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Jak jsme zdolali Kuřim C 
 
„Toto místo je vyhrazeno pro Vaši reklamu“ byl nápis, který jsem viděl z tramvaje 
číslo šest jedoucí z Bohunic do Králova Pole, na z druhé strany projíždějící šestku se 
skly zatemněnými tímto nápisem. Řekl jsem si, co asi mají pasažéři z jízdy takovým 
vozem, když se ani nemohou podívat ven? A hned jsem si vzpomněl na jiný nápis, 
který jsem spatřil na schránkách v jednom průjezdu na Lidické: „Nevhazujte reklamu, 
dostanete na tlamu“. No, snad by měl být takto poctěn i ten brněnský Dopravní 
podnik a.s., který místo aby zvyšoval kulturu cestování ji naopak hatí přiblblými 
reklamními nápisy, rušením oblíbených zastávek a pravidelným zvyšováním tarifů za 
jízdu. Takto naladěn jsem vystoupil na Hrnčířské a osamoceně kráčel do našeho 
klubu. Bude tam vůbec někdo, přemýšlel jsem. Vždyť skupina C KP dvojky již 
dohrála a tím skončily letošní sezónu i nižší družstva Moravské Slavia a ŠK 64. Naše 
lokomotivní áčko hraje o postup do první ligy ve Zlíně. Tak tedy? Nakonec se 
ukázalo, že přece jen na ZŠ Staňkova budou zápasy dva. Kromě matče Lokomotiva 
Brno E – KME Kuřim C se zde utkají i Moravská Slavia se Spartakem Adamov. První 
známkou, že tomu tak bude, byl příchod doktora Píšeho. „Tak dneska jsi Adamovák, 
nikoliv Bystrčák“ – vítám ho srdečně. Mezitím se místnost pomalu naplnila dalšími 
šachisty. Mnohem dřív než domácí se zde objevují borci z Kuřimi. Přijeli auty a 
pomalu se seznamují se situací v naší klubovně. Po předchozím přeboru JmŠS 
mládeže zde někdo podivným způsobem poškodil dveře do pánského záchodu. Když 
jsem se tam poprvé zkoušel dostat, nešlo s nimi nijak hnout. Zašel jsem tedy do 
bufetu paní Dany pro klíč. „Nejdou otevřít dveře od záchodu“, říkám na její udivený 
pohled. „Já vám je otvírat nebudu“, pravila paní Dana žertovně. Tož jsem zavolal 
našeho kapitána Tomáše Jurigu. Právě si objednával ovocný čaj, ale pochopil 
závažnost situace a mocným pohybem pravé paže dveře otevřel. „Raději je 
nezavírejte“, ještě dodal. A já dodávám, že moje zkušenost se ještě mnohokrát ten 
den zopakovala a mnohé slabší nátury (třeba Ivan Kopeček) se pak hlasitě z toalety 
dovolávaly pomoci...  Zdravíme se s některými Kuřimáky, třeba s jejich stařešinou 
Tomášem Šmídem, s nímž se známe dobrých čtyřicet let, nebo s Jiřím Hrdinou, 
jemuž jsem kdysi nosil do brněnské redakce Mladé fronty Dnes svoje šachové 
rubriky ještě na disketách... Vznikla debata, jak asi dopadne náš dnešní zápas. Já 
trochu velkohubě prohlásil, že musíme vyhrát 8-0, abychom ještě měli šanci proti 
SPgŠ Znojmo, které má podle rozhodnutí STK (přesné znění nálezu neznám) 
najednou o zápasový bod více než my, protože v pátém kole jsme je sice těsně 
porazili, ale protože partie Riška-Tsenov (která původně skončila remízou) byla pro 
údajné zazvonění Tsenovova mobilu „zkontumována“ ve prospěch soupeřů, takže 
místo tří zasloužených bodů máme z úředního rozhodnutí jen jeden a Znojmáci místo 
nuly taky jeden za remízu 4:4. Je to trochu ironie, že se jednalo o souboj vedoucích. 
Někdo z Kuřimáků ovšem opáčil, že právě v jejich zápase proti SPgŠ, které přijelo ve 
slabší sestavě, měli nehoráznou smůlu a tak ať si nemyslíme, že vyhrajeme nějak 
lehce. Nakonec to však proběhlo úplně hladce, takže nebudu ukazovat neexistující 
peripetie zápasu, který si „prohlédneme“ podle šachovnic, na kterých byli jednotliví 
borci rozhodčím Novákem posazeni. Začínáme odshora: Honzík Uhmann rozehrál 
sicilskou s tahem c3 ne úplně přesně:    
 
Uhmann,Jan ml. (2039) - Vašek,Michael (1793) 
KP II B /Loko E-Kuřim C/ (10), 03.03.2013 
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4 Jc6 5.Se3 cxd4 6.cxd4 e5 7.Jc3 Sb4 8.a3 
Sxc3+ 9.bxc3 exd4 10.cxd4 Jf6 11.Vc1 (Ze čtyř "normálních" tahů jako Jf3, h3, 
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Jge2, Se2 volí bílý dosud nikým nepoužitý, který hned ztrácí pěšce a3)  11...0–0 
(Černý ho však nechce) 12.Vc5 Dd6 13.Sb5 Se6 14.Je2 Je4 15.Sf4 De7 (Podle 
Fritze je ještě lepší 15...Dd8. Nevím sice proč, ale rád ho cituji...) 16.Vxc6 bxc6 
17.Sxc6 Sc4 (Nebo 17...Jc3 18.Jxc3 Vac8 19.Se4 Vxc3 20.0–0 f5) 18.Dc2 Jc3 
Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-trk+0 
9zp-+-wqpzpp0 
9-+L+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+lzP-vL-+0 
9zP-sn-+-+-0 
9-+Q+NzPPzP0 
9+-+-mK-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
 (Partie lídrů byla dlouho nanejvýš zajímavá) 19.Sxa8 Jxe2 20.Se3 Vc8 21.Sd5 Sa6 
22.Da4 Vc1+ (Teprve tento šach nebyl asi nejpřesnější) 23.Kd2 Vxh1 24.Dxa6 Jc1 
25.Dc8+ Df8 26.Dxf8+ Kxf8 27.g3 Vf1 (Věž musí hlídat sebe i zaběhlého koníka - a 
to je zřejmě nad její síly) 28.Sc4 Vh1 29.h4 f5 30.Kc2 Ve1 31.Sxc1 Ve7 (Někde zde 
spadla černému fangle, ale mladý Uhmann se tvářil, že mu to nevadí a hrál dál...) 
32.Sf4 Ke8 33.Sd6 Vb7 34.Sd5 Vb6 35.Sc5 Va6 36.Sb7 Ve6 37.d5 1–0 
 
Já už dávno seděl v bufetu paní Dany a zastával jsem názor, že i když Uhmann pád 
soupeřova praporku nereklamoval, měl tak učinit rozhodčí. Mladými absolventy 
školení rozhodčích III. třídy jsem byl vypeskován, že reklamace překročení času je 
pouze a jen věcí hráčů, což se snažili podepřít „listováním“ v Pravidlech FIDE ve 
svém mobilu. Já však tvrdil, že když mi rozhodcovská dvojka už loni propadla, mohu 
si říkat co chci a trval jsem na svém. A teď to nejzajímavější: na večerním posezení 
„U 3 opic“ v Králově Poli jsem tento moment vylíčil přítpmným mistrům v čele 
s Neklanem Vyskočilem, ktřeří dali překvapivě za pravdu mně (v jejich vysokých 
soutěžích s elektronickou časovou kontrolou to prý tak bývá!), ale když jsem je 
upozornil, že my saláti ještě v KP dvojce digitálky nemáme, tak začali pochybovat. 
Jistě zajímavý moment, kterak se i v šachu neměří všem stejným metrem... Co vy na 
to, pání rozhodčí? – Nicméně pan Vašek se záhy vzdal, materiálně nestál už nejlíp. A 
přecházíme k dění na desce druhé. Bude-li se vám zdát můj komentář k některým 
tahům soupeřů poněkud ironický, dopředu se omlouvám, rozhodně to nebyl úmysl.  
  
Kolařík,Jan (1743) - Tsenov,Tsvetoslav (2144) 
KP II B /Loko E-Kuřim C/ (10), 03.03.2013 
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Sxd6 4.Jf3 Jf6 5.e3 Jg4 6.Jc3 (Pokud bílý zvolí Birdovo 
zahájení a není připraven na gambitové 1...e5, měl by se to rychle doučit. Jeho šestý 
tah nedělá nic proti hrozbě Jxh2. Lépe 6.g3) 6...Sxh2 (I to je možné...ale ne tak 
účinné) 7.Je4 Sd6 8.Sc4 Sf5 9.Jxd6+ Dxd6 10.0–0 (Ze zahájení bílý nedosáhl nic, 
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pozice jeho krále je mnohem ohroženější) 10...0–0 11.b3 Jc6 12.Sb2 Se4 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-trk+0 
9zppzp-+pzpp0 
9-+nwq-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+L+l+n+0 
9+P+-zPN+-0 
9PvLPzP-+P+0 
9tR-+Q+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
13.Vf2? (Asi se příliš polekal se před hrozbou matu na h2) 13...Jxf2 14.Kxf2 Sxf3 
15.gxf3 Dh2+ 16.Kf1 Vad8 (a zbytek je věcí techniky, chtělo by se říci) 17.De2 Vxd2 
18.Dxh2 Vxh2 19.Sd3 Vh1+ 20.Kf2 Vxa1 21.Sxa1 Jb4 22.a4 Jxd3+ 23.cxd3 Vd8 
24.d4 Vd6 25.e4 Vb6 0–1 
 
Partie na třetím stole skončila jako první. Jak k tomu došlo? 
 
Zeman,Arnošt (1969) - Hrdina,Jiří (1703) 
KP II B /Loko E-Kuřim C/ (10), 03.03.2013 
1.Jf3 d5 2.d4 e6 3.e3 Jf6 4.Jbd2 c5 5.c3 Jc6 6.Je5 Sd7 7.f4 cxd4 8.exd4 Sd6 
9.Sd3 Je7 10.0–0 b5 11.a3 0–0 12.g4 (Bílý dosáhl ideálu v zahájení dámským 
pěšcem, které si zvolil. A útok na černého krále začíná být nebezpečný) 12...Je8 
13.De2 f6 14.Jxd7 Dxd7 15.Sxb5 Dc8 16.Jf3 Jg6 17.Je1 e5 18.fxe5 fxe5 19.Vxf8+ 
Kxf8 (Asi nejslabší odpověď) 20.dxe5 [20.Df3+] 20...Jxe5 21.Sxe8 Dxe8 22.Sf4 
Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+qmk-+0 
9zp-+-+-zpp0 
9-+-vl-+-+0 
9+-+psn-+-0 
9-+-+-vLP+0 
9zP-zP-+-+-0 
9-zP-+Q+-zP0 
9tR-+-sN-mK-0 
xiiiiiiiiy 
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22...De6 (Teprve tento dobrovolný vstup do vazby definitivně prohrává) 23.Jd3 Ve8 
24.Ve1 Jxd3 25.Sxd6+ 1–0 
 
Na čtvrtém stole získali hosté čestnou remízu. Snad to bylo i tím, že „elově“ seděli 
proti sobě soupeři téměř vyrovnaní. Náš kapitán a vysokoškolský pedagog (učí 
hlavně češtinu) nenašel žádný bod vniku do soupeřova postavení a ve zcela rovné 
pozici se dohodl se soupeřem na remíze. „Odvolání proti rozhodnutí STK podávat 
nebudeme“, prohlásil po konzultaci s předsedou klubu Jurou Vachkem. Ale zatím 
odvolací lhůta běží a tak v soutěži pořád vedeme, říkám zase já.  
 
Slezák,Jan (1686) - Juriga,Tomáš (1768) 
KP II B /Loko E-Kuřim C/ (10), 03.03.2013 
1.d4 e6 2.c4 b6 3.Jf3 Sb7 4.e3 Jf6 5.Se2 c5 6.dxc5 Sxc5 7.0–0 0–0 8.b3 Jc6 
9.Sa3 De7 10.Sxc5 Dxc5 11.Jc3 Vad8 12.Dc1 Je5 13.Jxe5 Dxe5 14.Jb5 a6 15.Jd4 
Vc8 16.Dd1 d5 17.cxd5 Jxd5 18.Dd2 Jc3 19.Vfc1 Je4 20.De1 Jc5 21.Vc3 Je4 
22.Vxc8 Vxc8 23.Vc1 Vxc1 24.Dxc1 Dc5 25.Db2 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+k+0 
9+l+-+pzpp0 
9pzp-+p+-+0 
9+-wq-+-+-0 
9-+-sNn+-+0 
9+P+-zP-+-0 
9PwQ-+LzPPzP0 
9+-+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
25...Jc3 (25...Dc3 26.Dxc3 Jxc3 a černý dobude pěšce a2. Asi jediné místo, kde 
mohl černý dosáhnout nějaké převahy) 26.b4 Jxe2+ 27.Jxe2 Dd5 28.f3 e5 29.Dc2 
Sc6 30.e4 Dd7 31.a3 h6 32.Kf2 Sb5 33.Dc3 f6 34.Dc1 1/2 
 
Na pátém stole jsem vyfasoval svého starého kamaráda, který hned podle svého 
zvyku začal bědovat, že asi brzy zase prohraje a podobně. Ale já starého lišáka 
znám, chce, abych ho podcenil a někde si naběhl. Tak to tedy né. Tak volím méně 
hraný systém Caro-Kannu. Pan Šmíd se zdá být ale připraven.  Tak se na to 
podívejme podrobněji:  
 
Kalendovský,Jan (1991) - Šmíd,Tomáš (1671) 
KP II B /Loko E-Kuřim C/ (10), 03.03.2013 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Jc3 Sb4 5.Dd3 dxe4 6.fxe4 Jf6 (Už teď novinka? Hrálo se 
6...Je7 7.Jge2 Jg6 8.Sd2 Jd7 9.0–0–0 Jb6 10.a3 Se7 11.g3 Sd7 12.h4 h5 13.Sh3 c5 
14.Jf4 Jxf4 15.Sxf4 c4 16.Df3 Sf6 17.Vhf1 Vf8 18.Dxh5 Sc8 19.Jb5 g6 20.Df3 Sd7 
21.Sc7 1–0, Armas,Lena (1816)-Macarry,Elodie (1898), FRA ch U18 Girls 2010. Od 
zkušenosti mladých děvčat se ale pan Šmíd raději odchýlil) 7.Jf3 b6 8.Sg5 Se7 9.0–
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0–0 Sa6 10.Dd2 Sxf1 11.Vhxf1 0–0 12.h4 Jbd7 13.e5 (Asi nejlépe, i když to vypadá 
trochu antipozičně) 13...Jd5 14.Je4 Sxg5 (Nebo 14...f6 15.exf6 J7xf6 16.De2 s jistou 
výhodou bílého) 15.Jfxg5 h6 16.Jf3 b5 17.g4 f6 (Nebo 17...f5 18.gxf5 exf5 19.Jd6 f4 
20.Vg1 Je3 bylo jistě pro černého lepší, ale bílý stojí lépe po 21.Vde1) 18.g5 hxg5 
(Po předpokládaném 18...f5 jsem si to představoval matně asi takto 19.Jd6 h5 20.g6 
a5 21.Jg5 a vyhraje) 19.hxg5 f5 20.Jd6 g6 21.Vh1 Kg7 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-wq-tr-+0 
9zp-+n+-mk-0 
9-+psNp+p+0 
9+p+nzPpzP-0 
9-+-zP-+-+0 
9+-+-+N+-0 
9PzPPwQ-+-+0 
9+-mKR+-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
22.Vh6 (Zde jsem se chlubil okolojdoucím, jak vyhraji obsazením h-sloupce třemi 
těžkými figurami a přehlédl jsem jednoduchý obrat z učebnic pro začátečníky 
22.Vh7+! Kxh7 (22...Kg8 23.Vdh1 J5f6 24.Vh8+ Kg7 25.gxf6+ Jxf6 26.Dh6#) 
23.Dh2+ Kg8 24.Vh1 s matem) 22...Vh8 23.Dh2 (23.Vdh1 bylo možná přesnější) 
23...Dg8 24.Vh1 Vf8 (Svůj předchozí tah komentoval soupeř resignovaně slovy: 
„Kalenďáku, je to prohraný, ale zadarmo ti to nedám“. Partie však již dlouho netrvala, 
i když moje tahy nebyly dle mínění přítele Fritze, toho jména Osmého, zcela 
nejracionálnější) 25.Dd2 Vxh6 26.gxh6+ Kh8 27.Jg5 f4 28.h7 Dg7 29.Jxe6 1–0 
 
Na šestém stole bojoval náš veleúspěšný Karel Martišek. Možná si vzpomínáte, co 
náš kapitán i ostatní členové týmu vytrpěli při sledování jeho partie v Zastávce. Dnes 
Karel slíbil, že bude hrát „opatrněji“. Nevím už, vyjádřil-li to zrovna tímto obratem, ale 
při přehrávání partie, kterou mi ochotně opsal ze svého partiáře, se mi zdálo, že jeho 
fantazie oproti Zastávce poněkud pohasla. No, posuďte sami – je to taková střední 
škola v „macení“ soupeře, který si kolem svého krále vytvořil řadu ošklivých slabin a 
neměl obránce životně důležité diagonály h1-a8. 
 
 
 
 
 
Smíšek,Radovan (1445) - Martišek,Karel (1842) 
KP II B /Loko E-Kuřim C/ (10), 03.03.2013 
1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 Sb4 4.d3 d5 5.exd5 Dxd5 6.Sd2 Sxc3 7.Sxc3 Jc6 8.Se2 0–
0 9.0–0 Ve8 10.Ve1 Jd7 11.b3 b6 12.Dd2 Sb7 13.Vad1 Jd4 14.Sb2 Jxe2+ 15.Vxe2 
f6 16.Vde1 Df7 17.Dc3 Jf8 18.Jd2 Je6 19.g3 Dg6 20.Kf1 Jf4 21.Jc4 Diagram  
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XIIIIIIIIY 
9r+-+r+k+0 
9zplzp-+-zpp0 
9-zp-+-zpq+0 
9+-+-zp-+-0 
9-+N+-sn-+0 
9+PwQP+-zP-0 
9PvLP+RzP-zP0 
9+-+-tRK+-0 
xiiiiiiiiy 

 
 (Útok černého je již tak mocný, že teď mohl podle Fritze ohlásit mat nejpozději v 5 
tazích!) 21...Jg2 (Lépe 21...Dh5, na př. 22.Je3 Df3 23.Dc4+ Kh8 24.De4 Sxe4 
25.dxe4 Dh1# nebo podobně) 22.Dd2 Dg4 (Karel Martišek se opět nemůže s partií 
rozloučit a dodrovolně prodlužuje agonii bílého) 23.Je3 Dh3 (Proč ne třeba 23...Df3 
24.Va1 Jf4 s rychlou výhrou?) 24.Kg1 Sf3 25.Dc3 c5 26.Dc4+ Kh8 27.Dc3 Vad8 
28.b4 cxb4 29.Dxb4 Vc8 30.Db5 Ved8 31.Db4 h6 32.De7 Vd7 33.Db4 Vdc7 34.g4 
Jh4 35.d4 Sxe2 36.Vxe2 Jf3+ 0–1 
 
V zahájení na sedmém stole málo zkušený černý dlouho vzdoroval našemu 
seniorovi, ale nakonec přece jen chybičku udělal... 
 
Zikan,Karel (1807) – Sádlík,Pavel (1000) 
KP II B /Loko E-Kuřim C/ (10), 03.03.2013 
1.Jf3 Jf6 2.c4 c6 3.Jc3 d6 4.g3 e5 5.d3 Se7 6.Sg2 0–0 7.0–0 Dc7 8.Vb1 Se6 9.b4 
h6 10.a4 a5 11.b5 b6 12.Jd2 d5 13.bxc6 Dxc6 14.cxd5 Sxd5 15.Jxd5 Jxd5 16.Db3 
Vd8 17.Jc4 Sc5 18.Je3 Sxe3 19.Sxe3 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9rsn-tr-+k+0 
9+-+-+pzp-0 
9-zpq+-+-zp0 
9zp-+nzp-+-0 
9P+-+-+-+0 
9+Q+PvL-zP-0 
9-+-+PzPLzP0 
9+R+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
19...Dc3?? (V horší pozici dává celou figuru) 20.Sxd5 Dxb3 21.Sxb3 Jd7 22.Vfc1 



 7 

Vdc8 23.Vxc8+ Vxc8 24.Sc4 Vb8 25.f4 Kf8 26.fxe5 Jxe5 27.Vxb6 Vc8 28.Vb5 
Jxc4 29.dxc4 Vxc4 30.Vxa5 Vc3 31.Kf2 Va3 32.Sc5+ 1–0 
 
A na osmém stole po maličkém zaváhání ve chvíli, kterou ukazuje diagram, náš 
nejúspěšnější dobyvatel celých bodů pan Doškař již partii s pěšáčkem víc z rukou 
nepustil. 
 
Mrkos,Jaroslav (1399) - Doškař,Miloslav (1725) 
KP II B /Loko E-Kuřim C/ (10), 03.03.2013 
1.e4 e5 2.b3 d6 3.d3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.Sxf6 Sxf6 6.h3 Jc6 7.Jf3 0–0 8.Jc3 Se6 
9.Se2 Je7 10.Jh2 g6 11.Sg4 Dd7 12.Sxe6 fxe6 13.Jg4 Sg7 14.Dd2 Jc6 15.h4 Vf4 
16.f3 h5 17.Jf2 De7 18.0–0–0 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+-+-+k+0 
9zppzp-wq-vl-0 
9-+nzpp+p+0 
9+-+-zp-+p0 
9-+-+Ptr-zP0 
9+PsNP+P+-0 
9P+PwQ-sNP+0 
9+-mKR+-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
18...Vxh4?! 19.Vxh4 (19.Jh3! Jd4 20.Jb1 Vf8 21.c3 Jc6 22.Vdf1 s ideou odchytu 
zatoulané věže nikdo ze soupeřů neviděl)  19...Dxh4 (A tak černý dobyl pěšce a 
nastala fáze realizace, trvající skoro šedesát dalších tahů. Je třeba ocenit vytrvalost 
bílého v obraně) 20.Jh3 Vf8 21.Kb1 Jd4 22.Jg1 c6 23.Jce2 Jxe2 24.Jxe2 Df2 
25.Jg1 Dxd2 26.Vxd2 d5 27.Ve2 Kh7 28.a4 Kh6 29.Jh3 g5 30.Jf2 d4 31.Ve1 Kg6 
32.a5 g4 33.Vg1 g3 34.Jh3 Sh6 35.Vh1 h4 36.Jg1 Sg5 37.Je2 a6 38.Ka2 Vf7 39.b4 
Vh7 40.Vh3 Se7 41.Kb3 Vf7 42.Kc4 Kg5 43.Kb3 c5 44.bxc5 Sxc5 45.Vh1 Sd6 
46.Ka4 Vc7 47.Vc1 Sf8 48.Kb3 Vc5 49.Va1 Vb5+ 50.Ka2 Vxa5+ (Další odpor byl 
ovšem zcela marný) 51.Kb2 Vxa1 52.Kxa1 Sb4 53.Kb2 Sd2 54.Kb3 Se3 55.c3 Sf2 
56.cxd4 Sxd4 57.Kc2 Sf2 58.Kd1 h3 59.gxh3 Kh4 60.f4 g2 61.f5 exf5 62.exf5 
g1D+ 63.Jxg1 Sxg1 64.f6 Sc5 65.Kc2 Kg5 66.Kc3 Kxf6 67.Kc4 Sd4 68.Kd5 Kg5 
69.Kc4 Kh4 70.Kb3 Kxh3 71.Kc2 Kg3 72.Kd2 b5 73.Ke2 a5 74.Kd2 Kf3 75.Kc2 
Ke2 76.Kb3 Kd2 77.Ka3 Kc3 78.Ka2 b4 79.Ka1 a4 80.Ka2 a3 81.Kb1 b3 82.Kc1 
a2 83.Kd1 a1D+ 84.Ke2 Da8 85.Kf1 Df3+ 86.Ke1 De3+ 87.Kf1 Df2# 0–1 
 
Zatímco Lokomotiva E zvítězila 7,5:0,5, odvíjel se na druhé řadě stolů mnohem 
zajímavější souboj mezi domácí Moravskou Slavií a hochy z Adamova. Pro Morendu, 
opět posílenou velmistrem Kalodem, to byla šance bojovat do konce nejenom 
teoreticky o postup do I. ligy, zatímco Adamov stál před úkolem zajistit si remízou 
nebo raději výhrou jistotu setrvání v II. lize. Nakonec to dopadlo „podle očekávání“, i 
když jenom těsně 4,5:3,5. První výhru pro hosty získal nestárnoucí dr. Píše, který 
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zdolal bílými kameny pana Švihela. Diváci si v zahájení jistě všimli faktu, že při 
rozestavení bílých pěšáků na c3, d4, e3, f4 zůstal černopolný střelec, kterého mívá 
Píše nejčastěji na g5, pěkně schován v domečku na c1! Nedávná prohra s Durasem 
C nezůstala bez odezvy... Rád bych líčil i průběh tohoto zápasu, ale moc jsem ho 
nesledoval, jsa hostem několika dnešních sponzorů v našem bufetu. Vím ovšem, že 
poslední partii dohrával „náš bystrcký“ David Holemář s Karlem Švehlou, který nestál 
jednu chvíli nejlíp, ale v závěru „oba udrželi remízu“.  A po zápase jsem se tak trochu 
vnutil a přemluvil jsem k tomu i přítele Jirku Sekaninu, který se tak dlouho držel 
v partii s velmistrem, který to po delší analýze taky náležitě ocenil, k návštěvě 
restaurace „Magistr“ v očekávání, že tam budeme opět všichni (i nečlenové Morendy) 
pohoštěni milým panem advokátem Michalem Vávrou. Což se také stalo a účet byl 
všem velkorysým sponzorem uhrazen. Po zajímavých rozhovorech a vzpomínání na 
časy minulé jsme se s Ivanem Kopečkem vytratili, on konečně domů (aby zahnal 
smutek po prohře s mládežnickou nadějí Richtrovou) a já, abych to do 17 hodin stihl 
do restaurace „U tří opic“ na Palackého 77. Není to nějaká nová šachová hospoda, 
nýbrž již obvyklé shromaždiště hráčů Durasu Brno. Když jsem tam kolem tři čtvrtě na 
pět dorazil, již tam rozebírali svůj zápas s Hustopečemi pánové Skácelík, Mudra, 
Fuchs spolu s Honzou Uhmannem. Brali svoji porážku sportovně a zůstali nad věcí. 
Já byl ovšem pozván na jinou schůzku, kterou organizoval Neklan Vyskočil jako 
poděkování tvůrcům knížečky k jeho loňským čtyřicátinám. A toho se měli zůčastnit 
Eva Pekárková, pan Tajovský a já. A tak se také stalo.  Z tohoto setkání už si zas tak 
moc nepamatuji, i když jsem si udělal pro jistotu pár poznámek. V průběhu večera 
nás Neklan zkoušel ze šachové taktiky, když nám dal řešit jistou pozici z ne zcela 
běžné varianty skotského gambitu:  
 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Sc4 Jf6 5.0–0 Jxe4 6.Jc3!? dxc3? [6...Jxc3!] 
7.Sxf7+ Kxf7 8.Dd5+ Ke8 a Neklan v četných analýzách vítězil prudkým útokem 
bílého... 9.Ve1 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+lwqkvl-tr0 
9zppzpp+-zpp0 
9-+n+-+-+0 
9+-+Q+-+-0 
9-+-+n+-+0 
9+-zp-+N+-0 
9PzPP+-zPPzP0 
9tR-vL-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 Line 
 

Ještě si vzpomínám, že jsme rozebírali partii Pavla Krupici s Tondou Vavruškou, 
došlo i na duel Velička-Krupica, někdo připomněl utkání Staré Město – Rychnov, kde 
se mezi soupeři vyskytovalo mnoho jmen, spojených s ptactvem: Bažant, Sluka, 
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Vrána, Pták, diskutovalo se o partii Vyskočil – Bažant ml., kdy po tazích 1.c4 Jf6 2.g3 
d5 3.cxd5 Dxd5 4.Jf3 e5 5.Jc3 Da5 6.d3 vznikla nejasná hra a Neklan (prý) nevěděl, 
jak takovou pozici hrát na výhru. I toto byl velmi příjemný večer s plně hrazenou 
penzí. Důsledkem tak příjemného dne, odpoledne i večera ovšem bylo, že jsem po 
půlnoci usnul doma na toaletě a poněkud rušil klidný spánek zbytku rodiny, jak mi 
pak bylo příští den ne zrovna s úsměvem řečeno. Ale kdyby věděli... 
 
Pěknou tečkou za úspěšnou nedělí 3. března 2013 může být toto postavení, které mi 
poslal přítel Jiří Sysel z jejich zápasu: 
 
Farář,Václav (1834) - Karber,Jan (1656) 
KP II B /Zastávka-Střelice/ (10), 03.03.2013 
Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+ktrr+-+0 
9zpp+-+pzpp0 
9-+n+l+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-vlP+-+-+0 
9zP-+-vL-+P0 
9-zP-sNKzPP+0 
9+-tR-+L+R0 
xiiiiiiiiy 

 
 V partii následovalo: 15...Sxd2 16.Sxd2 Sg4# 0–1 
 
(kal)    


