
O pohár BVK 2010 
 
V propozicích letošního turnaje O pohár BVK v rapid šachu, pořádaného tradičně ŠK Duras 
BVK Brno v krásných prostorách Semilassa, bylo jedno ustanovení, které se zas často u 
půldenních turnajů nevyskytuje – termín přihlášek. Když jsem se (po termínu) u přítele a 
pořadatele p. Rudy Moulise hlásil, bylo mi odpuštěno a sděleno, že „pokutu“ za pozdní 
přihlášení platit nemusím. A pak se na webu Jihomoravského šachového svazu objevil 
článeček Neklana Vyskočila, kterým mocně povzbuzoval kolegy z klubu i další případné 
zájemce, aby se na turnaj hojně hlásili. Ale když přišla sobota 25. září, začal jsem svého 
rozhodnutí litovat. Vzpomněl jsem si na loňský turnaj o Romanův memoriál, kdy jsem se také 
v předstihu přihlásil, ráno mi však nebylo dobře a na turnaj jsem nešel. Asi kolem desáté mi 
pak z hrací místnosti volal Vendelín Hafrovič, kde prý jsem, už je druhé kolo. No zkrátka pan 
rozhodčí Vojáček mne nalosoval a ačkoliv jsem při prezentaci ani později přítomen nebyl, 
„odehrál“ jsem celý turnaj a obsadil pochopitelně poslední místo. Abych se tedy vyhnul 
podobné nepříjemnosti, do Semilassa jsem raději přišel. Lidé se jako obvykle pomalu trousili, 
restaurace byla ještě uzavřená, takže šancí na občerstvení byl buď automat v přísálí 
(vyzkoušel jsem polévku za 7 Kč), nebo novinový stánek naproti přes ulici, kde je i pěkný 
antikvariát. Po jeho návštěvě se vracím do sálu, kde již pořadatelé vše vzorně připravili 
(každá z dvojic bude mít pro sebe celý dlouhý stůl, takže, jak poznamenal Vladimír Ševčík,  
nebude moci mačkat cizí hodiny) a začala prezentace. V předsálí sedí dva šachoví veteráni: 
nedávný osmdesátník Liboslav Češek a o tři roky starší Jaromír Novák. Prý hrát nebudou, aby 
mi nebránili získat cenu pro důchodce – tvrdí Jaromír. Beru to jako obvyklý plukovníkův 
sarkasmus. A již se tu objevuje Pepa Mudrák. Všichni vědí, že býval číšníkem u pana Češka. 
Tiskne mu ruce a dodatečně blahopřeje k jubileu. Pepu Mudráka v Brně vždy rádi vidíme. 
Dalším z prvních přítomných favoritů je Mirek Jurka. A hned se mne ptá, zdali budu o tomto 
turnaji něco psát, že prý ty moje články rád čte a je to i taková dokumentace pro budoucnost. 
Prohlašuji upřímně, že asi nic psát nebudu, na to musí mít člověk náladu, nebo se musejí 
odehrávat věci, o kterých stojí za to se zmínit. Ještě horší však je, že já si již nic ze svých 
partií nepamatuji, a tak nemám, čím takový článek oživit. Mirek mne překvapuje souhlasným 
pokýváním, že i on (sotva padesátník!) si také již nic nepamatuje, zatímco jsa mlád, dokázal 
by zapsat po turnaji všechny své (i bleskové) partie. Vida – nejsem sám mezi postiženými. 
Marně pak mámím od Karla Kratochvíla jeho výhru s velmistrem Kalodem v Boskovicích – 
ovšem tvrdí, že ji má ve své databázi. Tož uvidíme, zdali si na můj e-mail někdy vzpomene a 
tu slavnou partii mi pošle. Sál se plní, restaurace již otevřela, na chodbě potkávám pana 
ředitele Vlastimila Chládka. Zve mne na kafe (nebo chceš pivo?) a tváří se trochu tajemně – 
prý chce něco projednat. Zatím prozradím jen to, že se jedná o jeho další knižní projekt a 
konzultanty se po rychlé dohodě stáváme s přítelem Závodným. Ale to už nás láká Vlastíkův 
brácha Václav k šachovnici: „Viděli jste včera partii Kramnik-Nakamura na olympiádě? To 
bylo něco senzačního.“ A již ji před chumlem zainteresovaných diváků, mezi nimiž nechybějí 
mistr Bernášek a Martin Červený, zpaměti předvádí:     
 
 
 
Kramnik,V (2780) - Nakamura,H (2733) [E97] 
39th WCO 0:44.31–0:32.05 (4), 24.09.2010 
1.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.d4 0–0 6.Se2 e5 7.0–0 Jc6 8.d5 Je7 9.Jd2 Je8 10.b4 f5 
11.c5 Jf6 12.a4 f4 13.Jc4 g5 14.Sa3 g4 15.cxd6 cxd6 16.b5 Je8 17.Sxg4 Dc7 18.Se2 f3 
19.b6 axb6 20.Jb5 fxe2 21.Dxe2 Dd8 22.Jbxd6 Jxd6 23.Sxd6 Vf7 24.Sxe5 Jg6 25.Sxg7 Jf4 
26.De3 Dg5 27.g3 Dxg7 28.Jxb6  
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  28...Sg4 („No zahráli byste to?“ – obdivně předvádí Václav) 29.Jxa8 Je2+ 30.Kg2 Sf3+ 
31.Dxf3 Vxf3 32.Kxf3 Jd4+ 33.Kg2 Df8 34.Vfe1 Dxa8 35.Ved1 Jc2 36.Vac1 Dxa4 37.d6 
Dxe4+ 38.Kg1 Jd4 39.d7 Jf3+ 40.Kf1 Jxh2+ 41.Kg1 Jf3+  
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  Remíza 
 
Po této úžasné šachové „rozcvičce“ se turnaj konečně (s malým zpožděním, kdy kompjúter 
rozhodčího Vojáčka trochu zlobil) započal. V posledních turnajích jsem si zvykl hledat své 
jméno na konci startovní listiny prvního kola, teď jsem byl najednou skoro úplně nahoře. 
Čeká mne loňský vítěz Peter Michalík na druhém stole. Omlouvám svůj pozdní příchod: „To 
víte, potíže s prostatou“ a už rozehráváme holandskou hru. Michalík nic neriskuje, nejde do 
žádných zápletek, bere mi pěšáka a pak čeká, až se vejce samo urodí. I stalo se... Tak začátek 
se nepovedl, snad ve druhém kole... Mezitím přijímám pozvání od Honzy Gorčáka na jedno, 
prý abych mu zpropagoval rapid v Bučovicích (sobota 13. listopadu – nezapomeňte!). Mým 
soupeřem je pan Žižka ze Vsetína (kde se tu vzal?) a určitě má tak sedmdesát. Tebe si 
vychutnám, konstatuji v duchu, když rozehráváme zavřenou sicilku. Ve střední hře získávám 
pěšce a můj jediný divák (Víťa Bureš) od partie odchází, neboť je již „vymalováno“. Ovšem – 
omyl! Podařilo se mi zůstat s bělopolným střelcem za hradbou vlastních pěšců na bílých 
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polích, soupeř má střelce opačného, otevírá hru, ve spolupráci s dámou mi hrozí matem, nebo 
dobytím veškerých mých pěšcových zásob. Se štěstím se mi daří vyměnit dámy a nakonec 
vzniká pozice, ve které tahám střelcem s f5 na c8 a reklamuji remízu. „Remíza to je, až to je“ 
– konstatuje nový zainteresovaný divák Milan Donnert, který v prvních kolech obcházel 
partie možných konkurentů na cenu pro seniora. Pan Žižka nevěří a tak volám hlasitě 
rozhodčího s reklamací remízy. Soupeř se zachoval nakonec gentlemansky a s ničjou 
souhlasí. Nedivím se mu, že je však trochu naštvaný...  
    
Kalendovský,J (2003) - Žižka,P (1728) 
Brno /Semilasso/ (2), 25.09.2010 
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 (Závěrečné postavení, v němž bílý tahal střelcem z f5 na c8 a reklamoval remízu) Remíza 
 
„Nechceš dort“, ptá se Vlastík Chládek „mám ho v autě“. „Já sladké moc nerad“, odpovídám. 
„A co říkáš na můj blog?“.  „Já čtu hlavně dva blogy (na webu Pražské šachové společnosti)“, 
zdvořile odpovídám, „Ten spisovatele Houšky a tvůj“. Rozpřádá se debata o blogu, v němž 
jako malá pointa z ředitelských manažerských soubojů byla divoká Chládkova partie 
z blicáku v Boskovicích s Honzou Uhmannem. V blogu nazval Chládek svého soupeře N.N. 
Já mu sděluji, že v mém fejetonku o Boskovicích jsem jméno poraženého uvedl celé. „A 
nebude se na mne zlobit?“ ptá se Chládek. „Jak znám Honzu, tak určitě né“, odpovídám. „Tak 
já mu ten dort dám“, říká Vlastík. Ale pak si uvědomuje, že by to vypadalo jako dodatečný 
úplatek a nakonec končí dort v rukou pořadatelů jako vítané rozmnožení cenového fondu.  
    
Ve stejném kole se daří pěkná partie Václavu Chládkovi, který inspirován příkladem 
Nakamury obětuje kvalitu Ferovi Vránovi a v divoké pozici, kterou pak hrdě předvádí 
divákům, Františka Vránu matí. Zároveň konstatuje, že s Vránou se naposledy utkali v České 
Třebové, když tam byly ty slavné silné velmistrovské rapidy (kde hrál tuším i Kaválek a další 
legendy) a dnes se mu zdařila „odveta“. O plné korektnosti této patnáctiminutovky se dá 
pochybovat, ale komu by se nelíbily pozice, zachycené na diagramech?  
  
Chládek,V (2090) - Vrána,F (2327) [B06] 
Brno /Semilasso/ (2), 25.09.2010 
1.e4 g6 2.d4 c6 3.Jf3 d5 4.exd5 cxd5 5.c3 Jc6 6.Sb5 Db6 7.De2 Sg7 8.Jbd2 a6 9.Sxc6+ 
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bxc6 10.0–0 a5 11.Ve1 Sa6 12.De3 e6 13.Je5 Va7 14.Jb3 Sc8 15.Df3 Jf6 16.Jc5 0–0 17.Sg5 
Je4  
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  18.Vxe4 dxe4 19.Jxe4 f5 20.Jd6 Sxe5 21.dxe5 Dxb2 22.Vd1 Sa6 23.Dxc6 Se2 24.Ve1 
Dxa2 25.Je8 Sd3 26.Sh6 Dc4 27.Db6 Dxc3 28.Vc1 Dxe5 29.Sxf8 Va8 30.Sg7  
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  30...Db8 31.Dxe6# 1–0 
 
Nutno podotknout, že rekonstrukci této partie provedl „nezištně“ vůdce černých kamenů 
v přestávce po 5. kole. A tužku k jejímu zapsání mi zapůjčila milá paní „Férová Vránová“, jak 
jí v duchu často na turnajích oslovuji... Co se dálo v čele turnaje, o tom pěkně píše ve svém 
fejetonku na webu JmŠS Neklan Vyskočil. Já měl po třetím kole 1,5 bodu, po čtvrtém 2,5 a 
v pátém jsem jako obvykle prohrál s Láďou Urbancem (ani malá změna repertoáru – na 
Láďovo 1.e4 zkouším Caro-Kann – mi nepomohla) a do šestého kola dostávám Karla Kredla. 
Z nějakých dobročinných důvodů mi nabízí po 3 tazích remízu, což rád akceptuji. Máme tedy 
3 ze 6 a čas na malou procházku po sále. Karel sleduje se zájmem první desky, já jsem zvědav 
na pana Staňka, který dnes hraje jen pro zábavu, jak sám tvrdí a má hodně nerozhodných 
výsledků. Další plichtu uhájil záhadně i v této partii:  
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Svobodová,M (2105) - Staněk,S (2043) 
Brno /Semilasso/ (6), 25.09.2010 
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 V této (schematicky naznačené) pozici mohla bílá zahrát asi třikrát vítězný tah 1.h7 s 
nezadržitelným vznikem nové dámy, ale pokaždé zahrála jinak a partie skončila „vynucenou“ 
remízou, když vůdkyni bílých chybělo do pádu praporku jen pár sekund. Je tu sedmé kolo a 
moje partie má podobný scénář jako minulá. Los mi přidělil sympaťáka z Kuřimi Pavla 
Krupicu, který se ptá: „Nepůjdem radši na pivo?“. Nu což – domluveno a provedeno. Je 
krátce po druhé hodině odpolední a restaurace, na níž od desíti hodin visel na dveřích nápis 
„Uzavřená společnost. Zavřeno“ se znovu zpřístupňuje hladovým a žíznivým šachistům. U 
místního „šachového“ stolu sedí paní Dvořáková a  také někteří z vedoucích (či rodičů) žáčků, 
hrajících o Pohárek BVK. Mladý Adam Dvořák hraje s Míšou Svobodovou, tak se vydávám 
na výzvědy, co se v té (a samozřejmě i jiných partiích) děje. Cestou vidím nešťastného Petra 
Mlýnka sedět nad asi tímto postavením:  
 
Mlýnek,P (2223) - Kandráč,M (1000) 
Brno /Semilasso/ (7), 25.09.2010 
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 Z jakého zahájení mohla vzniknout tato pro bílého tragická pozice vrtá mi hlavou dodnes. Na 
můj tichý dotaz ve chvíli, když se Petr vzdal, mi nikdo z aktérů neodpověděl. A byl-li 
Petrovým soupeřem opravdu slovenský šachista s podivným nasazovacím ratingem tisíc, 
zcela jistě potvrdit nemohu, ale ve výsledkové listině jsem vhodnější jméno z Mlýnkových 
soupeřů nenašel – většinu ostatních znám a oni to nebyli... Kandráč měl nakonec 6 bodů a byl 
13! Stalo se: 1.Db4 Vxe2+ 2.Kd1 Dc2# 0–1 
 
V Adamově partii s Míšou Svobodovou „získal“ Dvořák bílými dvě figury za věž a pěšce, 
pozice byla však velmi složitá. Míša hrála velmi soustředěně a v hektickém závěru (kdy měl 
Dvořák o 6 minut lepší čas) musel po šachu dámou z e6 představit střelce, kterého ztratil 
s dalším šachem bez náhrady, pak pozbyl ještě koně a v závěrečném postavení, kdy měla 
Míša o věž víc a matila, ukázal jí Adam na ciferník digitálních hodin, kde již byl zaznamenán 
čas mínus 2 vteřiny. A tak se Míša vzdala a já mohl referovat v restauraci rodičům o další 
Dvořákově výhře. Stal se již po několikáté nejlepším žákem v soutěži. Ale sedmé kolo, kdy 
jsem měl „volno“ ještě nekončí. Pohleďme – opět jen velmi přibližně – na následující duel:  
 
Hyrš,M (1972) - Donnert,M (2126) 
Brno /Semilasso/ (7), 25.09.2010 
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  1...Dxg3 [1...hxg3 a bílý se mohl vzdát, jak jsme se shodli s Láďou Šteflem!] 2.Db4+ Kg8 
3.Db8+ Kh7 4.De5 Dd3+ 5.Kf2 Dd2+ 6.Kg1, ale partie pokračovala bojovně dál, oba borci 
postavili nové dámy, a v kritické chvíli Donnert vstoupil novorozenou dámou na pole, které 
ovládala Hyršova, ten měl do konce jen asi necelou minutu, nezaregistroval to, tak že mu 
Donnert svojí nekrytou dámou jeho nekrytou sebral a Hyrš se musel vzdát! To jsou zážitky! 
0–1 
 
Jak člověk výjde z tempa, vždyť jsem měl přestávku, trvající přes hodinu, tak se už nezvetí. 
V 8. kole mne čekal nepříjemný soupeř – bojovný Dalibor Číp. Podle toho, že musel hrát se 
mnou na 23. stole, bylo zřejmé, že se mu také nedaří. Překvapil mne již volbou zahájení, o 
kterém pak prohlásil, že ho „vůbec neznal.“ Ale vidět to nebylo – jak se můžete přesvědčit 
v šachových databázích: 
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Kalendovský,J (2003) - Číp,D (2148) [B09] 
Brno /Semilasso/ (8), 25.09.2010 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f4 Sg7 5.Jf3 c5 6.Sb5+ Sd7 7.e5 Jg4 8.e6 Sxb5 9.exf7+ Kf8 
10.Jxb5 Da5+ 11.Jc3 cxd4 12.Jxd4 Sxd4 13.Dxd4 Jf6 14.0–0 Jc6 15.Dd3 Kxf7 16.Se3 Df5 
17.Dxf5 gxf5 18.Vfe1 a6 19.Vad1 Vhg8 20.Sb6 Vg4 21.g3 Vag8 22.Jd5 Je4 23.Je3 (A 
současně nabízím remízu v domnění, že černá věž musí pryč a pak dobývám černého pěšce 
f5. Dalibor chvíli váhá, ale pak samozřejmě bere věží na f4, což jsem vůbec neviděl! Další z 
důkazů příšerné slepoty bílého) 
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23...Vxf4 24.Jxf5 Vxf5 25.Vxe4 Vb5 26.Sd4 Jxd4 27.Vdxd4 Vxb2 28.Vc4  
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 (a tuhle ne zcela beznadějnou věžovku bílý za pár tahů ostudně prohrál. Hrůza!) 0–1 
 
Turnaj spěje k závěru, mám 3,5 bodu z osmi a někde na 27. stole mne čeká mladý Honza 
Uhmann. Nepříjemnějšího soupeře do posledního kola si lze sotva představit. Obvykle se 
utkáváme, když máme oba tak 5 z 8, dnes je to výjimka. Rozehráváme jakousi královskou 
indickou, v kritické pozici ztrácím pěšce (nevidím vazbu!) a samozřejmě prohrávám zas. 
Honzík mne ještě uzemní sdělením, že „To byla jediná partie, co se mi povedla“. Vidím, že je 
na čase, abych těch rapidů nechal. Na tom se pomalu shodujeme s Láďou Šteflem. No – 
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každý má jinou výmluvu. Já se odvolávám na sklerózu, Karel Zejda zase na to, že se ráno 
pohádal se ženou. Mistr Bernášek marně sháněl teplou vodu, v níž by si rozpustil Coldrex – i 
nachlazení ovlivňuje výkon velice... a Zdeněk Závodný už raději ani nehraje. Přiznávám se ke 
své sobotní depresi – zbaběle jsem po posledním kole z turnaje prchl – nevyčkav ani 
vyhlašování cen, ani následujícího vyřazovacího bleskového turnaje a zrádně opustiv 
kamaráda Jirku Řehůřka, s nímž jsme měli zamířeno do restaurace „Na Anenské“ 
k eventuálním rozborům sehraných partií a příjemnému pokecu... Takže končím svoji 
„semilassovskou“ zprávu ještě několika drobnými epizodami a hlavně omluvou případným 
čtenářům za jistou pochmurnost tohoto dílu mého šachového seriálu „Vyprávěj“ nebo 
„Nekecej“... Tak třeba František Laštovička z Kuřimi. Velmi byl nadšen svojí výhrou se 
známým odborníkem na šachovou teorii Karlem Švihelem ve své korunní variantě dračí 
sicilské. Když to říkám Karlovi, opáčil suše, že předtím ho porazil v téže variantě „nějaký 
Slovák bez Ela“, který to znal ještě lépe. Hle relativnost v šachu. Nebo se bavíme v restauraci 
o dětském turnaji. Ptám se Krupici, kolik jeho dětí že tam hraje. Říká že čtyři. A kolik 
vlastních. Žádné. A do debaty hned vstupuje paní Dvořáková: „Kolik je vám let?“. „34“. „No 
to máte nejvyšší čas se oženit...“, radí Pavlovi. Na turnaj přijel jako každý rok i Jiří Stehlík 
z Kolína. Omlouvá se, že v létě v Brně nehrál. „Raději hraji na severu Moravy, tam se mi daří 
mnohem líp, jako letos v Karviné“ . V konečném výsledku také „nic moc“. Měl 5 bodů a 
uhájil třicáté místo. S Martinem Habinou jsem snad hrál naposledy volné partie v restauraci u 
Češků na Cejlu. Zdá se mi, že od té doby hodně zhubl. Podezřívám ho, že je to následkem 
nějaké nemoci. Martin, pravidelný účastník turnajů VIP, to vyvrací: „Asi před desti lety jsem 
zjistil, že se nějak moc zaokrouhluji. Přešel jsem tedy na zdravou výživu a prodělal takovou 
zdravotní kůru, při níž jsem ubral 20 kilo a od té doby se držím.“ Tož tak – a já se obával o 
jeho zdraví. Na Vladislava Sládka před turnajem volám: „A kde máš ženu?“ „Někde 
v Rusku“, odpovídá s narážkou na olympiádu v Chanty-Mansijsku. Mimochodem, čtete 
krásné fejetonky pana Palovského, který je na této olympiádě jedním z rozhodčích? Vřele 
doporučuji! Břetislav Eichler již zcela propadl své fotografické vášni – myslím, že z tohoto 
turnaje bude opět na „Rajčeti“ bohatá dokumentace. I hraní mu jde líp a líp – dnes na příklad 
suverénně odremízoval nebezpečného Standu Staňka. Přece jenom – setkávání šachistů není 
jen o bodech a pořadí ve výsledkové listině – tato skvělá intelektuální komunita nedovolí 
svým příznivcům ji na dlouho opustit. Šachy se prostě hrají a prožívají až do smrti!       
 
  


