
Třetí sobota prosinec 2010 
 
Prosincová „Třetí sobota“ uzavřela letošní seriál turnajů v rapid šachu, který pořádá 
Lokomotiva Brno. Protože souběžně se konal v Břeclavi 33. ročník turnaje mladých nadějí do 
15 let a v Praze probíhalo Mistrovství republiky v bleskové hře můžů, žen a juniorů – tak 
v naší soutěži tentokrát chyběly ženy i žáci, takže kromě pětice vítězů byl při vyhlašování 
výsledků odměněn pouze nejúspěšnější senior. Ceny byly opět mírně zkráceny – počet 
účastníků nedosáhl oné v propozicích uvedené cifry 50 a více. Jako v listopadu byl rozhodčím 
soutěže Dominik Tělupil. Začátek byl opět (pro mne) příjemný – pan Otakar Šaršon pozval na 
bechera i pivečko několik svým přátel, s nimiž oslavoval ukončení přestavby jedné z dosud 
nevyužitých místností naší klubovny na toalety, což se zdarem provedla jeho firma. Na 
Olexově memoriálu tak bude zase o něco příjemněji. Ještě před turnajem se objevila u stolku 
před bufetem lákavá výstavka MUDr. Zemana, který za lidové ceny (20-30 Kč) nabízel jak 
šachovou literaturu, tak různé drobnosti (nože na dopisy, lékařské náčiní, vánoční pohlednice, 
karetní soubory) – vhodné jako vánoční dárky. V prodeji těchto drobností uspěl nyní 
nezaměstnaný lékař tak napůl, plně si to však vynahradil v turnaji, kde obsadil skvělé druhé 
místo a vylepšil si tak svoji finanční situaci. Já zahájil turnaj výhrou s kolegou Horáčkem a 
hned ve druhém kole jsem nastoupil na prvním stole proti pozdějšímu vítězi Láďovi 
Urbancovi. Sehráli jsme zavřenou sicilku, v níž mne černými udolal teprve v hluboké 
koncovce díky své dvojici střelců. Nejlegračnější partií druhého kola byla asi tato, jejíž 
fragment nám ukázal mladý Honzík Uhmann v neděli v restauraci „Na Anenské“. Zahájil 
totiž touto šťastnou výhru své vítězné tažení, kdy vedl až do 6. kola s 5 dosaženými body:  
 
Fojtík,T (2143) - Uhmann,J. ml. (1995) 
Brno /Třetí sobota prosinec/ (2), 18.12.2010 
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 (Následovalo: 1.Sxf7+ Kxf7 2.Je5+ Kg8 3.Jxg4 Jxg4 (a nyní místo matujícího 4.Db3+ 
přišlo pouhé) 4.Dxg4 (a tuto partii vyhrál černý!!) 0–1 
 
Ve 3. kole jsem vyhrál s Ondrou Zámečníkem černými Pircku, v níž se (jako obvykle) bílý 
porazil sám a ve 4. kole mne čekal Víťa Bureš. Ten startoval v tomto turnaji po asi půlroční 
přestávce a dobře si to užíval. Po skončení turnaje reagoval na moji prosbu o event. zaslání 
některé ze svých partií sebevědomě, že si pamatuje všechny, a pak mi opravdu dvě se 
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stručnými glosami poslal. Víťo díky – já si ze svých her nepamatoval prakticky nic! 
 

 
 
Kalendovský,J (2003) - Bureš,V (2161) [B24] 
Brno /Třetí sobota prosinec/ (4), 18.12.2010 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 e6 4.Sg2 Jge7 5.d3 d5 6.Jf3 dxe4 7.Jxe4 Jd5 8.0–0 Se7 9.c3 0–0 
10.De2 b6 11.a3 Sb7 12.Vd1 Dc7 13.Jeg5 Sf6 14.De4 Sxg5 [14...g6 15.Dh4 h5 16.g4 Jf4 
17.Sf1 Jd4ł] 15.Jxg5 Jf6 16.Dh4 Je7 17.Je4 Jxe4 18.dxe4 Jg6 19.Dg5 Vad8 20.Se3 Kh8 
21.h4 f6 22.Dg4 f5 23.exf5 exf5 24.Dg5 Sxg2 25.Kxg2 Dc6+ 26.Kg1 Vde8 27.h5 Je5 
[27...h6 28.Dxg6 Ve6µ] 28.Df4  
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  28...Jf3+ [28...h6] 29.Kf1 Jh2+ [29...Jd2+ 30.Vxd2 Dh1+ 31.Ke2 Dxa1 32.h6 gxh6 
33.Dxh6 f4 34.gxf4 Da2 35.Vd7 Vf7ł] 30.Kg1 Jg4 31.Vd6 Dc7 32.Vad1 Df7 33.Dg5 [33.h6] 
33...Jxe3 [33...Je5 34.Df4 Dxh5µ] 34.fxe3 h6 35.Dg6 De7 36.Vd7 [36.V1d3 c4] 36...Dxe3+ 
37.Kg2 De4+ 38.Kh3 Vg8 [38...Ve7 39.Vd8 Vfe8 40.V8d5 Vf7 41.Vd8 Kg8ł] 39.Vf1 Vef8 
40.Vf7 Dg4+ 41.Dxg4 fxg4+ 42.Kxg4 Vxf7 43.Vxf7 Vd8 (Bílý nabídl remízu. Ale stojí již 
skoro na výhru)  ˝–  ̋
 
V pátem kole jsem bojoval černými s Karlem Švihelem. S jakýmsi přehozením tahů jsem se 
z Pirce najednou ocitl v dračí sicilce, kdy má bílý pěšce e4 a c4, jejíž teorii Švihel ovládá 
samozřejmě mnohem lépe než já. Taky mne ve střední hře přehrál, když mi vytvořil ohavného 
dvojpěšce na e-sloupci, ale když měl sklízet ovoce své dobré práce, dovolil mi přechod do 
věžové koncovky sice s pěšcem míň, zato s aktivním králem a daleko postouplým d-pěšcem. 
Moji nabídku smíru pak již odmítnout nemohl – stál jsem opět téměř na výhru, jako s Víťou 
Burešem. A v šestém kole dostávám „nepříjemného“ pana Staňka! On si sice stěžoval, že neví 
čím to je, ale prý má již třetí remízu za sebou. Tak jsem si pomyslel: „Budeš mít čtvrtou...“. A 
partii jsme rozehráli takto (já bílé): 1.d4 d5 2.Sg5 Jf6 3.Sxf6 a bylo vymalováno. Staněk přišel 
o svoji chloubu – dvojici jezdců – a už nebyl tak sebevědomý a po pár tazích rád souhlasil 
s nabídkou smíru. Pár tahů před koncem zachytil naši partii pohotový fotograf pan Spodniak...  
 

 
 
 
V kole sedmém nás uchazeče o „stařeckou cenu“ – jak pravil pan Šaršon - svedl los spolu. 
Partie Kalendovský-Uhmann st. měla malou předehru: v „obědové“ přestávce po 6. kole se 
ptám Honzíka, zdali si dobře připravil „Falkbeera“ (tedy zahájení, které spolu se střídavými 
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úspěchy hrajeme nejčastěji) a on ovšem neodpověděl. A když došlo na lámání chleba, partie 
začala takto: 1.e4 c6(!?!) 2.d4 d5 3.f3 f5 4.exd5 cxd5 5.Sb5+ Jc6 atd. Honzík (v turnaji 4. 
nasazený) mne ve střední hře přehrál, v blokované pozici měl koně proti střelci, ale přesto 
vlastní neopatrností mi dovolil postup f-pěšce až do dámy, kdy musel za něj odevzdat figuru a 
tak jsem prestižní souboj tentokrá vyhrál. V tomtéž kole jsem s řadou dalších diváků sledoval 
klíčovou partii na prvním stole mezi mladým Uhmannem a Urbancem.   
 
Uhmann,J. ml. (1995) - Urbanec,L (2283) 
Brno /Třetí sobota prosinec/ (7), 18.12.2010 
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 V partii následovalo: 1...Se1 2.Je4 Sxe4 3.Sf2 Sc3 4.Sd4 Sa5 5.Sb6 (Bílý nabídl remízu - 
divoký střelec!! Po jeho braní je pat! To se vidí málokdy – obvyklá je přece tzv. divoká věž. 
Všechna čest vynalézavosti mladého Uhmanna! Černý pokýval hlavou, popřemýšlel a pak 
našel správný plán - ovšem měl do konce asi 30 vteřin proti minutě bílého) 5...Sb4 6.Sc5 Kf4 
7.Sxb4 Kxe5 8.Kxh3 f5 (a černý dal nakonec mat v okamžiku, kdy jeho hodiny ukazovaly 
čas 0.01!) 0–1 
 
V 8. kole jsem pokračoval v souboji s Honzíkem Uhmannem st. Zatímco on porazil Milana 
Hladkého a dotáhl se na 4,5 bodu, já měl za soupeře Pavla Kubáta. Tento vzorný žák dr. 
Píšeho na mne vytasil svoji zbraň 1.d4 2.Sg5, ale myslím, že jsem kontroval celkem slušně. 
Partie skončila, jak jinak, ve věžové koncovce, kdy jsem průlomem a5-a4 znehodnotil trojici 
spojených bílých pěšců na dámském křídle a dosáhl vyrovnaného postavení. I čas jsem měl 
lepší – zbývalo mi 5 minut proti 2 soupeřovým, takže jsme se bez problému na remíze 
dohodli. Stav „dědků“ před posledním kolem: Kalendovský 5, Uhmann starší 4,5. Já 
dostávam do posledního kola Fojtíka, Uhmann Kubáta! A jak to dopadlo? V zavřené sicilce 
mne tentokrát černými Fojtík přehrál a tak jsem po nějaké čtvrthodině hry odešel rozhořčen 
vlastní blbostí do bufetu naší milé paní Dany Holzmannové na pivo. Na Uhmannovu partii 
jsem se raději nedíval. Teprve po skončení kola se dovídám, že Uhmann prohrál taky, a cena 
je tedy zase doma. Z posledního kola aspoň jedna ukázka díky Víťu Burešovi:  
  
Bureš,V (2161) - Šípek,M (2033) [B07] 
Brno /Třetí sobota prosinec/ (9), 18.12.2010 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Se3 c6 5.h3 b5 6.e5 Jh5 7.exd6 [7.Se2 dxe5 8.Sxh5 gxh5 9.dxe5 
Dxd1+ 10.Vxd1 Vg8] 7...Dxd6 8.Se2 Jf6 [8...Jf4 9.Sf1] 9.Jf3 Jbd7 10.0–0 Jb6 11.Je5 Jbd5 
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12.Jxd5 Jxd5 13.c4 Jxe3 14.fxe3 f6 15.Jxc6 bxc4 16.Ja5 Sh6 17.Jxc4 Dc7 18.Vc1  
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  18...0–0 19.Vc3 Sxh3 20.Sf3 Vac8 21.gxh3 Dg3+ 22.Sg2 Vxc4 23.Vxc4 Sxe3+ 24.Kh1 Sf4 
25.Vxf4 Dxf4 26.De2 Dd6 27.d5 Vf7 28.Vc6 Db4 29.d6 Kg7 30.Sd5 Dh4 31.De6 Kh6 
32.Vc4 Dg3 33.Vc3 Dg5 34.De3 Vf8 35.Dxg5+ Kxg5 36.dxe7 Ve8 37.Ve3 1–0 
 
Třetí sobota. Prosincový turnaj Lokomotivy Brno v rapid šachu měl 38 účastníků. Výsledek: 
1. Ladislav Urbanec (nereg.) 7,5(9), 2.-3. Arnošt Zeman (Štefanydes Polička), Jan Uhmann 
ml. 7, 4.-7. Lukáš Řehůřek (oba Lok. Brno), Vít Bureš (Duras Brno), Stanislav Staněk 
(Podhradní Lhota), Tomáš Fojtík (Podlužan Prušánky) 6, 8.-12. Michal Šípek (Lok. Brno), 
Pavel Kubát (Orel Ořechov), Karel Kredl (Spartak Adamov), Milan Boháček (Makkabi 
Boskovice), Stanislav Messerschmidt (Orel Ořechov) 5,5, 13.-15. Jan Kalendovský (Lok. 
Brno), Maroš Kandráč (ŠK Sabinov), Petr Horáček (Čechie Zastávka) 5, 16.-18. Dalibor Číp 
(Orel Ořechov), Jan Uhmann st. (ŠK Hustopeče), Karel Švihel (Moravská Slavia) 4,5 bodu 
atd. 
 
Vyhlášení cen, uklízení klubovny, pozvání předsedou Vachkem na Olexův memoriál – vše 
proběhlo velmi rychle a tak se s některými borci loučíme a přejeme si vše nejlepší k vánocům 
a odjíždíme s Jurou Řehůřkem na Anenskou, kde už nás čeká Standa Staněk s Arnoštem 
Zemanem a později Lubošem Riškou. Program je obvyklý – pivo a rozbor partií, resp. 
bleskové souboje bez hodin...  


