
Radostný turnaj 
Memoriál Old řicha Šípka 2010 
 
Úterní sváteční den 28. září se na šachy vydařil – od rána drobně pršelo a bylo zima. Takže 
z tohoto a nejen tohoto důvodu byl v klubovně Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova bufet paní 
Dany Holzmannové přeplněn. A protože byl přítomen i hliník, pardón, pan Ota Šaršon, 
probíhala ranní ochutnávka becherů a zásluhou dalších milých sponzorů i Plzní a fernetů 
v obvyklé režii. A zatímco pilná rodina Šípků připravovala hrací sál k zahájení turnaje na 
počest jejich tatínka a tchána Oldřicha, přicházeli k prezentačnímu stolku p. Mirka Hurty další 
a další zájemci o patnáctiminutové partie. Tentokrát chyběli mistři typu Bernáška, Červeného, 
Vyskočila, Jurky, takže nasazenou jedničkou byl neregistrovaný Láďa Urbanec s ratingem 
2283; následovali Vladimír Ševčík (2231) a Luboš Riška (2208). Takto vyrovnaný turnaj měl 
66 účastníků od 80 (pan Češek) do 6 (Anna Vavřínková) let. Ceny byly připraveny ovšem pro 
všechny – což se stává v poslední době, kdy i šachoví pořadatelé trpí krizí – témeř unikátním 
zjevem. Od prvního kola se bojovalo ostře a nebylo nouze o různá tu větší, tu menší 
překvapení. Já měl v prvním kole za soupeře 56. nasazeného pana Zdeňka Poláka, kdysi 
číšníka u Češků na Cejlu, teď působícího v hospůdce na ulici Milady Horákové nedaleko 
redakce Brněnského deníku. Celá léta byl pan Polák mým přijemným dodavatelem, ale dnes, 
maje snad po prvé bílé kameny, rozehrál anglickou hru natolik inteligentně, že dobyl kvalitu a 
jenom úcta k mým šedinám mu vnukla nápad v téměř vyhraném postavení mi nabídnout 
remízu. Nezbývalo ovšem, než tuto nabídku přijmout. Překvapení? Jistě. Ale na jednom 
z vedlejších stolků se zrodilo překvapení jistě větší. Posuďte sami. Bílé kameny vede Vojtěch 
Jurásek, teprve devítiletý! 
    
Jurásek,V (1313) - Uhmann,Jan ml. (1995) [C37] 
Brno /Šípek mem./ (1), 28.09.2010 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 g5 4.d4 g4 5.Je5 Dh4+ 6.g3 fxg3 7.Dxg4 g2+ 8.Dxh4 gxh1D  
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  9.Jxf7N [RR 9.Jc3 Se7 10.Dh5 Jc6 11.Jxf7 Jf6 12.Jd6+ Kd8 13.De8+ Vxe8 14.Jf7# 1–0 
Bird,H-NN/Great Britain 1869/EXT 99 (14)] 9...Kxf7 10.Jc3 d6 11.Dh5+ Ke6 12.Df5+ Ke7 
13.Sg5+ Ke8 14.Dxc8+ Kf7 15.Dxc7+ Se7 16.Sxe7 Jxe7 17.0–0–0 Dxh2 18.Sc4+ Kg6 
19.Dxe7 Jc6 20.Df7+ Kh6 21.Df6+ Kh5 22.Sf7+ Kg4 23.Df5+ Kh4 24.Dh5+ Kg3 25.Vd3+ 
1–0 
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Před začátkem druhého kola se ptám našeho předsedy Jirky Vachka, zda příjde v sobotu na 
náš turnaj „U Pásků“, který po likvidaci oné útulné hospůdky pořádáme v naší klubovně. A tu 
se Jura chytá za hlavu – v sobotu tu přece bude extraliga nládeže se šedesátkou startujících – 
kam vás dáme? A již o této nehodě diskutují naši předsedové a prezidenti Točev s Vachkem. 
Dosi říká, že se domníval, že nahrazovat Pásky budeme jen do září, než si najdeme jinou 
hospodu. V tomto rozpoložení pln starostí o osud sobotního klání nastupuji proti panu 
Rotreklovi z Morendy. Rozehráváme zavřenou sicilku, já myslím spíše na sobotu, než na 
pozici. Po zajímavém průběhu zahájení pokouším se zautočit na černého krále pomocí oběti 
kvality na bodu f5, až vznikne přibližně následující postavení: 
 
Kalendovský,J (2003) - Rotrekl,R (1803) 
Brno /Šípek mem./ (2), 28.09.2010 
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 Partie pokračovala: 1.Vf1 Vce8 2.Vxf5 Kg7 3.Vg5+!? fxg5 4.Dxg5+ Kh7 5.Dxh5+ Jh6 
6.Jdf4 Vxf4 7.Jxf4 Vg8?? 8.Se4+ a černý se vzdal. 1–0 
 
Samozřejmě v závěru se mohl černý bránit mnohem lépe, dalo by se říci, že si mat přivodil 
sám. Následuje kolo třetí, v něm jsem prohrál s Milanem Kratochvílem, možná ještě pod 
vlivem té trochu šokující informace o tom, že naši funkcionáři přestali s rezervací klubovny 
pro první sobotu počítat, doslova dětinským způsobem, kdy jsem si nechal chytit dámu 
uprostřed šachovnice. Asi to byla nejkratší partie kola. Takže z hlediska boje o event. 
seniorskou cenu zahajuji bodovým ziskem 1,5 ze 3 a čeká mne ve 4. kole nejstarší účasstník 
turnaje 80letý pan Češek. Rozehráváme jako vždy královský gambit, Luboš upouští od své 
oblíbené obrany 3...Je7 a v duchu se chystám, že ať bude stát sebehůř, nabídnu mu pár tahů 
před pádem jeho praporku remízu. Jenže ouha – začínám „kombinovat“ a výsledkem sice 
zajímavé, ale mnou špatně spočítané zápletky je to, že mám najednou v celkem prosté pozici 
figuru míň! No, supi se kupí kolem partie, vzdávám a bodový zisk se nezměnil, jen 
procentuálně velmi poklesl na 1,5 ze 4.  Smutný začátek jinak veselého a příjemného turnaje. 
Páté kolo  mi  přináší výhru s devítiletým v úvodu  zmíněným Vojtěchem Juráskem. Je to 
bojovník,i na mne spustil bílými královskýgambit! Bránil jsem se Falkbeerovým 
protigambitem, obětoval jsem (asi za nic) pěšce a vyhrál jen po hrubé chybě soupeře.  
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Kratochvíl,M (2165) - Kalendovský,J (2003) [B09] 
Brno /Šípek mem./ (3), 28.09.2010 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f4 Sg7 5.e5 Jfd7 6.Jf3 c5 7.exd6 cxd4 8.Jxd4 exd6 9.De2+ Kf8 
10.Se3 Jc6 11.0–0–0 Da5 12.Jb3 Df5 13.Vxd6 a5 14.g4  
 

���������� 
��+	+ �� �� 
�+�+�+��	�� 
� +�� +�+� 
��� + +�+ � 
� + + ���+� 
�+��� �� + � 
�����+Q+ ��� 
�+ �� +�+�� 
���������� 

 
  1–0 
 
Šesté kolo bylo zajímavé zejména tím, jak vítěz turnaje k cennému bodu přišel. Já remízoval 
bílými v málo známé variantě Caro-Kannu (1.e4 c6 2.Jc3 d5 3.Df3), která kolegu Kuchaříka 
překvapila, ale nezaskočila.  
 
Kalendovský,J (2003) - Kuchařík,J (1797) 
Brno /Šípek mem./ (6), 28.09.2010 
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 Zhruba v tomto postavení nabídl bílý remízu a černý prý s povděkem přijal. ˝–  ̋
 
Riška,L (2208) - Šípek,M (2033) 
Brno /Šípek mem./ (6), 28.09.2010 
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 V tomto postavení sáhl bílý na pěšce h4 s úmyslem ho sebrat. Michal mu nedovolil "tah" 
vrátit a Riška, který po „vynuceném“ Vxh4 ztrácí věž, se vzdal. Takto prohrál hrubými 
chybami Riška neméně než 3 partie. 0–1 
 
Riška,L (2208) – Kalendovský,J (2003) [A81] 
Brno /Šípek mem./ (8), 28.09.2010 
1.d4 f5 2.g3 Jf6 3.Sg2 g6 4.Jf3 Sg7 5.0–0 0–0 6.b3 d6 7.Sb2 c6 8.Jbd2 Dc7 9.Je1 e5 
10.dxe5 dxe5 11.e4 fxe4 12.Jxe4 Sf5 13.De2 Jbd7 14.Jd3 Vae8 15.Vad1 b6 16.Vfe1 c5 
17.c4 a6 18.Jc3 e4 19.Jf4 Sg4  
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 (R) Dáno za remízu, i když bílý asi ztrácí kvalitu... 
 
Meduna,E (1951) - Riška,L (2208) [B48] 
Brno /Šípek mem./ (9), 28.09.2010 
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jc6 5.Se3 Jf6 6.Jc3 Dc7 7.Sd3 a6 8.0–0 Sd6 9.g3 h5 
10.Se2 h4  
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  11.Jdb5 axb5 12.Jxb5 Db8 13.Jxd6+ Ke7 14.Sc5 Kf8 15.Jxc8+ Kg8 16.Je7+ Jxe7 
17.Sxe7 Jxe4 18.Dd3 d5 19.f4 f6 20.c4 hxg3 21.hxg3 Kf7 22.cxd5 f5 23.dxe6+ Kxe7 
24.Dd7+ 1–0 
 
Věřte – nevěřte. V posledním kole jsme měli hrát spolu s panem Vykydalem. Při pohledu na 
průběžné pořadí jsme usoudili, že i kdybychom si hodili korunou, kdo z nás vyhraje, tak 
Honzu Uhmanna v boji o  seniorskou  cenu nedoženeme. A přece – kdy byl býval vyhrál 
Vykydal – byl by na S.-B. vítězem své kategorie! Vidíte, co mi bohužel již tři dny provádí 
můj počítač. Kurzor si běhá, kam chce, nikdo z mých poradců si s tímto problémem  neví 
rady. Vždy po spuštění přístroje mám čas asi tak 2-3 minuty na „normální“ práci, pak nezbývá 
než počítadlo vypnout! Kdo mi  prosím poradí? Neděje se to jen ve wordu, ale v jakémkoliv 
souboru, na obrazovce, při spuštění internetu běhá kurzor kam chce, nejraději se usadí až dole 
a jen na mne výsměšně bliká. Taky nejde tedy nic prohlížet (jen ty konce dokumentů), nic 
uložit, nic zkopírovat – hrůza. Volám tedy hlasité POMOC jako nečekanou pointu tohoto tři 
dny tvořeného a bohužel jen velmi nepodařeného povídání... 


