
Jan Kalendovský 

Pohled z Anenské 
 
Jak napsal Lukáš Řehůřek na webu Bystrc Oilers, byl uplynulý víkend pro „olejáře“ velmi 
úspěšný. Ale byl úspěšný i pro Lokomotivu, za jejíž Béčko jsem v sobotu hrál na Poháru 
Jihomoravského šachového svazu v AS Clubu Jundrově. Pro nás soutěž začala tím, že kolem 
pana Vykydala, který byl s mladým Uhmannem, panem Eichlerem a mnou domluven na 
reprezentaci Loko v družstvu B, kroužil Karel Kratochvíl a přemlouval ho, aby posílil áčko, 
které by jinak muselo hrát ve třech, neboť jeden z domluvených borců nedorazil a na mobil 
nereaguje. Pan Vykydal se se skromností jemu vlastní trochu ošíval, nabízel jiná jména, ale 
nakonec s Karlovou nabídkou souhlasil a na stará kolena ke svým nesčetným úspěchům přidal 
i stříbrnou medaili v této soutěži. Ani náš tým nehrál nakonec ve třech, připojil se k nám na 
čtvrté desce Pavel Kopkan. Zpočátku nám šlo všechno výborně – první čtyři zápasy jsme 
vyhráli. Pak se nám na chvíli přestalo dařit a k první velké prohře 0:4 došlo v šestém kole, 
kdy jsme hráli proti Lokomotivě A. Nutno podotknout, že zápas mohl dopadnout i jinak. Mne 
pozval můj soupeř před partií na panáka, což nebylo ten den výjimkou (Karel měl dobrou 
náladu a nějakých 50 Kč za jednoho Bechera ho nemohlo rozházet). Snad jsem se chtěl 
podvědomě revanšovat a výsledkem byla tato příšerná miniaturka: 
 
Kratochvíl,Karel (2255) - Kalendovský,Jan (2019) [A85] 
Jundrov /Pohár JMŠS blitz/, 29.03.2014 
1.d4 g6 2.c4 Sg7 3.Jc3 f5 4.h4 Jf6 5.h5 Jxh5 6.Vxh5 gxh5 7.e4 0–0 8.e5 De8 9.Se2 Dg6 
10.Kf1 h4 11.Jd5 Diagram  
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 a černý, který ztrácí nejméně kvalitu, se vzdal. 1–0 
 
Ale ještě předtím došlo k poněkud trapnému incidentu. Náš hráč na čtvrté desce se věnoval 
venku před budovou kouření a nepřicházel, ač již tři ostatní dvojice se daly do boje. To se 
nelíbilo panu Vykydalovi a pustil svému soupeři hodiny. Ten po chvíli dorazil a když 
zpozoroval, že má asi minutu spotřebovanou, pronesl jakousi tirádu, dokumentující jeho 
naštvanost a zhodil figurky a zmizel. No a pak ještě mohl pan Eichler, který přehrál Slávka 
Sremaňáka, dávat jednotahový mat, nebo v dalším tahu brát zadarmo věží jezdce na g3, ale 
nic z toho neučinil a prohrál. Takže – smolný zápas... V 7. kole jsme zdolali Hustopeče, a 



přišla hodinová pauza na oběd! S kolegy ze SPgŠ Znojmo jsem vyrazil do jedné z přilehlých 
restaurací, kde za mne platil piva (zapomněl jsem si vzít s sebou peníze) pan Michalčák. 
Z trojího pokusu o objednání oběda uspěl pan Dočekal se slečnou Smrčkovou až napotřetí, 
kdy se dočkali jedné porce nakládaného hermelínu a Luboš Riška aspoň škvarkové 
pomazánky. Nicméně pro obsluhu byl nával šachistů poměrně nečekaný, vše trvalo příliš 
dlouho. Peripetie z těchto důvodů „odloženého“ zápasu mezi Moravskou Slavií A a SPgŠ 
Znojmo A pěkně popsal ve zprávě o turnaji na webu JmŠS rozhodčí pan Chmelíček. Dokonce 
se zmiňuje i o mně. V tom poobědovém osmém kole bodoval remízou proti Lipovci A jen p. 
Eichler, neboť naše trojice začala hrát v předepsaném čase, zatímco já jsem dorazil k partii ve 
chvíli, kdy mi na hodinách zbávalo přesně 35 sekund, tož jsem podal panu Fojtíkovi pac a 
vzdálil jsem se „nevyčkav vstřícného gesta soupeře“.  V devátém kole nás smetl 4:0 Duras A. 
Pan Skácelík se na oko divil, co jsem to zase vyváděl za hlouposti. V jedenáctém kole jsem 
„odebral“ později vítězné Morendě A půlku, kterou mi jako obvykle věnoval přítel Karel 
Kredl. A ve 14. kole jsme zdolali Bučovice 4:0, ovšem finiš už tak úspěšný nebyl a pět 
posledních utkání jsme prohráli – nejvíc v 19 kole s Durasem B, kdy remízoval pouze Honzík 
Uhmann s Víťou Burešem. Nakonec z toho bylo pro Loko B deváté místo a pro mne celkem 
slušných 12 z 19. Po turnaji mne pan Eichler odvezl na Anenskou, kde jsem pak marně čekal 
na kamarády z SPgŠ Znojmo, abych se jim odvděčil za polední pohostinnost. Přišel tam jen 
Jura Řehůřek, s nímž jsme probrali zítřejší zápas Bystrc Oilers ve Znojmě a moji případnou 
cestu jako diváka tamtéž. Ale musel bych ráno si asi přivstat a odjet do Rebešovic, kde nabíral 
pan Hrdina Gustu Nikodéma, což se mi prostě nechtělo pro moji dávno již na vojně zjištěnou 
neschopnost orientovat se v neznámém prostředí. Tehdy mne chtěl velitel divize na nějakém 
cvičení jako velitele vozu degradovat, že jsem se svojí četou zabloudil kdesi v Rokycanech. 
Tož jsem v neděli ráno nikam nespěchal, což moje milá žena kvitovala s povděkem a mohla 
v klidu vyrazit s přítelkyněmi na celodenní výlet. Já zatím si hrál jako vždy s počítačem šachy 
– tedy nikoliv partie, ale doplňoval jsem svůj archiv, sledoval nějaký šachový on-line přenos a 
hlavně po poledni stále přepínal na Šachový svaz ČR, zdali se v soutěžích družstev neobjeví 
nějaké výsledky z 10. kola Krajského přeboru I. třídy. První se tam objevily kolem půl páté, 
ale z TJ Znojmo pořád nic. Až po páté jsem se konečně dočkal, ale nemohl jsem uvěřit svým 
očím: Bystrc vyhrála 5,5:2,5! Tak jsem se oblékl, vytiskl tyto dobré zprávy a vyrazil na 
Anenskou. Když jsem tam dorazil, přivítali mne naši spokojení borci David Holemář, Jura 
Řehůřek, resp. pan Vykydal a Oskar Hájek jako reprezentanti Lokomotivy C, která 
remízovala s Durasem C, Uhmann a Zeman jako méně šťastní borci z Ořechova, který prohrál 
s Vinohrady a asi přišel o šanci na postup. A byl tam i pan Turza s paní, který mi hned předal 
na kousku papíru přepsanou jednu ze svých partií. Časem dorazil ze Znojma i Luboš Riška, 
objevil se pan Staněk, přišel pan Spodný – takže analytický a předváděcí tým se na Anenské 
opět pěkně zkompletoval. Samozřejmě jsem byl zvědav na partie z našeho utkání. Tak jsem si 
vypůjčil od pana Holemáře jeho partiář a byl jsem příjemně překvapen jeho ochotou mi svůj 
tradičně špatně čitelný zápis přepsat do přijatelné podoby. No – nebylo to jenom tak, s touto 
ochotou přišla i kulantní nabídka, že při odpolední návštěvě vinného sklepa v Miroslavi 
myslel na moji manželku, takže mi přivesl 1,5 litru rulandského šedého. Stačí, když za něho 
uhradím jeho skromnou útratu – vrabce za 75, kofolu o něco levnější a malé pivo pro Arnošta 
– tož jsme se dohodli. Chvíli trvalo, než chlapci hrající volné partie (Vykydal kontra Hájek) 
uvolnili magnetické (místní) šachy k přehrávání dopoledních partií. Jako první se dostal ke 
slovu David Holemář. Bohužel si jeho poučné glosy již nepamatuji, tak se musíte spokojit 
s mými velmi povrchními:   
 
Dvořák,Libor (2044) - Holemář,David (2269) [A29] 
KP I /TJ Znojmo-Bystrc/ (56.1), 30.03.2014 
1.Jf3 Jf6 2.c4 Jc6 3.g3 e5 4.Jc3 Sb4 5.Jd5 0–0 (Zajímavý gambit, běžné je d7-d6) 6.Jxb4 



Jxb4 7.Jxe5 De7 8.a3 Kouzelné by ovšem bylo 8.Jf3 Jd3#) 8...Dxe5 9.axb4 De4 10.f3 Dxc4 
11.e4 Dd4 12.Dc2 d5 (Jak je vidět, černý soupeře v zahájení přehrál) 13.d3 Dxb4+ 14.Kf2 
Se6 15.Va4 De7 16.Se3 b6 17.e5 Diagram  
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17...d4 (Bylo nutné osvobodit pole d5 pro černého jezdce) 18.Sxd4 Jd5 19.b3 Sd7 20.Va1 c5 
21.Sb2 f6 22.d4 fxe5 23.dxe5 Jb4 24.Dc4+ (Lepší nebyl ani šach střelcem) 24...Se6 25.Dc3 
Vxf3+ (To asi bílý přehlédl) 26.Dxf3 Vf8 27.Se2 Sd5 0–1 
 
Tata Řehůřek velmi chválil syna Lukáše, který rychle vyhrál s mým přítelem Zdeňkem 
Kavanem – prý v Pircovi... Tak jsem v pondělí Lukáše e-mailem poprosil o tu partičku a 
obratem jsem ji v textáči obdržel. Znovu opakuji a omlouvám se – povrchní poznámečky ke 
všem zde publikovaným hrám pocházejí ode mne a mého přítele Fritze: 
 
Řehůřek,Lukáš (2141) - Kavan,Zdeněk (2155) [B29] 
KP I /TJ Znojmo-Bystrc/ (10), 30.03.2014 
1.e4 c5 2.Jf3 Jf6 3.e5 Jd5 4.Jc3 Jxc3 5.dxc3 Jc6 6.Sf4 d5 7.exd6 exd6 8.Dd2 (Již v 8. tahu 
novinka? Dosud se zkoušelo 8.Sc4 Se7 9.0–0 0–0 atd.) 8...De7+ (Nezdá se jako nejlepší 
reakce černého) 9.Se2 Se6 10.0–0 0–0–0 11.Jg5 h6 12.Jxe6 fxe6 13.Vfe1 Kc7 (Lepší snad 
bylo ihned g7-g5) 14.b4 cxb4 15.cxb4 g5 16.Se3 b6 17.b5 Diagram  
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 (Už se ukazuje, že černý král si nevybral dobré pole) 17...Je5 18.a4 Sg7 19.a5 Va8 20.Sd4 
g4 (Urychluje porážku) 21.axb6+ axb6 22.Dc3+ Kb8 23.Vxa8+ Kxa8 24.Va1+ Kb8 25.Va6 
1–0 
 
Zbývajících pět partií (pan Spodný na Anenské svoji předvedl) mi poslal v pondělí v poledne 
Zdeněk Kavan a umožnil mi tak sepsat tento článek, i když jsem na místě děje (již potřetí 
v letošní sezóně) nebyl. A Zdeněk přidal do e-mailu tuto doušku: „Hrajeme to hrozně, už 
máme jen teoretické šance na záchranu, ach jo...“.  
 
Skřenek,Jiri (2082) - Gajdoš,Daniel (1813) [C01] 
KP I /TJ Znojmo-Bystrc/ (56.3), 30.03.2014 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Jf3 Sd6 5.Sd3 Je7 6.Sg5 f6 7.Se3 0–0 8.0–0 Sf5 9.Sxf5 Jxf5 
10.Dd3 Je7 11.Jc3 (Výměnná varianta francouzské - v 90% jasná cesta k remíze) 11...c6 
12.Je2 Dc7 13.g3 Jg6 14.Df5 Ve8 15.h4 Dd7 16.Dxd7 Jxd7 17.Vfe1 h5 18.Kg2 Kf7 
19.Vad1 Ve7 20.Jfg1 Vae8 21.Kf1 Jdf8 22.Jh3 Je6 23.a3 b5 24.Sd2 Jd8 25.Jef4 Sxf4 
26.Vxe7+ Vxe7 27.Sxf4 Jb7 28.Vd3 Ja5 29.b3 a6 30.Sd6 Vd7 31.Sb4 Jb7 32.Vf3 Ke6 
33.Ve3+ Kf7 34.Vf3 Ke6 35.Ve3+ Diagram  
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 a dáno za remízu. 1/2 
 
Na Anenské jsme ty šance poslední čtveřice po 10. kole KP I. třídy podrobně rozebírali, 
dokonce formou jakési konference na dálku, když si mobilovali David Holemář s Reném 
Přibylem. Jasné je jen to, že Bystrci spolehlivě stačí k záchraně remíza s Adamovem. Ale za 
určitých okolností se může zachránit kdokoliv z poslední čtveřice – takže závěr soutěže bude 
jistě docela zajímavý.  
  
Kučera,Petr (1955) - Mikulů,Lukáš (1986) [C80] 
KP I /TJ Znojmo-Bystrc/ (56.4), 30.03.2014 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Jxe4 6.Ve1 Jc5 7.Sxc6 dxc6 8.d4 Je6 9.dxe5 
Sd7 10.Jc3 (A už hrají v této otevřené variantě španělské pánové z vlastních hlav) 10...De7 
11.Se3 0–0–0 12.Dd3 c5 13.Vad1 Sc6 14.Dxd8+ Jxd8 15.Sg5 f6 16.exf6 gxf6 17.Vxe7 Sxe7 
18.Sh4 Sxf3 19.gxf3 c6 20.Je4 Je6 21.c3 Jg5 22.Kg2 Vg8 23.Sg3 f5 24.Jd2 Je6 25.f4 (Bílý 
nabízí pěšce, aby své figury uvolnil a mohl začít event. uplatňovat svoji pěšcovou převahu na 



král. křídle) 25...Jxf4+ 26.Kf3 Jd3 27.Jc4 f4 28.Vxd3 fxg3 29.hxg3 Vf8+ 30.Kg2 Kc7 
31.Je5 Sd6 32.Vf3 Vxf3 33.Jxf3 c4 34.Jd2 b5 35.f4 a5 36.Kf3 Kd7 37.g4 Ke6 38.Ke4 Sf8 
39.g5 Se7 40.f5+ Kf7 41.f6 Sc5 42.Jf3 Ke6 43.Jd4+ Kd7 44.Ke5 b4 45.Je6 Sd6+ 46.Kf5 
Diagram  
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46...a4 47.cxb4 Sxb4 48.Jd4 a3 49.bxa3 Sxa3 50.Jc2 Sc5 51.g6 hxg6+ 52.Kxg6 Ke8 
53.Kg7 Sf8+ 54.Kg8 Sc5 55.f7+ Kd7 56.f8D Sxf8 57.Kxf8 Kd6 58.Ke8 c3 59.Kd8 c5 
60.Je3 Kc6 61.Ke7 Kb5 62.Kd6 Kb4 63.Jc2+ Kc4 64.Kc6 Kd3 65.Ja3 c2 66.Jxc2 Kxc2 
67.Kxc5 Kb2 68.a4 1–0 
 
René hraje svoji oblíbenou Ruskou obranu. Sice se od teorie odchyluje jako první, ale dlouho 
drží rovnováhu. Pak se na chvíli zdá, že pan Nekula se zmocnil prudkého útoku na černého 
krále, ten však René odrazí... 
 
Nekula,Richard (2014) - Přibyl,René (2006) [C44] 
KP I /TJ Znojmo-Bystrc/ (56.5), 30.03.2014 
1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.d3 Jc6 4.Se2 d5 5.exd5 Jxd5 6.0–0 Sd6 7.Jbd2 0–0 8.Jc4 Sg4 (Doposud 
se hrávalo spíše 8...Ve8) 9.h3 Sf5 10.c3 Ve8 11.Sg5 Se7 12.Sc1 f6 13.Jh4 Se6 14.Sg4 Sf7 
15.Sf5 Jb6 16.Dg4 Sf8 17.Se3 De7 18.Vfe1 Kh8 19.Se4 De6 20.Sf5 De7 21.Se4 De6 22.Sf5 
De7 23.b4 g6 24.Sc5 Diagram  
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24...gxf5 25.Jxf5 De6 26.Sxf8 Sg6 27.Sg7+ Kg8 28.Jce3 Kf7 29.Sh6 Vad8 30.Jg7 Dxg4 
31.hxg4 Vg8 32.Jgf5 Vxd3 (Z horší pozice se černý náhle ocitá v lepší - jak k tomu došlo?) 
33.c4 Sxf5 34.gxf5 Jxb4 35.Vab1 a5 36.c5 Jd7 37.Jc4 Jxc5 38.Jxa5 Jxa2 39.Jxb7 Jb3 
40.Ve3 Vxe3 41.Sxe3 Jd4 42.Kf1 Jc3 (Černý souhlasil s remízou, která znamená vítězství v 
zápase) 1/2 
 
Následuje jediná výhra domácích. Příteli Hrdinovi se letos bohužel moc nedaří, rozehrává 
partie docela dobře, ale v časových tísních se mu lepí neuvěřitelná smůla na paty a dělá občas 
nečekané chyby. V této partii nastavil kvalitu již poměrně záhy... 
 
Hrdina,Ji ří (1943) - Petlák,Josef (1986) [D02] 
KP I /TJ Znojmo-Bystrc/ (56.6), 30.03.2014 
1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.g3 e6 4.Sg2 Se7 5.0–0 0–0 6.b3 c6 7.Sb2 b5 8.Jbd2 a5 9.c4 Sa6 10.c5 
b4 11.Je5 (V úvahu přichází 11.Ve1) 11...Jfd7 12.f4 f6 13.Jxd7 Jxd7 14.Sh3 f5 15.Jf3 De8 
16.Vf2 Jf6 17.Sf1? Diagram  
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17...Jg4 (Po ztrátě kvality bude mít bílý velké problémy, které se mu přes statečný odpor 
v poměrně dlouho blokované pozici vyřešit nepodaří) 18.Dd2 Jxf2 19.Kxf2 Sf6 20.Sg2 De7 
21.h4 h6 22.a4 bxa3 23.Vxa3 Sb5 24.Sc3 a4 25.b4 g6 26.Dc1 Dg7 27.Je5 Sxe5 28.dxe5 
Vad8 29.Sd4 Db7 30.Dd2 Kh7 31.Sf3 Vb8 32.Sc3 Da6 33.e3 Db7 34.Se2 Va8 35.Sd3 Kg8 
36.De2 Sxd3 37.Dxd3 Vfb8 38.De2 Va7 39.Dd3 Kf7 40.De2 Da6 41.Dxa6 Vxa6 42.Ke2 
Ke7 43.Kd3 Kd7 44.Sd2 g5 45.h5 gxf4 46.exf4 Vg8 47.Se1 Kc7 48.Kd4 Vaa8 49.Kc3 Kb7 
50.Kb2 Ka6 51.Vc3 Kb5 52.Ka3 d4 53.Vd3 Kc4 54.Vd2 d3 55.Vb2 Vgd8 0–1 
 
Na následující partii se mi líbila bojovnost Gustava Nikodéma, s jakou celou partii 
absolvoval. Je vidět, že když Gustav chce, tak dokáže vskutku zabrat, podobně jako v řadě 
pátečních blicáků „U Šťávů“.  
 
Fojtách,Ivan (1968) - Nikodém,Gustav (2022) [B01] 
KP I /TJ Znojmo-Bystrc/ (56.7), 30.03.2014 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Da5 4.d4 c6 5.Jf3 Jf6 6.Se2 Sg4 7.0–0 e6 8.Je5 Sxe2 9.Dxe2 Se7 
10.Je4 Jxe4 11.Dxe4 Dd5 12.Dxd5 (Bílí měli spíše úspěch s tahy 12.Dg4 nebo 12.Ve1) 
12...cxd5 13.Sf4 Sf6 14.Vfe1 Jc6 15.Jxc6 bxc6 16.Se5 Sxe5 17.Vxe5 Vb8 18.b3 Kd7 
19.Vc1 Vhc8 20.Kf1 c5 21.dxc5 Vxc5 22.Ke1 Kd6 23.Ve3 f6 24.Kd2 Vbc8 Diagram  
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25.b4 (V trochu horší pozici zřejmě prohrávající oslabení bílého) 25...Vc4 26.Va3 V8c7 
27.Vb3 e5 28.a3 d4 29.Vh3 h6 30.Vg3 Kd5 31.Vb3 e4 32.Kd1 f5 33.Kd2 f4 34.Vh3 e3+ 
(Závěr hraje černý doslova neúprosně) 35.fxe3 dxe3+ 36.Kd1 Ke4 37.Vh5 Vd7+ 38.Ke1 
Vd2 39.Vc5 Vxc5 40.bxc5 Vxg2 0–1 
 
Spodný,Josef (2014) - Růžička,Josef (2034) [D03] 
KP I /TJ Znojmo-Bystrc/ (56.8), 30.03.2014 
1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.Sg5 Sg7 4.Jbd2 d5 5.e3 Sg4 6.Se2 0–0 7.0–0 Jbd7 8.h3 Sxf3 9.Jxf3 Je4 
(Zde černí dávají přednost tahům 9..c6, 9...c5 nebo 9...Ve8) 10.Sf4 c5 11.c3 e6 12.Sd3 f5 
13.Sb5 c4 14.Sxd7 Dxd7 15.Se5 b5 16.Sxg7 Dxg7 Diagram  
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17.Jd2 (Na Anenské se rozhořel o toto postavení spor - mnozí diskutéři se pokoušeli dokázat, 
že 17.Je5 vedlo k lepší hře bílého. Ale Pepa Spodný má svůj plán - za dobré konstelace 
zápasu nedat soupeři – velké naději znojemského šachu - šanci k výhře) 17...a5 18.Jxe4 fxe4 
19.f3 exf3 20.Vxf3 Vxf3 21.Dxf3 Vf8 22.De2 Df6 23.Vf1 Dxf1+ 24.Dxf1 Vxf1+ 25.Kxf1 b4 
26.Ke2 Kf7 27.Kf3 Kf6 28.e4 g5 (Dáno za remízu) 1/2 
 



Tím jsme tak trochu rozebrali zápas TJ Znojmo – Bystrc Oilers a teď k dalším na Anenské 
předváděným partiím: 
 
Vrtal,Jaroslav (2090) - Riška,Lubomír (2195) [A30] 
KP I /SPgŠ Znojmo-Veselí/ (10), 30.03.2014 
1.Jf3 Jf6 2.g3 b6 3.Sg2 Sb7 4.0–0 e6 5.c4 c5 6.Jc3 Jc6 7.d4 Jxd4 8.Jxd4 Sxg2 9.Jxe6 (R) 
9...fxe6 (Běžnější je braní d-pěšcem, ale to by vedlo k přílišnému zjednodušení, což Luboš 
nechtěl) 10.Kxg2 Se7 11.e4 Db8 (Obvykle se hraje 11...d6. Luboš chtěl co nejdříve z teorie 
pryč) 12.f4 d6 13.b3 0–0 14.Sb2 a6 15.a4 Db7 16.Df3 Vad8 17.Vad1 Je8 18.Dg4 Dc8 
19.Je2 Jf6 20.Df3 Jd7 21.De3 Dc6 22.Jc3 Sf6 23.Vfe1 Sd4 24.De2 Jf6 25.Df3 g5 (Černý 
pomalu přece jen přebírá iniciativu, ale bílý se pořád rozumně brání) 26.Ve2 gxf4 27.gxf4 
Vd7 28.h3 Vg7+ 29.Kh2 Kh8 30.Vdd2 Vfg8 31.Vg2 De8 32.Vxg7 Vxg7 33.Je2 Sxb2 
34.Vxb2 Dg6 35.Jg3 h5 36.f5 Dg5 Diagram  
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37.fxe6 (Prohrávající chyba, šlo ještě zkusit 37.Vb1) 37...h4 38.Je2? De5+ 0–1 
 
Rozbory následující partie byly občas přerušovány zásahy Honzy Uhmanna staršího, který je 
jak známo jedním z nejsebevědomějších glosátorů svých i cizích partií. Často se z jeho úst 
ozve trochu příkré „Co to melete za nesmysly!“ a vzápětí předvádí Honzík zcela jinou, 
ostatními neviděnou variantu. Na druhou stranu, až se „mlčící většina“ vzpamatuje 
z ohromení, musí pak Honzík občas konstatovat: „Tak dobře. Zkusíme to jinak!“ A zase sype 
nové a lepší varianty. Tentokrát však příliš nezasahoval. Jednak jsem ho okřikoval, ať nešahá 
do šachovnice, že mi má Oskar nejprve partii přehrát a pak ji mohou analýzovat do alelujá, 
jednak se Honzík občas musel vrátit k volným bleskovým partiím se Standou Staňkem, které 
hráli valnou část večera za přihlížení i aktivní účasti Oskara Hájka... 
  
Sysel,Michal (1970) - Hájek,Oskar (1918) [B07] 
KP I /Duras C-Loko C/, 30.03.2014 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 e5 4.dxe5 dxe5 5.Dxd8+ Kxd8 6.Sc4 Se6 7.Sxe6 fxe6 8.Sg5 Jbd7 
9.0–0–0 a6 10.Jf3 Kc8 (Tento tah černého vzbudil na Anenské bouři nevole. Běžné je ovšem 
Sd6)  11.Jd2 Sb4 12.f3 Sxc3 13.bxc3 b5 14.Jb3 Je8 15.Se7 a5 16.Vd3 a4 17.Jc5 Jxc5 
18.Sxc5 (Černý už má značné problémy - hlavně žádné jeho figury nehrají) 18...Jf6 19.Vhd1 
Kb7 20.Kb2 h5 21.Ka3 Kc6 22.Sf2 h4 23.h3 g5 Diagram  
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24.c4 (Rozhodující průlom) 24...Jh5 25.cxb5+ Kxb5 26.Vc3 Ka6 27.Vb1 a černý překročil 
čas. 1–0 
 
Předvádění partií Arnoštem Zemanem má také svoje kouzlo. Kouká do vlastního partiáře, ale 
najednou konstatuje „Tady musí chybět tah“ a za chvíli je velký problém skutečný průběh 
zrekonstruovat. A když se do pozice vloží ještě prsty ostatních komentátorů, je o zábavu 
postaráno... 
 
Zeman,Arnošt (1993) - Novák,Vítězslav (1971) [A38] 
KP I /Orechov-Vinohrady/ (10), 30.03.2014 
1.c4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 Jf6 4.g3 d6 5.Sg2 g6 6.d3 Sg7 7.0–0 Sg4 8.Ve1 0–0 9.Sd2 Dd7 
10.Vb1 Vad8 11.a3 e5 12.b4 b6 13.Dc1 Jd4 14.Jg5 h6 15.Jge4 Jxe4 16.Sxe4 Kh7 17.Sh1 
Sh5 18.Se3 f5 19.Sxd4 cxd4 20.Jd5 g5 21.b5 f4 22.Se4+ Kh8 23.Kg2 Sg4 24.f3 Sh3+ 
25.Kf2 ("Cos měl na to nachystáno", ptá se během rozboru Arnošta David H. "To ti nebudu 
prozrazovat", odpovídá Arnošt a DH se začal hurónsky smát) 25...Sf5 26.Sxf5 fxg3+ 27.hxg3 
Dxf5 28.Kg2 Vf7 29.g4 Dg6 30.Vh1 Ve8 31.a4 Sf6 32.Dd2 Sd8 33.Vh5 Vef8 34.Vbh1 Vh7 
35.Dc2 Kg8 36.Db1 Vff7 37.V5h3 De6 38.Vg3 Vf8 39.Vh5 Vff7 40.De1 Dg6 41.Vgh3 Se7 
42.a5 Sd8 43.a6 Vd7 44.Dh1 Kg7 (Lavírování šlo tentokrát bílému výborně - stále si 
udržoval iniciativu) 45.Dc1 Kg8 46.Vh1 Vdf7 47.V5h3 Vd7 48.Dd2 Vdf7 49.e3 Diagram  
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49...dxe3 50.Dxe3 Dg7 51.De4 Df8 52.Je3 Vf6 53.Jf5 Ve6 (Urychluje porážku) 54.Dd5 
(Podle předvádění AZ na Anenské) 1–0 
 
Konečně se dostal předvádění své výhry Pavel Turza. Škoda, že ostatní již byli dost unaveni a 
začali se věnovat blicání, nebo se chystali k odchodu do Boby centra na další pokrový večer. 
Snad mu partii mistři FIDE rozeberou příště... 
 
Fuchs,Stanislav (1808) - Turza,Pavel (1790) [C25] 
KP II B /MS Brno B-Duras D/ (9), 02.03.2014 
(Patrně předposlední partie, kterou Standa Fuchs v životě sehrál – viz jeho parte na werbu 
Durasu Brno) 1.e4 e5 2.Jc3 Sc5 3.Jf3 d6 4.Sc4 h6 5.d3 Sd7 6.a3 Jf6 7.h3 Jc6 8.b4 Sb6 
9.Ja4 Je7 10.Jxb6 axb6 11.Sb2 b5 12.Sb3 Jg6 13.g3 Dc8 14.Jg1 c5 15.De2 Va6 16.Vc1 
Da8 17.bxc5 dxc5 18.Jf3 Dc8 19.Jxe5 Jxe5 20.Sxe5 Vxa3 21.Sb2 Va6 22.g4 Se6 23.Sxe6 
Dxe6 24.0–0 h5 25.f3 hxg4 26.hxg4 Jd5 27.f4 Kf8 28.f5 De7 29.Kg2 Diagram  
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29...Vah6 (Od této chvíle byl bílý prakticky ztracen) 30.Df3 Vh2+ 31.Kg1 V2h3 32.f6 Jxf6 
33.Df4 Je8 34.Se5 Kg8 35.Sb8 (I když černý nehrál důrazně, stále má značnou výhodu) 
35...Dd7 36.Se5 V3h4 37.Df5 Vxg4+ 38.Kf2 Dxf5+ 39.exf5 f6 40.Sb8 Vg5 41.Ke3 Kf7 
42.Vf3 Ke7 43.Vb1 b4 44.c3 Vh4 45.d4 Jd6 46.dxc5 Jxf5+ 47.Kd3 bxc3 48.Vxb7+ Ke6 
49.Kxc3 Kd5 50.Sa7 (50.Vd3+ Kxc5 51.Sa7+ Kc6 52.Vb6+ Kc7 53.Ve6 bylo ještě nadějnou 
alternativou) 50...Vc4+ 51.Kd3 Va4 52.Ke2 Jd4+ 0–1 
 
Ale to nebyl konec přátelé! V průběhu večera se na Anenské objevil Ondra Kašpárek, který 
by chtěl připravit pro pana Vachka podrobný přehled výsledků lokomotivního áčka od roku 
1995. Na webu Šachového svazu ČR prý našel v sekci soutěže družstev výsledky od roku 
2003 a přišel se mnou konzultovat, kde by sehnal ty předchozí. Tož jsem ho odkázal na web 
staré Lokomotivy, kde by měly být vystaveny Ročenky tak od onoho roku 1995 s podrobnými 
výsledky nejen Áčka, ale i všech ostatních družstev. Vzpomínám si, jak jsem do té první psal 
úvod pod názvem „Po pádu z výšin...“. A když jsme vyřídili tuto odbornou záležitost, 
pochlubil se přítel Kašpárek jednou partií z Městského přeboru. V prvotním nadšení jsem ji 
chtěl dát „do novin“ (což možná ještě učiním), ale zatím ji nenápadně umístím zde. Glosy 
jsou v podstatě vítězovy:  
 



Kašpárek,Ondřej - Onuca,Petr [B22] 
MP /Loko G-Vojenská akademie/ (7), 17.01.2014 
1.e4 c5 2.c3 Jf6 3.e5 Jd5 4.d4 cxd4 5.Jf3 e6 6.cxd4 Jc6 7.Jc3 Jxc3 8.bxc3 d6 9.Sf4 dxe5 
10.Sxe5 Jxe5 11.Jxe5 Sd7 (Správné bylo a7-a6) 12.Df3 (Dvojí úder) 12...f6 (Zřejmě 
vynuceno) 13.Jxd7 (Po 13.Dh5+ g6 14.Jxg6 hxg6 15.Dxh8 Da5 by měl černý dobrou 
protihru) 13...Dxd7 14.Vb1 0–0–0 Diagram  
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15.Sa6! (Hráno po čtvrthodině přemýšlení. Odtud je průběh partie prakticky vynucen) 
15...bxa6 16.Da8+ Kc7 17.Dxa7+ Kc6 18.Dxa6+ Kd5 19.Vb5+ Ke4 20.f3+ Ke3 21.Vf5! a 
černý se před nekrytelným matem vzdal. Šlo ovšem též 21.Ve5+ fxe5 22.De2+ Kf4 23.Dxe5# 
- dodává Fritz 5)  1–0 
 
Ani tato kráska však neznamenala konec příjemného šachového večera. Když nás paní 
servírka kolem půlnoci z Anenské „vyhnala“, zavedl nás Luboš Riška na nádraží, kde jsme se 
uchýlili do známé nonstopky „U Lamplotů“. Protože jsme byli tři, nebáli jsme se vlka nic. On 
totiž zde trávil pozdní večer jednou Luboš Riška sám a to mu, když odešel na toaletu, ukradli 
mobil. Ale my tři jsme se hlídali navzájem a konec konců tam to ráno zdá se žádní darebáci 
nebyli. Objednal jsem si čaj (!), ale ten po čase okořenil dvojnásobnou objednávkou Becherů 
Ondra a pak i pivo dodal. Zkrátka opustil nás krátce před jednou, zatímco my s Lubošem jsme 
při probírání různých šachových záležitostí tak tak stihli rozjezdy o druhé... A už se těším na 
další šachové večery. Snad bude Bystrc úspěšný i v posledním kole, i když Riška „vyhrožuje“ 
možností, že Adamov má stále o co hrát, neboť se prý Lokomotiva může vzdát postupu do II. 
ligy (aby tam neměla v příští sezóně tři družstva), takže by za jistých okolností mohl Adamov 
postupovat z třetího místa. No – však uvidíme...  


