
Třetí sobota v dubnu 2011 
 
Nakažlivá slepota. Dubnová Třetí sobota přilákala do klubovny Lokomotivy Brno téměř 
padesát šachových nadšenců, z nichž mnohé jsem viděl poprvé v životě. Skončila totiž sezóna 
zápasů družstev a již po 14 dnech dostali mnozí opět žízeň po šachu. Arne Zeman zaháněl 
žízeň několika malými becherovkami s přáteli, jiní pili kofolu, či různé ochucené vody, nebo 
kávu. Protože mládež měla svůj turnaj mimo Brno, řídil soutěž jako rozhodčí Jan Čejka. Ve 
startovní listině kralovali osvědčení borci Urbanec, Holemář a Riška, kdežto na jejím konci se 
ocitl nedávný vítěz od Pásků Slavomír Sremaňák, jemuž bylo panem rozhodčím přiděleno 
„národní“ ELO 1000 bodů. Ve skutečnosti měl být asi čtvrtým nasazeným... V tomto turnaji 
jsem měl štěstí na Řehůřky, dostal jsem oba dva a přátelsky mi pomohli k plné polovině mých 
celých bodů. Zatím neregistrovaný Ivo Řehůřek mi pomohl stvořit nejkratší partii prvního 
kola, ale zároveň mne asi nakazil nepříjemnou chorobou – Amaurosis scacchistica, kterou již 
dávno diagnostikoval i u mistrů MUDr. Siegbert Tarrasch – neboli šachová slepota.  
  
Kalendovský,J (2003) - Řehůřek,I (1586) [C33] 
Brno /Třetí sobota duben/ (1), 16.04.2011 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Df3 Jf6 4.d4 d5 5.e5 Je4 6.Sxf4  
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  6...Sg4?? 7.Dxg4 a teď se černý vzdal. Nechtělo se mi v prvním kole tak rychle končit, tak 
jsme tah 6...Sg4?? vrátili a hráli jsme dál, až se můj milý soupeř vzdal podruhé. 1–0 
 
Ze 13. stolu jsem se ve druhém kole stěhoval jako obvykle na první stůl, kde seděl, také jako 
obvykle Láďa Urbanec. Nechtěl jsem s ním černými zase trpět v obvyklém Pircovi, tak jsem 
jej trochu zkombinoval s Caro-Kannem. V kritickém postavení, které je zvěčněno na dalším 
diagramu, jsem usoudil, že Láďa nedocenil vazbu svého d-pěšce a dal mi šanci sebrat mu bez 
velké námahy dva pěšce. Dobře zváženo a provedeno. Jenom mi bylo trochu divné, že se 
Láďa tváří jaksi příliš neutrálně a ani sval se mu v tváři nepohne. Že by se již smiřoval 
s nepříjemnou porážkou?  
 
Urbanec,L (2283) - Kalendovský,J (2003) 
Brno /Třetí sobota duben/ (2), 16.04.2011 
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 Následovalo: 1...Jxe5?? 2.fxe5 Sxe5 3.Sf6 Sxf6 4.Vxf6 Vf8 5.Vaf1 0–0–0 6.Sxg6 a teprve 
teď černý zjistil, že má o figuru míň. Domníval se totiž, že svojí "operací" v úvodu získal dva 
pěšce a neuvědomil si, že investoval jezdce!!! 1–0 
 
A akutní záchvat šachové slepoty vyvrcholil již ve třetím kole v partii s panem Havlátem 
z Moravské Slavie. Tentokrát na stole jedenáctém. Před začátkem hry jsem mu velkohubě 
nabídl, ať si vybere, co mám zahrát jako první tah. Vybral si 1.e4 a spustil svoji oblíbenou 
Aljechinku. V kritické pozici (doufám, žejsem ji postavil aspoň přibližně správně) se stalo 
něco, co lze nazvat přímo komedií omylů:  
 
Kalendovský,J (2003) - Havlát,S (1659) 
Brno /Třetí sobota duben/ (3), 16.04.2011 
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 Následovalo: 1...Vc2 (Nebo 1...Vc1 2.Vc7 a teď se bílý bál varianty 2...Vxf1 3.Kxf1 Dd1 
mat, ale mohl by přece představit na e1 dámu!!) 2.Je3? (Lépe 2.Dd8+ Kh7 3.Vxf7 a bílý 
vyhraje) 2...Vc1+ 3.Kh2?? (Třetí hrubka bílého za sebou a po 3...Df4+  se bílý vzdal. 0–1 
 
Po tomto „slibném“ začátku (1 ze 3) jsem černými v sicilce přemohl druhého Řehůřka – 
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tentokrát Jirku z Bystrc Oilers a zlepšil jsem si bilanci na 2 ze 2. Ovšem na toaletě se mi 
pochlubil Karel Kratochvíl, že již po třetím kole vedl sám se třemi body a teď ve svém tažení 
zase vítězně pokračuje. A dokonce veřejně před řadou šachistů prohlásil, že na článku o 
úspěchu Lokomotivy D, která v posledním kole KP I. třídy přemohla Lipovec a postoupila do 
II. ligy „se již pracuje“. Skeptici mu moc nevěří, však uvidíme! V pátém kole mne čekal přítel 
Karel Zikan. Momentálně chodí o holi, ale jeho šachové nadšení to nijak neovlivnilo. Slíbil 
jsem mu, že tentokrát budu hrát proti jeho Caro-Kannu „normálně“, ale již ve 4. tahu jsem 
neodolal lákadlu trochu nekorektního gambitu s obětí dvou pěšáků. Karel si moudře vzal jen 
toho prvního a pak se věnoval vývinu svých figur. 
  
Kalendovský,J (2003) - Zikan,K (1807) [B15] 
Brno /Třetí sobota duben/ (5), 16.04.2011 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.f3 exf3 5.Dxf3 Jf6 6.Se3 Sg4 7.Df2 e6 8.Jf3 Sb4 9.Sd3 Jd5 
10.Sd2 Sxf3 11.Dxf3 Sxc3 12.bxc3 Df6 13.Dg3 g6 14.Sg5 Dg7 15.Kd2 Jd7 16.Vae1 h6 
17.Se3 Jxe3 18.Vxe3 Jf6 19.Dc7 0–0 20.Dxb7 Jd5 21.Vg3 c5 22.Ve1 cxd4  
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 (V této pozici jsem zase dostal kombinační záchvat – chtěl jsem, abychom se při partii taky 
trochu pobavili) 23.Vxe6 dxc3+ 24.Ke1 Jf4 25.Ve7 Jxd3+ 26.Vxd3 Vae8 27.Vde3 Vxe7 
28.Dxe7 Dd4 29.De4 Dxe4 30.Vxe4 Vc8 31.Ve7 a5 32.Va7 Vc5 33.Ke2 Kg7 34.a4 Kf6 
35.Vb7 Ke5 36.Vxf7 (Ztráty pěšce Karel litoval, tak jsem mu hned pro jistotu nabídl remízu 
v již zcela vyrovnané věžovce) ˝–  ̋
 
V šestém kole jsem přemohl pana Halberštata ze Znojma černými v holandské a po obvyklé 
jídelní přestávce po 6. kole jsem do sedmého dostal bílými Michala Šípka. Raději bych s ním 
hrál černými holandskou, ale nechtěl si kameny vyměnit. Tak jsem jako první tah spustil 1.f4 
a za chvíli jsem stál v zablokované pozici trochu lépe – hlavně Michal neměl žádnou protihru, 
což ho jistě trochu deprimovalo. Ale partie skončila smírně opakovaným poskakováním 
našich koňů... Další tři ukázky obstaral můj věrný dodavatel kuriozit z Třetí soboty – Víťa 
Bureš. Postával mezi 6.-8. kolem mezi diváky a tři pozice si zapamatoval. I v některých z nich 
řádil virus šachové slepoty: 
 
Veselý,J (1983) - Přibyl,R (2038) 
Brno /Třetí sobota duben/, 16.04.2011 
[,Vít] 
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Přišlo:  1...Sf5?? Bílý po půlminutě přemýšlení zahrál 2.De2?? atd. Ani jeden z hráčů neviděl 
jednoduché 2.Dxf5+- ]  Line 
 
Kratochvíl ,K (2168) - Veselý,J (1983) 
Brno /Třeti sobota duben/, 16.04.2011 
[,Vít] 
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  Následovalo: 1.d5! bxc4 2.Sxc4 Sxd5 3.Sxa6 Ja7 4.f4 Jb5+ 5.Sxb5 cxb5 6.Kd4 Sa8 7.Kc5 
a bílý vyhrál 1–0 
 
 
Sremaňák,S (2175) - Urbanec,L (2283) 
Brno /Třetí sobota duben/, 16.04.2011 
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 Partie pokračovala: 2...a4 3.b4 Jb3+ 4.Kb2 a3+ 5.Kc2 Ja1+ 6.Kc1 Sxc4 7.Jxc4 Dxc4 8.De2 
Df7 9.c4 b5 10.Jd2 Va4 11.Kb1 Vxb4+ 12.Kxa1 bxc4 13.Vb1 Vfb8 14.Vec1 d5 15.Se1 
Vb2 16.Dd1 Sc5 17.Vc2 Sd4 18.Vbxb2 Sxb2+ 19.Kb1 Db7 20.Jxc4 dxc4 21.Vxc4 Sc3+ 
22.Kc2 Db2+ 23.Kd3 Vd8+ 24.Ke3 Vxd1 25.Sxc3 Db5 0–1 
 
A tuto schematickou pozici nám předvedl Luboš Riška později večer „Na Anenské“: 
 
Kredl,K (2068) - Sremaňák,S (2175) 
Brno /Třetí sobota duben/, 16.04.2011 
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 Bílý chtěl dát mat věží na g8, ale zjistil, že je svázaná - tak se vzdal. Ale mohl dát mat 
dámou, čehož si - dle svědků tohoto schématu - nevšiml!  0–1 
 
Po (asi nezasloužené) remíze v osmém kole s panem Eichlerem i poslední kolo stálo za to. Já 
skončil zase jako první, tedy hned po Milanu Kratochvílovi, který místo posledního kola 
někam zmizel. Se svým starým známým expřeborníkem republiky seniorů jsme rozehráli 
zavřenou sicilku, která se mi docela líbila. Ale až do jisté chvíle. 
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Kalendovský,J (2003) - Šrámek,J (2048) [B25] 
Brno /Třetí sobota duben/ (9), 16.04.2011 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 e6 6.Jge2 Jge7 7.f4 0–0 8.0–0 d6 9.g4 f5 10.g5 
Vb8 11.Jg3 b5 12.h4 Sd7 13.h5 b4 14.Jce2 e5 15.hxg6 hxg6 16.exf5 Jxf5 17.Jxf5 Vxf5 
18.Se4 exf4 19.Sxf4 Vxf4 20.Jxf4 Dxg5+  
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(Je otázka, zda celá zápletka s dobytím kvality stála bílému za to. Aspoň černý tvrdil, že 
kvalitu dal rád a vyplatilo se mu to. Jenomže v pozici na diagramu zahrál bílý doslova bez 
přemýšlení sebevražedné  21.Jg2?? Sd4+ 22.Kh2 Kg7 a před matem se vzdal. Co by se však 
stalo po normálním 21.Kh1 – to ví jenom Bůh...  0–1 
 
A teď partie, které rozhodovaly o prvním místě. David Holemář měl spočtené Buchholze a 
tak se domníval, že pokud René neprohraje s Urbancem (v což věřil), stačí mu remíza se 
Sremaňákem. A tak ji po svém úvodním tahu nabídl. Odpověď zněla: „Já to přece jen 
zkusím“. Ale již po 16. tahu se pozice přestala bílému líbit, tak remízovou nabídku vyřkl 
tentokrát sám a byl – odmrštěn. Černý by dal ve 30. tahu mat a tak se bílý musel vzdát.  
 
Sremaňák,S (2175) - Holemář,D (2272) [B23] 
Brno /Třetí sobota duben/ (9), 16.04.2011 
1.e4 c5 (R) 2.Jc3 Jc6 3.Jge2 Jd4 4.Jg3 e6 5.Jce2 d5 6.Jxd4 cxd4 7.Sb5+ Sd7 8.De2 a6 
9.Sxd7+ Dxd7 10.exd5 Dxd5 11.0–0 d3 12.cxd3 Vd8 13.De4 Jf6 14.Da4+ Dd7 15.Db3 Dd5 
16.Da4+ (R) 16...Vd7 17.Je4 Se7 18.f3 Dxd3 19.Jf2 Sc5 20.b4 Sb6 21.Sb2 0–0 22.Sxf6 gxf6 
23.Kh1 Sxf2 24.Vxf2 Vfd8 25.Ve1 Vd4 26.a3 Dc4 27.h3 Vxd2 28.Vxd2 Vxd2 29.Ve4 Df1+ 
0–1 
 
Na první desce však bojoval René Přibyl s Láďou celkem vyrovnaný boj. Dokonce se (prý) 
pokoušel o výhru, která by mu vynesla jisté druhé místo! Jenomže člověk míní – a putující 
bacil šachové slepoty míní jinak. Pohleďme na kritické postavení této důležité partie. Černý 
dává šach dámou na e4 a bílý po delším přemýšlení představuje pěšce. Diváci se chytají za 
hlavu... 
  
Přibyl,R (2038) - Urbanec,L (2283) 
Brno /Třetí sobota duben/ (9), 16.04.2011 
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  1...De4+ 2.f3?? Va2+ a bílý se vzdal, protože následuje velmi rychlý mat. 0–1 
 
O půl třetí jsou vyhlášeny výsledky, odměněna pětice vítězů  (nejlepším seniorem opět Jan 
Uhmann st.) a lidé se rozcházejí. Řada z nich (včetně vítěze turnaje) se odebrala do restaurace 
„U Kadleca“ (dříve u Staňků) na tramvajové zastávce cestou z ulice Rybníček. Viz též video: 
www.ukadleca.cz/ 
Mají tam dobré jídlo i pivo a také malého kajmana v akváriu. A obzvláštní nadšenci se pak 
ještě sešli večer na Anenské...  
 
Třetí sobota. Turnaj v rapid šachu, pořádaný i v dubnu Lokomotivou Brno, měl 47 účastníků. 
Výsledek: 1.-2. David Holemář (Bystrc Oilers), Ladislav Urbanec (nereg.) 7,5(9), 3.-10. 
Slavomír Sremaňák (Margecany), Karel Kratochvíl, Jan Uhmann ml.  (oba Lok. Brno), Jan 
Uhmann st. (Hustopeče), René Přibyl (Bystrc Oilers), Tomáš Fojtík (Podlužan Prušánky), 
Arnošt Zeman (Štefanydes Polička), Vladimír Štefl (nereg.) 6, 11.-15. Karel Kredl (Adamov), 
Lubomír Riška (SPgŠ Znojmo), Vladimír Kosina (Lok. Brno), Josef Šrámek (Mor. Slavia), 
Michal Šípek (Lok. Brno) 5,5 bodů atd.  
   
 Turnaj „U Šťávů“ v Bystrci v pátek 15. dubna 2011 (2 x 10 minut) – začátek v 19 hod.  
 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Body Los 
1 Přibyl René Bystrc - 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 
2 Zemánek Jan Jevíčko 1 - x x 1 x 0 1 1 1 6x 3 
3 Janota Jiří MS Brno 0 x - 1 1 1 1 0 1 1 6x 8 
4 Zeman Arnošt Polička 0 x 0 - 1 1 1 1 1 1 6x 7 
5 Nikodém Gustav MS Brno 1 0 0 0 - 1 1 0 x 1 4x 2 
6 Bednařík Radomír Bystrc 0 x 0 0 0 - 1 1 1 1 4x 10 
7 Hrdina Jiří Bystrc 0 1 0 0 0 0 - 1 1 1 4 6 
8 Řehůřek Jiří Bystrc 0 0 1 0 1 0 0 - 0 1 3 9 
9 Havlát Stanislav MS Brno 0 0 0 0 x 0 0 1 - 1 2x 5 
10 Kejduš Radomír MS Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4 
 
(kal) 


