
Smůla se Střelicemi 
 
Ráno jedu šestkou na Staňkovu vždy kolem Lékařské fakulty a zachmuřená socha T. G. 
Masaryka se opět ani trochu neusmála. Bodejť by se smál – hodinová jízdenka již stojí 25 Kč. 
Bezmála tolik, co jedno pivo. Vlastně přesně tolik stála jedna Plzeň v bufetu paní Dany 
Holzmannové. Proč to vím? No, po partii, která skončila smírem (kapitánem Vachkem a 
rozhodčím Novákem po krátké konzultaci povolená), nastala chvíle, kdy můj milý soupeř 
Vladimír Hruška chtěl se něco dozvědět o variantě, kterou jsme rozehráli a tak... však víte. 
Nosím ssebou kopii článku „Ještě jeden gambit“ z Šachmatného bulletinu a tam to všechno je. 
Dokonce 12. tah bílého s vykříčníkem.     
 
Kalendovský,J (1999) - Hruška,V (1966) [C02] 
KP II B /Loko E-Střelice A/ (6), 08.01.2012 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Jc6 5.Jf3 Db6 6.Sd3 cxd4 7.cxd4 Sd7 8.0–0 Jxd4 9.Jxd4 Dxd4 
10.Jc3 a6 11.De2 Je7 12.Kh1 Jc6  
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 (Remíza na návrh černého) ˝–  ̋
 
Stav utkání 0,5:0,5 se ale záhy mění na 0,5:1,5 ve prospěch našich soupeřů ze Střelic. Na 
osmé desce se Miloslav Doškař dostal pod silný tlak. Snad podcenil svého mladého 
protivníka, u jehož jména je v soupisce vyznačen začátečnický rating 1000, snad zapomněl, 
jak se má černý v sicilce proti pěšcovému útoku na g a h sloupcích účinně bránit – zkrátka již 
po 15. tahu se katastrofa stala prakticky neodvratnou.  
 
 
 
 
 
 
 
Hrdli čka,V (1000) - Doškař,M (1745) [B80] 
KP II B /Loko E-Střelice A/ (6), 08.01.2012 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Se3 e6 7.f3 Se7 8.Dd2 0–0 9.g4 Jc6 10.0–
0–0 Dc7 11.Kb1 Ve8 12.h4 Vb8 13.h5 Je5 14.g5 Jfd7  
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  15.g6 Sf8 16.gxh7+ Kh8 17.f4 Jc4 18.Sxc4 Dxc4 19.h6 g6 20.f5 Je5 21.fxg6 fxg6 22.Df2 
Dc7 23.Vdg1 Kxh7 24.Jf3 Jxf3 25.Dxf3 b5 26.Df6 1–0 
 
Na 1:2 upravují stav pánové na sedmé šachovnici. Ale všechno mohlo být jinak. Teď už to 
snad mohu prozradit – výsledek je zapsán, podepsán, autorizován, neodvolatelný. Během 
partie se rozhodl Karel Horák, že si musí někam mobilem zavolat. Vyšel z hrací místnosti na 
chodbičku před bufetem se zapnutým přístrojem v ruce a začal s náhodnými přihlížejícími 
konzultovat, zdali může volat zde, či má jít na dvůr. Když vykonal, co si usmyslel, marně 
jsme se mu pokoušeli vysvětlit, že v žádném případě se během partie nesmí svého mobilu ani 
dotknout, natož ho zapnout. Pořád to nechápal, tvrdíc, že on přece šel volat ven... No – 
neudali jsme ho, jsme přece přátelé a tak budiž mu to varováním pro příští utkání. Snad to 
Karlovi dojde dřív, než narazí na někoho opravdu nekompromisního. Ostatně už loni ve 
Střelicích dlouze zvonil jeden mobil v hromadě kabátů a všichni víme, že to byl jeho, ačkoliv 
se nepřiznal...   
Zikan,K (1833) - Horák,K (1749) [A10] 
KP II B /Loko E-Střelice A/ (6), 08.01.2012 
1.c4 d5 2.cxd5 Dxd5 3.Jf3 Jc6 4.g3 Dd8 5.Sg2 e6 6.0–0 Jf6 7.d4 Se7 8.Jc3 0–0 9.Ve1 h6 
10.e4 Ve8 11.Sf4 a6 12.Vc1 Jh7 13.a3 Jg5 14.Jxg5 Sxg5 15.Sxg5 Dxg5 16.f4 Dd8 17.Je2 
Je7 18.b4 c6 19.Jc3 Vb8  
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  20.d5 cxd5 21.exd5 exd5 22.Jxd5 Jxd5 23.Vxe8+ Dxe8 24.Sxd5 Sh3 25.De1 Dd7 26.Sg2 
Sxg2 27.Kxg2 Ve8 28.Df2 Dd3 29.Ve1 Vc8 30.De3 Vc2+ 31.Kg1 Dd5 32.De8+ Kh7 Remis 
 
A teď se dostávám konečně k situaci, která je naznačena v úvodu článku. Řeč je o naší smůle. 
Pohleďte na pozici diagramu. Karel Martišek rozehrál partii se starým lišákem Fuchsem 
(Nomen-omen!) takticky velmi dobře a teď asi stačilo k výhře vzít na d5 jezdcem, místo 
měkkého braní dámou. V dalším průběhu už se Standa Fuchs zkonsolidoval a zvítězil. Střelice 
vedou 3:1.   
 
Fuchs,S (1846) - Martišek,K (1861) [C28] 
KP II B /Loko E-Střelice A/ (6), 08.01.2012 
1.e4 e5 2.Jc3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.d3 Se7 5.a3 0–0 6.f4 Sc5 7.Ja4 Sxg1 8.Vxg1 d5 9.exd5 Sg4 
10.Dd2 exf4 11.Dxf4 Ve8+ 12.Se3 b5 13.Sxb5  
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  13...Dxd5 [13...Jxd5–+] 14.Jc3 Dc5 15.Kd2 Vxe3 16.Dxe3 Jd4 17.Vae1 c6 18.Sc4 h6 
19.Je4 Jxe4+ 20.Dxe4 Sf5 21.De3 Db6 22.b3 c5 23.g4 Sg6 24.h4 Vd8 25.h5 Da5+ 26.b4 
Dxa3 27.hxg6 Dxb4+ 28.Kd1 1–0 
 
A další smůla přišla k nám na páté desce. K nám, co jsme v bufetu vesele besedovali na různá 
témata (vedli jsme i řeči protistátní) se občas přicházel občerstvit Vašek Farář. A bědoval: 
„Ztratil jsem kvalitu, jsem úplně prohranej.“ Ale věř mu – on hodně vydrží. Vzpomínám si, že 
v několika bleskovkách mne bez lítosti sejmul. Po partii postavil na svém mobilu pan Dufek 
záverečné postavení a chtěl vědět, jak tedy měl tu věžovku s pěšcem víc hrát na výhru. Na to 
jsem dokázal odpovědět jenom obvyklou frází „To je těžké“. Teprve při zapisování partie do 
Chess-Base (mimochodem, dlouho mi trvalo, než jsem oba pány přesvědčil, aby mi svoje 
partiáře zapůjčili?!) se ukázalo, že přítel Fritz hlásí na několika místech jasnou výhru bílého. 
 
Dufek,M (1927) - Farář,V (1838) [C62] 
KP II B /Loko E-Střelice A/ (6), 08.01.2012 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 d6 4.d4 exd4 5.Jxd4 Sd7 6.Sf4 Se7 7.Jc3 Jxd4 8.Sxd7+ Dxd7 
9.Dxd4 Sf6 10.Dd5 Dc6 11.Jb5 Je7? 12.Dxc6+ bxc6 13.Jxc7+ Kd7 14.Jxa8 Sxb2 15.Vd1 
Sc3+ 16.Ke2 Sb4  
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  17.e5 (Tak třeba zde. Místo měkkého tahu v partii vyhrávalo hladce 17.Vb1+- s tím, že bílý 
buď vysvobodí jezdce a8 nebo odchytne střelce b4 a bude mít čistou věž víc. Ale to by snad 
měl hráč s ratingem skoro dvoutisícovým vidět) 17...Vxa8 18.Vd3 Jd5 19.Sd2 Ve8 20.f4 f6 
21.c4 Sxd2 22.Kxd2 Jxf4 23.Vxd6+ Kc7 24.Kc3 fxe5 25.Vd2 e4 26.Vf2 g5 27.g3 e3 28.Vc2 
e2 29.gxf4 e1D+ 30.Vxe1 Vxe1 31.fxg5 Vg1 32.Vf2 Vxg5 33.Vf7+ Kb6 34.Vxh7 a5 35.h4 
Vg3+ 36.Kd4 Vg4+ 37.Kd3 Vg3+ 38.Kd4 Vg4+ Remíza 
 
Prohráváme tedy 1,5:3,5, ale zbývající tři partie jsou pro nás vyhrané!! O všem rozhodla 
nerozhodnost našeho pana předsedy s Tomem Kacálkem, který poslední tahy před časovou 
kontrolou prováděl ve veliké časové tísni. Ukážeme jenom dva z řady momentů, kdy měl 
černý „zavěsit“. Aspoň to tak hodnotil přítel Fritz.  
 
Kacálek,T (1790) - Vachek,J (1852) [C00] 
KP II B /Loko E-Střelice A/ (6), 08.01.2012 
1.e4 e6 2.b3 d5 3.Sb2 dxe4 4.Jc3 Jf6 5.d3 exd3 6.Sxd3 Sb4 7.De2 De7 8.0–0–0 c6 9.Kb1 
Jbd7 10.Jh3 Sa3 11.Sa1 h6 12.Vhe1 Jb6 13.Je4 Sd7 14.Jxf6+ gxf6 15.f4 0–0–0 16.c4 Vhg8 
17.Df3 f5 18.Sxf5 Jxc4 19.Sh7 Sb4 20.Ve4 Ja3+ 21.Kb2 Df6+ 22.Ve5 Vgf8 23.Se4 Kc7 
24.Kc1 Sc8 25.Sd4 De7 26.De3 b6 27.Sxc6 Kxc6 28.De4+ Vd5 29.f5 Kc7 30.Sxb6+ axb6 
31.Vdxd5   31...Sb7 [31...Kb8–+] 32.Jf4 Kb8 33.fxe6  
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  33...Vc8+ (Lépe 33...fxe6–+ a hodnocení šachových programů zní 4,90 ve prospěch 
černého. Myslím, že se Jura nechal zmást soupeřovou časovou tísní a hrál bez přemýšlení jen 
na pád jeho praporku. Tak to je ta naše třetí smůla, která definitivně rozhodla o porážce) 
34.Kd1 Sxd5 35.Jxd5 Dc5 36.Jxb4 Dc1+ 37.Ke2 Db2+ 38.Kf3 Dc3+ 39.Ke2 Db2+ 40.Kf3 
Dc3+ 41.Kg4 fxe6 42.Vxe6 Vg8+ 43.Kh4 1–0 
 
Zápas je již prohraný 1,5:4,5, ale na prvních dvou šachovnicích naši borci obětavě bojují. 
Honzík Uhmann přehrál v ruské Vláďu Kučeru a již v 15. tahu získal kvalitu. Kučera se však 
vynalézavě bránil a tak musel Uhmann vyhrávat po vrácení kvality partii podruhé. Nakonec 
se mu to podařilo v koncovce nstejných střelců a věží. Potlesk pro vítěze, čest poraženému! 
 
Uhmann,J. ml. (1977) - Kučera,V (1980) [C42] 
KP II B /Loko E-Střelice A/ (6), 08.01.2012 
1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jxe5 d6 4.Jf3 Jxe4 5.d4 d5 6.Sd3 Jc6 7.0–0 Se7 8.Ve1 Sg4 9.c4 Jf6 
10.cxd5 Jxd5 11.Jc3 Jxc3 12.bxc3 0–0 13.Vb1 b6 14.Se4 Sd7  
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  15.Je5 Jxe5 16.Sxa8 Dxa8 17.Vxe5 Sd6 18.Ve1 Sc6 19.f3 Sd5 20.De2 Dc6 21.Dc2 a5 
22.Sg5 f6 23.Sh4 Dc4 24.Ve2 c5 25.Vxb6 cxd4 26.Vxd6 d3 27.Dd2 Dc5+ 28.Sf2 Dxd6 
29.Dxd3 Dc6 30.Vb2 Va8 31.a3 Sc4 32.Vb6 Sxd3 33.Vxc6 Vb8 34.Sb6 Sb5 35.Vd6 a4 
36.Kf2 Ve8 37.Se3 Vc8 38.Vb6 Sd3 39.Sd4 Ve8 40.g4 h6 41.Vb4 Ve2+ 42.Kg3 Sc2 43.h4 
Vd2 44.Vb2 Ve2 45.h5 Sd1 46.Vb1 Vd2 47.Kf4 Sb3 48.Ke3 Vc2 49.Kd3 Va2 50.Vc1 Vxa3 
51.Sc5 Va2 52.c4 f5 53.gxf5 Vh2 54.Sd4 Vxh5 55.Ke4 Vh2 56.c5 Sc2+ 57.Ke5 Ve2+ 
58.Kf4 a3 59.c6 1–0 
 
Na druhé desce se bojovalo nejdéle. Ze čtyř zápasů v naší klubovně skončil boj mezi Jurigou 
a Pavlem Kubíčkem téměř poslední. Pavel (prý) neznaje soupeře zvolil pro sebe netypický 
úvodní tah 1.Jf3 a dostal se již v zahájení do potíží, když ztratil pěšce. Partie se hrála dlouho, 
Kubíček vzdoroval jak mohl, ale když mu zůstal samotný kůň proti střelci a dvěma spojeným 
pěšcům, mohl se klidně vzdát a netrápit se více. Nechtěl a trápil se. Ale Střelice vyhrály 
4,5:3,5, takže i jeho hostování bylo úspěšné. Za kořalku jsem mu slíbil, že partii „do novin“ 
nedám. Tak ji pro úplnost referátku dám aspoň na web. Tak se Pavlíčku nehněvej... 
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Kubíček,P (1965) - Juriga,T (1726) [D94] 
KP II B /Loko E-Střelice A/ (6), 08.01.2012 
1.Jf3 c5 2.c4 Jc6 3.Jc3 Jf6 4.e3 g6 5.d4 cxd4 6.exd4 d5 7.Se2 Sg7 8.Sf4 0–0 9.0–0 Sg4 
10.Vc1 Vc8 11.h3 Sxf3 12.Sxf3 dxc4 13.d5 Jb4 14.Se3 Jd3  
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  15.Vc2 a6 16.d6 Dxd6 17.Sxb7 Vb8 18.Sf3 Vfd8 19.De2 e6 20.Sa7 Vbc8 21.Vd1 Jd5 
22.Je4 Dc7 23.Se3 J5b4 24.Sg5 Jxc2 25.Sxd8 Vxd8 26.Dxc2 Jxb2 27.Vb1 c3 28.Vc1 Vc8 
29.Se2 Da5 30.Db3 Da4 31.Dxa4 Jxa4 32.Sxa6 Vc7 33.Kf1 Jb2 34.Ke2 Va7 35.Sd3 Jxd3 
36.Kxd3 Vxa2 37.g4 Se5 38.f4 Sxf4 39.Vxc3 Vh2 40.Kc4 Se5 41.Vf3 Vc2+ 42.Kb5 h6 
43.Kb4 f5 44.Jf2 Kg7 45.Kb3 Vc6 46.Jd3 Vc3+ 47.Kb4 Sf6 48.Je1 Vxf3 49.Jxf3 e5 50.Kc4 
e4 51.Je1 h5 52.Kd5 hxg4 53.hxg4 Kh6 54.gxf5 gxf5 55.Jg2 Kg5 56.Ke6 Sd4 57.Kd5 Sa7 
58.Ke5 Kg4 59.Je1 Sf2 60.Jg2 e3 61.Jf4 Sg3 0–1 
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Obrázek na předchozí straně zdánlivě s utkáním nesouvisí. Ale přece jen. Kniha Jana 
Balabána Zeptej se táty bylo v anketě Lidových novin vyhlášena za knihu roku 2011 (její 
autor mezitím zemřel) a já ji od Tomáše Jurigy dostal darem. On je totiž editorem chystaného 
třetího svazku sebraných spisů Ostravana Balabána, který bude obsahovat jeho publicistiku. 
Tak abyste věděli, že nejen šachem živ je člověk. Možná je dobré vědět, že nehrajete jen 
s kýmsi 1726, ale v jiné profesi docela zajímavým soupeřem. Po zajímavých debatách 
v našem bufetu s pány Eichlerem, Šaršonem, Zikanem, Kacálkem, Žitným a řadou dalších 
jsme se pak odebrali na „Anenskou“, kde nešťastně zahájený den v příjemných debatách a 
rozborech partií i z II. ligy (Adamov-Hustopeče) pokračoval. Když mne přirovnali k Josefu 
Spodnému (co partie – to remíza) musel jsem se bránit. Jednak mám už 2 prohry a jen 9 
nerozhodných výsledků, ale hlavní rozdíl mezi námi vidím v tom, že Josef remízy v lepších 
postaveních nabízí, kdežto já je přijímám. Nebo je to jinak?   


