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TJ Slavia Liberec - TJ Bižuterie Jablonec 4:4

9. listopadu jsme podruhé za sebou doma hostili. 
Tentokrát tým TJ Bižuterie Jablonec. A podruhé 
v kontroverzní hrací místnosti ve třetím patře 
Komunitního střediska, kterou někteří hráči opěvují a 
jiní jí kvůli gaučíčku spílají. Kapitán hostů potřeboval 
akademickou čtvrthodinku, a tak zápas začal s 
mírným zpožděním, nicméně v poklidné atmosféře. 
Zatím...

V průběhu úvodní zhruba jedné hodiny skončily hned 
čtyři souboje remízou. V partiích Jareš - Duda (1. 
deska), Janouš - Opočenský (3. deska) a Mašek - Šic 
(7. deska) se stalo jen to, že si hráči vytahali některé 
svoje figurky směrem do centra šachovnic a pak 
si podali ruce. Partie Jakša - Dejmek (7. deska) se 
od dříve jmenovaných nelišila výsledkem, jen snad 
tím, že autor těchto řádků neopatrně dovolil soupeři 
zbudovat si na d4 volného krytého pěšce. Hlavním 
kritikem strategie rychlých remíz se stal náš šachový 
VIP host Pavel Peníška. Svým komentářem průběhu 
partie na 1. desce zajistil to, že jsme kapitána hostů do 
konce zápasu již v Komunitním středisku nezahlédli.

Ovšem jinak toho bylo k vidění ještě opravdu hodně. 
Do velmi podezřelé pozice se černými dostal Petr 
Paldus v partii Zemánek - Paldus (2. deska) a dost 
divně stál (rovněž vůdce černých) i Marek Gombala v 
partii Fila - Gombala (4. deska). Naopak vyhraný se 
zdál (a po jistou dobu i objektivně byl) Míla Říčánek na 
šestce v partii Halama - Říčánek. Naděje minimálně 
na půlbod budilo i zkušené vedení bílých figur pod 
taktovkou Pavla Peníšky v souboji s Liborem Titěrou 
(5. deska).

O Márovi Gombalovi je dobře známo, že když už se 
musí bránit, tak velmi vynalézavě. To se potvrdilo, 
když se dočasnou obětí kvality vysmekl soupeři ze 
sevření a následně dokonce přešel do protiútoku 
rychlou výstavbou matové sítě. Jeho soupeř, 
zřejmě otrávený a zmatený ze změny průběhu 
partie, nedokázal najít přesnou obranu (pokud tam 
ještě vůbec nějaká byla), a tak nám Marek krásně 
vyrobil první celý bod! Vzhledem k výše uvedenému 
hodnocení ostatních pozic jsme si v tu chvíli snad 

i mohli dělat pomyšlení na vítězství. To jsme ale 
netušili, že...

To jsme ale netušili, že první, kdo se zamotá, bude 
adept na výhru Míla Říčánek! Tak dlouho hrozivě 
skákal svým koněm v blízkosti soupeřova krále, až 
přehlédl taktiku, díky níž získal naopak soupeřův 
dříve příliš nehrající hřebec zajištěné pole v centru 
šachovnice. Náš borec neohroženě atakoval dál - až 
si všiml, že jednotahový mat hrozí naopak jemu. Toto 
smutné zjištění ho stálo figuru a celou partii. Au!

Já se vlastně Pavlovi Peníškovi nedivím. Jak ten 
musel být naštvaný, když po předchozím odmítnutí 
nabídky remízy ve vyrovnané pozici pokračoval dál 
srdnatě v boji a přitom musel být svědkem prohry 
Míly Říčánka a k tomu ještě vidět připrohranou pozici 
Petra Palduse. Ano, musela to být otrava spoluhráči, 
která způsobila Pavlův následný vlastní šachový 
kolaps a blundr takřka začátečnický!

Znalci si jistě dokáží představit, kolik ohně a síry dštěl 
po prohře Pavel. Zejména na adresu desetitahových 
remizantů, kteří se v tu chvíli zrovna pomotávali 
kolem. Autor těchto řádků však zachoval klid (na rozdíl 
od některých spoluhráčů, kteří se včas nevzdálili), 
zavřel za sebou dveře u partie Zemánek - Paldus a 
společně s Liborem Titěrou s vytřeštěnýma očima 
sledoval, jak to asi vypadalo, když bájný Fénix vstával 
z popela. Ano, Petr Paldus se stal hvězdou zápasu, 
když dokázal partii otočit a vyhrát! Omlouváme se 
čtenářům, ale zatím nevíme přesně jak. Petrův 
partiář je zcela nečitelný a ani zápis jeho soupeře, 
který autor těchto řádků obratně ukořistil pro potřeby 
budoucích šachových Fénixů, není o moc lepší. Ale 
nezoufejte, tým luštitelů už se chystá, a tak se snad 
ona záhadná partie na našich webových stránkách 
brzy objeví v samostatném článku...

Napsal Ing. Petr Jakša
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 3. kolo: remízová ztráta v Libštátě

Výjezd do Libštátu byl dramatický již od samého 
začátku. Chvíli to vypadalo, že pojedeme v sedmi, ale 
na poslední chvíli se podařilo probudit spícího Máru 
Gombalu, kterému vypověděly poslušnost všechny 2 
budíky.

Ani osádka druhého vozidla neměla cestu zcela bez 
problémů, ale nakonec se podařilo při zastávce v 
Jičíně vypátrat naši jedničku Bena Poláka  a  s mírným 
zpožděním jsme úspěšně dorazili do Libštátu. Tam 
jsme však už příliš úspěchů neslavili.

Jako první skončila partie na 4. šachovnici, kde 
se Márovi Gombalovi nepodařilo získat bílými 
ze zahájení výhodu a tak partie skončila rychlou 
remízou.

Další remízová partie se odehrála na 6. šachovnici. 
Tam však domácí hráč přišel k remíze jako slepý k 
houslím. Náš bojovník Péťa Jakša odvážně přijal 
nabízenou oběť pěšce a neohrožené vnikl svou 
dámou do soupeřova tábora. Poté však pohrdl 
nabídkou druhého pěšce a dovolil soupeři vymanit 
se ze sevření taktickým protiúderem.

I partie na 5. šachovnici skončila remízou. Míla 
Říčánek soupeře sice trápil ve věžové koncovce, ale 
na výhru to bohužel nestačilo.

Na 2. šachovnici náš Jirka Jareš domácího kapitána 
Špinku mohutným útokem totálně přehrál, ve finále 
však nepostřehl možnost dorazit zdrceného soupeře 
2 tahovým matem a poté tam již nebylo více, než 
remíza.

Jedinou vítěznou partii nám zajistil Péťa Hübner, 
který svou letošní premiéru okořenil přesvědčivým 
vítězstvím nad skoroslávistou Honzou Šlechtou.

Bohužel jsme dovolili soupeři srovnat skóre zápasu 
na 8. šachovnici. Náš předseda Vojta Šiců soupeře 
zatlačil až  na poslední řadu a nebýt tam kraj 
šachovnice tak snad soupeř ustupoval až kamsi na 

okraj stolu. Ten již své figury jen zoufale popotahoval 
po posledních 2 řadách a čekal, odkud přijde smrtící  
úder. Načasování závěrečného úderu se ovšem 
nepodařilo přesně podle představ našeho hráče a 
ten v následné časové tísni překvapenému soupeři 
postupně věnoval většinu svých pěšců. Myslím, že 
pan Vollman stále nechápe, jak k tomu bodu vlastně 
přišel.

Na 1. šachovnici se Ben Polák rozešel smírně se 
soupeřovým lídrem Bláhou a při pohledu na situaci 
na 3. šachovnici se možná již v duchu radoval z 
vyhraného zápasu. Tam totiž autor těchto řádků 
zatlačil svého soupeře do těžké defenzivy a se 
svou dvojicí střelců se rozmýšlel, který z několika 
vyhrávajících tahů zvolit. Bohužel nezvolil nejsilnější 
možnost a poté další nepřesností dovolil soupeři 
vybojovat remízu jak v této partii, tak i v celém zápase.

Ačkoli to podle průběhu partií na jednotlivých 
šachovnicích vypadalo na naši výhru 6:2, nakonec je 
z toho jen remíza 4:4. Pro příště se budeme muset 
místo hledání efektních výher  spokojit s výhrami 
obyčejnějšími.

Podrobnosti
                    Napsal Petr Janouš 

4. kolo: první porážka s Deskem Liberec A

V neděli jsme se utkali s jedním z favoritů soutěže – 
Deskem Liberec A.  Z různých důvodů jsme nastoupili 
oslabeni o několik opor týmu, ale to nám nikterak 
neubralo na bojovnosti.

Na první, páté a šesté šachovnici vybojovali domácí 
hráči Jirka Jareš, Péťa Jakša a Péťa Hübner proti 
elově výrazně silnějším hráčům cenné remízy. 
Všichni tři si zaslouží pochvalu - ne náhodou se jedná 
o hráče v tomto ročníku KPD zatím neporažené.

Bohužel na druhé, třetí, čtvrté a osmé šachovnici byli 
hostující hráči nad síly domácích borců a připsali si 
pro Desko velmi důležitá vítězství.
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Domácí hvězdou zápasu se možná trochu překvapivě 
stal náš předseda Vojta Šic. Ten narazil na jednu 
z dlouholetých opor Deska – Honzu Petráně. Ke 
zděšení autora těchto řádků si Vojta sebevědomě 
vybral velmi  ostrou variantu, ve které se mu ale 
podařilo hostujícího hráče dokonale zaskočit. S 
ledovým klidem proplul všemi nástrahami  pozice a 
nakonec donutil nešťastného Honzu ke kapitulaci.

Porážka 2,5 : 5,5 netěší, ale zápas jsme odehráli se 
vztyčenou hlavou.

    Napsal Petr Janouš

Hned po svátcích 4.1. 2015  jedeme na 
                  ŠK Zikuda Turnov „C

               
Zajímavé partie z KP

1982F Fráňa T.  0 - 1 Jareš J. 2014F 
1.e4  g6,2.d4 Sg7,3.Jc3 d6,4.Se3 c6,5.Jf3 Sg4, 6.h3 
Sxf3,7.Dxf3  Jbd7,8.0 0 0 Dc7,9.g4 b5, 10.e5 d5, 
11.Sxb5 e6, 12h4 h6, 13.Kb1 Je7,
14.Sd3 Vb8,15.Dg3 Da5,16.Je2 c5,17.c3 Jc6, 18.f4 
c4,19.Sxg6 fxg6,20.f5 Jb6,21.Sc1 Ja4,
22.Vh3 Vb6, 23.Jf4 0 0, 24.Jxe6 Vfb8, 25.Vd2 Vb3, 
26.Vc2 Va3, 27.Jxg7 Vxa2,28.e6 Va1+ 0 - 1

2106F Zemánek I. 0 - 1 Paldus P. 2010F 
1.Jf3 Jf6,2.d4 g6,3.Jd2 d5,4.c4 c6,5.e3 Sg7,
6.Se2 O O,7.b3 Jd7,8.Sb2 b6,9.O O Sb7,
10.Vc1 Vc8,11.Ve1 Ve8,12.Dc2 h6,13.Db1 Jh7,
14.Je5 Jxe5, 15.dxe5 c5,16.f4 dxc4,17.Jxc4 b5, 
18.Ved1 Dc7,19.Jd2 Ved8,20.Jf3 Db6,21.Vxd8+ 
Vxd8,22.Dc2 Vc8,23.Kf2 Jf8,24.a4 bxa4,25.bxa4  
Je6,26.Sc4 Sa6,27.Sa3 Sxc4, 28.Dxc4 h5,29.Jd4  
Jxd4,30.exd4 e6,31.Kf1 h4,32.dxc5 Dc6, 33.Db5  
De4,34.Dc4 Dc6,35.Db5 De4,36.Dc4 Df5, 37.Kg1  
g5,38.c6 gxf4,39.Sd6 Sxe5,40.Sxe5 Dxe5,41.c7 
h3,42.gxh3 De3+,43.Kh1 Df3+,44.Kg1  De3+,45.
Kh1 Df3+,46.Kg1 Kh7,47.Dc2+ f5, 48.Df2  Vg8+, 
49.Kf1 Dh1+,50.Ke2 Dxc1,51.Dh4+ Kg6,52.Dd8 
De3+,53.Kd1 Df3+,54.Kc2 Da8   0 - 1

 Liberec Open v rapid šachu 2014

Dne 29.11.2014 uspořádal šk TJ Desko Liberec 
turnaj v rapid šachu, ve kterém se vyznamenal 
Franta Lašek, který obsadil celkově třetí místo, když 
porazil i druhého Jiřího Kadeřábka a na třetí místo jej 
posunulo jen horší pomocné hodnocení. Se stejným 
počtem 6,5 bodu skončil na 4. místě Jirka Jareš a 5. 
byl M. Dolenský z ŠK Libštát. Turnaj vyhrál domácí 
Marek Braun se 7,5 body.

Dále se turnaje zúčastnili z našeho oddílu mladíci 
Pavel Kačmar, Karel Hladík a  Jakub Faistauer.

REGIONÁLNÍ  vánoční turnaje 2014

27.12    ŠK Libštát pořádá  turnaj v bleskové hře.

27.12     Orel jednota Turnov  pořádá Vánoční orelský 
šachový turnaj v rapid šachu

27.12     ŠK Frýdlant pořádá Vánoční turnaj v Hejnicích  
v rapid šachu. 

26.12  Šachový oddíl Spartak Rokytnice n. Jiz. 
pořádá Vánoční rapid.                                                                                         

20.12  TJ Desko Liberec pořádá XVI. ročník 
Vánočního šachového turnaje pro děti a mládež.

1854F Šic V.  1 -  0  2059F Petráň J.
1.d4 d5,2.Jf3 Jf6,3.c4 e6,4.Jc3 c6,5.Sg5 dxc4,
6.e4 b5,7.e5 h6,8.Sh4 g5,9.Jxg5   hxg5,10.Sxg5 
Jd7,11.Df3 Sb7,12.Sxf6 Jxf6,13.Dxf6 Dxf6,14.exf6 0 
0 0,15.0 0 0 Vh4,16.g3 Vxd4,17.Vxd4 Vxd4,
18.Sg2 b4,19.Je2   Vd6,20.g4 Sh6+,21.f4 e5,
22.g5 exf4,23.h4 f3,24.Sxf3 Vxf6,25.Sg4+ Kc7,
26.gxh6 Vxh6,27.h5 c5,28.Vf1 f6,29.Jg3    1 - 0
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 Postřehy z práce z dětského šachového 
kroužku Slavia Liberec

    Dětský šachový kroužek Slavia, který vznikl při 
DDM (dříve ODPM) Větrník, má děti rozdělené do 
dvou skupin, které se pravidelně zúčastňují tréninků 
a ti starší i jednotlivých soutěží. Trénink zajišťují dva 
trenéři. Pan Weiser vede teoretickou přípravu, pan 
Šic zajišťuje vše, co se týká účasti dětí na turnajích. 
Výsledky dětí jsou pravidelně zveřejňovány na těchto 
stránkách.

Trénink probíhá jednou týdně v budově DDM v 
rozsahu jedné a čtvrt hodiny. Probíraná témata jsou 
dětem k dispozici v podobě pracovních listů a v 
digitální formě na webu 

www.janwe.cz.  

 
Metody práce zejména se začátečníky využívají 
poznatků převzatých z projektu s názvem „Učíme 
se hrát šachy, rozvíjíme intelekt“. Tento projekt 
propojuje výuku šachu s vědomým rozvojem 
takových kognitivních faktorů, jako jsou jazyk a formy 
kódování informací, schematizace a modelování, 
vnitřní plán činnosti, vzájemná spolupráce dětí v 
procesu výuky a rozvoj paměti. Děti by si měly z 
práce v kroužku odnést tedy něco víc, než umění hrát 
dobře královskou hru šachy.

Důležitou součástí práce kroužku je účast dětí na 
turnajích. Děti mají okamžitě možnost vyzkoušet si 
vše, co se na tréninku naučily v praxi. Změřit síly s 
ostatními, plánovat vlastní sportovní cíle s vědomím 
vlastních možností.

Přejeme si, aby práce kroužku byla stejně úspěšná 
i v roce 2015. K tomu přejeme všem zdraví, dobrou 
pohodu, snahu se něco naučit a i to potřebné 
štěstíčko.

Jan Weiser, Vojta Šic
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Na druhou stranu Pavel Kačmar měl smůlu, když 
dostal jednoho z nejlepších hráčů v kraji Štěpána 
Dolenského z Libštátu, do velmi obtížné časové tísně, 
ale zkušenost Štěpána nepřinesla Pavlovi Kačmarovi 
vítězství v posledním kole a tím medailové umístění.
Ale i přes tuto porážku jsme dosáhli velmi pěkných 
umístění. Karel Hladík vybojoval třetí místo v kategorii 
H15 a Josef Šturma byl také třetí v kategorii H12. 
Pavel Kačmar kvůli smolné porážce v posledním 
kole skončil na čtvrtém místě v H12. Jakub Faistauer 
se čtyřmi body obsadil 12. místo také v H12. Matěj 
Maršík se 4.5 body skončil smolně na 6. místě v H9. 
První zkušenost na velkém turnaji si odbyl Edward 
Jan Šimík, který nakonec vybojoval 1.5. bodu a 
odváží si z turnaje velký zážitek a mnoho zkušeností 
do budoucna.

Velký dík za pořádání turnaje patří panu Vladimíru 
Jermanovi, Vladimíru Drahotskému a manželům 
Jínovým.

Napsal Vojtěch Šic

Matěj Maršík - vybojoval nominaci na finále 
Mistrovství Čech v rapid šachu

  A je to tady.
Matěj Maršík, si díky dobrému umístění v KP 
Libereckého kraje, vybojoval nominaci na finále 
Mistrovství Čech v rapid šachu 2014.
Gratulujeme !!!
Mistrovství Čech 2014 se uskuteční v termínu 15. 
- 16.11. 2014 v Harrachově. Věříme všichni, že 
si Matěj z Mistrovství odveze mnoho zkušeností, 
které mu napomohou k dalšímu rozvoji.
Mnoho úspěchů přejí trenéři mládeže Ing. Jan 
Weiser a Vojtěch Šic.

Napsal: V.Šic

Vánoční turnaj mládeže v České Lípě

   
V sobotu 6.12. 2014 se konal v DDM Libertin v České 
Lípě tradiční vánoční turnaj.
Tento turnaj je u dětí velmi oblíbený. Letošního 
ročníku se z řad hráčů TJ Slavia Liberec zúčastnili 
Karel Hladík, Josef Šturma, Pavel Kačmar, Jakub 
Faistauer, Edward Jan Šimík a Matěj Maršík.
Turnaj se hrál poprvé na 9 kol s digi. tempem 2 x 10 
minut na partii + 3 s / tah.

Musím přiznat, že do posledního kola se bojovalo o 
vítězství ve všech věkových kategoriích. Přidávaný 
čas za tah nám přineslo jednou úspěch, a to když 
Josef Šturma dokázal provést několik tahů v časové 
tísní a dokázal matovat svého soupeře.


