
Březnový víkend 2011 
 
Do klubu ESO na Husově 13 jsem přišel něco po půl deváté. Zde již bylo vše na stolcích 
nachystáno díky panu Eichlerovi a mezi prvními účastníky turnaje se pohybovala pohledná 
servírka, přijímající naše skromné objednávky. Jak bylo domluveno, začal jsem vybírat za 
účast novou sazbu – 100 korun českých. Na stole se mi jich za chvíli nashromáždilo plných 
sedmnáct. Z vybraných peněz odvádíme 30% obsluhujícímu personálu (neboli 30 Kč za hlavu 
– jak je ta matematika zajímavá), 50% jde na ceny a 20% se rozdělí menším dílem mezi 
rozhodčí a větší část do fondu na opravu hodin (starých ruských a Garde). Blížila se devátá 
hodina a někteří nedočkavci již chtěli hrát. Ale musel jsem počkat na Ivana Sehljanika, který 
k nám jezdí až z Uničova a podle naší dohody, když před turnajem zavolá, tak nepřijede, 
nezavolá-li však, tak přijede kolem čtvrt na deset. No, když v místnosti o čtvrt nebyl, zahájil 
jsem turnaj s lichým počtem 17 borců a jedním volným místem. Ivan Sehljanik nakonec 
přiběhl v průběhu třetího kola (nemohl klub ESO najít, ptal se spousty lidí, ale nikdo ho 
správně nenavedl) a tak jsme pokračovali v sudém počtu již bez „volna“ pro postižené losem. 
V turnaji stále suverénně vedl minulý vítěz Vojtěch Zwardoň, stíhán Jurkou, Holemářem a 
zprvu i Standou Messerschmidtem, znojemským Vlkem, starším Uhmannem a  Arne 
Zemanem. Při pohledu na 
 

  
 
výsledkovou tabulku lehce zjistíte, co čekalo většinu účastníků: mlýnice v podobě čtveřice 
Jurka-Staněk-Holemář-Zwardoň po sobě. Nejlépe touto mlýnicí prošli Messerschmidt a starší 
Honzík Uhmann, ale mohl se bodově nabalit dosti nečekaně i Ivan Sehljanik. Nejprve ona 
slavná partie s Davidem Holemářem:  
 
Holemář,D - Sehljanik,I [C50] 
Brno /U Pásků březen/, 05.03.2011 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jd4 4.Jxe5 Dg5 5.Sxf7+ Ke7 6.Sxg8 Dxg2 7.Vf1 Dxe4+ 8.De2  
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  a teď prý pan Sehljanik přemýšlel minutu a půl, prohlásil: "Tak se mi zdá, že jsem někde 
něco vypustil" a místo matu prvním tahem zahrál 8...Jxe2 a tohle již David Holemář s dámou 
míň vyhrál!! 1–0 
 

  
 
(Zde se chytá Ivan za hlavu, když mu soupeř sdělil, že mohl dát jednotažec) 
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Druhou jeho partii se Zwardoněm vám sice neukážeme, ale v postavení, kdy Zwardoňův bílý 
král stál na h1, černý měl na h2 střelce, na g4 jezdce a mohl teď táhnout svojí černou dámou 
na h4, by to nezachránil ani sám Kasparov, jak viděli všichni diváci a hlavně nabuzení 
konkurenti karvinského hráče. Zase ten vyhrávající tah neviděl pouze Sehljanik, který zahrál 
indiferentní Va8-c8 a teď se již Zwardoň ubránil. Z ostatních bojů nám poslal jednu partii na 
ukázku bronzový Mirek Jurka. Tak se podívejte, jak zdolal staršího Uhmanna. Mimochodem 
– v přímém souboji se Zwardoněm – partie byla velice ostrá – Mirek neuspěl a když 
Zwardoně nedokázal porazit v závěru bílými ani David Holemář (partii jsem chvíli sledoval – 
David asi třikrát v příjemné koncovce těžkých figur odmítl remízu, nakonec ji však 
s posledními vteřinkami na hodinách vzít musel) – bylo o vítězi definitivně rozhodnuto. Pan 
doktor Píše přinesl, jako vždy činívá, cenu pro posledního, ale výherce si ji (cédéčko s Lucií 
Bílou a starým hitem Láska je láska) převzít odmítl ze slovy, že „By mne podezírali, že jsem 
hrál úmyslně na poslední místo“.  
 
Uhmann,J. st. - Jurka,M [D10] 
Brno /U Pásků březen/ (17), 05.03.2011 
2011/3 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 dxc4 5.Sxf6 exf6 6.e3 Se6 7.Df3 Se7 8.Jge2 Sd6 9.e4 
0–0 10.d5 cxd5 11.exd5 Sd7 12.Jd4 Ve8+ 13.Se2 Db6 14.0–0–0 Ja6 15.Sxc4 Vac8 16.Sb3 
Se5 17.Jde2 Jc5 18.Sc2 Sa4 19.Vhe1 Sxc2 20.Kxc2 Ja4 21.Vb1  
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  21...Da5 22.b4 Da6 23.Vb3 Jxc3 24.Jxc3 Dxa2+ 25.Vb2 Da4+ 26.Vb3 Vxc3+ 27.Dxc3 
Sxc3 28.Vxe8+ Dxe8 29.Vxc3 g5 a černý vyhrál 0–1 
 
Nakonec všechno skončilo jak mělo – Zwardoň obhájil únorové vítězství. Podrobnou 
fotoreportáž pana Břeti Eichlera naleznete na webových stránkách Lokomotivy Brno. A 
protože je Břeťa mnohem rychlejší zpravodaj než já, nechce se mi už přepisovat tabulku do 
obvyklé podoby podle konečného pořadí, ba ani psát zprávy o turnaji na různé weby, neboť 
„nevkročíš dvakrát do stejné řeky“. Trochu jsme se kvůli tomu poškorpili – no – budeme teď 
asi dávat přednost rychlosti informací před podrobnějším „rozborem“. Ještě ceny: 300, 250, 
150, 100 a 50 Kč. A poslední pohled do útulné hrací místnosti. Samozřejmě nás pár pak ještě 
pokračovalo v restauraci „Pod Špilberkem“ a někteří vytrvalci i na „Anenské“.  
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Neděle byla již vyhrazena vážnějším bojům ve II. lize a třech skupinách KP dvojky. 
V klubovně Lokomotivy Brno na Staňkově se odehrával dokonce „čtyřzápas“. Náš tým 
Lokomotiva E očekával soupeře ze Znojma – tentokrát družstvo SPgŠ B. Ještě v sobotu jsem 
se vsadil s mladým Uhmannem, že budu hrát na druhé desce se Škaroupkou (je psán v sestavě 
na 5. místě), čemuž Uhmann nevěřil. Ale když se pětice hostů nakonec dostavila, bylo jasné, 
že jsem sázku (o pivo) vyhrál. Moc jsem se na tuto partii netěšil – vždyť co dělá hráč 
s ratingem 2131 mezi ostatními spgšáky o tři nebo čtyři stovky slabšími – to mi pořád uniká. 
Tak jsem Jirku přivítal připomínkou slibu, který mi před dvěma lety ve Znojmě dal, že si 
koupí naši knihu o turnaji v Praze 1908. Trochu jsem ho překvapil, ale nakonec souhlasil 
s tím, že si ji s nabídnutou slevou koupí, pokud mu prozradím, kde je nejbližší bankomat. 
Domluveno, začínáme hrát, naši borci Zikan, Vachek a Doškař vyhrávají kontumačně... Na 
záchodě se mne pak v průběhu hry Mirek Hurta sarkasticky ptá, dokážeme-li toho k výhře 
nutného 1,5 bodu z pěti uhrát. Zpočátku to tak opravdu nevypadalo. Sehnal jsem nakonec 
všech pět hraných partií, tak se na ně podívejme. My se totiž nebojíme, jako v jiných klubech, 
předvést svoje partie z KP dvojky na internetu. To v Kuřimi jsou jiní kabrňáci: považte – 
pochválí si na svém webu nějakou geniální partii z oddílového přeboru, a když jim napíši, že 
bychom se jí také rádi pokochali, začnou mezi nimi létat e-maily ve smyslu: „To teda né, 
vždyť by se na naše tajné varianty mohli soupeři připravit!“. Ale zpět k zápasu Lokomotiva 
Brno E- SPgŠ Znojmo B. Na 4:0 upravil skóre jako první Karel Martišek. Poznamenal, když 
mi partii posílal, že „to byla slabota ze strany soupeře“. A má asi pravdu.   
 
 
Havel,V (1647) - Martišek,K (1861) [D53] 
KP II B /Loko E-SPgŠ Znojmo B/ (10), 06.03.2011 
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1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 e6 5.Sg5 Se7 6.e3 h6 7.Sh4 Jbd7 8.cxd5 Jxd5 9.Sxe7 Dxe7 
10.a3 0–0 11.Sd3 b6 12.Je4 Sb7 13.0–0 e5  
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  14.Db3 (Bílý přehlíží vidličku, ztrácí figuru, a další „odpor“ je jen symbolický) 14...f5 
15.Jc3 e4 16.Sc4 exf3 17.Jxd5 cxd5 18.Sxd5+ Sxd5 19.Dxd5+ Kh7 20.Dxf3 De4 21.Dh3 
Vac8 22.Vac1 Dg4 23.Dxg4 fxg4 24.Vfe1 Kg6 25.d5 Jc5 26.Ved1 Je4 27.Vxc8 Vxc8 28.f3 
gxf3 29.gxf3 Jg5 30.f4 Je4 31.Vd4 Kf5 32.Kg2 Vc2+ 33.Kf3 Vf2# 0–1 
 
Žitný,P (1894) - Smrčka,F (1416) [B94] 
KP II B /Loko E-SPgŠ Znojmo B/ (10), 06.03.2011 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 g6 7.Sxf6 exf6 8.Sc4 Sg7 9.0–0 0–0 
10.a4 Jc6 11.Jxc6 bxc6 12.a5 f5 13.exf5 Sxf5 14.Dd2 Dh4 15.Sd3 Sd7 16.Ja4 Va7 17.c3 c5 
18.Jb6 Sc6 19.Se2 Vd8 20.f4 g5 21.Sf3 Sxf3 22.Vxf3 g4 23.Vd3 Ve7 24.g3 Dh6 25.Jd5 Ve4 
26.Ve3 f5 27.Je7+ Kf7 28.Jxf5 De6 29.Jxg7 Kxg7 30.Vxe4 Dxe4 31.Ve1 Dg6 32.De2 Vb8 
33.De7+ Kh8 34.Dd7 Vg8 35.Ve2 Dd3 36.Kf2 Df3+ 37.Ke1 Dh1+ 38.Kd2 Dd5+ 39.Kc1 
Dh1+ 40.Kc2 Df3 41.De6  
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  (Zde se nakláním nad Petrem Žitným a říkám mu – k výhře zápasu stačí remíza. Kýve 
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hlavou a za další čtyři tahy soupeře pro jistotu matí) 41...Vg6 42.De8+ Vg8 43.De7 Vg7 
44.Df8+ Vg8 45.Df6+ 1–0 
 
Vedeme tedy 5:0 a zápas je konečně vyhraný. Ovšem ve zbývajících třech partiích se dějí 
věci. Pohleďte: 
  
Dufek,M (1974) - Molík,Z (1600) [C90] 
KP II B /Loko E-SPgŠ Znojmo B/ (10), 06.03.2011 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.d3 b5 7.Sb3 0–0 8.c3 d6 9.h3 Ja5 10.Sc2 
c5 11.Jbd2 Jc6 12.Ve1 Ve8 13.Jf1 Dc7 14.a3 Se6 15.Jg5 Sd7 16.f4 h6 17.Jf3 exf4 18.Sxf4 
Dd8 19.Dd2 Sf8 20.Ve2 Se6 21.Je3 Je7 22.d4 c4 23.d5 Sc8 24.Jf1 Sb7 25.Vae1 Jg6 26.Sh2 
Je5 27.Jd4 Jfd7 28.Jf3 Se7 29.Df4 Sf6 30.Vd1 Jxf3+ 31.Dxf3 Je5  
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  32.Dh5?? (Co zde zatáhl kolega Dufek, mohl mladý Molík okamžitě krutě potrestat 
jednoduchým 32...g6 33.Dxh6 Sg5 a černý chytá bílou dámu. Šlo to, byť i s menším 
prospěchem, o tah později. Pak se již bílý vzpamatoval a nakonec přece vyhrál) 32...Sc8 
33.Kh1 Vf8 34.Jd2 De7 35.Jf3 Sd7 36.Vf2 Jxf3 37.gxf3 De8 38.Sxd6 Se7 39.Sf4 f6 40.Dh4 
f5 41.Dg3 g5 42.Vg2 Kh8 43.e5 Vg8 44.Sc1 f4 45.Df2 Df8 46.d6 Sd8 47.h4 Df7 48.Se4 Vb8 
49.hxg5 Sxg5 50.Dd4 Se6 51.Sd5 Vge8 52.Kg1 Vbd8 53.Vg4 Vf8 54.Sxe6 Dxe6 55.Sxf4 
Sxf4 56.Vxf4 Vg8+ 57.Kf2 Vde8 58.Vh1 Vgf8 59.Vfh4 1–0 
 
Vedeme 6:0, ale dvě zbývající partie moc dobrého neslibují – tedy nanejvýš dvě plichty. Na 
první desce ji Honzík Uhmann mladší vybojovat dokázal až v koncovce s dobrým jezdcem 
proti střelci. Ovšem v zahájení se zase tak moc nevyznamenal: 
   
 
Uhmann,J (1995) - Mikulů,L (2040) [C45] 
KP II B /Loko E-SPgŠ Znojmo B/ (10), 06.03.2011 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2 Jd5 8.c4 Sa6 9.Jd2 Jb6 
10.b3 0–0–0 11.Sb2 De6 12.0–0–0 Se7 13.De3 f5 14.c5 Sxf1 15.cxb6 Sxg2 16.bxa7 Kb7 
17.Vhg1 Sd5 18.Vxg7 Vdg8 19.Vdg1 Sf8 20.Vxg8 Vxg8 21.f4 Sb4 22.Sd4 Vxg1+ 23.Dxg1 
c5 24.Se3 Da6 25.Kb2 Dd3 26.Jb1 c4 27.Dc1 cxb3 28.a3 Sa5 29.Jc3 Se6 30.a4 Sc4 31.Dd2 
Dxd2+ 32.Sxd2 Kxa7 33.Jb5+ Ka6 34.Sxa5 Kxa5 35.Jxc7 Kxa4  
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  (A v této konstelaci se již asi bílý nemá čeho bát. Mikulů to ještě chvíli zkoušel, ale nakonec 
sám remízu nabídl) 36.Je8 Se6 37.Jf6 h6 38.Je8 Kb4 39.Jd6 Ka4 40.Je8 Kb5 41.Jf6 Kb4 
42.h4 Ka4 43.Je8 Kb5 44.Kc3 Kc5 45.Jf6 b2 46.Kxb2 Kd4 47.Jh5 Ke4 48.Kc3 Sf7 
49.Jf6+ Kxf4 50.Jxd7 Se6 51.Jf8 Kxe5 52.Kd3 Sd5 53.Jg6+ Kf6 54.Jf4 (R) ˝–  ̋
 
Stav je 6,5:0,5 a zbývá souboj na druhé šachovnici. Rozehráli jsme holandskou hru, 
Škaroupka vtipně utahoval poziční šrouby, černý se pasivně, ale zatím dostatečně bránil. 
První spíše psychologický zlom přišel někdy po čtyřicátém tahu. Bílý má v zablokovaném 
postavení střelce a jezdce, černý dvojici střelců. To je výhodnější pro stranu, mající jezdce, 
který může skákat po celé šachovnici, získávat tempa a hrozit případnými obětmi za účelem 
vytvoření volného pěšce, kterého střelci nechytí, nebo za stvoření dvojice postupujících 
volných pěšců. Toto vše musí černý hlídat, ale jinak se nemá čeho bát. Psychologický zlom 
byl asi v této příhodě: Knihu o Praze 1908 si začal prohlížet jeden z hráčů Litomyšle, kteří 
hráli proti Lokomotivě A. Zřejmě se mu zalíbila – a já měl s sebou jen jednu. Popadla mne 
„chamtivost“ a tak se ptám Škaroupky, zda ji mohu prodat jinému, který nabízí víc. Jirka 
zabrblal (rušil jsem ho, když byl na tahu) něco v tom smyslu: „Ale jo...“, a já tedy uzavřel 
slibnější obchod, ale možná jsem svého soupeře nažhavil. Nevím – až si to přečte, třeba se 
ozve. Dalších 42 tahů se jen lavírovalo sem a tam, až v pozici na diagramu: 
  
Škaroupka,J (2131) - Kalendovský,J (2003) [A81] 
KP II B /Loko E-SPgS Znojmo B/ (10), 06.03.2011 
1.d4 g6 2.Jf3 f5 3.g3 Jf6 4.Sg2 Sg7 5.0–0 0–0 6.c3 c6 7.Jbd2 d6 8.Dc2 Dc7 9.e4 fxe4 
10.Jxe4 Sf5 11.Db3+ d5 12.Sf4 Dc8 13.Jed2 Jbd7 14.Vfe1 Ve8 15.Je5 Jxe5 16.Sxe5 Dd7 
(Zde jsem nabídl remízu. "Nás je málo, musíme hrát", zněla odpověď, které jsme se všichni 
srdečně zasmáli) 17.Ve2 b6 18.a4 Sh6 19.f4 Jg4 20.c4 e6 21.h3 Jxe5 22.fxe5 g5 23.g4 Sg6 
24.De3 Vf8 25.b4 Vf4 26.b5 (Tady měl do kontroly ve 40. tahu bílý 18 minut a černý 34) 
26...Vd8 27.cxd5 cxd5 28.Vc1 Vc8 29.Vee1 Sf8 30.Vf1 Vxf1+ 31.Jxf1 Se7 32.Vc3 h6 
33.Dc1 Vxc3 34.Dxc3 Sd8 35.Je3 Dc7 36.Dxc7 Sxc7 37.Kf2 Kf7 38.Ke2 Ke8 39.Kd2 Kd7 
40.Sf1 Sd8 41.Sg2 Sf7 42.Sf3 Se7 43.Kc3 Kc7 44.Sd1 Sg6 45.Sb3 Sf7 46.Sc2 Sf8 47.Sh7 
Kd7 48.Jf1 Se7 49.Jd2 Kc7 50.Jb3 Kd7 51.a5 Kc7 52.a6 Sa3 53.Jd2 Sc1 54.Jb1 Se8 
55.Sd3 Sf7 56.Sc2 Se8 57.Sa4 Sg6 58.Sc2 Se8 59.Sd3 Sf7 60.Kc2 Se3 61.Kc3 Sc1 62.Sh7 
Kd7 63.Kc2 Se3 64.Kd3 Sc1 65.Jc3 Kc7 66.Kc2 Sa3 67.Je2 Sb4 68.Jg1 Se7 69.Sd3 Se8 
70.Kd2 Sb4+ 71.Ke3 Se7 72.h4 Sd7 73.h5 Sa3 74.Kd2 Sb4+ 75.Kd1 Se7 76.Kc2 Kd8 
77.Je2 Sb4 78.Kb3 Sd2 79.Jg1 Ke7 80.Ka4 Se8 81.Jf3 Se3 82.Kb3  
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 (a teď konečně černý zblbl, jak si to bílý asi přál. Když nechceš remízu, tak tě porazím, 
blesklo mi hlavou a bez propočtu jsem zcela nekorektně obětoval střelce. Bohužel mi pak zbyl 
ten černopolný, který žádné „bělopolné“ pěšce už dobírat nemohl. Měli jste vidět, jak teď 
Škaroupka ožil! Sranda je v tom, že mi pak řekl, že zapomněl, že se v této soutěži vteřiny za 
tah nepřidávají, takže by byl asi prohrál na čas! Měl do konce asi 4 minuty...) 82...Sxh5?? 
83.gxh5 g4 84.Jh4 Sxd4 85.Jg6+ Kf7 86.Sf1 Se3 87.Kc3 Sc1 88.Kd3 Ke8 89.Ke2 Kf7 
90.Kf2 Sd2 91.Kg3 Sc1 92.Kxg4 Sd2 93.Kf3 Sg5 94.Jf4 Sxf4 95.Kxf4 Ke7 96.Ke3 Kf7 1–0 
 
Vyhráli jsme tedy s oslabeným soupeřem 6,5:1,5 a před posledním kolem zůstáváme 
nečekaně mezi uchazeči o stříbrnou příčku v této soutěži! Náš boj trval plných šest hodin, a 
když jsem opouštěl s Honzíkem Uhmannem a Tomem Kacálkem již zcela vyprázdněnou 
klubovnu, bylo asi tak za pět minut čtyři. Odjeli jsme pochopitelně na „Anenskou“, kde na 
nás již čekali přátelé šachisté – borci z ostatních dnešních zápasů obou soutěží. Při popíjení 
chutné jedenáctky jsem si stačil zapsat aspoň několik her, které byli lidé ochotni na mých 
magnetických šachách předvést. Jako první se se svojí miniaturkou pochlubil Pavel Turza. 
Všimněte si jednoduchého motivu chycení černé dámy, který mohl uplatnit obrácenými 
barvami v našem zápase Molík s Dufkem. Tyto prosté motivy se v šachových partiích 
vyskytují nepřetržitě a člověk by je měl vidět i se zavřenýma očima. Jinak spláče nad 
výdělkem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turza,P (1815) - Vlčko,T (1909) [E70] 
KP II C /MS Brno B-Hodonín/ (10), 06.03.2011 
1.d4 d6 2.c4 Jf6 3.Jc3 g6 4.e4 Sg7 5.Jge2 0–0 6.Jg3 Jbd7 7.Se2 c5 8.d5 Jb6 9.Sd2 e5 
10.Dc1 Sg4 11.a4 Sxe2 12.Jcxe2 Jfd7 13.a5 Jc8 14.Sh6 Dh4??  
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  15.Sg5 1–0 
 
Z pěkně vedeného webu pana Krolopa jsme „stáhli“ ještě jednu partii ze zápasu Morendy B 
s Hodonínem (4:4). Připomínám, že zde je hezká reportáž, doprovázená spoustou fotografií. 
 
Krolop,P - Prokop,J [B07] 
KP II C /MS Brno B-Hodonín/ (10), 06.03.2011 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f3 Sg7 5.Se3 c6 6.Dd2 e6 7.0–0–0 a6 8.Sh6 0–0 9.h4 Dc7 10.h5 
b5 11.Sxg7 Kxg7 12.hxg6 fxg6 13.Dh6+ Kg8 14.Sd3 e5 15.Jge2 Va7 16.Kb1 Dg7 17.Dg5 
Ve7 18.Vd2 Jbd7 19.f4 c5 20.dxe5 dxe5 21.Jd5 Jxd5 22.exd5  
 

���������� 
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  22...e4 (Asi prohrávající chyba) 23.d6 Ve6 24.Sxe4 Jf6 25.Sd5 Jxd5 26.Dxd5 Dd7 27.Dxc5 
Vfe8 28.Jc3 Vf8 29.Jd5 Vf5 30.g4 Vf8 31.Je7+ Kg7 32.Dd4+ 1–0 
 
Z oslavy výhry nad TJ Znojmo, která probíhala patrně ve vinném sklípku v Tetčicích, dorazili 
s několika petlahvemi s „červeným“ již dosti veselí René Přibyl a Pavel Kopkan. Přibyl hned 
předvedl, jak zdolal nebezpečného Josefa Petláka:  
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Přibyl,R (2038) - Petlák,J (1997) [D58] 
KP II B /TJ Znojmo B-Tetčice/ (10), 06.03.2011 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.Jf3 h6 6.Sh4 b6 7.e3 0–0 8.Se2 a5 9.0–0 Sa6 10.cxd5 
Jxd5 11.Sxe7 Jxc3 12.Sxd8 Jxd1 13.Sxa6 Vxd8 14.Se2 Jxb2  
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  (René s chutí šel do této kombinace, ve které sice Josef Petlák získal pěšce, ale po 
následujícím tahu bílého zjistil, že za cenu jezdce! A techniku realizace převahy má René 
výbornou – bylo vymalováno) 15.a4 c6 16.Vfb1 Jxa4 17.Vxa4 b5 18.Vaa1 f6 19.Vc1 Kf7 
20.Jd2 e5 21.Jb3 a4 22.dxe5 fxe5 23.Jc5 Va7 24.Jd3 e4 25.Je5+ Ke7 26.Vxc6 b4 27.Vb6 
b3 28.Vxb3 Ke6 29.Vxb8 Vd2 30.Jc6 Vc7 31.Jd4+ 1–0 
 
Endl,L (1767) - Kopkan,P (1927) [A45] 
KP II B /TJ Znojmo B-Tetčice/ (10), 06.03.2011 
1.d4 Jf6 2.e3 c5 3.c3 Jc6 4.Sd3 e5 5.dxe5 Jxe5 6.Sc2 d5 7.Jf3 Sd6 8.h3 Se6 9.0–0 Dd7 
10.Jg5 Sf5 11.Jd2 Sd3 12.Sxd3 Jxd3 13.Jb3 Df5 14.Jf3 h5 15.Jh4 De4 16.g3 g5 17.Jg2 h4 
18.g4  
 

���������� 
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  (A opět je Pavel Kopkan ve svém živlu – útočí na krále, byť i některé jeho tahy jsou ne zcela 
korektní a tentokrát soupeře o své vynalézavosti v „macení“ přesvědčil) 18...Jxf2 19.Vxf2 
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De5 20.Je1 Dg3+ 21.Vg2 Dxh3 22.Df3 Dxf3 23.Jxf3 h3 24.Ve2 Jxg4 25.e4 0–0–0 26.Jxg5 
dxe4 27.Jxf7 Sh2+ 28.Kf1 Vhf8 29.Vxe4 Vxf7+ 30.Ke2 Jf2 31.Ve6 c4 32.Jd4 Jd3 33.Se3 
Sf4 34.Vh1 Vh8 35.b3 Sxe3 36.Kxe3 h2 37.Jf3 Vh3 0–1 
 
Poslední dvě ukázky již neviděli všichni – naše společnost se rozdělila na dva tábory. Mistři si 
na výzvu servírky odsedli pod televizi k dlouhému stolu, kde probírali dnešní neúspěch 
Podhradní Lhoty, která prohrála klíčový zápas o postup, debakl Hustopečí s Adamovem 
(který „zavinil“ mimo jiné dr. Píše výhrou se starostou Kuchynkou), resp. úspěch SPgŠ 
Znojmo, které v sedmi zdolalo Staré Město C. Mistři byli v postupně přibývajícím, či 
ubývajícím složení: Staněk, Fojtík, Vykydal, Riška, Parák, Holemář, Uhmann st., Urbanec, 
zatímco my saláti jsme přehrávali své slaboučké výtvory ve složení: Nikodém, Kalendovský, 
Kacálek, Turza, Uhmann ml.a Jura Řehůřek, který přebíhal tam a sem. Teď přišel na řadu 
Tomáš Kacálek, který tak dlouho váhal s průlomem c5-c4, až se bílý dostatečně opevnil a pak 
v oboustranné časovce získal dobré předpoklady k výhře.  
 
Továrek,A (1742) - Kacálek,T (1780) [B20] 
KP II B /Loko F-Střelice A/ (10), 06.03.2011 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.b3 d6 4.Sb2 Jf6 5.Sb5 e5 6.h3 Se7 7.Sxc6+ bxc6 8.De2 0–0 9.g4 g6 
10.0–0–0 a5 11.Kb1 Se6 12.d3 Dc7 13.Jf3 Jd7 14.Jd2 Vfb8 15.a4 Vb7 16.Ka2 Db8 17.Jc4 
Va6 18.f4 exf4 19.Vhf1 Sf8 20.Dd2 Je5 21.Jxe5 dxe5 22.Je2 Vab6 23.Jc1  
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  23...Vb4 (Přítel Fritz by zde raději viděl 23...c5-c4) 24.c4 Vd7 25.Dc3 f6 26.Sa3 Vd4 
27.Sxb4 cxb4 28.Dc2 Sc5 29.Je2 Vd7 30.d4 exd4 31.Jxf4 Sf7 32.Jd3 Sf8 33.Df2 Sg7 34.Jc5 
Vd8 35.e5 Dxe5 36.Jb7 Vd7 37.Vfe1 Dg5 38.h4 Dxg4 39.Jxa5 d3 40.Jxc6 Sxc4 41.Ve8+ 
Sf8 42.Vg1 d2 43.Dc5 Sxb3+ (Poslední pokus, ale bílý to má již pod kontrolou) 44.Kb2 Vf7 
45.Vxg4 d1D 46.Vd4 Dg1 47.Je7+ Kg7 48.Vxf8 Vxf8 49.Jf5+ Kg8 50.Jh6+ Kg7 51.Vd7+ 
Kxh6 52.Dxg1 Sxa4 53.De3+ Kh5 54.Vxh7+ Kg4 55.Dd2 Kf5 56.Dxb4 Va8 57.Dc5+ Kg4 
58.Dd4+ Kg3 59.De3+ Kh2 1–0 
 
Nakonec se nechal přesvědčit k předvedení svého výkonu i Gustav. Ovšem vzhledem 
k slabému ratingu soupeře se za partii i trochu styděl. Bylo to skutečně na jednu branku 
s jedním malým zaváháním bílého ve 14. tahu: 
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Podolský,J (1100) - Nikodém,G (2005) [B01] 
KP II B /MS Brno-Ivančice/ (10), 06.03.2011 
1.e4 d5 2.e5 c5 3.Jf3 Jc6 4.Sb5 Sg4 5.h3 Sxf3 6.Dxf3 e6 7.Jc3 Jge7 8.d3 a6 9.Sxc6+ Jxc6 
10.Df4 Dc7 11.0–0 Dxe5 12.Dxe5 Jxe5 13.Ve1  
 

���������� 
��+ +�	� ��� 
�+�+ +���� 
��+ +�+ +� 
�+ ���� + � 
� + + + +� 
�+ ���+ +�� 
����+ ��+� 
��� 	
 �� �� � 
���������� 

 
  13...Jc6 14.Sf4 (Proč ne aspoň 14.Jxd5 a bílý má pěšce zpátky) 14...0–0–0 15.Vad1 Jd4 
16.Vd2 Sd6 17.Se3 Jf5 18.d4 Jxe3 19.fxe3 b5 20.a3 Vd7 21.e4 cxd4 22.Je2 Sc5 23.b4 Sb6 
24.Kh1 dxe4 25.Ved1 Vhd8 26.Jg3 f5 27.Jh5 Sc7 28.g3 Se5 29.Jf4 Sxf4 30.gxf4 d3 31.Vc1 
dxc2 32.Vcxc2+ Vc7 33.Vxc7+ Kxc7 34.Vxd8 Kxd8 35.Kg1 Ke7 36.Kf2 Kd6 37.Ke3 Kd5 
38.h4 g6 39.Kd2 Kd4 0–1 
 
Nakonec zůstalo na Anenské pevné jádro, ale i to se při rozjezdech o půl jedenácté rozešlo do 
svých domovů... Nakonec malý přídavek, o němž se zmiňuji někde v začátku článku:  
 
Číhal,J - Vitula,J 
Kuřim /ch. klubu/, 27.02.2011 
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 V partii oddílového přeboru KME Kuřim, kdy bílému zbývaly asi 3 minuty a černému 8 (s 
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přidáváním 30 vteřin za tah) se dále hrálo:  26.Vxf6 Sxf6 27.Sh6 fxg6 28.Sxe4 Sg7 
[28...Sxh4–+] 29.Sg5 Db5 [29...Sf6 s lepší hrou černého] 30.Sxe7 Db6+ 31.Ve3 Sh6 
32.Jxg6+ Kg7 33.Sxf8+ Vxf8 34.Jf4 Vxf4 35.Dg3+ Kh8 36.Sd5 Vf8 37.De5+ Sg7 38.De6 
Remíza. Od 30. tahu opravdu hráli oba v časovce velmi pěkně! JK ˝–˝ 
 
 

 
 
(A to jsem já -v červeném- při své nejoblíbenější práci – pití piva a zapisování výsledků spolu 
s Vendelínem Hafrovičem – neúnavným archivářem brněnského šachu. Všechna foto B. 
Eichler) 
 
Zwardoň opět vítězí. Březnový bleskový turnaj pro veřejnost „U Pásků“ v klubu ESO na 
Husově ulici měl 18 účastníků. Výsledek: 1. Vojtěch Zwardoň (Jakl Karviná) 15,5(17), 2. 
David Holemář (Bystrc Oilers) 14,5, 3. Miroslav Jurka (Duras Brno) 14, 4. Jan Uhmann st. 
(ŠK Hustopeče) 13,5, 5.-6. Stanislav Staněk (Podhradní Lhota), Arnošt Zeman (Štefanydes 
Polička) 12,5, 7.-8. Miroslav Vlk (SPgŠ Znojmo), Stanislav Messerschmidt (Orel Ořechov) 
10,5, 9. Jan Píše 10, 10. Jan Uhmann ml. (oba Lokomotiva Brno) 7, 11. Jaroslav Binder (ŠK 
64 Brno) 6,5, 12. Ladislav Prucek (Sokol Přemyslovice) 6, 13.-14. Milan Hladký (Lok. Brno), 
Miroslav Nezdařil (Zborovice) 4, 15.-16. Ivan Sehljanik (Uničov), Miloslav Doškař (Lok. 
Brno – nováček v turnaji), 17. Břetislav Eichler (Lok. Brno) 3, 18. Jan Kuchařík (MS Brno) 2 
body.  
(Doplněno z dokumentárních důvodů – křestní jména a klubová příslušnost na tabulce nejsou) 


