlastně na ulici za 
bývalou restaurací „U Pásků“. Vzhledem k nutnosti platit pronájem předpokládá se zvýšení 
vkladů za účast v turnaji z 50 na 100 Kč (z čehož jde polovina na ceny a polovina majiteli 
restaurace). Zatím je vše v jednání... uvidíme. V nejhorším budeme pokračovat v klubovně 
Loko Brno.  
 

                                          
 
                                             Hotel Omega na Křídlovické ulici v Brně. 
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FM Mirek Jurka vyhrál turnaj zcela suverénně, jediný bod ztratil s Danem Gajdošem 
v předposledním dvoukole, kdy bylo jeho prvenství již dávno jisté. Druhou příčku od počátku 
držel senior Vladimír Štefl, který prohrál některé nadějné pozice „na čas“. Třetí byl junior 
Daniel Gajdoš. Ten se v podstatě soustředil po řadě porážek s „nefavority“ na utkání s Jurkou, 
s nímž se mu zatím mimořádně daří. Čtvrté místo uhájil Michal Šípek, který ráno oznámil, že 
jeho příchod je inspirován nadějí, že by se „mohl zapsat do listiny vítězů“ tohoto turnaje. 
Ovšem Jurkův příchod mu trochu zkřížil ctižádostivý plán. Michal prohrál sedm partií a tak 
získal jen poslední cenu. Prvním necenárem byl pravidelný host v turnaji Karel Horák ze 
Střelic – poslední, kdo získal více než 50% možných bodů. Ostatní se umístili (jak se psávalo 
v komentářích k šachovým turnajům) „úměrně svému výkonu“ a „další podrobnosti zobrazuje 
tabulka“. Já jako rozhodčí jsem měl tentokrát lehkou práci, „hlídal“ jsem jen šest stolků a 
kochal se spíš jako divák obvyklými situacemi, kdy hráči neviděli jednotahové maty a 
podobně. Jednu kuriozitu jsem zachytil v utkání dvojice Hladký-Pelikán. V první partii 
postavil Hladký proti malé rochádě soupeře pěšce na f6 a když se dostal k tahu Dh6, nedal se 
mat na g7 krýt. To se ovšem stává. Ale v odvetě vznikla obdobná pozice. Hladký měl jako 
černý dámu na f3 (bílý samozřejmě malou rochádu a pěšce h2,g3,f2) a v domnění, že Pelikán 
zase přehlédl jeho hrozbu, pokračoval neohroženě tahem pěšce na h3. Ale „nevstoupíš 
dvakrát do stejné řeky“ – jak věděli již starověcí filosofové – Pelikán sehral na e8 nekrytou 
černou věž se šachem a po vynuceném Kh7 Dh5+ dostal pěšce na h3 a bylo po partii. Jistě 
komický moment! Po turnaji jsme se s Danielem Gajdošem a Kamilem Holemářem odebrali 
do známé náhradní šachové hospody „Na Anenské“, kde působí zřejmě zcela nový (mladší) 
personál, a která byla kupodivu po celou dobu našeho pobytu skoro prázdná. A tak mezi pitím 
piva (zkusili jsem 10,11 i 13ku) a konzumací nakládaného hermelínu se Dan Gajdoš pokusil 
vydolovat z paměti aspoň dva fragmenty svých partií – ovšem bez záruky:       
 
Jurka,M - Gajdoš,D 
Brno /blesky u Pásků/, 05.06.2010 
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 Partie, která byla zahájena něčím jako archangelská varianta španělské v závěru snad 
pokračovala: 1.Kf2 g4 2.Vxd2 Vxd2+ 3.Ve2 Vxe2+ 4.Kxe2 Sxg2 5.Se6 h5 6.b4 Kf6 7.Sc8 
Ke7 8.b5 g3 9.hxg3 fxg3 10.b6 Kd6 11.c4 h4 12.c5+ Kc6 13.Ke3 Sd5 14.Sg4 Kxc5 15.Sh3 
Kxb6 a černý vyhrál. Aspoň podle Gajdoše, který gentlemansky tvrdil, že Jurka měl remízu... 
0–1 
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Štefl,V - Gajdoš,D 
Brno /blesky u Pásků/  , 05.06.2010 
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 Partie pokračovala: 1...a6 2.b5 axb5+ 3.axb5 Jd5?? 4.Je4+ a bílý vyhrál. 1–0 Jedna z mála 
partií, v níž měl Štefl trochu štěstí... 
 
Ještě jsme sehráli několik volných partií se střídavými úspěchy a pak jsme se vydali již jen 
s Gajdošem vyzkoušet, zda jsou brněnští mistři po návratu z veleturnaje v Hustopečích v té 
„nové šachové hospodě“ – viz obrázek výše. Ale asi jsme se minuli – nikoho ze šachistů jsme 
tam nenašli – a tak jsme podrobnou exkursi zatím odložili...  
 
Neděli jsem pak doma strávil listováním ve virtuálních novinách „Allgemeine Sport-Zeitung“, 
kde jsem kromě jiných pokladů objevil následující úlohu:  
Mazel,E - [+1044.45h5e5] 
749 Allgemeine Sport-Zeitung, 19.04.1891 
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                                                                  Mat 3. tahem.  
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Bayer,C - [+0202.13g2f4] 
455 Allgemeine Sport-Zeitung, 22.01.1886 
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                                                                               Mat 4. tahem. 
 
 
Také tato úložka olomouckého autora „nesmrtelné úlohy“ Conrada Bayera má svoje kouzlo, i 
když má jen jednu variantu... 
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Řešení A:  1.dxe4 Je6 [1...Jf7 2.Df2 Sd6 3.d4#; 1...Kd4 2.Da1+ Kc4 3.d3#] 2.Df6+ Kxf6 
3.Jd7# (Zaujal mne zde nadpis nad úlohou: „Dem k. und k. Offiziers-Casino in Bisenz von 
Regimentsarzt Dr. Ed. Mazel gewidmet“, což po česku znamená: „Věnováno plukovním 
lékařem Dr. Eduardem Mazelem c. a k. Důstojnickému kasínu v Bzenci“. No není to 
kouzelný doklad o existenci šachistů v Bzenci již v předminulém století?!) 1–0 
 
 
Řešení B: 1.Kf1 Ke3 2.Vxe4+ fxe4 3.Vg4 exf3 4.Jc4# 1–0 
 
 


