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Chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan Kalendovský
Klasická oběť střelce.

Vminulém týdnu se odehrála na šachovnicích

Brňanů dvojice obětí střelce na polích h7, resp.

černými na h2. Vítězná partie pochází z utkání v 1.

lize východ, druhá, která vedla k nerozhodnému

výsledku, se udála v městském přeboru. Přidáváme

i třetí ukázku z bleskového turnaje V.I.P. v Olo-

mouci 1996, kdy sice bílý vyhrál, ale černý přehlédl

jednoduchou obranu, po které by se musel autor

těchto řádků vzdát. V šachové databázi najdeme

snad tisíce podobných příkladů, počínaje 17. stole-

tím.

Bureš, Vít (2148) – Nytra, Ondřej (2181) [D47]

1.LV, BŠŠ B-Moravská Slavia B (8), 25. 2. 2023

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 c6 4.e3 Jf6 5.Jf3 Jbd7

6.Sd3 dxc4 7.Sxc4 b5 8.Sd3 Sb7 9.e4 a6 10.e5 Jd5

11.Jxd5 cxd5 12.0–0 Se7 13.Se3 13...Db6 14.De2

Jb8 (Předchůdce: 14...h6 15.Jd2 Jb8 16.Jb3 Jc6 17.Vac1

Jb4 18.Sb1 a5 19.Dg4 g6 20.Jc5 Sxc5 21.Vxc5 Vc8

22.Vfc1 Vxc5 23.Vxc5 Ja6 24.Vc1 Dd8 25.De2 Db6

26.Sd3 b4 27.Dc2 Kd7 28.Da4+ a černý se vzdal 41.

tahu, Neizvestnykh, V (2184) – Lichkun, D (1986),

Khanty-Mansiysk 2009) 15.a4 bxa4 16.Vxa4 Sc6

17.Va2 0–0 (Jistě poněkud riskantní řešení) 18.Sg5!

Sxg5?? (A vzápětí hrubá chyba. Nabízelo se 18...Sb4,

ovšem výhoda bílého trvá) 19.Sxh7+ (Vítězný ma-

névr začíná) 19...Kxh7 (Nebo 19...Kh8 20.Jxg5 Dd8

21.Jxe6 fxe6 22.Dh5 atd.) 20.Jxg5+ Kg6 (Nebo

20...Kh6 21.Dg4 Vh8 22.Va3 g6 23.Vh3+ Kg7 24.Df4

f5 25.exf6+ Kg8 26.f7+ Kf8 27.Df6 Vxh3 28.Jxe6 mat)

21.Dg4 f5 (Po 21...f6 22.exf6 Db4 23.fxg7 Kxg7

24.Jxe6+ Kf7 25.Df5+ a vyhraje) 22.Dh4 f4 (Ani jiné

obrany nestačí, tato vede k matu v 5 tazích)

23.Dh7+ Kxg5 24.h4+ Kg4 25.f3+ Kg3 26.Dg6+

Kxh4 27.Dg4mat. 1–0

Lisik, Miroslav (1758) – Lukáš, František

(1922) [B13]

MP /Loko F-ŠK 64 B/, 2. 3. 2023

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Sd3 Jc6 5.c3 Jf6

6.h3 e5 7.dxe5 Jxe5 8.Jf3 Jxd3+ 9.Dxd3 Sd6

10.0–0 (Vznikl oblíbený Caro-Kann s izolovaným

černým pěšcem na d5) 10...0–0 11.Sg5 Se6 12.Jbd2

h6 13.Se3 Dd7 14.Jd4 (Předchůdce: 14.h4 Sf5 15.De2

Vfe8 16.Vfe1 Jg4 17.Dd1 Jxe3 18.Vxe3 Vxe3 19.fxe3

Ve8 20.De2 Sg4 21.Ve1 Sg3 22.Vf1 Sxh4 7 a bílý se

vzdal ve 40. tahu, Gawron, T (1190) – Trybus, D

(1563), Jastrzebie Zdroj 2021) 14...Sxh3 (Zde ovšem

povede oběť střelce téměř vynuceně k nerozhod-

nému výsledku) 15.gxh3 Dxh3 16.Vfe1 Sh2+

17.Kh1 Sf4+ (Nebo 17...Sg3+ 18.Kg1 Sxf2+ 19.Kxf2

Jg4+ 20.Kg1 Dg3+ 21.Kf1 Vfe8 22.J2f3 Vxe3 23.Dxe3

Jxe3+ 24.Vxe3 h5 s výhodou černého) 18.Kg1 Sh2+

a remíza opakováním tahů. 1/2

Kalendovský, Jan – Petružálek, Jiří [B20]

Olomouc /VIP blitz/, 1996

1.e4 c5 2.b4 e6 3.bxc5 Sxc5 4.d4 Sb4+ 5.c3 Sa5

6.Sd3 d5 7.e5 Je7 8.Jf3 0–0 9.0–0 b6 10.h4 Sa6

11.Sxh7+ (Začíná kolotoč, který se bílému zalíbil)

11...Kxh7 12.Jg5+ Kg8 (Nebo 12...Kh6 13.Dg4 g6

14.Jxf7+ Kg7 15.Jxd8 a vyhraje) 13.Dh5 Ve8?? (Vede

k matu v pěti tazích. V zápalu boje si černý nevšiml,

že po 13...Sd3 pokryje klíčové pole h7 a bílý má

místo útoku figuru méně) 14.Dxf7+ Kh8 15.Dh5+

Kg8 16.Dh7+ Kf8 17.Jxe6+. 1–0

Víte, že: Oběť Sxh7+ s dalším Jg5+ se poprvé

objevila v rukopisu G. Greca z roku 1620?

Řekli o šachu: „Bez chyb nemohou být skvělá

vítězství.“ (Emanuel Lasker)

Bernhard Postma

SASZ 1947

Mat 6. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Vc3 (hrozí 2.Vc5+)

1…dxc3 2.Dg3+ Vf4 3.Dxc3 mat, 1…Jf5 2.Jd3 Kxe4

3.Dg2 mat, 1…d3 2.Vc4 Kf4 3.Jxd3 mat. (Chocholouš)

Plzeň chce prolomit černou sérii.
Slávisté se handrkují mezi sebou
DAVID AKO
PAVELMIKEŠ

J
eden z největších zá-
pasů české fotbalové
ligy je tady. Vedoucí
Slavia vyzve dnes
v Edenu druhou Plzeň,
která ztrácí na vršo-

vický celek pouhý bod. Vše
bude pozorně ze závětří sle-
dovat i třetí Sparta, která
stáhlamanko na vedoucí
pozici na pouhé dva body.
Rušno je hlavně v Edenu.

Fanoušci Slavie celý týden
rýpou do šéfa klubu Jaroslava
Tvrdík, který se pustil do
klubové legendy Vladimíra
Šmicera. Nelíbí se jim ani se-
tkání Tvrdíka s bossem Vik-
torie Adolfem Šádkem
a vstřícné gesto klubu vůči
plzeňským fanouškům.
Necelých deset let. Tak

dlouho trvá jedenáctizápa-
sová série Plzně bez výhry
nad Slavií v Edenu. Červeno-
bílí jsou dlouhodobě v do-
mácím prostředí silnější, na-
povídají tomu i letošní čísla –
zatímco tam vyhráli svěřenci
Jindřicha Trpišovského všech
jedenáct zápasů při skóre
44:5, venkumají na svém
kontě už čtyři prohry.
„Problematiku našich vý-

konů ve venkovních zápa-
sech jsme řešili a řešit bude-
me. Teď se ale chystáme na

Plzeň. Chceme to vzít trochu
jednodušeji, aby z toho ně-
kteří ti novější kluci, kteří
třeba ještě nemají automa-
tismy úplně v sobě, neměli
plnou hlavu,“ velí po ven-
kovních ztrátách v Teplicích
(1:1) a Českých Budějovicích
(0:1) záložník Tomáš Holeš.
Poslední vítězství Plzně

v Edenu 2:0 pochází z dubna
roku 2014 – branku Západo-
čechů tehdy ještě hájil Matúš
Kozáčik, na hrotu stála aktu-
ální ikona Slavie Stanislav
Tecl. „Že bychom to úplně
měli v hlavách a jeli do Ede-
nu s tím, že jsme tam dlouho
nevyhráli a třepali se, to ur-
čitě ne. Každý zápas chceme
vyhrát. Samozřejmě respek-
tujeme sílu Slavie, teď je to
tak, že se nám tam dlouho-

době nedaří. Je už na čase,
abychom tam něco urvali,“
říká bojovně plzeňský kapi-
tán Lukáš Hejda.

HOLEŠ VNÍMÁ
SÍLU FANOUŠKŮ
Slávisty požene do akce vy-
prodaný Eden, který tradičně
vytváří frenetickou atmo-
sféru, ta často soupeřům
svazuje nohy. „Tyhle velké
zápasy jsou hodně o psychi-
ce, o tom, jak se na to hráči
nachystají v hlavě. Domácí
prostředí nám pomáhá být
psychicky v pohodě, a nao-
pak soupeře naši fanoušci
srážejí. Zamě je domácí pro-
středí velká výhoda, zvlášť
v těchto velkých zápasech,“
uvědomuje si Holeš.
Jenže fanoušci nejsou před

šlágrem jara na stejné vlně.
Může za to samotný šéf. Tvr-
dík se totiž pustil do ikony
Slavie Šmicera, který vmé-
diích zpochybnil velké rotace
hráčů v základní sestavě.
Tvrdík to za svůj kritický ko-
mentář na Twitteru schytal.
„Ve Slavii už se kope do le-

gend? Asi je pravda, že nervy
tam tečou, ale vyřešit by si to
měli uvnitř klubu a nekopat
do všech okolo. Od novinářů
až po legendy,“ vyslechl si.
Jiní mu zase vyčítají se-

tkání s Šádkem nebo zútul-
nění sektoru pro hosty, kde
nechal odstranit plot. Seší-
vaní si totiž dobře pamatují,
jak jim Šádek při loňské vzá-
jemné bitvě v Edenu ukazo-
val prostředníček. Nebo jak
si příznivci Slaviemuseli
při bezpečnostní kontrole
v Plzni sundat dokonce boty.
„Nikdo se nesbližuje. Já ja-

ko šéf klubumusím jednat
s majitelem (Šádkem),
abychom tento zápas vme-
zích zákonů a pravidel doká-
zali zorganizovat. Alternativy
k tomu jsou nehrát nebo hrát
bez fans. To asi nikdo ne-
chceme,“ vzkázal Tvrdík.
Dnešní bitva v Edenu star-

tuje v šest hodin večer, smát
se nakonecmůže třetí Sparta
– v případě remízy by se totiž
bodově dotáhla na první
Slavii a přeskočila Plzeň.

BUDEMISTR SLAVIT? Fotbalisté Plzně se v Edenu neradovali
z výhry už devět let. Dneska to chtějí změnit. Foto: FCVP

INZERCE
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 HISTORICKÝ MOTOCYKLKOUPÍM
 Tel: 777 746 668.NEBO MOPED .

Listy života navždy odvál vítr,
ale strom vzpomínek stojí dál

Dne 14. března 2023 by se dožil 
100 let pan

Kdo jste ho znali, prosím, 
vzpomeňte s námi.

Ing. Josef VAVERKA.

Děkuje rodina Nerudova a Vaverkova z Brna,
rodina Slámova z Moravských Budějovic,

rodina Vaverkova z Loudilky 
a rodiny Hrochova a Kaserova z Heráltic.

LIBUŠE, 79, Brno, 906 70 20 70, by ráda 
našla vyučeného nekuřáka a abstinenta 
do 90 let. Měl by být společenský, plno-
štíhlý, nad 180 cm vysoký a klidné povahy.

JITKA, 58, od Znojma, je milá, hodná, 
věrná a přátelská žena a hledá muže 
stejných nebo podobných kvalit, se 
kterým by šla životem. T. 906 70 20 70.

DARINA, 44, Brno, tel. 906 702 070, 
potřebuje k sobě najít hodného, vese-
lého, upřímného, pracovitého a věrné-
ho pána z Jihomoravského kraje.

ZDENA, 58, Brno, by se ráda seznámila 
s mužem ve věku 58-68 let, který bude 
třea i z Prahy. Musí být milý a hodný, ne 
alkoholik. Tel. 906 70 20 70.

PÁN může být odkudkoliv z České re-
publiky. Ráda se s ním sejdu a popoví-
dám. Třeba si padneme do oka. Radka, 
55, Hustopeče, t. 906 70 20 70.

LIBUŠE (59), Mladějov na Moravě, 
tel. 906 702 070, by se ráda scházela 
s pánem mezi 55-63 lety. Byla by ráda, 
kdyby byl z Jihomoravského kraje.

MILUŠKA (45), Moravské Budějovice, 
tel. č. 906 702 070, by ráda našla sym-
patického chlapa ve věku 45-55 let.

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 
1min/70Kč vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut,  

www.ema.bz, www.platmobilem.cz

EXPRES SEZNAMKA!

VÁŽNÉ se známení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
OBJEVTE V NABÍDCE KONTAKTŮ spřízněnou duši! 

Vytočte 906 70 11 60 a sdělte své požadavky.

 VÝKUP VŠECH NEMOVI-OKAMŽITÝ
TOSTÍ VČETNĚ PODÍLŮ!!! Exekuce a dlu-
hy ihned vyplatíme. VOLEJTE
NONSTOP: 608 212 217

 VÝKUP VŠECH NEMOVI-OKAMŽITÝ
TOSTÍ VČETNĚ PODÍLŮ!!! Exekuce a dlu-
hy ihned vyplatíme. VOLEJTE
NONSTOP: 608 212 217

 les a pole. Platba v hotovosti.KOUPÍM
T. 607 594 506.

 violu, violoncello, basuHOUSLE,
i poškozené tel. 728 279 034

 Peugeot 407 SW, tmavěNEPOJÍZDNÝ
zelená, r.v. 2007, STK 4/2024, diesel, au-
tomat, najeto 217tisíc km. Vada -
vzduch, motor. Hovořím anglicky, ne-
bo srbsky. savozavisic@seznam.cz, tele-
fon +420 725 456 953

 Sandero 1.4, 2009, TK 3/2025,DACIA
pěkná. Cena 75 tis. T: 735 136 164

 od r.v. 95-2021 i poškoze-AUTOMOBIL
ný. Nabídněte. 606861822.

 Babetu, Korado. Tel.:KOUPÍM
724 047 000.

 MF-70, TZ4K, MT8, ZetorTERA-VARI,
koupím. Tel: 603 897 100.

TERA-VARI-AGZAT-MOUNTFIELD
i zvlášť doplňky-koupěT-722922660

 červotoč. nábytek: skříně, sto-KOUPÍM
ly, židle, křesla a jiné staré věci. Tel.
607 753 719

 STARÉ PEŘINY, DEKY AKOUPÍM
POLŠTÁŘE. TEL.: 721 469 234

 RIDER HUSQVARNA AWD .KOUPÍM
TEL: 608 218 398.

 VOJENSKÝCH VĚCÍ (HELMY,VÝKUP
BAJONETY, BODÁKY...) A VZDUCHO-
VEK. Dále PAROŽÍ, TROFEJE i celé
sbírky. VÝKUP MINCÍ. 
Tel.: 776 192 242
vykupparoziaeu@gmail.com

 do sbírky staré pivní láhve.KOUPÍM
Tel:732170454

 VARI-TERA.TEL:728826125KOUPIM

 Tel.: 607 753 719.KOUPÍM.

CIRKULU-KOLÉBKOVOU.T-
722922660

 koupí větší sbírku známekSBĚRATEL
do 1 mil. 774913398

 nekuřáka od 64-65 let. HLEDÁM
Tel.: 777 140 816

 Vás SVJ? Napište mi svůj pří-ŠIKANUJE
běh. info@svj.zone, 727866605, www.
svj.zone

Rozšířená nabídka fi lmů 
a seriálů na celý týden, 

více luštění o hodnotné ceny.

TV magazín

každý pátek

v Deníku 

lý týden,


