
LASKER Emanuel      1. 12. 1924   36 (+24 –0 =12) 
 
Velký sál Besedního domu 
„Hrálo se do 5. hodiny ranní!“ 
 

N. N. - Lasker, Em 
1.Jf3 d5 2.c4 dxc4 3.Da4+ Jc6 4.Dxc4 e5 5.g3 Sd6 6.Sg2 Jge7 7.0-0 Se6 
8.Dc2 0-0 9.d3 Dd7 10.Vd1 Sg4 11.Jbd2 f5 12.e3 f4 13.a3 fxe3 14.fxe3 Jd5 
15.d4 exd4 16.exd4 Vae8 17.Jg5 Jf6 18.Vf1 h6 19.Vxf6 gxf6 20.Dg6+ Dg7 
21.Sd5+ Kh8 22.Jf7+ Vxf7 0-1 
 
(De Telegraaf /Amsterdam/ 1924, viz Ken Whyld, No. 1062) 
 
Dr. Emanuel Lasker v Brně.  
„Zítra v pondělí 1. prosince bude se moci Brno podivovati skvělé produkci bývalého 
mistra světa v šachu, jenž k pozvání brněnské župy ÚJČŠ bude hráti simultánně o půl 
19. hod. ve velkém sále Besedního domu. Neobvyklý zájem, jemuž se těší produkce 
Laskrovy, je zcela pochopitelný. Úspěchy, jakými se nemůže pochlubiti žádný 
z dosavadních mistrů, učinily ho známým i širší veřejnosti a poslední léta získala mu 
nové sympatie. Ve věku, kdy se blíží šedesátce a kdy nová generace začala věřiti, že 
jeho umění i jeho styl jsou překonány, vrací se po delší odmlce na turnaje a dobývá 
skvěle I. ceny nejen v Mor. Ostravě 1923, ale i v Novém Yorku 1924, zde před 
Capablancou a přede všemi mladými. Proto jeho letošní turné po Rusku, kde 
produkce a vážné partie střídal s filosofickými přednáškami, i jeho nedávný zájezd do 
království Srbů, Charvátů a Slovinců odlišovaly se tolik od podobných produkcí jiných 
mistrů. Nepochybujeme, že ani brněnská veřejnost nedá si ujíti opravdu vzácnou 

příležitost, sledovati velikého a 
všestranného ducha, jakým je dr. 
Lasker, při zítřejší produkci.“ 
 
(Lidové noviny 30. 11. 1924) 
 
Brno. Vraceje se ze zájezdu na 
Slovensko uspořádal Dr. Em. 
Lasker v Brně simultánní produkci. 
Sehrál celkem 36 partií 
s výsledkem: +24 =12.  
 
(Časopis československých 
šachistů 1924, 189) 
 
 
 
(Lidové noviny 2. 12. 1924) 
 

 
Dr. E. Lasker v Československu. V 7 simultánkách sehrál celkem 222 partií, vyhrál 
169 partií, 40 skončilo nerozhodně a pouze 13 prohrál. Podrobný přehled: Praha: 
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+15 =10 –6, Brno: +24 =12, Bratislava: +32 =3 –5, Jihlava: +30 =7, Šumperk: 
+26, Trnava: +21 =4 –1 a Trenčín: +21 =4 –1. Nejhůře pochodil tudíž v Praze. 
 
(Československá republika 14. 12. 1924) 
  
Dr. E. Lasker o šachu v Jugoslavii, Československu a Holandsku. 
V holandském čelném deníku „Telegraaf“ ze dne 5. února t.r. píše dr. Lasker o vývoji 
šachu v různých zemích. Ze článku, jehož překlad nám laskavě zaslal p. Štrobl, 
jednatel šach. klubu „Aljechin“ a ÚJČŠ, vyjímáme: „Zdá se, že nový druh energie 
oživuje šachový svět. Zakládají se všude nové kluby, pořádají se mezinárodní 
mistrovské, úlohové a studiové turnaje, simultánní a jiné produkce, přednášky atd. 
Proud šachového enthusiasmu rozšířil se i na země východní Evropy. V Jugoslavii 
např. sídlí teď řada vynikajících šachistů, jako univ. prof. Vidmar, Kostič, Vukovič, dr. 
Asztalos, z ruských emigrantů Levinski (známý z turnaje v Hannoveru 1902) a 
připravují tam nejen velký mezinárodní turnaj, nýbrž i match mezi mnou a drem 
Vidmarem. A přesto, že vyjednávání není ještě skončeno, je již velice 
pravděpodobno, že se match v letních měsících t.r. uskuteční. Také v Uhersku, 
Rakousku a Československu pěstuje se intensivně šachová hra. Četné turnaje, 
pořádané v posledních letech v těchto zemích, jsou důkazem, jak silná projevila se 
v krátkém čase chuť ku práci a velká obětavost pro věc. V Československu hrál jsem 
nedávno ve velkých i malých místech simultánně. Houževnatost a vážnost, s jakou se 
tam hrají šachy, postavila mne před těžký úkol. Zvláště v Praze bylo mi velkým 
požitkem hráti větší počet partií současně. Amatéři hrají tam výtečně, ba vzorně. 
V Evropě není podobného střediska, kromě snad Amsterodamu. Škoda jen, že O. 
Duras nemá nyní dosti času k přípravám na turnaj, zůstal však nadšeným ctitelem 
šachu. Velmi neradi jsme jej postrádali na velkých českých turnajích v Píšťanech 
1922, Teplicích 1922, Karlových Varech 1923 a Moravské Ostravě 1923. – I 
v Holandsku shledávám se s uvedeným hnutím. Již při prvním mém zájezdu r. 1920 
bylo patrné a pozdější dojmy mé přesvědčení jen upevnily. V oboru problému čteme 
již často o Holanďanech a zdá se mi, že prof. Euwe (champion Holandska) činí 
značné pokroky. Jeho styl je jasnějším a skromnějším, širší a klidnější koncepce. Má 
již za sebou dobu přizpůsobení se moderním methodám. Pro jeho znalost theorie a 
pozoruhodný klid možno čekati od něho ještě mnohý úspěch.“ – Pozn. red.: Úsudek 
dra Laskera o našich šachistech může nás tím více těšiti, poněvadž se o něm dovídá i 
cizina. 
 
(České slovo 3. 3. 1925) 
 
Různé. Stařičký mistr brněnský, Al. Perna, sehrál v kroužku v kavárně Brychtově 
(Brno) malou simultánku s výsledkem: 8 partií vyhrál a 2 remisoval. Za necelou 
hodinu!! – Brněnští šachisté uspořádali večírek na počest účastníka paříž. šach. 
Olympiády, mistra K. Vaňka. Týž sehrál pak simultánku s výsl.: 9 partií vyhrál, 7 
prohrál, 4 remisoval. Produkce trvala 4 hod. Výsledek poněkud slabý, patrně hrála 
proti mistru dobrá třída. 
 
(Československá republika 28. 12. 1924) 
 
(JK) 


