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Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Porážka legendy v extralize.
Ve 4. kole Extraligy ČR se po-

dařil husarský kousek teprve
14letému brněnskému hráči Já-
chymuNěmcovi, když zdolal
naši šachovou legendu –
78letého velmistra Vlastimila
Horta. V druhé partii „vletěl“
Tomáš Polák soupeři do připra-
vené varianty, neztratil však
nervy a nakonec partii otočil a
vyhrál

Němec,Jáchym (2356) –
Hort,Vlastimil (2335) [D35]
Extraliga 22/23,Mor. Slavia

Brno-ŠK Líně (4.7), 04.12.2022

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5
4.cxd5 exd5 5.Sg5 Se7 6.e3 c6
7.Sd3 0–0 8.Dc2 Jbd7 9.Sf4 a6
10.Jf3 Ve8 11.h3 Jf8 12.0–0–0
a5 13.g4 (Hraje se výměnný
dámský gambit s opačnými ro-
chádami. Hry jsou zatím rovné)
13...Jg6 14.Sh2 Se6 15.Je5 Sc8
16.f4 (Bílý však postupně získá-
vá iniciativu. Černého ústupové
manévry nepůsobí dobrým do-
jmem) 16...Jf8 17.f5! J6d7 18.e4
(Zde již mohl bílý zkusit naděj-
nou oběť 18.Jxf7! a nelze 18...Kxf7
19.Jxd5 cxd5 20.Sc7 s dobytím
černé dámy) 18...Jb6 19.Kb1
Sb4 20.Vhe1 f6 21.Jf3 dxe4
22.Sxe4 Kh8 23.Ka1 Sd6 (Po
tomto tahu již zůstane černý v
trvalé defenzivě) 24.Je5! De7
25.Jd3 Dd8 26.Je5 De7 (Tichá
nabídka smíru. Ale bílý již našel
cestu) 27.Jf7+! Dxf7 28.Sxd6
Sd7 29.Dg2 Vac8 30.b3 Ved8
31.Sc5 Ja8 32.Sd3 Ve8 33.Sc4.
Černý se vzdal. Ztrácí příliš
mnohomateriálu. 1–0

Štoček,Jiří (2545) – Po-
lák,Tomáš (2504) [A46]
Extraliga 22/23,Mor. Slavia

Brno-ŠK Líně (4.2), 04.12.2022

1.d4 Jf6 2.Jf3 e6 3.Sg5 c5 4.d5
exd5 5.Sxf6 Dxf6 6.Jc3 d4 7.Jd5
Dd8 8.e3 Jc6 (Předchůdce:
8...dxe3 9.De2 d6 10.Dxe3+ Se6
11.Jg5 Dd7 12.Jf4 Jc6 13.Jgxe6 fxe6
14.Jxe6 Se7 15.Sc4 Je5 16.Sb5 Jc6
17.0–0–0 a6 18.Sc4 Je5 19.Sd5 g5
20.Vhe1 Da4 21.Kb1 Kd7 22.Jxc5+
dxc5 23.Sb3+ a černý se vzdal,
Timofeev,A (2574) – Nestoro-
vic,N (2467), Chess.com INT
2022) 9.exd4 cxd4 10.Sc4 Sc5
11.De2+ Je7 12.Jg5 0–0? (Jak se
zdá „vletěl“ brněnský velmistr

do nastražené léčky. Ovšem
špatné již byly i jiné tahy)
13.Dh5 h6 14.Jxf7 Vxf7 15.Jf6+
Kh8 16.Dxf7 gxf6 (Korunuje
dílo zkázy. Mohl ještě zkusit
16...Jc6 17.Jh5 De7+ 18.Dxe7 Jxe7 a
kvalita bílého navíc časem roz-
hodne) 17.Dxf6+ Kh7 18.Df7+
Kh8 19.Df6+ Kh7 20.Sd3+ Kg8
21.Dxh6 (A zde bílý ztratil
útočnou nit. Správné bylo
21.Sg6! Da5+ 22.Kd1 Jxg6
23.Dxg6+ Kf8 24.Df6+ Kg8 25.Ve1
a černýmusí odevzdat dámu za
věž) 21...Db6 22.Dg5+ Kf7
23.0–0 d5 24.Vae1 Df6 (Černý
činí comůže a pomalu semu
daří zkonsolidovat své síly k
obraně krále) 25.Dh5+ Kf8
26.f4 Se6 27.f5?! Sf7 28.Dh3
Jg8 29.a3 Se7 30.Dg4 Dh4
31.De2 Sg5 32.De5 Jf6 33.h3?
Kg7 34.Kh2 Vh8 35.Ve2 Se3
36.Vf3 (Hry jsou stále v rovno-
váze, své asi začíná hrát časová
tíseň i psychologie) 36...Kh6
37.Kh1 Ve8 38.Dg3 (Poslední
velká chyba. Lépe bylo 38.Dh2
38...Dxg3 39.Vxg3 Sh5 40.c3
Sxe2 41.Vg6+ Kh7 42.Sxe2 Sf4
43.Vxf6 Vxe2 a bílý semusel s
figurouméně vzdát. Triumf tr-
pělivé obrany. 0–1

Víte, že: 21. prosince oslaví
padesátku pan RomanMatula,
přední hráč ŠK 1923 Sokol Ky-
jov?

Řekli o šachu: „Šachy by
dávno zmizely, kdyby jim ne-
bylo souzeno trvat věčně.“ (He-
nry E.Bird)

Benko Pál
Chess Life 1972

Mat 7. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Sh8

e3 2.Kf3! Kxh5 3.Sf7 mat, 2…Kf5
3.Jh4mat, 2…Sf6 3.Jf4mat.
(Benko)

Děti na Břeclavsku rozhýbe projekt FOSFA Sport
Hned sedm sportovních
klubů z Břeclavska se nyní
zapojuje do zajímavého
projektu.

KRYŠTOF NEDUCHAL

Z
vednout děti a
mládež z pohovek
a přivést je ke
sportu. To jsou
základní cíle ne-

dávno spuštěného projektu
FOSFA Sport. K jejich napl-
ňování má přispět web in-
formující o činnosti spor-
tovních klubů z Břeclavi a
okolí zapojených do projektu
a přinášející inspirativní pří-
běhy úspěšných sportovců i
zatímméně známých osob-
ností spojených se sportem
v tomto jihomoravském re-
gionu.
Ve snaze přispět k rozvoji

sportu přistoupila břeclavská
společnost FOSFA již před
osmi lety k finanční podpoře
vybraných sportovních klu-

bů v Břeclavi a okolí, před
třemi lety se pak stala gene-
rálním partnerem Českého
olympijského týmu.
Vědoma si své společenské

odpovědnosti nyní přichází
s projektem FOSFA Sport,
který dosavadní aktivity fir-
my na poli podpory sportu
zastřešuje a povyšuje na no-
vou úroveň. „Jako někdejší
vrcholový sportovec si sám
velmi dobře uvědomuji, že
pohyb prospívá nejen tělu,
ale osobnosti jako takové.
Kromě toho, že podporuje
odolnost, učí děti respektu a
úctě. Zároveň rozvíjí spolu-
práci, disciplínu a důvěru, což
se pozitivně promítá do ži-
vota i mimo sportoviště,“ ří-
ká generální ředitel společ-
nosti FOSFA Ivan Baťka.

SPOUSTAMOŽNOSTÍ
Podpůrnou roli hraje široká
škála sociálních sítí a také
připravovaná série sportov-
ních i společenských eventů.

Projekt staví na hodnotách
shrnutých domotta „Být
nejlepším“. „Z dlouhodobého

pohledu chceme přispět
k přípravě dnešních dětí na
budoucnost. Budeme rádi,

když jim naše podpora po-
může najít cestu k úspěchu a
výjimečnosti nejen na hřišti,
ale i v životě. Ambicí projek-
tu přitom není vychovávat
budoucí olympijské vítěze,
ale děti, které se bu-
dou umět poprat
s překážkami a
budoumít
touhu překo-
návat samy
sebe,“ sdělil.
Do projektu

je nyní zapo-
jeno sedm
sportovních
klubů: FOSFA
MSK Břeclav (fotbal),
FOSFA Lokomotiva Břec-
lav (volejbal), HC Lvi Břeclav
(hokej), FOSFA Boxing Club
Břeclav, Soukromá škola bo-
jového umění (judo), FOSFA
Klub stolního tenisu LVA a
atletický oddíl TJ Lokomoti-
va Břeclav.
Jádrem projektu bude

zpravodajský web www.fos-

fasport.cz. „Na těchto strán-
kách budeme pravidelně in-
formovat o aktivitách všech
klubů z rodiny FOSFA Sport.
Návštěvníci zde vždy najdou
rozpis blížících se zápasů a

turnajů, výsledky již
proběhlých soutě-
ží, informace o
trénincích či
soustředěních
i další aktua-
lity z jednot-
livých klubů a
oddílů. Stejně
tak ale také
třeba výuková
videa,“ říkáma-

nažer projektu Petr
Manuel Ulrych.
V příštích letech vznikne

také série sportovních akcí,
šitých namíru jednotlivým
klubům, zapojených do pro-
jektu. Ambicí autorů projek-
tu FOSFA Sport je také navá-
zat spolupráci se školami na
Břeclavsku a přispět ke vzni-
ku sportovních tříd.

PROŽIVOT. „Chceme pomoci vychovávat děti, které se budou
umět poprat s překážkami,“ říká Ivan Baťka. Foto: Marek Malůšek

„Ambicí
projektu přitom

není vychovávat bu-
doucí olympijské vítě-
ze, ale především děti,
které se budou umět
poprat s překážka-

mi.“
Ivan Baťka
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