
Šesté kolo v Brně 
 
Včera jsem poprvé vyrazil na turnaj Lokomotivy Brno, který nesl za ta léta, co se vždy 
v srpnu koná, různé názvy. Od Veletržního turnaje přes Trade Chess festival, Chess 
Talent až po dnešní skromnější Open FIDE. Cestou tramvají číslo 6 po ulici Pekařské 
jsem nabyl dojmu, že dnes by bylo výhodné zemřít. Ve výloze podniku Pohřební služby 
se skvěl velký nápis „Sleva 25 procent“. Jako prvního jsem před budovou Právnícké 
fakulty Masarykovy univerzity potkal velmi rozladěného pana Staňka, který prohrál s tím 
"namistrovaným, namyšleným Bulharem vyhranou partii". Chtěl jsem ho trochu 
povzbudit, tak jsem ho požádal o zápis jeho remízy s velmistrem Veličkou v úvodní 
simultánce. Chvíli hledal v peněžence mezi složenými partiáři, našel jen prohru (on tedy 
hrál 2x). Řekl, že to má asi doma a odkráčel. Pak jsem potkal Pepu Spodného - 
popovídali jsme si o jeho včerejší 110 tahové prohře s mistrem Dambrauskasem, kdy i 
po ztrátě kvality měl spoustu obranných možností. Oba hráči vynechali v zápise 1-2 tahy 
(Pepa o tom věděl, ale těžko se člověk na zápis soustředí, když má na tah pár vteřin) a 
tak jsem si jako opisovač partií trochu postěžoval, jakou mi přidávají práci. Dnes s 
Maršou udělali myslím tahů 6 a tak Pepa spěchal domů za manželkou a odpočinkem. 
Řekl mi, jak hrací místnost najdu. Je to v té budově fakt bludiště. Od vchodu vpravo po 
schodech dolů. Hraje se to ve studovně, jednotlivé řady šachovnic jsou v oddělených 
kójích. Prvního jsem uviděl přítele Tomáše Kacálka, který s patra (tedy z výšky) sledoval 
hru Reného Přibyla s Petrem Krejčím. A situaci dole na šachovnici také okomentoval. 
Pak mne zavedl dolů a to jsme šli jsme kolem řady šachových knížek, které tam vystavili 
pánové Čudinovskis, Kosina a pár čísel časopisu 64 tam má myslím mistr Strebkovs. 
Aspoň u nich posedával. Vladimír Kosina mne překvapil, nabízí spoustu starých knížek, 
některé nechal znovu převázat, třeba Soukupa o úlohách a mnohé jiné. Kacálka zaujala 
originální knížka o turnaji v Nottinghamu 1936 - asi v životě neviděl anlickou popisnou 
notaci!?! Kosina zde má v nabídce různé unikáty, třeba učebnice Kobera, Kopeckého, 
Velíška, Důrase, Zmatlíka, celou řadu Dufresnů (úlohy) a mnoho dalšího. Koupil jsem u 
něho Chess Annual 1926 (docela zachovalý) za 200 Kč (což mi připadá rozumné). Pak 
jsem uhádal za 250 poslední díl sedmidílné serie o Talovi (kde Tal mluví a komentuje), 
co se mi nedaří stáhnout z webu, maličkou knížku od Sergeje Tkačenka - Šachmatnych 
děl mastěr Vilner, brožurku Hovory s Luďkem Pachmanem od Knittla z roku 1990 (to 
jsem neznal) a po skončení kola ještě od Čudinnovskise „Gambity epochy 
gipermodernizma“, kterou napsal pan Četverik (250). Byl jsem jediný, co něco 
nakupoval. A prodejci se shodli na tom, že momentálně knížky už skoro nikdo nekupuje. 
A na tento turnaj „skoro nikdo nechodí“. Musím se přiznat, že na turnaj mne přilákal pan 
Kocí, který slíbil to, co opisuji, nakonec přece jen odměnit. K tomu slíbil další stovku, 
když jeho partie vynechám!? No – mám takový dojem, že milý pan Miloš Kocí si s námi 
tak trochu hraje. Například s Kosinou, nebo dnes s Alicí Habinovou stál chvílemi 
vyrovnaně, chvílemí lépe. A obě pokazil ve 40. tahu, kdy nastavil figuru. Domnívám se, 
že to dělá tak trochu naschvál – pro radost protivníků... Dostal jsem 700 Kč - vše 
utraceno za ty knihy. Po krátké obhlídce sálu, kdy má každá dvojice svoje soukromí, 
mne pozvali na slivovicu do příjemného bufetu paní Dany Holzmannové prakticky 
souběžně pánové Prokop a Vachek. Jirka Prokop oslavoval výhru nad Karlem Zejdou a 
náš klubový předseda mne chtěl zase odměnit za moji původně deklarovanou ochotu 
opisovat partie z turnaje aspoň dodatečně zadarmo. Při jeho přípravě totiž naši 
pořadatelé ani s bulletinem nepočítali, a tak první tři kola originály partiářů nesbírali. 



Teprve po mé nabídce mohl rozhodčí Mirek Hurta přidělovat hráčům propisovací 
partiáře a kompletní kolo mi pak velmi ochotně po jeho odehrání vozí přímo domů. 
Takovou spolupráci si chválím. Zatímco jsme si v bufetu navzájem připíjeli, dorazil tam 
Milan Šnorek, který pěkně technicky přemohl Radka Zemana ve věžové koncovce dva 
na jednoho, ovšem ti dva byli spojení na královském křídle, zatímco ten jediný černý 
pěšák stál někde na a-sloupci. A začaly besedy na různá témata. Pochválil jsem Milana 
za pěknou hru i za trenérské vedení mladých borců Lokomotivy a on zase jako 
„hodného kluka“ pochválil svého svěřence, který dnes prohrál na 22. stole s Věžníkem – 
totiž Tomáše Kocího. Tomáš Kocí trénuje (ale jen občas!) šachy nikoliv z knížek, ale 
z obrazovky počítače. Pak se dostal ke slovu na chvíli Jura Vachek, který mne seznámil 
s kuriozitou, která se přihodila stálému účastníku našich turnajů – panu Jiřímu 
Stehlíkovi. Ve studovně, kde se turnaj hraje, je v regálech spousta odborné literatury. 
Pan Stehlík si chtěl v nějaké encyklopedii přečíst o svém rodné městě (jméno jsem 
zapomněl) a když odstavec dočetl, obrátil list – a tam místo textu jen bílá plocha. O pár 
stránek zase. Tak upozornil dozorující slečnu knihovnici, že mají vadný exemplář. Ale to 
není všechno. Pan Stehlík zvládne během turnaje i několik vlastivědných výletů. Takže 
se včera vydal myslím do Rajhradu a tam si prohlížel v klášteře nějakou vzácnou starší 
knihu. A co se nestalo – i v ní byly nepotištěné stránky, nač dosud kromě p. Stehlíka 
nikdo nepřišel. Záhadu vyřešila (možná) moje milá ženuška. Jako bývalá pracovnice 
archivu Masarykovy univerzity (jistou dobu sídlil právě v budově Právnické fakulty) ví 
dobře – že studenti občas kradou. Takže někdo mohl směle svůj vadný výtisk zmíněné 
encyklopedie vyměnit za fakultní bezvadný... A tak se povídání o šachu a šachistech 
vedlo dál. Občas jsem ale i já vyrazil na obhlídku dění na šachovnicích. Dokonce jsem 
objevil zvláštní místnost, kde hraje elita turnaje (1. až 4. šachovnice). Tam bojovali 
Dambrauskas s Čudinovským a Tikovský se Skácelíkem, zatímco aktéři partií 
Strebkovs-Vyskočil a Meszáros-Lukáš Ŕehůřek již byli pryč. Často tam na své okružní 
cestě sálem zaběhl jako divák Karel Kredl. Toho jsem poprosil o vyjádření, která dnešní 
partie mu připadá jako nejzajímavější. A on navrhl utkání Tsenov-Staněk! Jeho 
komentář byl asi takový: „Staněk stál trochu stísněně, ale pak se Tsenov zaběhl dámou 
mezi černé figury a dámu mu Staněk odebral. Ve vítězné euforii přestal hrát (totiž 
přemýšlet nad realizací – pozn. JK) a nakonec to prohrál.“. Tož tak. Všechny partie 
tohoto i dalšího kola prý vystaví pan Hurta na webu ŠK Lokomotiva Brno. Tak si je 
můžete přehrát a posoudit jejich úroveň sami. Postupně začalo návštěvníků bufetu 
přibývat. Objevili se tam třeba pánové Straka a Habina (ti spolu remízovali) a na moje 
vrčení, že neumí čitelně psát, pan Habina uznal, že mám pravdu. Ve škole si prý za svůj 
nekrasopis od učitelek hodně vytrpěl a už mu to zůstalo. Přišel i Luděk Meszároš, 
kterého kudy chodím, tudy chválím, kterak mi zajistil partiovovou pozůstalost po panu 
Jiřím Doležalovi z Tábora a jsem jeho trvalým dlužníkem. Dnes mne opět mile překvapil 
– sám alkohol nepijíce – objednal gratulantům ke svému svátku něco chutného. I René 
Přibyl, nespokojený po prohře se svým soupeřem Petrem Krejčím, který se ho údajně 
před partií zeptal na jméno (a to spolu odehráli desítky blicáků v Bystrci!) nakonec 
objednal u paní Dany „Jednatřicítku“. Ona ví, co to je, já to poznal, až mi to přinesli. 
Takže velmi přijemný pobyt na šestém kole turnaje, který by měl případné čtenáře 
pohnout k tomu, aby se ještě do neděle na Právnické stavili. Na závěr aspoň jednu 
partii, totiž výhru pana Věžníka s velmistrem Veličkou v simultánce o minulé sobotě. Tu 
mi ochotně poskytl. Třeba se ozvou i další účastníci, jichž bylo ovšem jen pouhých šest.    
 



Věžník,Michael (1817) - Velička,Petr (2418) [A00] 
sim. Brno, 20.08.2016 
1.b4 d5 2.e3 Sf5 3.Jf3 e6N [RR 3...Jf6 4.c4 e6 5.cxd5 exd5 6.a3 Sd6 7.Sb2 Jbd7 8.Jc3 
0–0 9.Vc1 c6 10.h3 Ve8 11.Se2 De7 12.0–0 Sg6 13.Jd4 a5 14.f4 h6 15.b5 c5 16.Jc2 d4 
17.exd4 cxd4 18.Jxd4 Campos Calvo,S (2086)-Gonzalez Arribas,V (2297)/Calvia 
2006/EXT 2007/0–1 (32)] 4.b5 Jf6 5.c4 Se7 6.d4 c5 7.Sb2 dxc4 8.Sxc4 Jbd7 9.0–0 0–
0 10.De2 Vc8 11.Jbd2 cxd4 12.Jxd4 Sg6 13.Vfc1 Db6 14.a4 Je5?! 15.a5 (Zajímavé 
teď bylo 15.Jxe6 se ziskem nejméně pěšce) 15...Dd6 16.Sa3 Dxa3 (Velmistr obětuje 
dámu za střelce a věž) 17.Vxa3 Sxa3 18.Va1 Sb2 19.Va4 Sc3 20.J4f3 Jxf3+ 21.gxf3 
(Nabídka remízy, černý odmítá) 21...Vfd8 22.Jb3 Sh5 23.Sd3! (Připravuje další 
výměnu, která půjde k duhu bílému) 23...Vd5 24.Vc4 Vxc4 25.Sxc4 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+k+0 
9zpp+-+pzpp0 
9-+-+psn-+0 
9zPP+r+-+l0 
9-+L+-+-+0 
9+Nvl-zPP+-0 
9-+-+QzP-zP0 
9+-+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
25...Vg5+?! (Lákavý šach, který prohraje partii. Lepší byl návrat věže na 8. řadu) 26.Kf1 
Sb4 (Hrozilo Dd3) 27.Dd1 Sf8 28.h4 Vf5 29.Se2 Vd5 30.Dc1 b6 31.a6 h6 (Konečně oslí 
ucho pro krále. Ale již je pozdě) 32.Dc8 g5 33.e4 Získává další materiál Černý se vzdal. 
Archiv Michael Věžník) 1–0 
 
(Jan Kalendovský) 


