
Zájezd do Hodonína. 
 

             
 
                   (Pánové Marko, Perutka a Kalendovský před „Lokálkou“ v Břeclavi) 
 
V prvním kole skupiny C Krajského přeboru II. třídy, kde opět náš obměněný (dá se říci 
posílený) tým Lokomotivy Brno F bude letos hrát, nás los poslal do Hodonína. Náš kapitán 



Ondra Kašpárek byl při losovací schůzi asi zasažen cestovní horečkou, tak nám vytáhl šestku a to 
znamená, že skoro všechna utkání s „venkovany“ hrajeme na jejich půdě. Týden před zápasem se 
zdálo, že sice pro mne bude cesta pohodlná (autem s ml. Uhmannem a rodinou Kocí), krátce před 
zápasem však bylo jako skoro vždy v Lokálce všechno jinak a Ondra mohl ohlásit sestavu téměř 
ideální, neboť klíčové mladé hráče Vojtu Straku a Dana Marko nám kapitán Veselý z II.ligy 
půjčil. V neděli kolem osmé hodiny jsme se začali pomalu scházet na hlavním nádraží v Brně. 
Objevil se tam i pan dr. Píše, který mířil jako člen Spartaku Adamov na utkání do svého bývalého 
klubu Lokomotiva Brno. Byl jsem moc rád, že jsem po delší době uviděl dr. Píšeho zdá se 
v dobré kondici a mohu tuto potěšující zprávu šířit dál mezi mnohými jeho přáteli, kteří se naň 
neustále vyptávají. Nejvíc nervózní z nás byl Karel Martišek, který asi 10 minut před 
plánovaným odjezdem téměř propadl panice a chtěl již již nastoupit do mezinárodního rychlíku 
do Polska, kterým jsme se měli přepravit do mezizastávky v Břeclavi. Odůvodňoval to tím, že 
prý „již deset let nejel vlakem“. Ale teď musí, neboť bez řidičáku by si autem do Hodonína 
netroufal. Kapitán tak trochu zaspal, ale stihl společnou jízdenku ještě zakoupit a my do vlaku 
nasedli. Ovšem jenom v sedmi! Chyběl Honzík Uhmann, naše první šachovnice. Pokud jsme 
jezdili na zápasy auty, nebylo to s jeho pozdními příchody tak zlé, ale holt vlak nečeká a tak jsme 
cestovali bez něho. To mne dost naštvalo, samozřejmě se všem změnily barvy kamenů, neboť 
napsat ho na první šachovnici s tím, že nepříjde, to by bylo snad příliš nesportovní. Mimochodem 
v utkání Moravské Slavie B se Sloupem také jejich první deska nepřišla, ale oni ho do sestavy 
napsali. Ať se na to dívám z různých stran, je to trochu zvláštní, že... Cesta do Břeclavi probíhala 
poklidně a rychle, mladí se rozhodně nenechali výpadkem první šachovnice zkrušit a vedli 
optimistické řeči, že stejně vyhrajeme. V Břeclavi nás čekalo asi deset minut pauzy, než dorazil 
náš „hodonínský“ expres, a tak jsme se chvíli toulali kolem nádraží, kde jsme si všimli nádražní 
restaurace, na jejímž vývěsním štítě byl nám dobře známý nápis „Lokálka“. Tož jsme se aspoň 
někteří nechali p. Hauptem pod takovým pěkným nápisem vyfotit. (viz foto nahoře). Do 
Hodonína jsme dorazili s malým zpožděním a kapitán mezi tím domluvil s domácími, že na nás 
těch pár minut počkají bez časové antibonifikace (To je teda termín, že..., ale vymyslel jsem ho 
sám). Od nádraží je do baráku, kde se ve druhém patře hraje, opravdu poměrně blízko, ale to Vás 
musí vést místní znalec, jako je třeba Karel Martišek, který tu cestu kolem Zimního stadionu zná 
od mládí. Jinak je to takové proplétání mezi paneláky, které se nám loni s kolegou Zikanem a za 
sněhových závějí moc nedařilo. Před domem již na nás někteří protivníci čekali. Všichni po 
schodech do II. patra v podstatě vyběhli, jenom já se tam sotva pomalu dobelhal. Tentokrát bylo 
v uličce mezi stoly více místa pro přecházení hostů než obvykle, takže mé pozdější častější výlety 
na toaletu snad nikoho nerušily. Pan Schöndorf, který vyhrál kontumačně, pak celý zápas seděl 
mezi druhou a třetí šachovnicí a s velkým zájmem sledoval partie Pešák-Kalendovský a 
Kašpárek-Trávníček. Tak usedlého a odborně zdatného diváka má málokdo. Já ovšem spíše 
očekával na poslední šachovnici pana Myšulku, který si objednal moji knížku o Královně šachu 
Věře Menčíkové a já ji tedy (i pro p. Misorina, který „si ji určitě také koupí“) vezl ssebou. 
Tentokrát marně, pan Myšulka před zápasem onemocněl a p. Misorinovi jsem ji neuváženě 
nabízel ve chvíli, kdy se vzdal s naším Markem a tím vyrovnal stav zápasu na 1:1.  
 
Marko,Daniel (1934) - Misorin,Vladimir (1773) 
KP II C /Hodonín-Loko F/ (1), 09.10.2016 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Jf3 Sb4+ 5.Sd2 Se7 6.Sg2 0–0 7.0–0 c6 8.Jc3 Jbd7 9.Dc2 b6 10.b3 
Sb7 11.Sf4N Jh5 12.Sc1 f5 13.Sb2 g5 14.Je5 f4 15.Vad1 Jxe5 16.dxe5 fxg3 17.hxg3 Sc5 
18.Ja4 Se7 19.e4 b5 20.exd5 exd5 21.cxd5 cxd5 22.Jc3 Vc8 23.Dd3 Diagram  
 



XIIIIIIIIY 
9-+rwq-trk+0 
9zpl+-vl-+p0 
9-+-+-+-+0 
9+p+pzP-zpn0 
9-+-+-+-+0 
9+PsNQ+-zP-0 
9PvL-+-zPL+0 
9+-+R+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 1–0 
 
Asi ho trápily jiné myšlenky, než si kupovat nějakou knížku. Třetí skončenou partií byla patrně ta 
moje. Pan Pešák mi nabídl remízu, kterou jsem znechucen předchozími „událostmi“ poněkud 
zbaběle bez přemýšlení a konzultace s kapitánem přijal. V krátké analýze po partii mi soupeř 
ukázal, čeho se obával (tahu h5) a při delší analýze s panem Spodným na Anenské mi mistr FIDE 
názorně předvedl, jak by tu pozici za černé vyhrával on. Po pár pivech jsem už záchranu pro 
bílého nenašel, i když Fritz je ve svém povrchním hodnocení závěrečného postavení poněkud 
smířlivější.   
 
Pešák,Roman (1946) - Kalendovský,Jan (1972) 
KP II C /Hodonín-Loko F/ (1), 09.10.2016 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Jf3 Sg7 5.Sg5 h6 6.Sxf6 Sxf6 7.Dd2 c6 8.h3N b5 9.a3 a6 10.Sd3 
Jd7 11.Je2 e5 12.dxe5 dxe5 13.0–0 De7 14.a4 b4 15.c3 Vb8 16.Sc4 a5 17.De3 Dc5 18.Dxc5 
Jxc5 19.Jg3 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-trl+k+-tr0 
9+-+-+p+-0 
9-+p+-vlpzp0 
9zp-sn-zp-+-0 
9PzpL+P+-+0 
9+-zP-+NsNP0 
9-zP-+-zPP+0 
9tR-+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 



 
 (R) ½ 
 
Všimněte si, že tentokrát jsem upustil od podrobnějšího komentování a omezil jsem svoji ediční 
práci na vložení diagramů konečných postavení nebo kritických pozic. Snad to nevadí... Na 2:2 
průběžného stavu dovedl hru na první šachovnici náš Vojta Straka. Jeho soupeř o 200 Elo bodů 
silnější nezískal v královském gambitu bílými prakticky nic a v závěrečném postavení se mi 
zdálo, že náš borec stojí skoro lépe. No ale braňte se útokům Michala Provazníka! Takže 
nerozhodný výsledek byl docela přijatelný. 
 
Provazník,Michal (2196) - Straka,Vojtěch (1982) 
KP II C /Hodonín-Loko F/ (1), 09.10.2016 
1.e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.f4 exf4 4.Jf3 Sb4 5.e5 Sxc3 6.dxc3 Jh5 7.Sd3 g6N 8.0–0 Jc6 9.b4 a6 10.Sb2 
0–0 11.a3 d6 12.c4 Sg4 13.exd6 cxd6 14.Se4 Db6+ 15.Kh1 Vad8 16.Sxc6 bxc6 17.Ve1 c5 
18.Dd2 Sxf3 19.gxf3 Dc6 20.Dc3 f6 21.Ve6 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-tr-trk+0 
9+-+-+-+p0 
9p+qzpRzpp+0 
9+-zp-+-+n0 
9-zPP+-zp-+0 
9zP-wQ-+P+-0 
9-vLP+-+-zP0 
9tR-+-+-+K0 
xiiiiiiiiy 

 
 (R) 1/2 
 
Pak na sedmé desce ošálil Filip Taptič Tomáše Perutku, jehož strategie hry černými kameny se 
mi moc nelíbila. Ve francouzské hře nechal krále prakticky do konce na původním poli, většina 
jeho figur se vůbec nepohybovala, nebo snad jen po sedmé řadě a když se černý kůň vydal z pole 
c6 na b4 a pak d3, umožnil soupeři „oběť“ věže na poli e6 a černý přišel o dámu. Na závěr pak 
bílá dáma a jezdec dokonali dílo zkázy.  
 
Taptič,Filip (1841) - Perutka,Tomáš (1739) 
KP II C /Hodonín-Loko F/ (1), 09.10.2016 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 h6 4.Jgf3 Jf6 5.e5 Jfd7 6.Sd3 c5 7.c3 Jc6 8.0–0 g5 9.Sb5 a6N 10.Sxc6 
bxc6 11.h3 cxd4 12.cxd4 c5 13.Jb3 a5 14.Se3 c4 15.Jbd2 Sa6 16.Ve1 Db6 17.Vb1 Vc8 18.Jh2 
Jb8 19.Dh5 Vg8 20.Jg4 Vg6 21.Jf3 Dd8 22.Jf6+ Vxf6 23.exf6 Dxf6 24.Sd2 Jc6? Diagram  
 



XIIIIIIIIY 
9-+r+kvl-+0 
9+-+-+p+-0 
9l+n+pwq-zp0 
9zp-+p+-zpQ0 
9-+pzP-+-+0 
9+-+-+N+P0 
9PzP-vL-zPP+0 
9+R+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
25.Vxe6+ Dxe6 26.Ve1 Dxe1+ 27.Sxe1 Jb4? 28.Je5 Vc7 29.a3 Jd3? 30.Sxa5 Vb7 31.Dg4 Ve7 
32.Jc6 Ve4? 33.Df5 Jf4 34.Je5 1–0 
 
Na 4:2 zavěsil na čtvrtém stole velezkušený Petr Trávníček, zdolav našeho Ondru Kašpárka. Ten 
si nechal vytvořit v zavřené sicilské na d4 slabého izolovaného pěšce, o kterého pak přišel.  
 
Kašpárek,Ondřej (1875) - Trávníček,Petr (2066) 
KP II C /Hodonín-Loko F/ (1), 09.10.2016 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.f4 d6 6.d3 e6 7.Jf3 Jge7 8.0–0 Jd4 9.Je2 Jxf3+ 10.Sxf3 
0–0 11.c3 Sd7 12.Se3 Vc8N 13.Dd2 Da5 14.h3 b5 15.a3 Dc7 16.d4 cxd4 17.cxd4 Dc2 18.Vfd1 
d5 19.Jc3 Dxd2 20.Vxd2 dxe4 21.Sxe4 Jf5 22.Sf2 (R) 22...Jd6 23.Sf3 Jc4 24.Ve2 Vfd8 25.Sb7 
Vc7 26.Sf3 Jxb2 27.Jxb5 Sxb5 28.Vxb2 a6 29.a4 Se8 30.Vb6 Sxd4 31.Sxd4 Vxd4 32.Vxa6 (R) 
32...Vc3 33.Va8 Kf8 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9R+-+lmk-+0 
9+-+-+p+p0 
9-+-+p+p+0 
9+-+-+-+-0 
9P+-tr-zP-+0 
9+-tr-+LzPP0 
9-+-+-+-+0 
9tR-+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
34.a5?? (34. Kf2) 34...Vxf3 0–1 



V koncovce nestejných střelců a černých aktivních věží proti bílým pasivním měl Ondra již velké 
problémy. Nicméně se mi zdálo, že je tu možnost, aby bílý přešel do věžovky 3 na 4, která je sice 
teoreticky vyhraná (viz partii Capablanca – Duras z New Yorku 1915 tuším), ale není to 
technicky tak jednoduché. Ondra ale raději místo toho odevzdal „zadarmo“ figuru a vzdal se.  
 
Malou naději na nerozhodný výsledejk utkání vykřesal ještě Karel Martišek, který stvořil svoji 
obvyklou partii, v níž dlouho osciloval mezi prohrou a remízou, až mu nakonec soupeř s pěšcem 
víc pomohl a pokazil koncovku.  
 
Vlčko,Tomáš (1915) - Martišek,Karel (1859) 
KP II C /Hodonín-Loko F/ (1), 09.10.2016 
1.Jf3 f5 2.d4 Jf6 3.c4 e6 4.Jc3 c6 5.Sg5 Se7 6.Sxf6 Sxf6 7.e4 fxe4 8.Jxe4 0–0N 9.Jxf6+ Dxf6 
10.Se2 d6 11.0–0 Jd7 12.Dc2 Jb6 13.Sd3 Dh6 14.a4 Sd7 15.a5 Jc8 16.c5 d5 17.Vae1 Je7 
18.Je5 Vad8 19.Ve3 g6 20.Jxd7 Vxd7 21.Vxe6 Df4 22.Vfe1 Vf7 23.De2 Dxd4 24.Vd6 Vc7 
25.Vd8+ Kg7 26.De5+ Dxe5 27.Vxe5 a6 (R) 28.Ve8 Jg8 29.h4 Vce7 30.Kf1 Vxe5 31.Vxe5 
Ve7 32.Vxe7+ Jxe7 33.Ke2 Kf6 34.h5 Ke5 35.hxg6 hxg6 36.Ke3 d4+ 37.Ke2 Kd5 38.b4 Ke5 
39.Sc4 g5 40.Sf7 Ke4 41.Sc4 d3+ 42.Sxd3+ Kd4 43.Kd2 Jd5 44.Sf5 Jxb4 45.Sc8 Kxc5 
46.Sxb7 Kb5 47.g3 Kxa5 48.f4 Kb6 49.Sc8 gxf4 50.gxf4 Kc7 51.Se6 Kd6 52.f5 Jd5 53.Sc8 a5 
54.Kd3? c5 55.Sb7 a4 56.Kc2 Je3+ 57.Kb2 Jc4+ Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+L+-+-+-0 
9-+-mk-+-+0 
9+-zp-+P+-0 
9p+n+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-mK-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
58.Kc3?? a3 0–1 
 
Na poli boje zůstal za stavu 4:3 pro soupeře pan Haupt s panem Lingem (mým obvyklým milým 
soupeřem z let minulých). V lavírování dámy a věží odmítl Haupt nabízený smír, po vyměně dam 
dobyl pěšáka, ale toho se uplatnit nepodařilo, ba dá se říci, že situaci v úplném závěru Haupt 
přesným tahem Kg1 zachránil a jak tvrdil, unikl hrobníkovi z lopaty.  
 
Haupt,Jaromír (1790) - Ling,Bronislav (1904) 
KP II C /Hodonín-Loko F/ (1), 09.10.2016 
1.d3 d5 2.g3 g6 3.Sg2 Sg7 4.Jf3 Jf6 5.0–0 0–0 6.Jc3 c5 7.Sg5 Jc6 8.Jd2 e6 9.e4 d4 10.Je2 e5 
11.f4 h6 12.Sxf6 Sxf6 13.Jc4 b5 14.Jxe5 Sxe5 15.fxe5 Jxe5 16.Jf4 Jg4 17.Jd5 Se6 18.h3 Sxd5 



19.Dxg4 Se6 20.Df4 Kg7 21.e5 Sd5 22.Vae1 Sxg2 23.Df6+ Kg8 24.Kxg2 Dd5+ 25.Ve4 Vae8 
26.Kg1 De6 27.Dh4 Kg7 28.b3 De7 29.Vf6 Dd8 30.Dg4 Dd5 31.Vd6 Db7 32.Vd7 Da6 33.e6 
Dxa2 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+rtr-+0 
9zp-+R+pmk-0 
9-+-+P+pzp0 
9+pzp-+-+-0 
9-+-zpR+Q+0 
9+P+P+-zPP0 
9q+P+-+-+0 
9+-+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
34.Ve2? (Zde hlásí Fritz jasnou výhru pro bílého po 34.Vf4!+- Db1+ 35.Vf1 atd.) 34...Da1+ 
35.Kh2 Df1 36.De4 Df5 37.Vxa7 Dxe4 38.Vxe4 Kf6 39.e7 Vg8 40.Vc7 Kg7 41.Vxc5 f5 
42.Vxd4 Vxe7 43.Vxb5 Ve2+ 44.Kg1 Va8 1/2 
 
Celkový výsledek 4,5:3,5 nás tedy moc neuspokojil, ale viník je jednoznačný – nedostavivší se 
hráč. Závěr zápasu jsem nesledoval, trávil jsem poslední hodinu a půl před odjezdem do Břeclavi 
a pak do Brna v poklidné restauraci v podzemí Zimního stadionu v konverzaci s přítelem 
Kašpárkem, který občas odbíhal pozorovat, zda se Hauptovi podaří vyhrát, nebo ne. A trochu 
mne potěšil tím, že si jednu z knih o Menčíkové koupil sám. Zpáteční cestu jsme spolu s ním 
absolvovali už sami(!), jiní borci odjeli samostatně dříve a pan Haupt se rozhodl pro odpolední 
výlet po Hodoníně a jeho okolí. Na Anenskou jsme dorazili každý zvlášť. Tam již seděli pan 
Staněk, pan Kopkan a jeho přítelkyně a postupně tam zabrousili pánové Turza, Prokop, Řehůřek 
a Spodný. Veselí byli zejména pánové Turza a Prokop – ten pak odběhl fandit Kometě – neboť 
vyhráli utkání v sedmi. Pan Turza mi opakovaně sděloval, jak mám oglosovat jeho partii: „Černý 
nevěděl si rady, kam své figurky postavit“. Také pan Staněk byl veselý, neboť zvítězil s panem 
Slepánkem v zápase, kdy Jezdci Jundrov B deklasovali Vyškov ve II. lize. Partii nám však 
neukázal, ale stále chtěl po novém šéfovi Městského přeboru v Brně Kašpárkovi, aby mu řekl, 
s kým a kdy hrají Jezdci v prvním kole... Opět se v neděli v této jinak docela příjemné hospodě 
nevaří, objevil se zcela nový personál, pivo roznášel sám majitel se svojí paní, která tam byla 
v neděli poprvé. A tak se nemusel přítel Kašpárek naštvat jako před týdnem, kdy tam měl delší 
schůzku s panem Chmelíčkem, kdy si předávali dokumenty a pokyny pro řízení Městského 
přeboru. Příhoda, kterou zažil Ondra, když p. Chmelíček odešel, nemá v historii Anenské asi 
obdoby. Podle jeho tvrzení mu bylo servírkou řečeno, když si objednával další pivo, ať raději 
hned zaplatí, neboť prý na rozdíl od toho solidního pána, co právě odešel, jí připadá jako 
bezdomovec a kdoví, zdali na svoji útratu vůbec má?!? Měl samozřejmě a trochu onu servírku 
(prý už tam neslouží) překvapil, když nakonec platil velkou, ale opravdu velkou bankovkou. 
Prodávám zhruba tak, jak jsem koupil.           



 

 
 
(Obrázek mé knížky, o níž je zde řeč, mi snad odpustíte, i když je to vlastně reklama) 
 
 
Zde ještě tři ukázky z naší skupiny KP II C. První je z webu pana Krolopa: 



Matula,Roman (1938) - Švestka,Jiří (1776) [B07] 
KPII C /Kyjov-Bučovice/ (1), 09.10.2016 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Sd3 c6 4.h3 Dc7 5.Jf3 e5 6.c3 Se7 7.Jbd2 Jbd7 8.Dc2 Jf8 9.Jc4 Jg6 10.Se3 
Se6 11.b3 Jh5 12.Dd2 b5 13.Jb2 Jhf4 14.Sf1 Jh5 15.d5 Sd7 16.c4 a6 17.Sd3 0–0 18.Jd1 Jhf4 
19.Jc3 Jxg2+ 20.Kf1 Jxe3+ 21.Dxe3 Jf4 22.h4 Sh3+ 23.Kg1 Dd7 24.Je1 Sxh4 25.Se2 b4 
26.dxc6 De6 27.Jd5 Jxe2+ 28.Dxe2 Dg6+ 29.Kh2 Sg4 30.f3 Se6 31.Jg2 Dg3+ 32.Kg1 Sg5 
Diagram  

XIIIIIIIIY 
9r+-+-trk+0 
9+-+-+pzpp0 
9p+Pzpl+-+0 
9+-+Nzp-vl-0 
9-zpP+P+-+0 
9+P+-+Pwq-0 
9P+-+Q+N+0 
9tR-+-+-mKR0 
xiiiiiiiiy 

 
 1/2 
 
Spodný,Josef (1910) - Veverka,František (1921) [B07] 
KP II C /ŠK 64-Poštorná/ (1), 09.10.2016 
1.e4 g6 2.d4 d6 3.Jc3 Sg7 4.Se3 Jf6 5.f3 0–0 6.Dd2 a6 7.Jge2 b5 8.Jf4 Jc6 9.Sd3 Jxd4 10.Sxd4 
e5 11.Se3 exf4 12.Sxf4 d5 13.Sg5 d4 14.Jd5 Dd6 15.Sxf6 Sxf6 16.Jxf6+ Dxf6 17.0–0 c5 18.f4 
Sb7 Diagram  

XIIIIIIIIY 
9r+-+-trk+0 
9+l+-+p+p0 
9p+-+-wqp+0 
9+pzp-+-+-0 
9-+-zpPzP-+0 
9+-+L+-+-0 
9PzPPwQ-+PzP0 
9tR-+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 (R) 1/2 



Krystián,Josef (1743) - Blažek,Pavel (1699) [B07] 
KP II C /ŠK 64-Poštorná/ (1), 09.10.2016 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 c6 4.f4 Da5 5.Jf3 (Přehlédnutí, je ale pravda, že touto "obětí" pěšce získá 
bílý jistý náskok ve vývinu. Partii komentuje p. Blažek) 5...Jxe4 6.Sd2 Jxd2 7.Dxd2 g6 8.a3 Sg7 
9.b4 Dc7 10.Sd3 Sg4 11.Se2 Jd7 12.Vd1 Jb6 13.0–0 0–0 14.h3 Sxf3 15.Vxf3 e5 16.dxe5 dxe5 
17.f5 Vfd8 18.Sd3 gxf5 (Asi příliš odvážné. Po centralizaci jezdce 18...Jd5! černý drží výhodu) 
19.Vxf5 Jc4?! (Počátek dobrodružství, které se nemuselo vyplatit. Lépe 19...Jd5) 20.Dg5 Db6+ 
21.Kh1 Je3? (Lépe 21...h6 22.De7 Jd6, ovšem bílý už by měl kompenzaci za pěšce, kterého 
kdysi ztratil) 22.Je4?! (Dle Fritze bylo jediným správným tahem 22.Vf3! po kterém by bílý stál 
dokonce lépe) 22...Jxd1 (Fritz má jasno v tom, že jediným správným tahem černého bylo nyní 
22...h6!, např. 23.Dh5 Jxf5 24.Dxf5 s výhodou černého) 23.Jf6+ Kh8 Diagram  

XIIIIIIIIY 
9r+-tr-+-mk0 
9zpp+-+pvlp0 
9-wqp+-sN-+0 
9+-+-zpRwQ-0 
9-zP-+-+-+0 
9zP-+L+-+P0 
9-+P+-+P+0 
9+-+n+-+K0 
xiiiiiiiiy 

 
24.Jh5? (Jediným vyhrávajícím tahem bylo /dle Fritze/ 24.Vf3!!, např. 24...Jf2+ 25.Kh2 Jg4+ 
26.Dxg4 Sxf6 27.Df5 Kg8 28.Dxh7+ Kf8 29.Vxf6 Dc7 30.Dh8+ Ke7 31.Vxf7+ Kxf7 32.Dh7+ s 
rozhodující materiální převahou. K remíze vedlo 24.Dh5 h6 25.Dxf7 Jf2+ 26.Vxf2 Vxd3! 27.Dg6 
Vd1+ 28.Kh2 Sxf6 29.Dxf6+ Kh7 30.Df7+ Kh8 31.Df6+ s věčným šachem) 24...Vg8 25.Vxf7 
Jf2+ (Ne 25...De3?? 26.Vxg7 Dxg5 27.Vxh7#) 26.Kh2 e4! Diagram  

XIIIIIIIIY 
9r+-+-+rmk0 
9zpp+-+Rvlp0 
9-wqp+-+-+0 
9+-+-+-wQN0 
9-zP-+p+-+0 
9zP-+L+-+P0 
9-+P+-snPmK0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 



 
27.Jxg7? (Lepší bylo přece jen 27.Vxg7. Černý se sice ubrání krásným tahem 27...Dc7+!, ale po 
vynucených tazích 28.Vxc7 Vxg5 29.Se2! má bílý jen o kvalitu méně a díky aktivně 
rozestavěným figurám není ještě zcela ztracen) 27...Dd4! (Černá dáma zabraňuje své bílé 
kolegyni přístup na diagonálu a1–h8, který by byl pro černého smrtící. Bílý už nemá možnost 
svůj tlak zesílit, a proto se kvůli rozhodující materiální nevýhodě vzdal. Podle Pavla Blažka) 0–1 
 
Přítelem Spodným jsem byl vyslechnut jako odborník přes bajpásy a strojky proti arytmii – 
Josefa po řadě vyšetření prý možná něco podobného čeká... a milý pan Staněk se zase svěřil, že i 
jeho čeká nějaká podobná operace a on jako zkušený zdravotní bratr má jisté obavy... No holt 
nikdo nemládneme, spíše naopak. O dění na Anenské bych mohl povídat ještě dlouho, ale protože 
jsem musel v pondělí ráno na odběr krve, dal jsem si tentokrát jenom dvě desítky (á 26 Kč) a 
když došly, tak jednu jedenáctku (29 Kč) a již kolem deváté večer jsem šel domů...  
 
(Jan Kalendovský) 


