
Vánoční dárek pro TJ Znojmo 
 
Na cestu do Znojma jsme se vydali v autech pana předsedy Vachka a Petra Žitného od 
obchodního domu TESCO již o tři čtvrtě na osm. Ke Sportovní hale, kde má šachový klub TJ 
Znojmo své tradiční sídlo, jsme dorazili něco po půl deváté (oficiální začátek utkání 10.00), a 
hala byla pochopitelně ještě uzamčena. V mrazivém dopoledni jsme začali hledat nějakou 
občerstvovnu, všechny restaurace poblíž však otvíraly v rozmezí 10-14 hodin. Až u jednoho 
obchoďáku (tuším Centrum) jsme narazili na příjemnou nonstopku, kde jsme se občerstvili 
vesměs turkem nebo čajem, jen Honzík Uhmann si dal pivo. Strávili jsme tam dobrou hodinu, 
přičemž Jiří Vachek zavzpomínal na své sportovní začátky, kdy v klubu brněnských 
vysokoškoláků působil jako lyžařský reprezentant (byl přece z oblasti Nového Města na 
Vysočině a tam umí lyžovat každý), takže objel jako student všechny české a slovenské hory 
a startoval na všech tehdejších Univerziádách, dobyv jednou 22. místa za československou 
lyžařskou běžeckou elitou... A Petr Žitný, když uvažoval o našich šancích v souboji s týmem, 
který po 4. kole naši skupinu suverénně vedl, projevil značnou sebedůvěru větou: „Tak co 
kdybychom je porazili?!“. Tato úvaha se ukázala být prorockou... Utkání začalo „přátelskou“ 
remízou na druhé desce:   
 
Kalendovský,J (2003) - Petlák,J (1997) [C02] 
KP II B /TJ Znojmo B-Loko E/ (5), 19.12.2010 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 b6 4.c3 a5 5.Sd3 g6 6.Jf3 Se7 7.0–0 Sa6 8.Da4+ Kf8 9.Sxa6 Jxa6 
10.Se3 Kg7 (Po partii si Petlák pochvaloval „svoji“ variantu francouzské obrany, kterou 
v této partii předváděl žasnoucím teoretikům) 11.Jbd2 c5 12.dxc5 bxc5 13.Jb3 c4  
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  14.Jbd4 (Možnost 14.Jxa5 Jc5 15.Sxc5 Sxc5 16.Jc6 Vxa4 17.Jxd8 s pěšcem víc snad stála 
za úvahu. Ale zápletek bylo mnoho a jezdec a5 ve vazbě... a tak jsem ji zavrhl) 14...Jc5 
15.Dc2 Dd7 16.a4 h5 17.Jb5 Jh6 18.Sxc5 Sxc5 19.h3 "Nabízím remis" "Musím se zeptat 
kapitána", odpovídá Josef. Ten přikývl. A já způsobil hurónský smích soupeře skromnou 
poznámkou: "Vždyť oba stojíme dobře". Ovšem k dokonalosti přivedl tuto repliku Dušan 
Pospíšil. Ten při většině šachových rozborů u Pásků občas utrousil: „Oba stojí lépe“. Remíza 
 
Vedení jsme se ujali v následující miniaturce. Při vší úctě k panu Horkému mi při přehrávání 
jeho oběť pěšce v postavení diagramu a pak následující hurá-útok nepřipadly příliš účelné. 
V závěrečné pozici ztrácel figuru, ale ani po jiných tazích než 20.Je5? jsme pak na Anenské 
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v analytickém týmu (Věchet, Nikodém, mladý Uhmann, Kacálek, Kalendovský...) nenašli 
dostatečné zlepšení. 
 
Horký,J (1888) - Žitný,P (1894) [A45] 
KP II B /TJ Znojmo B-Loko E/ (5), 19.12.2010 
1.d4 Jf6 2.Jc3 c5 3.e3 g6 4.Jf3 Sg7 5.Sd3 0–0 6.Je2 d6 7.Jg3 Jc6 8.c3 a6 9.a4 Vb8  
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  10.d5 Jxd5 11.h4 Je5 12.h5 Jxd3+ 13.Dxd3 e6 14.hxg6 fxg6 15.e4 Jf4 16.Sxf4 Vxf4 17.0–
0–0 Sf8 18.Vh2 b5 19.Vdh1 Vb7 20.Je5 Dg5 0–1 
 
Na 1,5:1,5 srovnal za Znojemáky pan „kavárník“ Jelen. „Bývávalo“, odtušil Jiří Jelen, když 
jsem mu (neupřímně) blahopřál k vítězství. Partie se mu vydařila, pan Dufek mi ji slíbil poslat 
e-mailem, leč zatím tak bohužel neučinil. Já ani nevím, jaké to bylo zahájení, protože od své 
partie jsem nevstával a po jejím skončení jsem se odebral s Josefem Petlákem na „jedno“ do 
místní restaurace, která v hale funguje tak dva-tři roky a ušetří žíznivým šachistům čas, kdy 
během hry museli odbíhat na „Statek“ nebo do „Centrálu“.  
 
Jelen,J (1900) - Dufek,M (1974) [A00] 
KP II B /TJ Znojmo B-Loko E/ (5), 19.12.2010 
  1–0 
 
Kolem půl jedné byl stav 2:2. Pan Karel Zikan odremízoval paní Konvičkovou. Ta není 
v šachu žádným nováčkem, vzpomínám si, že jsem s ní vyhrál tak před dvaceti lety v téže 
hale partii, kdy jsem byl vážně ohrožen na životě – totiž můj král... Ráno jsem tuto dámu jistě 
šokoval, když vcházela na dámskou toaletu, kterou jsem právě (na té druhé byl nával) 
opouštěl. Karel Zikan si chodil do restaurace pro kávu a při pohledu na mne si ulevoval: „To 
si někdo žije...“ v narážce na moji již skončenou partii... 
 
Konvičková,D (1833) - Zikan,K (1778) [A17] 
KP II B /TJ Znojmo B-Loko E/ (5), 19.12.2010 
1.c4 Jf6 2.Jc3 e6 3.g3 d5 4.cxd5 exd5 5.d4 Sf5 6.Jf3 c6 7.Sg2 Jbd7 8.0–0 Sd6 9.Sg5 h6 
10.Sd2 0–0 11.a3 Je4 12.Jh4 Jxc3 13.Sxc3 Sh7 14.Dd2 Jf6 15.Sb4 Je4 16.Sxe4 Sxe4 
17.Sxd6 Dxd6 18.f4 De7 19.Vf2  
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  19...De6 (K tomuto tahu si Zikan učinil otazník, došlo k němu prý nedopatřením. Chtěl 
táhnout věží – dotkl se však dámy. Na výsledek hry to však vliv nemělo. V zablokované 
věžovce remíza) 20.f5 Df6 21.Vaf1 Vfe8 22.Vf4 Ve7 23.V4f2 Vae8 24.b4 a6 25.Vd1 Vd7 
26.Df4 Dg5 27.Dxg5 hxg5 28.Jg2 Sxg2 29.Kxg2 f6 30.Vd3 Vde7 31.Kf1 Ve3 32.Vxe3 
Vxe3 33.Vf3 Ve4 34.Vd3 Kf7 35.h3 g6 36.fxg6+ Kxg6 37.Kf2 f5 38.Vd2 Kh5 39.Vd1 Ve8 
40.Vd3 Ve4 41.Vd1 Ve8 (R) ˝–˝ 
 
Zatímco já sedím v baru, konzumuji piva a objednávám si pak i snídani – totiž gulášovou 
polévku s pečivem (na jídelním lístku stálo Krušovice 10 stupňů 0,5 l – 23 Kč, polévky dle 
výběru 20 Kč – no nedali byste si to?) zásobuje mne Josef Petlák hodnocením zbývajících 
pozicí: „Když jsem to obhlížel po skončení naší partie, vypadalo to na 6:2 pro nás, teď to 
bude 6:2 pro vás“. No vida – hned mi bylo lépe. Prvním, kdo zvýšil na 3:2 pro Lokomotivu E, 
byl na osmé desce pan Doškař. Je to moc milý pán, ale když jsem chtěl po něm partiář, vždy 
se na něco vymluvil... Až mi to vysvětlil rozhodčí zápasu Libor Dvořák: „Oni byli oba 
v časové tísni a ani jeden z nich závěr nezapisoval... Zasahovat jsem nemusel – nikdo si přece 
neštěžoval.“ A tak jsme začali malou debatu o potřebě či nepotřebě rozhodčích při utkání 
družstev a sympatický Libor, připomínající svou usměvavou, vousem zarostlou tváří tak 
trochu Jana Wericha, vyjádřil názor, že samozřejmě zasáhne vždy, když ho o to hráči 
požádají, jinak se však do průběhu utkání nijak neplete. Myslím, že je to správný pragmatický 
přístup borce, který již leccos v šachu viděl a zažil. Takže partiář není a asi ani nebude... 
  
Doškař,M (1807) - Pop,B (1647) [A00] 
KP II B /TJ Znojmo B-Loko E/ (5), 19.12.2010 
  1–0 
 
Po jedné hodině přišel do sportovní haly můj přítel Zdeněk Kavan a tak jsme mohli 
konverzovat ve větším již kroužku. Čtvrtý bod přinesl do naší sbírky předseda Jiří Vachek, 
kterému se v minulých týdnech příliš nedařilo.  
  
Vachek,J (1866) - Endl,L (1767) [D31] 
KP II B /TJ Znojmo B-Loko E/ (5), 19.12.2010 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 e6 4.Jf3 Sd6 5.e4 dxe4 6.Jxe4 Sc7 7.a3 h6 8.Se3 Je7 9.Sd3 0–0 10.0–
0 Jd7 11.Dd2 Jf5 12.Vad1 Jf6 13.Sf4 Sxf4 14.Dxf4 Jxe4 15.Dxe4 g6 16.g4 Jh4 17.Je5 Kg7 
18.f4 Vh8 19.Jf3 Df6 20.h3 Sd7 21.Jxh4 Dxh4 22.Kg2 Vad8 23.Vf3 Sc8 24.c5 Vd5 25.Se2 
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Vhd8 26.Vfd3 Vh8 27.b4 a6 28.Vg3 Vh7 29.Sc4 Vd8 30.Vdd3 Vhh8 31.Vdf3 Vdf8 32.g5 
hxg5 33.Vg4 Dh7 34.fxg5 Kg8 35.De5 Dg7 36.Vf6 Vh7 37.h4 Dh8 38.Kg3 Dg7 39.Vgf4 
Dh8  
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 (Pozice na diagramu zaujala pana Žitného, který nám přinesl zprávu, že Vachek mohl vyhrát 
efektní obětí dámy. Myslel asi 40.Sxe6 s hrozbou matu věžemi na f8 a f7. Vachek tvrdil, že o 
tom věděl, něco se mu však nezdálo. A skutečně. Můj přítel Fritz zde navrhuje 40.Sd3! 
s totálním vytempováním černého a k tahu 40.Sxe6 navrhuje jako odpověď 40...Dxf6 
s mnohem menší již výhodou bílého. Ale černý stojí tak ztísněně, že výhra nemohla Jurovi 
utéct, takže se k ní „prolavíroval“) 40.Dd6 Ve8 41.Sd3 Vg7 42.Se2 Dh7 43.a4 Kh8 44.De5 
Kg8 45.Sf3 Dh8 46.Se2 Ve7 47.b5 axb5 48.axb5 cxb5 49.Sxb5 Kh7 50.h5 gxh5 51.Vh6+ 
1–0 
 
Zbývaly dvě partie, z nichž jsme k celkovému vítězství potřebovali aspoň půl bodu. Ale jak 
toho dosáhnout? Martišek měl v jednu chvíli o figuru míň (ovšem za mnoho pěšců) a mladý 
Uhmann již jednou remízu odmítl, spoléhaje snad na své příslovečné štěstí – viz třeba některé 
jeho sobotní partie v turnaji v rapid šachu v Brně, nebo dnešní postavení po 11. tahu černého.  
Zatím mne v baru láká na příští mistrovství seniorů v Rychnově nad Kněžnou přítel Petlák, 
současně opatrně vyzvídá moje znalosti, pokud se týče starých bankovek, nebo značkového 
porcelánu. O obojím nevím celkem nic, zato Josef tak na Aukru již udal nějaké bankovky 
z pozůstalosti svého dědečka – obecního strážníka a teď chystá nabídnout v internetové akci 
talíř, vyrobený roku 1930 k osmdesátinám presidenta T. G. Masaryka v karlovarské 
porcelánce. „Myslím, že bys tam mohl nasadit cenu tak 20 tisíc“ – dohodli jsme se... Viz foto 
na konci článku?! 
 
  
Martišek,K (1861) - Doležal,L (1857) [C88] 
KP II B /TJ Znojmo B-Loko E/ (5), 19.12.2010 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.d3 b5 6.Sb3 Se7 7.a4 Sb7 8.0–0 0–0 9.c3 d6 10.Ve1 
Dd7 11.Jbd2 Ja5 12.Sc2 Vfe8 13.Jf1 h6 14.Je3 Sf8 15.b4 Jc6 16.Sb3 Je7 17.Sb2 Jg6 
18.Dc2 Vad8 19.axb5 axb5 20.c4 c6 21.Sc3 Va8 22.Db2 Jf4 23.Dc2 Jg4 24.Vxa8 Vxa8 
25.Va1 Vxa1+ 26.Sxa1 Dc8 27.Jf5 Jf6 28.c5 dxc5 29.Sxe5 Je6 30.Jxh6+ gxh6 31.Sxf6 
cxb4 32.Jh4 Sg7 33.Sxg7 Jxg7 34.Dd2 c5 35.Da2 Da8 36.Sxf7+ Kh7 37.Sg6+ Kh8 38.Db1 
Da3 39.Jf5 Dc3 40.Jd6 b3 41.Jxb5 Dc2 42.Ja3 Da2 43.Dxa2 bxa2 44.Jc2 Sa6 45.e5 Je6 
46.Sf7 Jd4 47.Ja1 Sxd3 48.Sxa2  
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 (A toto je pozice, kdy obecné mínění znělo, že ti tři spojení bílí pěšci jsou mnohem 
nebezpečnější než černá figura navíc. Tak se také stalo – i když se možná černý mohl bránit 
lépe) 48...c4 49.f3 Je2+ 50.Kf2 Jc3 51.Sxc4 Sxc4 52.Ke3 Se6 53.Jc2 Jb5 54.f4 Kg7 55.h3 
h5 56.Je1 Kg6 57.Jf3 Jc7 58.Jh4+ Kf7 59.f5 Sb3 60.g4 hxg4 61.hxg4 Sd1 62.g5 Sb3 
63.g6+ Kg8 64.Kf4 Kg7 65.Kg5 Sc4 66.f6+ Kg8 67.Jf5 Je8 68.f7+ 1–0 
 
Vedeme tedy 5:2 a poslední se hraje partie na první desce. Ta mohla snad skončit již 
v zahájení, kdy Uhmann ve svých kombinacích něco přehlédl: 
 
Dvořák,L (2089) - Uhmann,J. ml. (1995) [A37] 
KP II B /TJ Znojmo B-Loko E/ (5), 19.12.2010 
1.Jf3 c5 2.c4 Jc6 3.g3 b6 4.Sg2 Sb7 5.0–0 g6 6.Jc3 Sg7 7.e3 e6 8.d4 cxd4 9.Jxd4 a6 10.b3 
Jxd4 11.Sxb7 Jxb3  
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  12.axb3? (Myslím, že prosté 12.Dxb3 získávalo figuru) 12...Sxc3 13.Vxa6 Vxa6 14.Sxa6 
Je7 15.Sb5 Jc6 16.Sa3 f5 17.Dd3 Sf6 18.Vd1 Dc7 19.e4 fxe4 20.Dxe4 Kf7 21.Sxc6 dxc6 
22.Vd6 Ve8 23.Dxc6 Dxc6 24.Vxc6 Va8 25.Vc7+ Kg8 26.Sb4 Sd4 27.Sd2 Va1+ 28.Kg2 
Va2 29.Sh6 Vxf2+ 30.Kh3 Vb2 31.Vc8+ Kf7 32.Vc7+  
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  32...Ke8? (Kdyby se teď Honzík vrátil na g8, dal by prý Dvořák partii za remízu. Po 
bojovném, ale neopatrném tahu králem bílý velmi ožije a pěkným způsobem zvítězí) 33.Vxh7 
Vxb3 34.Sg7 e5 35.Kg4 Vc3 36.Kg5 Vxc4 37.Kxg6 Vc7 38.h4 Vc6+ 39.Sf6 Sf2 40.g4 e4 
41.Ve7+ Kf8 42.Vd7 Vc8 43.Vh7 Ke8 44.Ve7+ Kd8 45.Vxe4+ Kd7 46.h5 b5 47.h6 1–0 
 
Vánoční dárek pro TJ Znojmo se nám tedy vydařil – do Brna odjíždíme spokojeni. Přálo nám 
i v jiném ohledu – paní Žitná ještě nerodila, i když už je třetí hoch v této šťastné rodince „na 
spadnutí“, takže Petr spěchat do Brna nemusel. Jura Vachek nám v autě zase povídal, jak jeho 
chatu již třikrát vykradli, co na to místní policie, a proč tedy teď vozí všechno důležité 
vybavení, počínaje třeba vařičem, z Brna do chaty a zpět. A liboval si, že se mu to všechno do 
vozu vejde. Karel Martišek si postěžoval, jak přišel o řidičák – prý pro dvojí překročení 
rychlosti v Brně, kde byla předepsaná padesátka... A to jezdí 30 let bez nehody a teď má 9 
trestných bodů... V Brně jsme byli něco před pátou – já zakotvil samozřejmě na Anenské. 
Program byl obvyklý – v nabídce této restaurace sice ubyl nakládaný hermelín (škoda), 
přibylo však pivo 15stupňové (ještě jsem neochutnal)...     
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                  (Je-li pak to on – vzácný talíř k 80tinám TGM -  Josefe Petláku?) 


