
Černočerná tma v Bystrci 
 
Týden před utkáním zahájil e-mailovou diskusi mezi Bystrčáky Gustav Nikodém na téma 
která utkání možno „vypustit“ a která hrát s „plnou silou“. Zapojili se do ní snad všichni naši 
borci, kteří jsou připojeni k internetu a nakonec ji shrnul náš boss Jirka Řehůřek v tom 
smyslu, že se budeme snažit hrát co nejlépe každý zápas. Tím překvapivější pro mne bylo, 
když ve čtvrtek došla informace, že naše druhá dosud tak úspěšná deska (4-4!) v neděli 
nenastoupí. Důvod jsem se dozvěděl až po zápase a byl dost prozaický – ozdravné lyžování 
v neděli po turnaji v Dolních Stráních... Samotné utkání v Bystrci začalo jako obvykle: na 
konečné tramvají v Bystrci postávají kolem deváté hodiny (začínalo se v 9.30) Píše a 
Kalendovský a čekají, až se dostaví „klíčník“ René Přibyl. Tentokrát ho předběhl ještě Jura 
Kubíček, který litoval, že si zapomněl vzít paměťovou kartu do foťáku, takže z jeho 
fotoreportáže sejde... K našemu překvapení byla klubovna již otevřená a v ní se nudili první 
dva zástupci Prušánek: Jan Kocáb a nehrající šéf-řidič. Dosti rychle se nám podařilo přerovnat 
stoly v jídelně k šachovému účelu a tu jsem se (prý) dopustil první psychologické chyby: 
vtipně jsem k Pavlu Kopkanovi podotkl: „Ty už ses naučil stavět figurky?“, což ho natolik 
rozhodilo, že prohrál jako první. Ovšem zavinil si to sám. Každý Kopkana znalý ví, že Pavel 
může vyhrát, jen když něco obětuje, zatímco pokud v zahájení získá pěšáka, je s ním zle. A 
tak se stalo i tentokrát. V celkem rovné pozici (viz diagram) si nechal vyšachovat dámu. Tím 
začala absolutní katastrofa bystrckých černých v utkání, které mělo být příjemným zápasem 
s oslabeným favoritem, který vynechal slovenské posily a přivezl dva náhradníky. Musím 
ještě podotknout, že náš zápas přilákal více diváků než obvykle (Kandalec, Hruška, Kacálek, 
Hafrovič...), protože Jiří Řehůřek slíbil předem a pak opravdu donesl láhev calvadosu jako 
předvánoční osvěžení...    
 
Předínský,V (1791) - Kopkan,P (1925) [D26] 
KP I /Bystrc-Prušánky/ (5), 12.12.2010 
1.c4 Jf6 2.d4 c5 3.Jf3 e6 4.e3 Jc6 5.Se2 d5 6.0–0 dxc4 7.Sxc4 cxd4 8.Jxd4 Jxd4 9.exd4 Se7 
10.Jc3 0–0 11.d5 Dc7 12.Db3 Jg4 13.g3 Je5 14.Se2 Jg6 15.Se3 Vd8 16.Vac1 Da5 17.Vfd1 
Sb4 18.Jb5 Sd7 19.dxe6 Sxe6 20.Dc2 Vxd1+ 21.Vxd1 Dxa2 22.De4 a5 23.Dxb7 Vc8 
24.Jc7 h6 25.Jxe6 Dxe6 26.b3  
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  26...Dc6?? 27.Vd8+ 1–0 
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Jirka Kubíček, který byl v předchozích dvou sezónách jedním ze dvou našich nejúspěšnějších 
borců, není ve formě. Svoji „Aljechinku“ sice proti minulému zápasu značně vylepšil, když 
jednoduchým obratem v 8. tahu obral Kocába o pěšce, ale v závěrečné pozici zapomněl, že 
mu visí kůň na a4! I Tomáš Fojtík se pak na chodbě smál, že je to prý typické Kocábovo 
vítězství a že se tím zápas úplně obrátil.  
 
Kocáb,J (1956) - Kubíček,J (1898) [B03] 
KP I /Bystrc-Prušánky/ (5), 14.12.2010 
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.f4 dxe5 5.fxe5 Sf5 6.Sd3 Sxd3 7.Dxd3 Jb4 8.Dd2 Dxd4 9.De2 
J8c6 10.Jf3 Dg4 11.0–0 e6 12.g3 Sc5+ 13.Kg2 0–0 14.c3 Jd5 15.b4 Se7 16.h3 Dg6 17.b5 
Ja5 18.Vd1 c5 19.c4 Jb6 20.Ja3 Vfd8 21.Sb2 Ja4 22.Vab1 Vxd1 23.Dxd1  
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  23...Vd8 24.Dxa4 1–0 
 
Prohráváme tedy 0:2 a ani Hrdina tentokrát na elově slabšího soupeře nestačil a dovolil mu již 
v zahájení útok na svého monarchu, zatímco dámské křídlo, které bývá v královské indické 
doménou bílého, zůstalo zablokováno. Stav je 0,5:2,5 a naše vyhlídky na úspěch proti 
designovanému favoritu se rázně propadly téměř k nule... Jen připomenu, že před dvěma lety 
jsme v Prušánkách remízovali 4:4 a mohli jsme i vyhrát, kdyby své partie nepokazili Kubíček 
a Kalendovský.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hrdina,J (1960) - Dryšl,R (1857) [E90] 
KP I /Bystrc-Prušánky/ (5), 12.12.2010 
1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.c4 Sg7 4.Jc3 d6 5.e4 0–0 6.Sd3 Jc6 7.Se3 e5 8.d5 Je7 9.Sg5 Jh5 10.Sxe7 
Dxe7 11.0–0 Jf4 12.Sc2 f5 13.Je2 Jxe2+ 14.Dxe2 f4 15.h3 g5 16.Jh2 Df7 17.b4 Dg6 18.f3 
h5 19.c5 Vf7 20.Vf2 Sf8 21.c6 b6 22.Vb1 Vg7 23.Vb3 Se7 24.Va3 g4 25.fxg4 hxg4 26.Jxg4 
Sh4 27.Vf1 Sxg4 28.Dxg4 Dxg4 29.hxg4 Vxg4  
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  30.Sd1 Vg3 31.Vff3 Vxf3 32.Sxf3 a5 33.Kf1 Kg7 34.Ke2 Kf6 35.bxa5 Vxa5 36.Vxa5 ˝–˝ 
 
Naše katastrofa černými pokračuje a mám ji na svědomí já. Jsem totiž živoucím důkazem 
tvrzení, že počítače zcela znivelizovaly dříve tak rozrůzněnou a (snad) vynalézavou lidskou 
hru. Když jsem zadával svoji prohru do Chess-Base, měl jsem puštěného Fritze. K mému 
překvapení byl každý můj tah první, který začal analýzovat (tedy až na tu hrubku v pozici na 
diagramu)! Takže mi můžete ode dneška říkat „Třívteřinový Fritz“. Ve 4. a další vteřině už 
můj dnes nepostradatelný rádce analýzoval tahy zcela jiné... I pan Riška mi pak na Anenské 
vyčinil za nesmyslnou hru v zahájení (např. mezi 8.-10. tahem bylo nutné hrát v centru 
pěšcem na e5) a Holemář říkal cosi o „stařeckém zblbnutí“..., s čímž jsem byl nucen souhlasit. 
 
Cupal,M (2074) - Kalendovský,J (2060) [B07] 
KP I /Bystrc-Prušánky/ (5), 12.12.2010 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Sg5 Sg7 5.Dd2 h6 6.Sf4 c6 7.Sd3 g5 8.Sg3 Jh5 9.Jge2 Jxg3 
10.hxg3 b5 11.f4 g4 12.e5 Ja6 13.Je4 f5 14.exf6 exf6 15.f5 Sxf5 16.Df4 Sxe4 17.Dxe4+ Kf7 
18.Dxc6  
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  18...Jb4? [18...Jc7 bylo jediné] 19.Db7+ Kg8 20.Sg6 1–0 
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Náš lídr za stavu 3,5:0,5 pro soupeře prokázal své kvality a partii vyhrál. Po nenáročném 
zahájení získal cenného pěšáka a tuto výhodu v časové tísni uplatnil... 
 
Holemář,D (2289) - Fojtík,T (2137) [A04] 
KP I /Bystrc-Prušánky/ (5), 12.12.2010 
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d3 d6 4.g3 b6 5.Sg2 Sb7 6.0–0 Jf6 7.Jbd2 Se7 8.Ve1 Jbd7 9.Jf1 0–0 
10.Jg5 Dc7 11.h4 d5 12.Sf4 Sd6 13.Sxd6 Dxd6 14.De2 dxe4 15.dxe4 Dc7 16.e5 Sxg2 
17.Kxg2 Jd5 18.De4 g6 19.h5 Vfe8 20.hxg6 fxg6  
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  21.Vad1 Vac8 22.Jxe6 Vxe6 23.Dxd5 Jf8 24.f4 Kg7 25.Jh2 Vce8 26.Jf3 h6 27.c3 V8e7 
28.Vd3 Vd7 29.De4 Vee7 30.Ved1 Je6 31.Vd6 Jf8 32.Dd5 Kh7 33.Vd2 Kg7 34.Kf2 Kh7 
35.a3 Kg7 36.Jh4 Kh7 37.Jxg6 Vxd6 38.Jxf8+ Kg7 39.exd6 1–0 
 
Stav je tedy 1,5:3,5 a ve zbývajících třech partiích to vypadalo tak, že René Přibyl má pěšáka 
víc, ale v jezdcové koncovce se tato výhoda těžko uplatňuje, Píše už dvakrát odmítl remízu 
Segetovi, který prý ještě za Prušánky nevyhrál a má samé „ničji“, zatímco Gusta Nikodém 
ztratil pěšce a ve věžové koncovce nemá moc šancí, leda na nějakou zázračnou remízu. Ale to 
jsem již seděl osamělý v naší šipkařské hospůdce, která otevírá v jednu hodinu (nonstopka, 
kam jsem před tím pozval přítele Kacálka, měla na dveřích nápis „Z technických důvodů 
otvíráme ve 14 hodin“) a četl jsem si pěkný fejeton Gennadije Sosonka z časopisu 64-
Šachmatnoje obozrenije „Dopisy patriarcha“, čímž jsou míněny trochu naivní politické 
dopisy, které psával na Ústřední vybor KSSS bývalý mistr světa Michail Botvinnik. Ne, ne – 
nebyla to žádná „udání“, nybrž rady, jak přivodit světovou proletářskou revoluci, nebo jak 
postupovat leninsky správně ve sporech Izraele s Palestinou, nebo proč povolit vývoz 
Botvinnikova šachového programu „Pionýr“ na západ apod. Gusta Nikodém měl smůlu 
v tom, že hrál se soupeřem velmi sebevědomým, který má v letošní sezóně zatím 
úctyhodných 9 z 9, k čemuž Gusta přispěl jak trochu pasivním vedením zahájení, tak onou 
ztrátou pěšce v 18. tahu, kdy analytici v hospodě navrhovali jako lepší 18.exd5 a přítel Fritz 
snad ještě lepší 18.c4!...  
Nikodém,G (2005) - Marek,J (1997) [D02] 
KP I /Bystrc-Prušánky/ (5), 12.12.2010 
1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.Sf4 c6 4.e3 Db6 5.b3 a5 6.Sd3 Sg4 7.Jbd2 e6 8.0–0 Sb4 9.Se2 Sc3 
10.Vb1 Jbd7 11.Je5 Sxe2 12.Dxe2 c5 13.Jxd7 Jxd7 14.dxc5 Dxc5 15.Sg3 Vc8 16.e4 Dd4 
17.Vbd1 Sxd2  
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  18.Vxd2 [18.c4!] 18...Dxe4 19.Dxe4 dxe4 20.Vfd1 Jb6 21.Vd6 Jd5 22.c4 Jc3 23.V1d2 e3 
24.V2d3 Je4 25.V6d4 exf2+ 26.Sxf2 Jc5 27.Vd2 0–0 28.Sg3 Vfe8 29.Sh4 f6 30.Kf1 Kf7 
31.Sf2 Ve7 32.Vh4 h6 33.Sxc5 Vxc5 34.Vd8 e5 35.Ke2 Vec7 36.Vh3 e4 37.Ke3 Ve5 
38.Kd4 Vce7 39.Ve3 f5 40.g3 g5 41.Vd5 Vxd5+ 42.Kxd5 Kf6 43.Ve2 Vd7+ 44.Kc5 Ke6 
45.Kb6 f4 46.Kxa5 e3 47.c5 Vd2 48.Ve1 e2 49.gxf4 gxf4 50.Kb6 f3 51.Kxb7 Vd1 52.c6 
Vxe1 53.c7 Vc1 0–1 
 
A když už „o nic nešlo“, čekali jsme v šipkařské hospůdce na další zprávy z bojiště. Nakonec 
i náš čtvrtý černý partii, násilně hranou s „neprůstřelným“ Segetem na výhru, prohrál:  
 
Seget,M (2121) - Píše,J (2079) [D02] 
KP I /Bystrc-Prušánky/ (5), 12.12.2010 
1.d4 d5 2.Jf3 c6 3.Sf4 Sf5 4.e3 e6 5.Sd3 Sg6 6.Jbd2 Jf6 7.Sxg6 hxg6 8.0–0 Jbd7 9.c4 Se7 
10.Ve1 0–0 11.h3 Sb4 12.a3 Sa5 13.b4 Sc7 14.Sxc7 Dxc7 15.Db3 Vfe8 16.Vec1 Db6 
17.Vab1 a6 18.a4 Vac8 19.b5 axb5 20.axb5 c5 21.cxd5 exd5 22.dxc5 Jxc5 23.Dc3 Dd6 
24.Db4 b6 25.Jb3 Jfe4 26.Jxc5 bxc5 27.Db2 Vb8 28.Jd2 Jf6 29.Dc3 Jd7 30.Jf3 Vb6 
31.Vb2 Veb8 32.Vcb1 Jf6 33.Jd2 Kh7 34.Da3 Dc7 35.Dc3 Jd7 36.Jf3 Dd6 37.Da3 f6 
38.Dd3 f5 39.Da3 Kh6 40.Dc3  
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  40...g5 (Objektivně správné bylo opakovat tahy typu 40...Jf6, ale doktor zkouší vyhrát. 
Avšak jen oslabuje svoji pozici, což se mu stalo nakonec osudným) 41.Dd2 Je5 42.Jxe5 Dxe5 
43.Vd1 c4 44.Db4 g4 45.hxg4 fxg4 46.g3 Kg6 47.Vd4 Dh5 48.Dc5 c3 49.Vbb4 Df5 
50.Vxd5 De6 51.Ve5 Dd7 52.Vg5+ Kh7 53.Vd4 Dxb5 54.Vdxg4 Dc6 55.Vxg7+ Kh8 
56.Dh5+ Dh6 57.Dxh6+ Vxh6 58.Vc7 1–0 
 
Na Reného jsme dnes čekali nejdéle – nakonec srovnal stav zápasu na přijatelných 2,5:5,5. 
Ironií je, že přítel Fritz hodnotí závěrečné postavení jako remízu po tahu 57...Jd6, který však 
Mayer nezkusil a vzdal se... Ale chtělo by to podrobnou analýzu, moji glosu berte jako 
poznámku „Třívteřinového Fritze“.  
 
Přibyl,R (2045) - Mayer,J (2106) [E61] 
KP I /Bystrc-Prušánky/ (5), 12.12.2010 
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.Jf3 0–0 5.Sg5 h6 6.Sh4 d6 7.e3 Jbd7 8.Se2 e5 9.0–0 a6 10.Dc2 
De8 11.dxe5 dxe5 12.Vfd1 c6 13.Jd2 Jh7 14.f3 f5 15.e4 Jc5 16.b4 Je6 17.c5 Jd4 18.Sc4+ 
Se6 19.Dd3 Jf6 20.Sxe6+ Dxe6 21.Dc4 Dxc4 22.Jxc4 g5 23.Sg3 fxe4 24.fxe4 Jh5 25.Sxe5 
Sxe5 26.Jxe5 Jc2 27.Vab1 Vae8 28.Jg4 Ve6 29.Vb2 Ja3 30.Vd6 Vxd6 31.cxd6 Jc4 32.Vf2 
Jf4 33.Jxh6+ Kh7 34.Jf5 Vd8 35.Vf1 Jxd6 36.Vd1 Jf7 37.Vxd8 Jxd8 38.g3 Jd3 39.a3 Je5 
40.h4 gxh4 41.Jxh4 b5 42.Kf2 Je6 43.Jb1 Kg7 44.Jf3 Jg4+ 45.Ke2 c5 46.Jc3 c4 47.Jd5 
Kf7 48.Jf4 Ke7 49.Jxe6 Kxe6 50.Jd4+ Ke5 51.Jc6+ Kxe4 52.Jb8 Je3 53.Jxa6 Jc2 54.Kd2 
Jd4 55.Jc7 Kf3 56.Jxb5 Jxb5 57.a4  
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  1–0 
 
Mimořádně úspěšný v letošní sezóně Jiří Marek (je už skoro rok na nemocenské 
s dvojnásobnou frakturou nohy a jinými problémy), nicméně i když ho někdy musejí 
kolegové do hrací místnosti přinést, vítězí jak na běžícím pásu. Dnes dal k dobrému svoji 
výhru s Josefem Mayerem ve Velkopavlovickém derby v KP II C. Tato partie je jistě mnohem 
zajímavějším „Pircem“, než ten můj dnešní.  
  
Marek,J - Mayer,J [B06] 
KP II C /Velké Pavlovice A-B/ (4), 05.12.2010 
1.e4 g6 2.d4 Sg7 3.Jc3 d6 4.h4 Jf6 5.Sg5 h6 6.Sf4 Jc6 7.Sc4 0–0 8.Dd2 Jxd4 9.0–0–0 c5 
10.Sxh6 b5 11.Sxg7 Kxg7 12.Sd5 Vb8 13.h5 Jxd5 14.Jxd5 Vh8 15.Dg5  
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  15...Vb7 16.Jf3 Je2+ 17.Kb1 b4 18.hxg6 Jc3+ 19.bxc3 bxc3+ 20.Ka1 Vb2 21.gxf7+ Kxf7 
22.Df4+ Kg7 23.Jxc3 Vxc2 24.Dg3+ Kf7 25.Jg5+ 1–0 
 
A všimli jste si, že Prušánky jsou vlastně Poštorná? Kolegové z Prušánek to ještě upřesnili: 
Prušánky jsou bývalá Poštorná A a Velké Pavlovice Poštorná B. Čím je způsoben hromadný 
útěk dobrých hráčů z Tatranu Poštorná – po tom jsem už raději nepátral. Sláva vítězům – čest 
poraženým – staré sokolské heslo se hodí i na náš zápas. A příště pod heslem: „Na Bzenec, 
Lukine, na Bzenec!“.  Pozdní odpoledne a večer  jsme trávili s Davidem Holemářem a 
doktorem Píše opět na Anenské, kde již na nás čekali pánové Uhmann starší a Staněk, později 
přišel i Riška a další... Když jsme přehráli všechny dnešní partie přítomných, začali jsme řešit 
úkoly z jedné nové zajímavé ruské knihy Konotop V. a Konotop S. – Testy po taktike dlja 
vysokokvalificirovanych šachmatistov, Moskva 2003: 
 
Testy 1 - [+0503.57c5c8] 
2010 
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 Černý na tahu. Line 
 



 8 

Testy 2 - [+4574.56g1g8] 
2010 
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 Bílý na tahu. Line 
 
Testy 3 - [+4844.34g2h8] 
2010 
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Testy 4 - [+4840.45e1g7] 
2010 
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 Bílý na tahu. Line 
 
Testy 5 - [+4444.55g1g8] 
2010 
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