Polofinále mistrovství Evropy družstev ve Veselí nad Moravou 1967
(Úryvek z „Deníku šachového břídila“ Jana Kalendovského)
V listopadu 1967 (středa 29.11.) jsme si s kamarády zajeli do Veselí n. Moravou, kde se
hrálo polofinále mistrovství Evropy družstev. Vezli jsme ssebou naše „Kolty“*) a chtěli jsme
se tím pochlubit. Však také v místním tisku vyšla v šachové rubrice (kterou vedl ing. Ivan
Šindler) pochvalná zmínka o našem podniku a ukázková partie. Toto byl první mezinárodní
šachový podnik, který jsem jako divák navštívil. Bylo to 4. kolo turnaje, kdy jsme hráli opět
proti Rakousku jako v kole prvním, z něhož pocházejí všechny fotky, které jsem si tehdy od
pořadatelů koupil. Stal jsem se zde lovcem autogramů (ještě je mám někde schované) a
nejtěžší bylo získat podpis Luďka Pachmana. Toho jsem totiž oslovil se svým zápisníčkem ve
chvíli, kdy spěchal na záchod…

(Luděk Pachman přemýšlí... za ním je vidět Miroslava Filipa)
Turnaj ve Veselí měl tehdy pěkný ohlas v tisku. Denně o něm referovalo Rudé právo,
brněnský deník Rovnost měl ve Veselí svého zvláštního zpravodaje mistra sportu Františka
Blatného, pořadatelé vydali leták se snímkem Kulturního domu, v němž se hrálo a s přesným
rozpisem jednotlivých kol. V novinách se objevila řada fotografií, kromě kvalifikace s řadou
známých velmistrů se ve Veselí n. Mor. konal zápas o titul krajského přeborníka mezi
Břetislavem Švancerem z Hodonína a Aloisem Lančem z Kroměříže (vyhrál Lanč 3,5:0,5).
Veselané si pozvali k přátelskému utkání francouzské odborářské šachisty FSGT. Po skončení
turnaje byli účastníci pozváni na prohlídku Vinařských závodů v Bzenci. Slavnostního závěru
se zúčastnili čestní hosté, mezi nimi předseda II. evropské zóny FIDE dr. Dorazil z Vídně a
samozřejmě místní a okresní straničtí a hospodářští funkcionáři... Byla to doba zajímavá,
velmistr Hort se chystal do USA na trojzápas s Reshewským a Štejnem o postup do zápasů
kandidátů, Luboš Kaválek psal otevřený dopis (Práce 3.12.1967) Robertu Fischerovi, který
předčasně odjel z mezipásmového turnaje v tuniské Sousse...
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Pamatuji se, že Hort a Kaválek si tehdy nechali narůst obrovské bíbry, snad důsledek jakési
sázky. Pepkovi Augustinovi jako Brňákovi jsme fandili, více nás však zajímaly první desky.
Ten den hrál Hort s Rakušanem Dücksteinem, který na jeho úvodní tah 1.Jf3 odpověděl pro
nás přímo futuristicky: 1...Jc6!

(Toto je ovšem snímek z prvního kola, kdy hrál Dückstein s Hortem bílými – Caro-Kann - a
partie skončila remízou)

Hort,V - Dückstein,A [D02]
EU-chT preliminary Veselí nad Moravou (4), 1967
Českoslovenští šachisté si bezpečně vybojovali postup do finále mistrovství Evropy, které se
bude konat v roce 1969. Z Veselí n. Moravou postoupilo ještě Maďarsko. Družstva Švédska a
Rakouska byla odsouzena k roli "outsiderů". Přinášíme partii ze zápasu ČSSR-Rakousko,
který jsme vyhráli 7:3. 1.Jf3 Jc6 (Tímto bizarním tahem navrhuje černý přechod do španělské
hry nebo do Čigorinova systému dámského gambitu, jež jsou jeho oblíbená zahájení) 2.d4 d5
3.Sf4 (Klidné pokračování, které dží pozici zavřenou. Při správné hře černého by jím bílý
mnoho nedosáhl, ale zavřené pozice právě Dücksteinovi mnoho nesvědčí) 3...Sg4 4.Jbd2 e6
5.e3 Sd6 6.Se2 (Láká soupeře k braní 6...Sxf4 7.exf4 Df6. Žádného pěšce však černý po 8.g3
nedostane) 6...Jf6 7.Sg3 0–0 8.0–0 Sxg3 9.hxg3 Je7 (Černý se připravuje na nástup bílého na
dámském křídle. Lepší však bylo 9...Je4) 10.c4 c6 11.Vc1 Jf5 12.Sd3 Jd6 13.Db3
(Posledními tahy se bílý dostal z vazby na diagonále h5-d1. Hrozí 14.c5 a též 14.Je5 s lepší
hrou) 13...Db6 (Tento šablonovitý tah je už chybou. V úvahu přicházelo vše vyměnit
13...dxc4 14.Jxc4 Jxc4 15.Sxc4 Sxf3 16.gxf3 Db6 a převaha bílého je minimální. Černý se
však při svém tahu spoléhal na svůj 15. tah, který ironií osudu už partii prohrává) 14.c5 Dxb3
15.Jxb3 Sf5
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16.Sa6! (Nečekaný úder. K ničemu samozřejmě nevedlo 16.cxd6 Sxd3 a pěšec d6 by byl
odsouzen k záhubě. Nyní je situace ovšem jiná, protože po tahu 16...bxa6 17.cxd6 visí černý
na c6 a vzhledem k slabým černým polím je jeho situace beznadějná. Rozumné východisko už
najít nelze. Po ústupu jezdce na osmou řadu nebo na e4 by ovšem padlo dámské křídlo
černého) 16...Jc4 17.Sxc4 dxc4 18.Ja5 b6 19.Jxc4 Sd3 20.Vfd1 Se2 21.Ve1 Sxc4 22.Vxc4
b5 23.Vc2 (Pozice se vyjasnila, bílý má o pěšce více a nezbývá mu nic jiného, než ho pracně
uplatňovat) 23...Vfd8 24.Je5 Vac8 25.a4 (Hrozí otevření a linie, jejímž pánem by se stal bílý)
25...b4 26.a5 Vc7 27.Va1 Jd5 28.Vc4 Vb8 29.e4 Jf6 30.f3 Jd7 31.Jd3 (O výměně jezdců
nemůže být pochopitelně ani řeči) 31...b3 32.Vaa4 Vb5 33.Kf2 f6 34.Ke3 e5 (Černý se ještě
snaží zkomplikovat hru. Proti výměnám na b-sloupci, které bílý důsledně připravuje, je však
bezmocný) 35.a6 Kf7 36.Vcb4 exd4+ 37.Kxd4 Jb8 38.Kc3 (Tím je partie definitivně
vyřízena. Černý pěšec na b3 padá bez jakékoliv kompenzace) 38...Jd7 39.Kxb3 Vc8
(Beznadějný byl též přechod do věžové končící hry po 39...Jxc5+ 40.Jxc5 Vxc5 41.Vb7 Ve7
42.Vab4 a bílý vyhraje, nebo 39...Vxc5 40.Jxc5 Jxc5+ 41.Ka3 Jxa4 42.Vb7 Ve7 43.Kxa4 a
bílý vyhraje) 40.Vxb5 cxb5 41.Vd4 (a černý se konečně vzdal. V. Hort - Rudé právo
13.1.1968) 1–0
*) Dalík (SVVŠ Elgartova) - Krejčíř,S (SPŠE) [B17]
Hráno ve finále přeboru čtyřčlenných družstev brněnských škol II. cyklu v roce 1967. 1.e4 c6 2.d4 d5
3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Jf6 5.Jg3 Jbd7 6.Jf3 e6 7.Sc4 (S neškodným přehozením tahů hrají soupeři známý
systém po 4...Jd7. Místo tahu v partii se hrává častěji 7.Sd3) 7...c5 (V partii Smyslov-Kotov,
Groningen 1946, hrál černý 7...Jb6! s jasným vyrovnáním her) 8.0–0 cxd4 9.Jxd4 Jb6 10.Sb3 Se7
11.Ve1 0–0 12.Sf4 a6 13.Se3 Sd7 14.De2 Dc7 15.Vad1 Vfe8 16.Df3 e5 17.Jdf5 Sc6 18.Jxe7+ Vxe7
19.Df5 Sd7 20.Dg5 Jc4? (Nepozornost, ale i tak byla jiz pozice černého horší) 21.Jh5 Jxh5 22.Dxe7
Jf6 23.Sg5 Ve8 24.Db4 Jb6 25.Ve3 Sc6 26.Sxf6 gxf6 27.Vg3+ Kh8 28.Dg4 a černý se vzdal. - Tuto
ukázku hry brněnské středoškolské mládeže (doplněnou našimi poznámkami) jsme převzali z 1. čísla
nového šachového časopisu KOLT (název časopisu tvoří iniciály jmen známých velmistrů Kerese,
Olafssona, Larsena a Tala), vydávaného péčí mladých brněnských šachistů Kalendovského, Kopečka a
Závodného a pod patronací Domu pionýrů a mládeže v Brně. - Z obsahu 1. čísla uvádíme: Šachy a
samočinné počítače - Šachová olympiáda 1967 - Šachové zpravodajství - Rubrika "Hrají pionýři" Šachy a literatura - Miniaturní partie - Koupě, prodej, výměna - Úlohy a studie. - Časopis bude
vycházet jednou za dva měsíce nákladem 200 kusů. Zájemce o časopis a spolupráci s ním
upozorňujeme na adresu jednoho z redaktorů: Zdeněk Závodný, Brno, Hoblíkova 8 (vede
problémovou část a aktivně spolupracuje i s naší hlídkou ve Slovácku, o čemž svědčí i jeho dnešní
úloha). Sympatickému časopisu přejeme hodně úspěchů! - Inž. Ivan Šindler - Slovácko 8.11.1967) 1–0
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(Ředitel turnaje František Křížek a hlavní rozhodčí Wiktor Witkowski z Polska)
Holaszek,H - Pachman,L [B49]
EU-chT preliminary Veselí nad Moravou (4), 29.11.1967
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Dc7 5.Jc3 e6 6.Se2 a6 7.0–0 Jf6 8.Se3 Sb4 9.Ja4!? Se7
(Na předchozí postup bílého se neosvědčilo ani Jxe4 10.Jxc6 s dalším 11.Jb6, ani 9...Sd6
10.g3! Dobré je však 9...Je7. Tahu v textu užil v Suse dvakrát Portisch. Proti Matulovičovi
utrpěl po 10.Jxc6 bxc6 11.Jb6 Vb8 12.Jxc8 Vxc8 13.e5 Jd5 14.Sc1! sice rychlý debakl, ale asi
jen proto, že předčasně otevřel tahem d6 hru) 10.Jxc6 bxc6 11.Dd4? Vb8 12.c4 (Hrozilo
Vb4 a nešlo 11.Jb6 pro c5) 12...c5! 13.Dd3 (13.Jxc5? e5!) 13...d6 (Ne však 13...Dc6 14.Jc3
Vxb2 15.e5 atd.) 14.b3 Sb7 15.Jc3 Vd8! (Připravuje manévr, směřující k ovládnutí bodu d4Jd7-b8-c6-Sf6) 16.f4 0–0 17.Sf3 Jd7 18.Vad1 Jb8 19.f5? (Antipoziční tah. Mělo se stát
19.g4! Jc6 /hrozí Jd4! 21.Sxd4 cxd4 22.Dxd4? d5!/, např. 20.Kh1! Sf6 21.Je2 g6 a černý stojí
sice dobře, ale bílý má rozhodně víc protihry než v partii) 19...Sf6 20.fxe6 fxe6 21.Sg4 De7
22.Je2 Jc6 23.Jf4 Sc8 24.Sh3 Se5 25.Jd5? (Bílý stál vzhledem ke slabosti bodů e5 a d4
nepohodlně, ale jeho kombinace jen urychlí prohru) 25...exd5! 26.Dxd5+ Kh8 27.Dxc6 Sxh3
28.gxh3 Dh4 (Nyní by po 29.Kg2 rozhodlo Vf6! 30.Vxf6 gxf6 s dalším Vg8+. Ani přechod
do koncovky už hru nezachrání) 29.Vxf8+ Vxf8 30.Vf1 Vxf1+ 31.Kxf1 Dxh3+ 32.Ke2
Dxh2+ 33.Kd3 h5 34.Dxa6 (Nebo [34.Dc8+ Kh7 35.Df5+ g6 36.Df7+ Sg7 atd.)] 34...Kh7
35.a4 (Nebo [35.Dc8 Dxa2 36.Df5+ g6 37.Dd7+ Sg7 38.Dxd6 Dxb3+ a vyhr.)] 35...Dh3!
36.Da5 Df1+ 37.Kc2 h4 38.Dd8 De2+ 39.Sd2 Dxe4+ 40.Kd1 h3 (a bílý se vzdal. Po 41.Dg5
Df3+ 42.Kc2 h2 už nemá víc než dva neškodné šachy. L. Pachman - Československý sport,
prosinec 1967) 0–1
Také této partie jsem byl 29. listopadu svědkem...
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Evropské tahy ve Veselí nad Mor.
Několik polských slov hlavního rozhodčího a tlumený úder gongu zahajují první den bojů ve
III. kvalifikační skupině mistrovství Evropy šachových družstev. Uprostřed slavnostně
připraveného sálu Městského klubu pracujících ve Veselí nad Moravou se nad šachovnicemi
sklánějí čtyři desítky reprezentantů Maďarska, Švédska, Rakouska a Československa a divák
či reportér má možnost zaznamenat první tahy. – Jaké vyhlídky má v tomto turnaji každé ze
čtyř zúčastněných družstev? Zasvěcenému leccos napoví pohled na dvě přehledné tabule, kde
se objevily sestavy pro zahajovací utkání. V maďarském družstvu to pronikavě zvučí několika
velkými jmény šachového světa a divák zamíří pohledem především k dvěma prvním
šachovnicím na střetnutí maďarských a švédských šachistů, kde v maďarské reprezentaci hraji
zkušení velmistři István Bilek a Gedeon Barcza.
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(Maďarský velmistr Bilek hraje v prvním kole černými se Švédem Johanssonem, v pozadí
s brýlemi Barcza)
V družstvu jejich soupeřů je o velká jména nouze, a tak se musíš spokojit s nefalšovaným
severským klidem, patrným z každého pohybu. – Na druhé straně sálu bojují Rakušané a naši.
Nastoupili jsme s velmistrovskou čtveřicí: na čelných šachovnicích v pořadí Vlastimil Hort,
Luděk Pachman, dr. Miroslav Filip a Lubomír Kaválek a další mezinárodní tituly se objevují i
v sestavě zbývajících šachovnic, kde hrají dr. Július Kozma, Vlastimil Jansa, Jan Smejkal, dr.
Maxmilián Ujtelky, Jindřich Trapl a inž. Josef Augustin, odchovanec kyjovského šachového
oddílu. Na rakouské straně jistě příznivec královské hry poznává mezinárodního mistra dr.
Andrease Dücksteina, co zrovna sedí naproti Vlastimila Horta, ale jinak usoudí, že podle
lesku šachových jmen jsou naše vyhlídky v tomto střetnutí značné. – Čas, který tady ubíhá ve
vší tichosti, však naznačuje, že Rakušané jsou houževnatí soupeři. Potvrzuje to i starostlivá
tvář ředitele turnaje Františka Křížka, který je organizátorskou duší celého významného
podniku a vytrvale přebíhá z jednoho konce sálu na druhý, zařizuje s velkou pečlivostí i
zdánlivé maličkosti a při setkání se známým se po několika milých slovech omlouvá, že se
mu nemůže právě teď příliš věnovat. Veselané vůbec udělali všechno, co bylo v jejich silách,
aby pro významnou a náročnou soutěž vytvořili příjemné prostředí. A již v takové shodě přání
a skutečnosti probíhají první turnajové partie. Dlouho nemají mezinárodní rozhodčí dr.
Vladimír Mahel a Jan Šrom příležitost zaznamenat nějaký výsledek. Je však již zřejmé, že
snazší úkol budou mít Maďaři, kteří v několika partiích přesvědčivě přehráli své švédské
soupeře. První si v tomto utkání podali ruce Sköld a Lengyel na 3. šachovnici a docela
přátelsky podepsali remízu. – Po čtyřech hodinách hry končí také první partie v utkání
Rakousko-ČSSR: čs. reprezentant Jansa vítězí nad Lambertem.
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(Nad svým tahem přemýšlejí Miroslav Filip a Lubomír Kaválek, za nimi Július Kozma a
v brýlích Jan Smejkal – mimochodem nejúspěšnější z našich v tomto turnaji)
Dr. Filip na 3. šachovnici brzy nato souhlasí s nerozhodným výsledkem v partii s Janetschkem
a stejným výsledkem končí i hra na čelné šachovnici mezi dr. Dücksteinem a Vlastimilem
Hortem, když náš velmistr těsně předtím ztratil poslední výhodu. I Luděk Pachman se dělí o
bod se svým soupeřem Holaszkem. Těsně před časovou kontrolou překročil Augustin čas
s Niedermayerem a Ujtelky porazil Auera. – Utkání se přerušuje do následujícího dne za stavu
3,5 ku 2,5 pro čs. reprezentanty. Maďaři v té době vedou přesvěčivěji 5:2 se Švédy. – Je
v takových případech nepříjemným údělem týdeníku, že nemůže zaznamenat všechny
aktuálnosti. V tuto chvíli, kdy se ke čtenáři dostávají naše řádky, jsou partie prvních utkání
dohrány a známe již též další výsledky. K celkovému zhodnocení evropské soutěže, která až
do soboty ve Veselí nad Moravou probíhá, se budeme moci vyjádřit až v příštím čísle. Již
nyní však můžeme bez obav vyslovit přesvědčení, že Veselí bylo svědkem zdařilého
sportovního a společenského podniku, jehož přípravě i průběhu věnovali pořadatelé a
veřejnost mimořádnou pozornost. – Jistě to potvrdí i ten, kdo se zúčastnil pouze zahajovacího
večera v sobotu, jehož součástí byl pestrý kulturní pořad. Při té příležitosti byli zasloužilí
pracovníci šachového oddílu TJ JTT Veselí odměněni čestným odznakem ČSTV. Z rukou
zástupce OV ČSTV převzali vyznamenání J. Chrástek, Eduard Černý, Josef Hložek, Josef
Večeřa, Martin Karásek a Vladimír Zenker. – Boje v kvalifikační skupině pokračují až do
konce týdne, vždy od 15 hodin, přerušené partie se dohrávají dopoledne.
(František Obropta – Slovácko 29.11.1967)
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(Luboš Kaválek tuto partii s Kinzlem vyhrál, nad ním Bilek, vedle se usmívá dr. Filip)

1
1 Maďarsko 2 ČSSR
5
3 Rakousko 5
4 Švédsko
3

2
5
4
3

3
5
6
4x

4
7
7
5x
-

1.kolo
17
18
14x
10x

1
4
3x
2x

2
6
2x
3

3
6x
7x
5x

4
7x
7
4x
-

2.kolo
20
18x
10x
11

Celkem
37
36,5
25
21,5

Smejkal,J - Honfi,K [A39]
EU-chT preliminary Veselí nad Moravou (5), 30.11.1967
Z našich reprezentantů podal nejlepší výkon Jan Smejkal, hrající na 7. šachovnici - ze šesti
partií povolil svým soupeřům jen půl bodu. Uvádíme jeho cennou výhru z odvetného zápasu s
Maďarskem. 1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jf3 Sg7 4.g3 0–0 5.Sg2 c5 6.0–0 cxd4 7.Jxd4 Jc6 8.Jc3 Jg4
(Černý začíná mít problémy - vázlo 8...Je8 pro ztrátu pěšce 9.Jxc6 bxc6 10.Sxc6!) 9.e3 Jge5
10.b3 d6 11.Sb2 Sg4 12.f3 Sd7 13.Dd2 a6 14.Jde2 Vb8 15.Vad1 Da5 16.h3 f5 17.f4 Jf7
18.a3 b5 19.b4 Dc7 20.c5! (Smejkal má zjevnou výhodu, mezinárodní mistr Honfi nezabrání
ztrátě důležitého pěšce) 20...Vbd8 21.Jd5 Da7 22.Sxg7 Kxg7 23.Dc3+ Kg8 24.cxd6 Jxd6
(24...exd6? 25.Jf6+ a vyhraje) 25.Jxe7+ Jxe7 26.Vxd6 Vc8 27.De5 Se8 28.Vfd1 Dc7 29.Jd4
Sf7 30.Je6 Sxe6 31.Dxe6+ Vf7 32.Vd7 Dc2 33.Vf1 Vc7 34.Sd5! (a černý se vzdal. Po tomto
efektním závěrečném tahu nemá obranu proti matu - nejpozději ve 3 tazích. Fr. Blatný Rovnost 10.12.1967) 1–0
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(Maďarský velmistr Barcza hraje se Švédem Jonssonem)

(Program turnaje – na rubu rozpis jednotlivých kol soutěže)
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Fridh,A - Steiner,U [B97]
EU-chT preliminary Veseli nad Moravou (5), 30.11.1967
Maďarsko a ČSSR postupují. - Kvalifikace pro mistrovství Evropy desetičlenných družstev
se hrála za účasti Maďarska, Švédska, Rakouska a ČSSR ve Veselí na Moravě. I když od
začátku bylo jasné, že postup si vybojují maďarští a naši reprezentanti, nebylo možné
podceňovat ostatní dvě družstva. Rakousko dokonce dokázalo remizovat s Maďarskem 5:5.
Podívejme se dnes na zajímavý souboj ze zápasu Švédsko-Rakousko. 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4
cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 Db6 (Nad tímto tahem visí velký otazník. Někteří
říkají, že to už nejsou šachy. Jen velká dřina doma nad šachovnicí. Jiní, že může hrát každý,
kdo se na to podívá. Jenže já si myslím, že je k provedení tohoto tahu zapotřebí mít i odvážné
srdce) 8.Dd2 Dxb2 9.Vb1 (Matulovič hrál proti mně na mezipásmovém turnaji v Sousse
napřed 9.Jb3, a teprve po 9...Jc6 10.Vb1 a získal lepší hru) 9...Da3 10.f5 (Tento tah prý
zaručuje bílému remízu při nejlepších odpovědích černého. Jenže například Bobby Fischer si
není tím tak jist a věří černé pozici) 10...Se7?? (Tento tah už prohrává. Zdá se, že černý nebyl
tak dobře připraven. Měl jen to odvážné srdce. Lepší je 10...Jc6) 11.fxe6 fxe6 12.Sc4 d5
(Zoufalý pokus o komplikace) 13.exd5 Dc5 (To měla být pointa černého. Bílý však rozhodne
partii efektním úderem) 14.Sb3 Jxd5 15.Jxd5 exd5 16.0–0!! (Nyní se už černý král nedostane
z matové sítě) 16...Sxg5 17.Dxg5 Dxd4+ 18.Kh1 Jc6 19.Vbd1 Dxd1 20.De3+ (a černý se
vzdal. Pěkné využití nepřesnosti černého v zahájení. L. Kaválek - Práce, prosinec 1967) 1–0

(Dva zástupci šachového Rakouska: Hans Lambert a Franz Stoppel – 2. kolo)

11

ČSSR
1 Hort Vlastimil.
2 Pachman Luděk
3 Filip Miroslav
4 Kaválek Lubomír
5 Kozma Július
6 Jansa Vlastimil
7 Smejkal Jan
8 Ujtelky Maximilián
9 Trapl Jindřich
10 Augustin Josef
11 Kupka Slavoj
12 Janata Michael

Ra
x
x
x
1
x
1
1
1
0
0
6

Ma
x
x
x
x
0
x
x
x
1
x
5

Šv
1
x
1
1
1
x
1
x
0
x
7

Ra
1
1
1
0
x
1
1
x
x
1
7x

Ma
x
x
x
x
x
x
1
0
0
0
4

Šv
x
x
x
1
x
1
1
1
x
x
7

Body
3x-5
3x-6
4-6
3x-6
3x-6
4-6
5x-6
3-5
1-3
1x-4
1x-3
2-4

Velmistr Vl. Hort píše z Tunisu:
Fischer kontra 17. paragraf FIDE
Hru mladého Američana na mezipásmovém turnaji v Tunisu sledovala se zájmem celá
šachová veřejnost. Bobby je při hře hodně nervózní, nestrpí sebemenší hluk v sále, nesnáší
fotografy a rád hraje u stolu, který si vybere on sám a ne pořadatelé. Všechny malé výstřelky
jsou mu benevolentně přehlíženy jak pořadateli tak samotnými hráči. Většina z nich si totiž
pokládá za čest již to, že si s ním mohou zahrát a ve většině případů též prohrát. Fischer
vyznává židovskou víru, a proto se mu uznává i to, že v pátek musí dodržovat šábes,
následkem čehož jsou všechny pátky na turnajích, kde Fischer hraje, tabu. Volný den mají
všichni účastníci a další den v týdnu, v sobotu, s ním dokonce začínají hrát ochotní soupeři až
po západu slunce, tj. v 19 hodin, zatímco ostatní partie se hrají již od čtyř. To však není ještě
všechno. Pořadatelé měli smůlu, protože židovský kalendář je v říjnu na svátky neobyčejně
bohatý a k pátku přistupují ještě středy. Proto hrají Reshevsky s Fischerem svoje partie místo
středy v pondělí a ke všemu ochotní účastníci si místo pondělních výletů sedají za šachové
stolky. –
Jak tedy čtenář z uvedených faktů vidí, šel celý program, i samotní účastníci Fischerovi hodně
na ruku. Tabulka byla sice nepřehledná, protože vždy nějaké partie chyběly a z turnaje byl
mírně řečeno galymatyáš, ale přesto si pořadatelé mnuli ruce. Turnaj sice šel pomalu, ale zato
jistě kupředu. Bohužel ne dlouho. Vzhledem k neustálému přehazování partií se totiž stalo, že
Fischer měl hrát čtyři partie ve čtyřech dnech. To se mu nelíbilo a požadoval další změnu
termínu partie s Gipslisem. – V dopise, který napsal, pořadatele dokonce mírným způsobem
pokáral za to, že v turnaji je nepořádek a že vůbec neví, kdy s kým hraje. Věci se dále
vyvíjely rychlým tempem. Pořadatelé jeho žádosti o změnu termínu nevyhověli. Fischer
k partii nepřišel a v souladu s řády byl po uplynutí čekací doby, která je 60 minut,
zkontumován. – Je zajímavé, že Fischera neobměkčily ani prosby vyslance USA v Tunisu. Na
jeho argument, že reprezentuje USA, odpověděl Fischer, že reprezentuje pouze sebe. Ve
večerních hodinách pak Fischer odcestoval poprvé ze Sousse. Jeho spoluhráči měli o čem
diskutovat a ti, co s ním prohráli v hloubi duše doufali, že Fischer bude z turnaje vyškrtnut a
jim bude vymazána nula. Pořadatelé měli zamotanou hlavu a z nástěnné tabule zmizela
Fischerova fotografie. – Příští den měl hrát Fischer s Reshevským. Ironií osudu právě s tím
Reshevským, se kterým prodělal už pěknou řádku sporů. Fischerovi pustili pořadatelé hodiny
a Reshevský, který byl velmi nervózní, čekal na svého rivala. Co přimělo Fischera k návratu
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z Tunisu do Sousse je záhada a pravděpodobně se to nikdy nevysvětlí. Vyslanec, jeho
sekretářka, rozhovor s presidentem tuniské šachové federace panem Belkadim anebo zdravý
rozum? Faktem je, že se Fischer po uplynutí 55 minut čekací doby, kdy už jen malá chvíle
zbývala do další kontumace, v sále objevil. Rozehrál španělskou hru a svého protivníka, který
při partii vykouřil daleko více cigaret než obvykle, úplně deklasoval. Reshevský sice partii
spíše ze zarputilosti přerušil, ale bylo jasné, že bez kvality a pěšce je ztracen. Návrat Fischera
byl přijat ze strany všech účastníků jako sportovní gesto. Naříkajícího Reshevského, který
podal proti výsledku partie protest (prý se nemohl soustředit), pořadatelé jakž takž
uchlácholili. Koneckonců, za prohru může sám a soupeř mu dal k dobru dokonce 55 minut. –
Na nástěnné šachovnici se opět objevila Fischerova fotografie, a zdálo se, že Fischer není
ochoten oželet zkontumovaný bod s Gipslisem. Na jeho dotaz, kdy bude partii hrát, mu
pořadatelé byli nuceni odpovědět, že partii už dávno prohrál a poukázali přitom na paragraf
pravidel FIDE. Fischer se rozčílil a (podle výpovědi svědků) odpověděl na toaletním papíře,
že s rozhodnutím nesouhlasí a že nebude v turnaji pokračovat. Jeho hrozbu samotní účastníci
turnaje nebrali vážně. Když už se vrátil jednou, tak turnaj dohraje. Mezipásmový turnaj je
přece jen příčka k mistrovství světa a hraje se jen jednou za tři roky! – Čtyři hodiny. Fischer
nikde. Shodou okolností měl hrát Fischer právě se mnou. Čekat na takového soupeře není
zrovna příjemný pocit, že by mi dal také 55 minut napřed? Ne, už ne. Je pět hodin a Fischer je
podruhé kontumován. Večer Fischer opět odcestoval. – Ponechme stranou otázku, zda je
Fischer schopen dávat soupeřům v turnajové tabulce dva body napřed. Možná, že je. Ale jeho
soupeři, kteří jsou o ty dva body pozadu, mu mohou dávat lekci v slušném chování. Je rovněž
sporné, jak bude Fischer řešit v příštích letech svou účast na evropských turnajích. Tím, že
nehrál, se mistrem světa totiž ještě nikdo nestal. Nejlepší by bylo před každým turnajem
sepsat řádnou smlouvu a buď od něho požadovat kauci, řekněme 2000 dolarů a vrátit ji až po
absolvování všech partií anebo ho při každém porušení norem, které jsou platné pro všechny
ostatní účastníky, poslat nejbližším dopravním prostředkem domů. To jsou názory účastníků
turnaje. – Druhým Fischerem je v turnaji Juguslávec Matulovič. Pořadatelé s ním mají též
plné ruce práce. V partii s Bilekem (Maďarsko) provedl na šachovnici tah Se2-f3. Po jeho
provedení zjistil, že by ztratil figuru a tah rychle vrátil. Bilek se bohužel procházel a
pořadatelé nedovedli zakročit. Matuloviče viděli čtyři lidé v čele s rozhodčím Diakoneskem
(Rumunsko) a nikdo ho nedovedl přinutit, aby tah udělal. Ve 14. kole se mimo partie FischerHort nehrála ještě partie Sarapu-Matulovič. Důvod? Matulovičovi uvízla těsně před partií rybí
kost v hrdle a dlouhou dobu se dávil. Teprve v nemocnici učinili jeho mukám konec. Že by ho
němá ryba potrestala za to, že porušil pravidlo, které je každému šachistovi svaté a totiž
„dotknuto táhnuto?“. – Zachovat si zde chladnou hlavu je velice obtížné, protože 64
šachových polí jsou zde velice horkou půdou. Někdo tvrdí, že se Bobby opět vrátí. Co bude
dál? A co tomu všemu říká FIDE?
SOUSSE
VLASTIMIL HORT
(Rudé právo 15.11.1967)

Velmistře Roberte Fischere!
nevím, bohužel, budete-li můj dopis číst, a taktéž nevím, zda by se Vám líbilo toto oslovení.
Patrně bych více zalichotil Vašemu názoru na rozdělení hodnot, kdybych Vám přisvojil titul
mistra světa. Vím, že se za něj pokládáte a že se s tímto míněním netajíte. Řekl jste přece
docela nahlas: „Petrosjan je šachista, který umí na turnajích jenom remízovat. Celý svět ví,
že já jsem nejlepší.“ – Děkuji Vám za upřímnost. Líbí se mi Vaše odvaha a rozhodně si Vás
nedovolím obvinit z nedostatku skromnosti. Ale nezazlívejte mi mou naivní poznámku: tvrzení
je jedna věc a důkaz věc druhá a hlavní. Zmínil se přede mnou i dánský velmistr Larsen, že by
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– kdyby k tomu došlo – hladce vyřídil Petrosjana i Korčného. – Já jsem, s odpuštěním, taky
jeden z těch, kdož hrají soutěže o mistrovství světa v šachu, ale pokud znám řády a propozice
těchto turnajů, neměl jsem dosud příležitost si povšimnout nějakého ustanovení, že by o titulu
rozhodovaly slovní proklamace účastníků. Dejme tomu, že současný mistr světa Petrosjan umí
jenom remízovat; ale promiňte, jestliže se jednou propracujete k zápasu o titul, a on bude
chtít jenom remízovat, jak se, prosím, stanete mistrem světa? – Čteme a slyšíme napořád, že
Amerika povýšila reklamu na jednu z disciplín vědy. Slyšeli jsme, že umíte vytáhnout
s jazzovou kapelou do ulic a propagovat například kandidaturu Shirley Templové do Senátu.
Slovutná Brigitte Bardotová, jakož i paní Lorenová nastrkují do ohniska fotoaparátů své
přednosti, ale jen proto, že nevědí, co věděla Greta Garbo a co víte vy: že nejúčinnější
reklamou je zakázat fotografovi stisknout spoušť. – Poslyšte, mistře, jak to bylo na letišti
v Tunisu, kde jste vystoupil spolu s nejmladším hráčem mezipásmového turnaje Brazilcem
Meckingem? Snad si vzpomenete: novináře, kteří žadonili o rozhovor, jste odmrštil a
fotoreportérovi, jenž se vás osmělil vyblejsknout, jste pro všechny případy rozšlapal kameru.
Ale asi nevíte, co řekl patnáctiletý Mecking, když se ho ptali, co o tom soudí. Řekl toto:
„Nechte ho být, je to ještě dítě!“. – Pak jste zasedl k šachovému stolku a zahryzl se do svých
soupeřů. Ale i do diváků, kteří si dovolili něco přišeptnout, do pořadatelů, kteří vám nezajistili
dostatečný počet luxů k osvětlování Vašich figurek, do sovětského turisty, který se osmělil
položit na lavici fotoaparát. Rozčilovalo Vás každé vrznutí parket, každé cinknutí lžičky o
šálek. Zdálo se mi, že jste nervózní jako student při maturitní písemce. Nechápal jsem to, a tak
trochu mě to i mrzelo. Protože zrovna tu chvíli, kdy jsme spolu hráli a kdy jsem promýšlel
složitou oběť jezdce, pocítil jste nutnost kárat a peskovat všechny, kdož stáli v okruhu Vašeho
zorného pole. Já vím, že jste bažil po klidu, ale patrně Vás nenapadlo, že mě olupujete o totéž,
co sám ke hře a k soustředění potřebujete. Nicméně jsme partii dovedli k remízovému cíli. Byl
jsem ovšem spokojen, kdežto vy asi nikoli, neboť remízy nelahodí Vašemu vkusu. Což Vám
nezazlívám, za což Vás chválím. – Pak jste odjel z turnaje, pak jste se vrátil, pak jste zase
odjel a už jste se nevrátil. Podařilo se Vám co ještě nikdy nikomu: vnést do kvalifikační
šachové soutěže o mistrovství světa nejmalebnější zmatek. Organizátoři i účastníci turnaje
viděli Vaše gesta a slyšeli Vaše rázovité výroky a činili si o Vás neméně rázovitý úsudek.
Mluvme otevřeně: úsudek jednoznačně záporný. – Dovolte i mě, abych řekl, co si o Vás
myslím. Tedy především, obdivuji Vás. Neboť víte o šachu tolik, co málokdo kdy zvěděl a
vytušil; neznáte strach, bojujete do posledního dechu, do posledního pěšce; umíte počítat
varianty jako kybernetický stroj, znáte teorii všech částí šachové partie jako když bičem
mrská; máte představivost, paměť a postřeh nejdokonalejšího kumštýře; jste mistrem mezi
velmistry. Jenže... – Jenže nejste a asi ani nikdy nebudete králem šachu. Protože – říkejte si,
co chcete – šach je nejen čtverec šachového bojiště a svět dřevěných figurek, nýbrž obraz a
odraz života. A v něm bude a musí vítězit to, čemu vy říkáte fair play. – Fandíval jsem Vám,
měl jsem Vás rád – už proto, že jsem se narodil ve stejném roce jako vy a že jsem ve Vašem
stylu a Vašich myšlenkách vyciťoval renesanci šachové hry, které už tolik mudrců
předpovídalo remízovou smrt. Avšak jeden z našich literátů jménem F. X. Šalda říkával, že
právo na kritiku má ten, kdo někoho oddaně miloval a kdo byl ve své lásce zrazen. –
Váš LUBOŠ KAVÁLEK
P.S.: Ale stejně mě mrzí, že jste ujel. Určitě byste turnaj vyhrál. A já bych si aspoň mohl
přehrávat Vaše partie s Petrosjanem.
(Luboš Kaválek – Práce 3.12.1967)
Kaválek,L - Fischer,R [B97]
Sousse Interzonal+ (6), 10.1967
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 Db6 (Tato varianta sicilské
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obrany je ještě stále na programu mezinárodních turnajů. Hraje ji často Fischer, ale také
Kaválek se v ní dobře vyzná) 8.Dd2 Dxb2 9.Vb1 Da3 10.f5 Jc6 11.fxe6 fxe6 12.Jxc6 bxc6
13.e5 dxe5 (Ještě donedávna platilo za nejsilnější 13...Jd5, teprve po partii Tal-Bogdanovič,
hrané v Budvě v roce 1967, se názor na toto pokračování změnil) 14.Sxf6 gxf6 15.Je4 Se7
16.Se2 h5 (Nebezpečné by bylo 16...0–0 pro 17.Vb3 Da4 18.c4, tak jak se hrálo v partii
Gipslis-Korčnoj na přeboru SSSR) 17.c4 f5 18.Vb3 Da4 19.0–0 fxe4 20.Dc3


++ +
+++
 + + ++
++ +
++ ++
+Q++
+++
+++

(Za obětovanou figuru má bílý velmi aktivní útočné možnosti) 20...Dxa2 21.Sd1 (Nelze
21.Vb2 pro 21...Sc5+ 22.Kh1 Sd4 atd.) 21...Vf8 22.Sxh5+ Kd8 23.Vd1+ Sd7 24.De3 Da5
25.Vb7 Sc5 26.Vdxd7+ Kc8 27.Vdc7+ Kd8 28.Vd7+ (a remis věčným šachem. Nový
příspěvek k teorii této varianty. Rudé právo 16.12.1967 - glosátor neuveden, patrně V. Hort,
nebo K. Opočenský?) ˝–˝

A nyní tatáž partie s glosami Luboše Kaválka z jeho slavné hlídky v listě The Washington
Post:
In 1967, Bobby Fischer walked away from what looked like an easy winning position and set
back his campaign for the world chess championship by three years. After a dispute with the
organizers over scheduling the games, Fischer dropped out of the Interzonal Tournament in
Sousse, Tunisia, held to select candidates for the world championship. - Before he left,
Fischer had been playing with the world elite like a cat with a mouse. In 10 games, he had
seven wins and three draws, including the following Sicilian Defense. In his book
"Revolution in the 70s," Garry Kasparov considers it as one of the pivotal games of this sharp
opening line.
A Venomous Knight
Fischer as black chose one of his favorite systems, the Poisoned Pawn variation of the Najdorf
Sicilian. "It is so risky for black that it is madness to play it without a lot of homework,"
remarked the Danish grandmaster Bent Larsen, the eventual winner of the Sousse Interzonal,
"but Fischer knows it well and, to me, it is a madness to play this pawn sacrifice against him."
I sensed the load of homework Fischer threw at me and where he wanted me to slip. Only a
healthy dose of imagination kept me in the game.
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Kavalek-Fischer
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qb6 (The Poisoned Pawn
variation.) 8.Qd2 Qxb2 9.Rb1 Qa3 10.f5! (At this point Fischer requested more lights and
eventually we moved to a different table and two more lamps were brought in. After that
interlude, our concentration was fully on the game.) 10...Nc6 11.fxe6 fxe6 12.Nxc6 bxc6
13.e5! (With the sacrifice of the second pawn white wants to open files and diagonals to the
black king.) 13...dxe5 14.Bxf6 gxf6 15.Ne4 Be7 (In the game Kavalek-Barczay, played one
month before this game in Varna, Bulgaria, I had to find a different knight sacrifice:
15...Qa4?! 16.Nxf6+ Kf7 17.Bd3!, but after 17...Qh4+ 18.g3 Bh6, I missed 19.Qa5! Qxf6
20.Rf1 Bf4 21.Qc7+ Kf8 22.Qxc6 and white should win.) 16.Be2 h5 17.c4 (Alvis Vitolins's
astonishing knight sacrifice 17.Rb3 Qa4 18.Nxf6+!! Bxf6 19.c4 originated in 1977.) 17...f5
(The move 16...h5, in connection with 17...f5, was Fischer's improvement, prepared at home.)
18.Rb3 Qa4 (The black queen is out of play, but what now?) 19.0-0!? (I found quickly that
after 19.Nd6+ Bxd6 20.Qxd6 Qa5+ 21.Kf2 Ra7 22.Qxc6+ Kf7, black coordinates his forces
and remains a pawn up. Sacrificing the knight with 19.0-0 was in Larsen's words "a brutal
solution," but psychologically justified, since it was easy to assume that Fischer might not
have analyzed it.) 19...fxe4 20.Qc3 Qxa2 21.Bd1 Rf8?! (I ran into Fischer on the evening
after our game ended. He needed no extra lamps to illuminate his hindsight; by the dim rays
of a Tunisian streetlight, using his pocket set, he showed me that a bishop check was indeed
what he had missed. Instead of playing 21...Rf8, he should have played first 21...Bc5+, and
after 22.Kh1 Rf8, white's attack is blunted: 23.Bh5+ Kd8 24.Rd1+ Bd7 25.Rb7 Bd4. Missing
this extra opportunity almost cost Fischer the game.) 22.Bxh5+ Kd8 23.Rd1+ Bd7 24.Qe3!
(Preventing 24...Qf2+ 25.Kh1 Qf1+ 26.Rxf1 Rxf1 mate, white at the same time changes the
momentum and counterattacks. I thought I had him: how can he cover the devastating double
threat of 25.Rb7 and 25. Qb6+ Kc8 26.Qb7+ Kd8 27.Qxd7 mate? But Fischer found a
weapon that he could use as no other master could: the pin.) 24...Qa5! 25. Rb7 Bc5
(Eliminating white's strongest piece from the action and forcing a draw.) 26.R1xd7+ Kc8
27.Rdc7+ Kd8 28.Rd7+ Draw
(Lubomir Kavalek – The Washington Post 3.9.2007)
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