
Jan Kalendovský 

Další čtyřzápas na Lokálce 
 
Po včerejší celkem skromné Třetí sobotě byla neděle v klubovně Lokomotivy Brno 
opět spíše hektická. Konal se zde již tradiční čtyřzápas. Ve II. lize se utkaly týmy 
Lokomotiva Brno B s Moravskou Slavií ve velmi prestižním zápase o to, kdo bude mít 
větší šance na postup. V ostatních utkáních se představily týmy Lokomotivy ze všech 
tří skupin Krajského přeboru II. třídy. Ve skupině A hrající silná Lokomotiva Brno D 
hostila tým Makkabi Boskovice, ve skupině B bylo na pořadu střetnutí Lokomotivy 
Brno G s Moravskou Slavií B a skupina C byla představena zápasem Lokomotiva 
Brno F versus Jezdci Jundrov B. Zatímco kapitání prvních tří jmenovaných domácích 
družstev řekl bych vzorně svoje zápasy připravili, Lokomotiva Brno F měla převeliký 
problém. Ale k tomu se ještě vrátím. Abych zdokumentoval pravdivost předchozí 
věty, začnu u pana kapitána Déčka Jakuba Bednáře. Protože neměl žádné 
zkušenosti se startem v této řekněme pro jeho kvality méně významné soutěži, 
neváhal se mne vyptávat zavčas na podrobnosti: jaké je zde hrací tempo, zda-li se 
přidává čas, je-li potřeba sbírat partiáře a podobně. A protože je prý zvyklý z vyšších 
soutěží na digitální hodiny, požádal přítomného předsedu klubu Vachka, aby mohl 
s takovými dnes hrát! Čili řekl bych – činil vše možné předem pro herní pohodu a 
předpokládaný úspěch svého týmu. Podobně se o svůj tým postaral kapitán Géčka 
Mirek Hurta a příjemné hrací podmínky pro Lokomotivu B zajistil Jiří Vachek. Velké 
dřevěné šachovnice a celý stůl pro každou partii zvlášť, přičemž čtyři první desky 
byly v menší klubovně samostatně. A teď se musím vrátit k situaci našeho týmu – 
v němž jsem členem. Z pondělního e-mailu kapitána Jurigy jsme se dozvěděli (aspoň 
ti, na jejichž adresy byl rozeslán), že z nějakých důvodů, které mu nikdo z pěti (!) 
omlouvavších se hráčů základní sestavy (přesněji řečeno jejího čela – Uhmann ml., 
Meduna, Zeman, Juriga a Kalod ml.) nikdo přímo nesdělil, budeme hrát s pěti 
náhradníky. A připojil omluvu své neúčasti z rodinných důvodů a návrh sestavy, kde 
byli hráči ochotní nastoupit vyjmenováni, pouze na osmé místo byli dva kandidáti. 
Toto jsem věděl před zápasem. Pokud Vám připadá toto sebekritické pitvání 
podrobností zbytečné, já se domnívám, že by mohlo přispět k lepší práci některých 
našich kapitánů a také funkcionářů při sestavování našich mnohočetných týmů. A teď 
co se dělo dál. Naši soupeři po úvodní porážce s Prušánkami B (snad první v dosud 
krátké historii Jezdců Jundrov!) se dostavili také trochu oslabeni, ale aspoň 
kompletní. Když bylo 9 hodin a pár minut, začali se pochopitelně dožadovat zahájení 
zápasu. Oni svoji sestavu rozhodčímu Novákovi odevzdali, čekalo se na naši. 
Vedením tohoto utkání byl pověřen Ondra Kašpárek. Ten tu však nebyl! Tak kdo má 
sestavu odevzdat? Pan Vachek se ho aspoň pokusil sehnat – ukázalo se však, že ho 
teprve probudil(!). Čekali jsme tedy dál na jeho příchod. Situace se stávala trapnou. 
Pokusil jsem se nadiktovat rozhodčímu onu předpokládanou sestavu (připomínám, 
že nás bylo v sále stále pouze pět), ale nemaje soupisku, nebyl jsem si jistý 
správným pořadím hráčů. Nakonec mi půjčil soupisku pan Chmelíček od soupeřů, 
nebylo však možno nalézt rozhodčího... Bílžilo se půl desáté, hosté již byli dosti 
rozladění, nemluvě o nás pěti. Tak jsem nadiktoval panu Novákovi prvních šest a 
protože ostatní náhradníky bohužel osobně neznám, začali jsme vyvolávat, zda jsou 
přítomni pánové Perutka, István atd. Nikdo se k těm jménům nehlásil. Nevěděl jsem, 
byli-li opravdu k zápasu pozváni, ale nakonec jsem z nich dvě jména vybral, sestavu 
doplnil a s 30minutovou ztrátou jsme začali (stále bez první desky) hrát! Myslím, že 
se mi v 50leté šachové praxi nestalo, aby ze základní sestavy bez odůvodnění 



chybělo pět hráčů, současně také chyběl kapitán a abych neznal všechny členy 
týmu. A teď něco k jejich sestavování. Snad postačí tato poněkud smutná anekdota. 
Přítel Karel Zikan hraje za podobné situace v jiném týmu Lokomotivy v Městském 
přeboru. Také oni se scházejí tak nanejvýš v pěti. Ptal se jednoho z členů, proč na 
zápasy nechodí. On odtušil, že přece řekl, že letos hrát nebude. Tak se zeptal Zikan 
pana Vachka, proč je pan Kosina na soupisce. A údajná odpověď zněla: „Já myslel, 
když ho tam napíšu, tak hrát bude.“ Prostě to u nás asi tak chodí. Řídit klub s tolika 
týmy od A do H a v dorostenckých ligách opět od A do H prostě není vůbec 
jednoduchá věc. Přiznávám svůj podíl viny na nezdařeném utkání. Na Třetí sobotě 
mladíci Perutka a István (mladý Maďar) hráli. Vůbec mne však nenapadlo, abych je 
oslovil a připomněl jim, že mají zítra přijít na zápas. Prostě jsem si myslel, že to 
kapitán zařídil. Alibismis – možná, ale co byste dělali vy jako prostí členové družstva, 
které loni málem postoupilo do KP I. třídy a letos z něho výbor klubu ponechal 
víceméně torzo? – A teď už k vlastním zápasům. Nejprve tedy ten náš. První 
skončila hra na třetí šachovnici, kde pan Chmelíček nabídnul remízu panu Zikanovi, 
který ji rád přijal s tím, že se mu to hodí, neb hraje odpoledne v AS-Clubu Open Brno. 
Po hodině „hry“ na mne mává partiářem přítel Tonda Továrek a dožaduje se 
blahopřání – soupeř nepřišel, vyhrává tedy kontumačně, totéž na osmé desce 
jundrovský Tyleček. Pak trochu snižuje náš nejstarší borec, ale velký hráč a zároveň 
rozhodčí Jaromír Novák. Lisik prohrává s mladým Růžičkou, když v zápletkách 
střední hry ztratil důležitého pěšáka a remízuje pan Doškař na páté se Zdeňkem 
Tiokou. Hosté vedou 4:2 a zbývají dvě první šachovnice. Tak se na ně podívejme. 
Partiáře jsem tentokrát nesbíral, jistě se objeví brzy na webu Jezdců Jundrov.         
 
Kašpárek,Ondřej (1842) - Růžička,František (2127) [B30] 
KP II C /Loko F-Jundrov B/ (2), 16.11.2014 
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.g3 d6 4.Sg2 Jc6 5.d3 Se7 6.0–0 Jf6 7.Ve1 0–0 8.c3 d5 9.e5 Jd7 
10.d4 b5 (Z Rossolimovy varianty sicilské vznikla jakási odrůda francouzské obrany, 
kde černý útok na dámském křídle záhy předstihne nerozhodné pokusy bílého na 
křídle opačném) 11.Sf4 a5 12.Jbd2 b4 13.Jf1 a4 14.Dd2 a3 15.b3 Db6 16.Vec1 Sa6 
17.Vc2 Vfc8 18.h4 bxc3 19.dxc5 Jxc5 20.Dxc3 (Černý získal značnou poziční 
převahu a záhy i materiální výhodu) 20...Je4 21.Se3 Jxc3 22.Sxb6 Jb4 23.Vd2 Je2+ 
24.Kh2 Jc2 25.Vad1 Diagram  
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 (Docela hezký obrázek symetrie figur, ale ty černé jsou rozmístěny mnohem 
účelněji) 25...Sb4 (Dobývá kvalitu) 26.Je3 Sxd2 27.Vxd2 Jxe3 28.Sxe3 Jc3 29.Jd4 
Je4 30.Vd1 h6 31.f3 Jc3 32.Vd2 Vc7 33.g4 Jb5 34.Jc2 Vac8 35.Jb4 Sb7 36.Sf1 
Vc3 37.Sb6 Jc7 38.Kg3 d4 39.Sd3 Jd5 40.Jxd5 Sxd5 41.Sxd4 (Pozice se dosti 
zjednodušila, černý však nabídku remízy odmítá) 41...Vc1 42.Kf2 Vh1 43.h5 Vcc1 
44.Se2 g6 45.f4 Vh2+ 46.Ke3 Vh3+ 47.Kf2 Vch1 48.Vc2 V1h2+ (Teď už to půjde 
téměř vynuceně) 49.Ke1 Vg2 50.Sc5 (Lepší bylo 50.hxg6 nebo Vc8. Teď příjde 
rychlý konec) 50...Vh1+ 51.Kd2 Sf3 52.Ke3 Vxe2+ 53.Vxe2 Sxe2 54.Kxe2 Va1 a 
bílý se vzdal. 0–1 
 
Slepov,Kirill (2110) - Kalendovský,Jan (1964) [A21] 
KP II C /Loko F-Jundrov B/ (2), 15.11.2014 
1.Jf3 g6 2.g3 f5 3.c4 Jf6 4.Sg2 Sg7 5.0–0 0–0 6.Jc3 d6 7.d3 c6 8.Vb1 a5 9.a3 e5 
10.Dc2 (Obvyklejší je v této pozici anlické hry okamžitý postup pěšce b2-b4) 10...h6 
11.c5!? (Důslednějším se zdá b2-b4 s nepříjemným tlakem po b-sloupci. Tah v textu 
je spíš experiment k "zastrašení" soupeře) 11...Ve8 12.cxd6 Dxd6 13.Vd1 g5 14.b4 
axb4 15.axb4 Jd5 16.Sd2 Se6 17.Ja4 Jd7 18.Vdc1 Sf7 (Když černý nezahrál slibné 
e5-e4, postupuje tím pěšcem bílý) 19.e4 Je7 20.Sc3 f4 (Možná logičtější 20...g4 se 
mi nelíbilo pro převod jezdce na pole c4) 21.d4 (Tento úder v centru černého 
překvapil. Je však opravdu tak silný?) 21...exd4 22.Jxd4 Sxd4 23.Vd1 Diagram  
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23...Sxf2+? (Chyba! Černý sice dostává na chvíli pěšáka, ale jeho černá pole kolem 
krále budou smrtelně oslabena. Lepším se zdá 23...fxg3, např. 24.hxg3 Dxg3 
25.Vxd4 Dc7 snad s malou výhodou pro černé) 24.Dxf2 De6 25.Jc5 Dc4 26.Jxd7 
Dxc3 27.gxf4 Va2 28.Dc5 (A už je to bohužel prohrané. Zbytek je pomalé umírání) 
28...Sc4 29.Vbc1 Vc2 30.Vxc2 Dxc2 31.Dd4 Se2 32.Vd2 Dc1+ 33.Kf2 Sc4 34.Jf6+ 
Kf7 35.Jxe8 Kxe8 36.f5 c5 37.bxc5 Jc6 38.Dh8+ Ke7 39.f6+ Ke6 40.Vd6+ Ke5 
41.f7+ 1–0 
 
Slezák,Jiří (1732) - Novák,Jaromír (1848) [C18] 
KP II C /Loko F-Jundrov B/ (2), 16.11.2014 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 c5 5.a3 cxd4 6.axb4 dxc3 7.Dg4 Je7 8.Dxg7 Vg8 
9.Dxh7 Dc7 10.f4 Jbc6 11.Se2 (Vypadá jako novinka v této obehrané variantě 
francouzské hry. Lepší alternativy jsou Jf3, Je2 nebo třeba b5) 11...Jxb4 12.Sh5 
(Zdánlivě útočí bílý, ale černý bude rychlejší) 12...Vf8 13.b3 Jf5 Diagram  
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 Bílá dáma již nekryje bod c2. a bílý na to asi zapomněl!) 14.Jf3?? Jxc2+ 15.Kf1 
Sd7 16.Va2 Sb5+ a bílý se pro velké ztráty vzdal. 0–1 
 
Zápas Lokomotivy D s Boskovicemi je podrobně zdokumentován. Možná mi 
kapitán pan Bednář nevěřil, že se partie v KP dvojce nesbírají, tak je nechal psát 
průpisem. A po utkání je nechal kompletní ležet na stole. Protože se k nim nikdo 
nehlásil, tak jsem je „zachránil“ a opsal do databáze. Snad nebude jejich aktérům 
vadit, že je taky uveřejním (s drobnými poznámkami ve snad kritických postaveních). 
Bude to podle pořadí na šachovnicích: 
 
Šnorek,Milan (2117) - Dobeš,Dušan (2079) [D79] 
KP II A /Loko D-Boskovice/ (2), 16.11.2014 
1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 0–0 5.0–0 c6 6.c4 d5 7.cxd5 cxd5 8.Je5 b6 
9.Jc3 Sb7 10.Se3 Jc6 11.f4 Vc8 12.Vc1 e6 13.Kh1 De7 14.Sg1 Ja5 15.Dd3 Jc4 
16.b3 Jd6 17.Db1 Vc7 18.Ja4 Vfc8 19.Jd3 Sa6 20.Vxc7 Dxc7 21.Sf3 Jfe4 22.Vd1 
Sb5 23.Db2 Dc2 24.Vc1 Dxb2 25.Vxc8+ Jxc8 26.Jaxb2 Jd2 27.Sg2 Jd6 28.Se3 
J2e4 29.a4 Jf5 30.axb5 Jxe3 31.Sxe4 dxe4 32.Je5 Jc2 33.Jc6 Sxd4 (Lépe asi 
33...Jxd4) 34.Jc4 Sc5 35.Kg2 Diagram  
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35...Jd4? (Rozhodující chyba, po které se štěstí obrátí k černému zády) 36.b4 
(Dobývá figuru) 36...Jxb5 37.bxc5 bxc5 38.Kf2 f5 39.Ke3 Kf7 40.h4 Kf6 41.J4e5 h6 
42.Jd7+ Kf7 43.Jxc5 Jc3 44.Jxa7 g5 45.hxg5 hxg5 46.fxg5 e5 47.Jc6 Jd5+ 48.Kf2 
e3+ 49.Kf3 Kg6 50.Jxe5+ Kxg5 51.Jcd3 1–0 
 
Milan Šnorek, který v sobotu zahájil Open Brno šťastnou remízou s panem 
Doškařem, zase jednou svého soupeře ošálil. Jednu chvíli prý však měl v závěru 
obavu, že bude muset hrát koncovku dvou koňů proti králi a pěšci. Pro některé naše 
hráče je to docela velký zápřah – dopoledne hrát za družstva, odpoledne v AS Clubu 
Open Brno. A proto je tam myslím docela dost tzv. překvapivých výsledků. Jakub 
Bednář po partii poněkud rozladěně prohodil něco v tom smyslu, že v té KP dvojce 
není jednoduché tzv. slabšího soupeře porazit. Říkal jsem mu, že s takovými se musí 
do koncovky a on, že ani to tentokrát nestačilo... 
 
Ševčík,Leoš (1990) - Bednář,Jakub (2154) [B34] 
KP II A /Loko D-Boskovice/ (2), 15.11.2014 
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.Se2 0–0 8.0–0 d5 
9.exd5 Jb4 10.Dd2 Jbxd5 11.Jxd5 Jxd5 12.Sh6 (Poněkud starobylá varianta dračí 
sicilské, v níž nemá černý žádné problémy) 12...e5 13.Sxg7 Kxg7 14.Jf3 Jf4 15.De3 
Jxe2+ 16.Dxe2 f6 17.Vfd1 Dc7 (Až sem podle předchůdců - hra je vyrovnaná) 
18.Vd2 Se6 19.Vad1 Vfd8 20.b3 Vxd2 21.Dxd2 Ve8 22.h3 Ve7 23.c4 Dc6 24.De2 
a6 25.Je1 b5 26.cxb5 axb5 27.Jd3 Sf5 28.Jb4 Dc5 29.Jd5 Va7 30.Je3 Se6 31.Vd2 
Diagram  
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Vykydal,František (2104) - Boháček,Milan (1903) [B24] 
KP II A /Loko D-Boskovice/ (2), 15.11.2014 
1.e4 c5 2.Jc3 d6 3.g3 Jc6 4.Sg2 e5 5.d3 Jf6 6.h3 Se7 7.Jge2 0–0 8.0–0 Jd4 9.f4 
Sd7 10.Jxd4 cxd4 11.Je2 Vc8 12.c3 dxc3 13.Jxc3 Vc7 14.Se3 b6 15.d4 exd4 
16.Sxd4 Sc6 17.Ve1 Jd7 18.Dd2 Jc5 19.Vad1 Dc8 20.Sxc5 dxc5 21.e5 Vd8 
22.De2 Vcd7 23.e6 (Vtipný taktický úder) 23...Vxd1 24.exf7+ Kh8 25.Jxd1 Sf8 
26.Sxc6 Dxc6 27.De8 Dd7 Diagram  
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28.Jc3 Výhodu bílého udrželo spíše 28.Jf2) 28...Dxh3 29.Dxd8 (Souhlasí s věčným 
šachem. 29.Je4 Dd7 30.Jg5 dávalo možná ještě šance, ale zřejmě nevelké) 
29...Dxg3+ 30.Kf1 Df3+ 1/2 
 
Hubený,Pavel (1874) - Veselý,Jaromír (1959) [C08] 
KP II A /Loko D-Boskovice/ (2), 16.11.2014 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 c5 4.dxc5 Sxc5 5.Jb3 Sd6 6.exd5 exd5 7.Jf3 Je7 8.Sd3 
Jbc6 9.c3 Sg4 10.h3 Sh5 11.Se3 Sg6 12.Sd4 0–0 13.0–0 Sc7 14.Dc2 b6 15.Sxg6 
hxg6 16.Vad1 Dd6 17.Vfe1 Vad8 18.Dd3 Jf5 19.Kf1 Vfe8 20.Se3 Je5 21.Jxe5 
Dxe5 Diagram  
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22.Jd2 (Rozhodující chyba, po které černý najde kombinační řešení útoku na bílého 
krále, počínající vtrhnutím dámy do soupeřova tábora) 22...Dh2! 23.Jf3 Dh1+ 24.Jg1 
Sh2 25.Ke2 Vxe3+ (A je vymalováno) 26.Dxe3 Jxe3 27.fxe3 Dxg2+ 28.Kd3 Dxb2 
29.Jf3 Dxa2 30.Vd2 Dc4+ 31.Kc2 De4+ 0–1 
 
 



Sikora,Lukáš (1943) - Veselý,Miroslav (1738) [D30] 
KP II A /Loko D-Boskovice/, 16.11.2014 
1.d4 e6 2.c4 d5 3.Jf3 h6 4.Sf4 Jf6 5.e3 Sb4+ 6.Jc3 0–0 7.Sd3 dxc4 8.Sxc4 b6 9.0–
0 Sb7 10.Jb5 Sd6 11.Jxd6 cxd6 12.Vc1 Jh5 13.Sg3 Jxg3 14.hxg3 d5 15.Sb5 a6 
16.Sd3 Jd7 17.De2 b5 18.Vc3 Vc8 19.Vfc1 Vxc3 20.Vxc3 Db8 21.Dc2 Vc8 22.b3 
Kf8 23.Je5 Jxe5 24.dxe5 Vxc3 25.Dxc3 Dc8 26.Dxc8+ Sxc8 27.f4 Ke7 28.Kf2 f5 
29.g4 g6 30.gxf5 gxf5 31.Kg3 Sd7 32.Kh4 Kf7 33.Kh5 Kg7 34.g4 Kh7 35.gxf5 
exf5 36.b4 Kg7 Diagram  
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37.a4? (Nepochopitelná chyba ve snaze o výhru v časové tísni) 37...bxa4 38.Sxa6 
a3 (A černý pěšec utíká nezadržitelně do dámy) 0–1 
 
Marcikán,Tomáš (1570) - Martišek,Karel (1856) [C28] 
KP II A /Loko D-Boskovice/ (2), 16.11.2014 
1.e4 e5 2.Sc4 Jf6 3.d3 Se7 4.Je2 Jc6 5.Jbc3 Ja5 6.0–0 Jxc4 7.dxc4 c6 8.Vb1 0–0 
9.b4 d6 10.Jg3 Se6 11.Dd3 Dc7 12.f4 exf4 13.Sxf4 Jg4 14.c5 Je5 15.Sxe5 dxe5 
16.Df3 Vad8 17.Vbd1 Dc8 18.h3 Vxd1 19.Vxd1 Vd8 20.Vxd8+ Dxd8 21.Jf5? 
(Ztrácí figuru) 21...Sxf5 22.Dxf5 Dd4+ 23.Kh2 Dxc3 24.Dc8+ Sf8 25.Dxb7 f5?! (Činí 
vyhranou partii ještě dramatickou) 26.Dxc6 Dc4 27.Dd5+ Dxd5 28.exd5 Kf7 
Diagram  
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 (Teď se odehraje zajímavý boj falangy pěšců s černým králem a střelcem) 29.c6 
Sd6 30.c4 e4+ 31.Kg1 Ke8 32.c5 Se5 33.d6 Kd8 34.Kf1 (Nabídku remízy Karel 
odmítá) 34...g5 35.b5 h5 36.a4 Sd4 37.c7+ Kc8 38.c6 Sb6 39.Ke2 f4 40.Kf1 g4 
41.h4 g3 42.Ke2 Sc5 43.a5 Sxd6 44.b6 a6 0–1 
 
Marko,Daniel (1743) - Kocina,Filip (1590) [B33] 
KP II A /Loko D-Boskovice/, 16.11.2014 
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 e5 5.Jb5 d6 6.J1c3 a6 7.Ja3 Jf6 8.Sg5 Se7 
9.Sxf6 Sxf6 10.Jd5 0–0 11.c3 Se6 12.Sc4 Vc8 (Jedna z variant "Svešnikova" v 
sicilské. Od svých předchůdců se první odchyluje bílý. Zkoušelo se 13.Dd3) 13.0–0 
Ja5 14.Jxf6+ Dxf6 15.Sxe6 Dxe6 16.Jc2 Vfd8 17.Jb4 Jc6 18.Jd5 Je7 19.Dd3 Jxd5 
20.exd5 De7 21.Vfe1 b5 22.a4 Vb8 23.b4 Vdc8 24.axb5 axb5 25.Va5 (Bílý trpělivě 
sbírá malé poziční výhody) 25...Dd7 26.Vea1 h6 27.h3 Vc4 28.Va7 Dc8 29.V1a3 
Vb7 30.V7a6 Dc7 31.Vc6 Vxc6 32.dxc6 Diagram  
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 (Tento postouplý pěšec, kterého nelze vzít pro mat na 8. řadě, rychle rozhodne 
partii) 32...Vb6 33.Va8+ Vb8 34.Vxb8+ Dxb8 35.c4 bxc4 36.Dxc4 Dc7 37.Da6 Kf8 
38.Db7 1–0 
 
Již dlouho jsem neslyšel politické vtipy. Jeden starší vyprávěl Tonda Továrek při 
malé diskusi v útulném našem bufetu paní Dany. Je rok 1990 a pan prezident Havel 
si volá tehdejšího ministra vnitra Richarda Sachra (lidovci) na kobereček. A chce 
vědět, jestli i o něm se vyprávějí nějaké vtipy, jako o dřívějších prezidentech. Sacher 
začíná z paměti na prstech vypočítávat ty, na které si vzpomíná. Když dojde k číslu 
osm, říká Havel „Jak je to možné, vždyť já jsem první demokratický zvolený 
prezident?“ A Sacher odpovídá: „No vidíte, a tohle je ten devátý!“  
    
Havel,Jan (1439) - Straka,Vojtěch (1728) [D02] 
KP II A /Loko D-Boskovice/ (2), 16.11.2014 
1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.e3 Jc6 4.Se2 e6 5.0–0 Sd6 6.Jbd2 Sd7 7.c4 b6 8.cxd5 Jxd5 
9.Jc4 0–0 10.Jxd6 cxd6 11.e4 Jde7 12.Sf4 d5 13.exd5 Jxd5 14.Sd6 Ve8 15.Sb5 
a6 Diagram  
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16.Sa4 (Ztrácí pěšce) 16...Jxd4 17.Sxd7 Jxf3+ 18.Dxf3 Dxd7 19.Se5 Vac8 20.Dg3 
f6 21.Sc3 Jxc3 22.bxc3 b5 23.Df3 Dc6 24.Dxc6 Vxc6 25.a4 Vxc3 26.axb5 axb5 
27.Vab1 Vc5 28.Vfe1 Kf7 (A zbytek byl věcí techniky, kterou černý jasně prokázal) 
29.Kf1 e5 30.Ved1 Ve7 31.Ke2 Vc2+ 32.Vd2 Vxd2+ 33.Kxd2 Vb7 34.Kc3 Ke6 
35.Vd1 e4 36.h3 Ke5 37.Vd8 b4+ 38.Kb3 f5 39.Ve8+ Kf4 40.Ve6 g6 41.Vc6 g5 
42.Vf6 g4 43.hxg4 Kxg4 44.Vh6 f4 45.Ve6 Kf5 46.Vc6 Vg7 47.Vc5+ Ke6 48.Vc6+ 
Kd5 49.Vf6 Ke5 50.Vh6 Vxg2 51.Vxh7 Vxf2 52.Kxb4 Vc2 53.Kb3 Vc8 0–1 
 
Tak jsme si přiblížili utkání, kdy byly sympatické Boskovice poraženy 6:2. Pan 
Hubený neopomněl pozvat hráče, o které stál, na svůj pondělní turnaj v baskickém 
šachu. Já osobně bych už si vzájemnou simultánku na dvou šachovnicích hrát 
netroufal a později mi i pan Ondra Kašpárek potvrdil, že to není nic jednoduchého. 
Na pátečním turnaji v Bystrci U Šťávů to s Reném Přibylem trénovali v malém 
pozdním turnájku v desetiminutovkách. Ten první běžný skončil asi takto 
(výsledkovou listinu sbalil René Přibyl): Přibyl 7, Hrdina 5,5, Janota 5, Kašpárek 3,5, 
Trubecký 3,5, Fráňa 3, Šindler 0,5 a Jirka Řehůřek 0. Pořadí a výsledky na 5. a 6. 
místě nejsou jisté. Ze třetího zápasu mezi Lokomotivou Brno G a Moravskou 
Slavií B mám aspoň dvě ukázky, které mi poskytli hráči Morendy. Zápas vyzněl 
jednoznačně pro hosty, z domácích nevyhrál nikdo, dokázali jen pětkrát remízovat. 
Možná bych sehnal ukázek více, ale „Hurtovci“ nejsou na to zvyklí a poněkud 
vstřícnější hráči Moravské Slavie reagovali třeba takto. Požádal jsem pana Michala 
Vávru (velkého bosse Morendy) o partiář a jeho odpověď vyzněla řekněme dosti 
sebevědomě: „S Točevem?!“.  
 
Novotný,Jan (1999) - Kredl,Karel (2091) [C53] 
KP II B /Loko G-Mor. Slavia B/ (2), 16.11.2014 
1.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.d4 Sg7 4.Jc3 0–0 5.e4 d6 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Se3 exd5 9.exd5 
Ve8 10.Dd2 Sf5 11.0–0–0 a6 12.Sd3 Sxd3 13.Dxd3 b5 14.Jd2 Jbd7 15.f4 Jb6 
16.Vhe1 bxc4 17.Jxc4 Jxc4 18.Dxc4 Vb8 19.Sd2 Db6 20.b3 Da5 21.Ja4 Db5 
22.Kc2 (Zde nabídl bílý poprvé remízu. Partie se celou dobu pohybovala v korektním 
rámci nenarušené rovnováhy) 22...Dxc4+ 23.bxc4 Je4 24.Jc3 Jxd2 25.Vxe8+ Vxe8 
26.Vxd2 Ve3 27.Vd3 Ve1 28.Kb3 Kf8 29.Jd1 Sd4 30.g3 Ke7 31.Ka4 Ve2 32.a3 Vc2 
33.Je3 Ve2 34.Jd1 Vc2 35.Je3 (Druhá nabídka remízy je černým odmítnuta. Ale 
naděje na zvrat velká není) 35...Sxe3 36.Vxe3+ Kd7 37.Kb3 Vc1 38.Vc3 Vxc3+ 



39.Kxc3 Kc7 40.g4 f5 41.g5 Kb6 42.a4 a5 43.Kd3 Kc7 44.Ke3 Kd7 45.Kf3 Ke7 
46.Kg3 Kf7 47.h4 Kg7 48.Kh3 h6 49.Kg3 h5 Diagram  
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Druhou partii mi donesl pan Turza na Anenskou. Při jejím přehrávání padaly na hlavu 
bílého poněkud neuctivé poznámky, jaká je to hrůza sledovat jeho hru. No posuďte 
sami.  
   
Hrůza,Dominik (1665) - Turza,Pavel (1802) [C53] 
KP II B /Loko G-Mor. Slavia B/ (2), 16.11.2014 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3 De7 5.0–0 d6 6.d4 Sb6 7.Jg5 Jh6 8.dxe5 (Zcela 
nepoužívané pokračování v této variantě italské hry) 8...Jxe5 9.Sb3 (A zde již hrají 
oba originální partii) 9...f6 10.Jh3 Sg4 11.Dc2 Sxh3 12.gxh3 Diagram  
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 (g-sloupec bude vbrzku pro bílého osudný) 12...f5 13.Jd2 Dh4 14.Jc4 Dxh3 
15.Jxe5 dxe5 16.Sxh6 gxh6 17.exf5 Dg4+ 18.Kh1 Df3+ 19.Kg1 Ke7 (A po řadě 
vynucených tahů již hrozí Vg8+ s matem. Bílý nemá obranu) 20.Vfe1 Vhg8+ 
21.Sxg8 Vxg8+ 22.Kf1 Dg2+ 23.Ke2 Dxf2+ 24.Kd1 Vd8+ 25.Kc1 Dxe1+ a bílý se 
před matem vzdal. Hra na jednu branku. 0–1 



 
Ani obvyklý dodavatel partií pan Prokop mi nechtěl svoji partii, zahájenou myslím 
tahem 1.f2-f4 svěřit. Dostal prý v průběhu hry nabídku remízy a s jejím přijetím si 
pěkně počkal, až bude mít Morenda B čtyři body a pak ji takticky přijal. Zkrátka vše 
pro tým! Tak trochu rozdíl od některých hráčů Lokomotivy, že... A co říci o zápase 
nejprestižnějším v II. lize? Partiáře bohužel nemám, poznámky jsem si nedělal, tak 
jen několik střípků. Na první desce poměrně rychle remízoval Lojza Lanč 
s velmistrem Kalodem. Na osmé prohrál Petr Mičulka s Víťou Burešem, který je 
myslím jako posila Morendy zatím stoprocentní. Pak snad přibyly další dvě remízy 
v partiích Karel Kratochvíl-Holemář a Dvořák-Věchet, a Lokomotivu dostali do vedení 
3,5:2,5 výhry Milana Kratochvíla s Tikovským a Hofírka se Skácelíkem. Ta partie byla 
docela zajímavá a těším se, až se někde objeví. Tak jsem začal lákat některé hráče 
z áčka Morendy na pivo (my jsme již dávno dohráli) s tím, že po zápase Vávra asi 
žádnou merendu pro Morendu pořádat nebude. Ale vtipný Skácelík odolal, řka, že to 
může být také zádušní hostina... Situace byla dost nejasná. Na druhé desce bojoval 
náš Vymazal s Petrem Piskem a měl myslím o pěšáka více při své dámě a střelci 
proti dámě a bílému jezdci na h1, který později začal po šachovnici doslova rejdit. 
Mezitím David Mičulka potratil pěšáka s Tomášem Pechou na desce sedmé a 
bojoval o remízu ve složité jezdcové koncovce. Diváci postupně přebíhali z jedné 
místnosti do druhé, napětí houstlo, hráči Morendy postupně ožívali. Pecha si utvořil 
volného pěšce a toho již jezdec Mičulky zadržet nedokázal. Stav je srovnaný 3,5:3,5. 
Zbývá partie Vymazal-Pisk. Broňa asi někde zaváhal, ztratil při hře na výhru dva 
pěšce a zůstali mu dva rozbití pěšci na h a f sloupci se střelákem proti třem spojeným 
h3,g2,f3 a koníkovi. Petr Pisk dával najevo, že by to i dal za remízu, ale na jeho 
mlčky vyslovený dotaz mu bylo řečeno, ať to zkouší dál. Nebylo to jednoduché, Petr 
hrál na poslední minutě a půl a hledejte v takové situaci plán výhry! Broňovi 
Vymazalovi vteřinky pomalu přibývaly, měl v závěru již snad 10 minut proti 1,5 minuty 
Piska. Nakonec se oba na remíze shodli, zápas skončil 4:4, oba týmy „tu žábu zhltly“ 
a také zůstaly ve hře o postup. Po druhém kole totiž ve II. lize E vede šest týmů(!) se 
shodným počtem 4 bodů a Morenda i Lokomotiva Brno B jsou mezi nimi. Ještě než 
tento poslední a nejdramatičtější nedělní zápas skončil, položil jsem dávnému 
kolegovi Petru Mičulkovi obligátní dotaz, kdy napíše pokračování svého díla „Moje 
nejlepší partie“ a on neméně obligátně odtušil, že takové teprve sehraje... A na můj 
další dotaz, zdali je v Náměšti ještě šachový klub a zdali hraje na Zimním stadioně, 
byl jsem ubezpečen, že Náměšť hraje v KP I. v kraji Vysočina a má novou pěknou 
hrací místnost v Penzionu na Husově ulici. A pak následoval už jen přesun hráčů 
Morendy patrně k oslavě nerozhodného výsledku, někteří borci spěchali do AS Clubu 
na Open Brno a my dva s Ondrou Kašpárkem jsme se vydali na Anenskou. Když 
jsme tam kolem půl páté dorazili, byli jsme prozatím sami. Aspoň se mohl Kašpárek 
pochlubit jednou svojí čerstvou partií z Městského přeboru:     
 
Kašpárek,Ondřej (1842) - Kunc,Alois (1729) [C56] 
MP Brno /DM Klášterského B -Vinohrady C/, 13.11.2014 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.d4 Se7 (Jedna z méně povedených odpovědí na 
čtvrtý tah bílého v této hře dvou jezdců v obraně) 5.Jxe5 Jxe5 6.dxe5 Jg8 (Smutný 
návrat. Alternativa 6...Jxe4 7.Dd5 0–0 8.Dxe4 c6 9.0–0 d5 10.exd6 Sxd6 s figurou 
méně, což se vyskytlo v několika partiích, černého nelákala) 7.Dd5 d6 (Všechny 
alternativy jsou již nyní špatné. Ale teď se vydává černý král dobrovolně na svoji 
poslední cestu) 8.Dxf7+ Kd7 9.e6+ Kc6 10.Df5 a6 Diagram  
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 (Hrozilo Db5 mat. Jedinou alternativou bylo 10...d5. Teď už mohl bílý ohlásit mat 
nejpozději 7. tahem!) 11.Se3 Jf6 (Podstatně zkracuje své utrpení. Po 11...Sxe6 
12.Sd5+ Kb5 13.Ja3+ Ka5 14.Jc4+ Kb5 15.a4+ Kb4 16.Va3 Sxd5 17.Sd2+ Kxc4 
18.Dxd5#) 12.Dd5+ a hezký mat pěšcem na d5 si již černý ukázat nenechal a vzdal 
se. 1–0 
 
Anenská se v podvečer začínala plnit a k našemu stolu se začali trousit šachisté, 
kteří vědí, že zde v neděli vždy někoho najdou. První přišel Pavel Turza a hned 
předal opsanou svou partičku s Hrůzou. Pak přišel pan Skoumal, který přinesl zprávy 
z utkání Střelice-Tetčice B v KP II B, který jako divák sledoval. Pak přijel z Prušánek 
s celým svým nákladem několika kabel a šachových poznámek Jirka Marek, 
cestovatel nejrůznějšími vlaky mezi Břeclaví, Brnem, Boskovicemi. A hned vytáhl 
svůj pěkný úlovek – krásnou kombinaci z Okresního přeboru Hodonínska: 
 
Beránek,Jaroslav (1630) - Hlaváč,Přemysl (1592) 
OP /Prušánky C-Dubňany/, 09.11.2014 
Diagram  
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 Černý ukončil partii takto: 1...Jg4+ 2.Kh1 Jf2+ 3.Kh2 Dxh3+ 4.Sxh3 Jg4+ 5.Kh1 
Vh2# 0–1 
 



Na hráče s „takovým malým Elo ratingem“ jistě docela učebnicové a pěkné 
zakončení partie s efektní obětí dámy. Líbilo se mi Markovo líčení zápasu Podlužanu 
Prušánky s ŠK Vinohrady (6,5:1,5) v II. lize E a současně probíhajícího souboje 
Prušánek B – s Durasem C v KP II C. Za béčko Prušánek hraje mezinárodní mistr 
David Kaňovský a protože prý potřebovali posílit své Béčko proti Durasu C, tak člena 
týmu z jedné zadních šachovnic pana Krolopa raději postavili hrát za áčko v lize! To 
jsou paradoxy, ale Prušánky mají letos velmi ctižádostivé plány. Pohled z druhé 
strany – totiž bohatě fotograficky zdokumentovanou reportáž z Prušánek na webu 
pana Krolopa srdečně doporučuji... Pak se ještě dostavili pánové Jura Řehůřek, 
Pavel Kopkan s přítelkyní Lenkou  a dole u televize sledovali hokej Luboš Riška 
s panem Vykydalem. Ať počítám jak počítám (nikoliv vypitá piva) bylo v jednu chvíli 
na Anenské opět nejméně deset šachistů! A to někteří další tam chodit přestali, neb 
v sobotu a neděli se na Anenské nevaří... Mohl bych vyprávět ještě mnohé, ale zatím 
dočasně končím svoji nedělní (v úvodu poněkud zdlouhavě rozhořčenou) reportáž. 
Na rozjezdy o půl dvanácté jsem se vypravil sám, pánové Riška a Turza ještě 
pokračovali k Lamplotovi. A „Zítra znova v boj“, jak se jmenovala za totáče jedna 
kniha o mistru světa Karpovovi se mne o pondělním svátku 17. listopadu již netýkala 
– musel jsem sepisovat tyto reportáže. Plně mne zastoupil pan Závodný, který 
zdokumentoval Akademický přebor v bleskové hře i přidružený turnaj absolventů a 
středoškoláků (3minutovky a 5 sekund za tah) a v sobotu také dobročinnou 
simultánku Davida Navary (20,5:0,5) ve prospěch Diákonie Brno (tentokrát včetně 
ukázek partií). Opět vřele doporučuji – všechno najdete na Facebooku! 


