
Rapid na Labské 
 
Přiznám se raději hned – ačkoliv bydlím v Bohunicích třicet let, školu na Labské (což je sice 
ve Starém Lískovci, ale přece jen v prakticky stejném sídlištním bludišti) jsem dosud neznal a 
musel jsem si trasu najít na internetu. Po silnici je prý to z našeho domu 1,4 km a 4 minuty 
autem. Já šel tu trasu 25 minut! A to většinou s kopce! Už to něco svědčí o mé příšerné 
fyzické formě před turnajem, z něhož jsme jako družstvo Lokomotivy Brno (pod jakoukoliv 
hlavičkou) doposud vždycky brali medaile. No – protože tentokrát mladší Honzík Uhmann 
trochu zaspal (jak neobvyklé) – postavil Michal Šípek tým, který měl opět nárok na medaili 
(Šípek, Musil, Kalendovský, Kalod, Petruška) a byl i druhý nasazený. Škola na Labské má 
dávné šachové tradice – Dosi Točev tam před mnoha lety pořádal velkolepé mládežnické 
turnaje, na nichž hráli Slováci, Poláci, Maďaři ba i Rusové. Tehdy losoval švýcary ručně, 
tabulky s individuálními výsledky měl na dlouhé prádelní šňůře, občas mu pomáhal Lojza 
Kýhos – pamatuješ si na něj? Takhle nějak mi Dosi připomněl své dávné pořadatelské 
zásluhy. I tentokrát zajistil pěknou a prostornou školní jídelnu pro dávno naplánovanou 
Lokomotivní akci. Jura Vachek nás srdečně přivítal, rozhodčí Mirek Hurta promluvil o 
pravidlech a postrašil nás řadou možných kontumací (jednu pak uplatnil na družstvu Durasu) 
a když nepřijel nikdo ze vzdálenějších okresů (Hodonín, Břeclav, Znojmo) byl turnaj 16 týmů 
zahájen.  První kolo bylo celkem příjemné a můj soupeř (omlouvám svoji stařeckou 
zapomnětlivost, ale nevzal jsem si pro velké zklamámí z konečného našeho umístění 
výsledkouvou listinu, takže neznám jeho jméno – Aleš Dočekal, pozdější vsuvka) hrál 
přemýšlivě a celkem dobře spolupracoval. Výhra byla rychlá... 
 
Kalendovský,J - N.N. [C02] 
Brno /KP rapid teams/ (1), 19.04.2009 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Jc6 5.Jf3 Db6 6.Sd3 Sd7 7.dxc5 Sxc5 8.0–0 Dc7 9.De2 a6 
10.Sf4 Jge7 11.Jbd2 Jg6 12.Sg3 b5 13.a4 Ja7 14.b3 bxa4 15.bxa4 a5 16.h4 Je7 17.Vfc1 
Jf5 18.Sh2 (Mohl jsem už teď brát na f5 s dalším 19.e6, ale černý by mohl brát dámou na g3 
– pěšák f2 je svázán /jednou jsem tak prohrál s dr. Felixem zápas o vítězství v II. etapě/ a tak 
jsem raději uhnul střelcem na h2 a doufal, že si soupeř malé hrozby nevšimne. A nevšiml si...) 
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  18...Jc6?? 19.Sxf5 exf5 20.e6 1–0 
 
Dokonce bylo na tomto turnaji i několik diváků. Jednak rodičů hrajících dítek (nejvíc energie 
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měl zřejmě mladý Dvořák, který končil své partie rychle a pak už se jen na trávníku před 
jídelnou, nebo na školním hřišti kočkoval se spoluhráči), přišel se podívat i Pepa Spodný, pan 
Lahodný rozdával pozvánky na simultánku s velmistryní Jackovou ve Znojmě 1. května 
tuším, pan Vendelín Hafrovič měl plno práce se zapisováním všech výsledků, pan Kacálek 
sice v žádném družstvu nebyl, ale vše se zájmem sledoval atd. atd.  
 
Ve druhém kole jsme dostali myslím později stříbrnou Kuřim C a taky výprask 1,5:3,5! Měl 
jsem na tom svůj podíl, kdy mi sympatický soupeř (Michael Vašek) nabídl remízu 
v okamžiku, kdy získal pěšáka, já uviděl „vyhrávající“ kombinaci, odmítl jsem, obětoval jsem 
kvalitu, ze které byla hned po soupeřově samozřejmém tahu figura míň a už jsem se vezl až 
do matu, který mi soupeř dal v poslední minutě. Ostuda! A to jsem si před druhým kolem 
prohlédl startovní listiny všech 16 zúčastněných týmů a zjistil jsem, že jenom 4 hráči mají 
rating vyšší než 2000, totiž Uhmann, já, Michal Šípek a ještě jeden (Chloupek). Tak jsem se 
začal naparovat a hned jsem dostal po šňupáku. Třetí kolo bylo proti Střelicím. Kdybych 
dostal Karla Horáka, jistě bych mu něco nastavil. Miloš Horák rozehrál zahájení trochu 
záhadně, takže jsem se černými brzy dostal k protihře a odebral jsem mu figurku.  
 
Horák,M - Kalendovský,J [B08] 
Brno /KP rapid teams/ (3), 19.04.2009 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Jf3 Sg7 5.h3 0–0 6.g4 c6 7.Vg1 Jbd7 8.Sg2 b5 9.Dd3 Sa6 
10.De3 Dc7 11.Sd2 Vac8 12.0–0–0 Jb6 13.h4 Jc4 14.Df4 e5 15.dxe5 dxe5 16.Dg3 b4 (A 
bílý hrál bez figury ještě velmi dlouho ..., ale to už jsem zvládl. Bez záruky, asi tak nebo 
podobně. Myslím, že Miloš si to taky moc přesně nepamatuje) 0–1 
 
No, tohle bylo také rychlé vítězství. Tak mi Leoš Fojt mohl ukázat poklad, který vymámil 
z rodiny synovce mezinárodního mistra Jana Foltyse. Vše ostatní prý již nezdární příbuzní 
propili (jak jsem slyšel, tak to povídám). Ale slibují, že se na půdě ještě porozhlédnou. Zatím 
našli pěkné dřevěné skládací šachy, s nimiž mistr analýzoval, knihu o něm, která je ovšem bez 
autogramu, neboť mistr zemřel dříve, než vyšla, ale jako zlatý hřeb veliké ozdobné dřevěné 
desky, v nichž slovácká malérečka vyzdobila upomínku na mistrovu simultánku v Uherském 
Brodě v roce 1944! Něco podobného jsem ještě neviděl, ale Leoš mi svatosvatě slíbil, že ten 
vzácný kousek ofotí...  
 
Před čtvrtým kolem mne opět přítel Šaršon pozval na panáčka. „Sice odpoledne řídím...“, ale 
když ho přinutili hrát, tak je přece potřeba dodat tělu vitamíny. Jemu to šlo zřejmě k duhu, 
družstvo Lokomotivy G, za které hrál, bralo dokonce jednu z vypsaných cen! Předtím to byl 
vítězný becher, teď jsme zkusili ferneta. Ale ten ohavně zklamal! Hrál jsem s milým panem 
Farářem, kterého znám dlouhá léta, když ještě hrával za Zetor Brno. Po partii jsem se ho 
optal, vezmou-li mne do Střelic, ale sám jsem hned navrhl „béčko“. „No ale to budeš muset 
hrát kvalifikaci s Kacálkem, my ho totiž každý týden trénujeme.“ Tak jsem raději svoji 
nabídku stornoval..  
 
Kalendovský,J - Farář,V [B24] 
Brno /KP rapid teams/ (4), 19.04.2009 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 a6 (Teď se ptám: „To je nějaká novinka?“ A Václav: „To víš, to je 
moje zahájení, já moc teorii neznám“. Tak jsem mu uvěřil a již ve 13. tahu jsem musel bílými 
řešit prekérní situaci) 4.a4 d6 5.Sg2 e5 6.d3 Jf6 7.Jge2 Se7 8.Sg5 h6 9.Sd2 Se6 10.Dc1 Jd4 
11.h3 0–0 12.g4 Vc8 13.a5 c4  
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  14.dxc4 (No nevím, moc jsem to postavení na diagramu nezvládl a svoji pozici jsem si 
zhoršoval každým tahem, až jsem se před matem musel vzdát. Vašek se mi omlouval, ale 
neměl zač – rozbil mě jak malého kluka!) 14...Sxc4 15.Jxd4 exd4 16.Je2 Sxe2 17.Kxe2 d5 
18.e5 Je4 19.Sxe4 dxe4 20.Kf1 Dc7 21.c3 Dxe5 22.h4 Dd5 23.Vh3 Sc5 24.c4 De6 25.Vg3 
Sd6 26.Vg2 Vxc4 27.De1 Ve8 28.b3 Vc2 29.Sb4 Sxb4 30.Dxb4 e3 (Bez záruky úplné 
přesnosti pořadí tahů, ale hrozný výkon z mé strany to byl každopádně!!)  0–1 
 
Opět přišlo Šaršonovské pozvání – ale musel to být becher! A ten mi pomohl porazit snad 
poprvé v životě pana Janků z Moravské Slavie, s nímž mám dosud pasivní skóre. Že budeme 
hrát holandskou – to jsme věděli oba. Na plán 8.Vb1 a 9.b4 jsem nic zvláštního nenašel. 
Střední hra byla vyrovnaná.  
 
Janků,L - Kalendovský,J [A88] 
Brno /KP rapid teams/ (5), 19.04.2009 
1.d4 g6 2.c4 f5 3.Jf3 Jf6 4.g3 Sg7 5.Sg2 0–0 6.0–0 d6 7.Jc3 c6 8.Vb1 Dc7 9.b4 e5 10.Sb2 
e4 11.Je1 Jbd7 12.Jc2 Jg4 13.f3 exf3 14.exf3 Jgf6 15.Dd2 Jb6 16.Dd3 Df7 17.c5 dxc5 
18.bxc5 Jc4 19.Sc1 Se6 20.Ve1 b5 21.f4 Jd5 22.Jxd5 Sxd5 23.Jb4 Sxg2 24.Kxg2 Vac8 
25.Df3 Dd7 26.d5 (To jsem ovšem očekával s tím, že dobývám pěšce a mám tak šanci hrát na 
výhru) 26...cxd5 27.Dxd5+ Dxd5+ 28.Jxd5 Vxc5 29.Je3 Jxe3+ 30.Vxe3 Sf6 (A teď mi 
soupeř opravdu hodně pomohl – naběhl dobrovolně střelcem do smrtících vazeb)  
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  31.Sd2?? Vc2 32.Ve2 Sc3 33.Vd1 Vd8 (Od vedlejší šachovnice, kde právě mladý Musil 
nabídl veteránu Šrámkovi remízu, se ozvalo rezolutní odmítnutí, zatímco můj soupeř uznal, že 
on remízu nabídnout nemůže a raději se vzdal) 0–1 
 
Zase jsem skončil první z našeho družstva, i když těch tahů nebylo zas tak málo. Na poslední 
desce nám advokát Michal Vávra porazil kolegu Petrušku. partie to byla divoká, Vávra 
vymyslel kombinaci s využitím slabé poslední řady, leč záměr příliš nevyšel, vznikla 
„koncovka“ v níž měl Petruška dámu víc, ale ten praporek! No Vávra sehrál za Morendu 
jedinou partii a porazil zrovna nás, to je ironie. Pak již spěchal s malým synkem, kterého 
šachu evidentně nudily, domů na oběd.   
 
Do předposledního kola, které (konečně!) hrajeme na prvním stole, dostáváme vedoucí (a to 
pro mne dost překvapivě) Makkabi Boskovice. Mám za soupeře pana Hubeného. Královský 
gambit jsme hráli spolu již několikrát, tak proč to nezkusit znovu. Ovšem již v 5. tahu dávám 
(já takový znalec KG!) pěšce zadarmo, což soupeř okamžitě přijímá, ale o pár tahů později již 
nabízí pokorně remízu. Ptám se kapitána, zda mohu přijmout, Michal kývá hlavou, že ano, a 
tak mám celou hodinu volna před finišem. Ani nevím, jak tento zápas dopadl, chvíli jsem se 
díval na Miguela Kaloda, ale když mu soupeř vzal zadarmo celou věž, odcházím raději do 
bufetu na (dnes první) pivečko. Potkávám opět pana Pehala a ten mne „zlobí“ svými výroky: 
„Na ty důchodce bacha, jsou moc dobří“ apod. a já nevím, jestli si ze mne dělá legraci, nebo 
mne obdivuje...   
  
Kalendovský,J - Hubený,P [C30] 
Brno /KP rapid teams/ (6), 19.04.2009 
1.e4 e5 2.f4 Sc5 3.Jf3 d6 4.c3 Sg4 5.d4 Sxf3 6.Dxf3 exd4 7.cxd4 Sxd4 8.Jc3 Sxc3+ 9.Dxc3 
Jf6 10.Sd3 0–0 (R . Se souhlasem kapitána M. Šípka přijato?!) ˝–  ̋
 
Zastavuje mne Honzík Uhmann st., který se musí pochlubit, jak v pěti tazích zdolal v zápase 
Moravská Slavia – Zakřany pana Chmelíčka. No asi je to opravdu nejkratší partie dnešního 
rapidu (2x25 minut)! Broňa vymyslel již ve 4. tahu teoretickou novinku, kterou sotva kdo 
zopakuje. Když ztratil figuru, tak se poslušně vzdal. Fritz tvrdí, že 5...Jg3+ bylo ještě 
silnější... 
 
Chmelíček,B - Uhmann,J [C42] 
Brno /KP rapid teams/ (6), 19.04.2009 
1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jxe5 Jxe4 4.Jxf7 De7 5.Dh5 Jf6+ 0–1 
 
A je tu gong k poslednímu kolu. Jsa již trochu unaven dostávám pravděpodobně nejsilnějšího 
soupeře z družstva Kuřimi B – sympatického Karla Kredla, kterému se teď v blickách i 
rapidech daří. Před týdnem vyhrál pěkný rapid ve Křtinách coby 8. nasazený. Hrajeme 
zavřenou sicilku, on trochu rychlejším tempem a když mu nabízím v 18. tahu remízu, tak 
opáčil „Já bych to bral, ale...“. Čímž chtěl naznačit, že bojuje za družstvo a nebojí se riskovat.  
 
Kalendovský,J - Kredl,K [B26] 
Brno /KP rapid teams/ (7), 19.04.2009 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 d6 6.Se3 e6 7.Dd2 Jge7 8.Sh6 Sxh6 9.Dxh6 Jd4 
10.Dd2 Da5 11.Jge2 Jec6 12.0–0 Vb8 13.a3 Je5 14.f3 b5 15.Vf2 Db6 16.Jd1 Sd7 17.Je3 0–
0 18.f4 (R) 18...Jec6 19.Vaf1 b4 20.Jc4 Dc7  
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  (Když se teď podíváte na diagram – možná byl černý pěšec na a5, ale to si nejsem jistý – tak 
jistě oceníte moji sebevražednou odvahu, s níž provádím typický průlom proti králi bez 
„domovníka“. Však se taky Karel na pár minut zamyslel, oběť přijal, ale to jeho 22...f6 se mi 
moc nelíbilo, tak jsem do něj vrazil ještě dvě kvality a rázem byla pozice dosti slibná!) 21.f5 
exf5 22.Dh6 f6 23.exf5 Jxf5 24.Sd5+ Kh8 25.Vxf5 Sxf5 26.Vxf5 gxf5 27.Jf4 (Zde se Karel 
rozloučil s dámou a rozhodl se proti té mé bojovat s dvěma věžemi a pár pěšci méně. Myslím, 
že takticky to bylo správné. Měl jsem horší čas a nějak jsem neuměl najít plán, jak 
rozpohybovat své pěšáky a zabránit různým věčným šachům věžkami či jinému obtěžování) 
27...Je7 28.Je6 Jxd5 29.Jxc7 Jxc7 30.Jxd6 bxa3 31.bxa3 Je6 32.De3 Jg5 33.h4 f4 34.gxf4 
Jf7 35.Jxf7+ Vxf7 36.Dxc5 Vg8+ 37.Kf2 Vfg7 38.Dc6 Vg6 39.h5 Vh6 40.d4 Vxh5 
41.Dxf6+ Vg7 (a tuhle pozici bílý překvapivě, ale řekl bych zaslouženě, prohrál! Ale to ještě 
není ona. V pozici na dolejším diagramu se mi zdálo, že někam prostě dolezu králem a 
černého vytempuji. I Karel už se chtěl pomalu vzdávat, ale když uviděl, že můj blbý král vlezl 
na sloupec f, tak mi okamžitě obětoval věž, svázal dámu a krále a pěšcová koncovka byla o 
tempo pro černého vyhraná. Moji kolegové z týmu si asi mysleli, že jsem pěkný blbec – 
stačilo, abych vyhrál a byli jsme třetí, zatímco „díky“ mému výpadku se přes nás přehnalo 
několik družstev a skončili jsme nejen poprvé bez medaile, ale dokonce až šestí. Takže se 
všem kolegům omlouvám za svoji nepodařenou hru. Ironií je, že když mi to aspoň trochu jde, 
nepamatuji si partii žádnou, když se mi nedaří, tak si ty své porážky pamatuji skoro všechny. 
Bože, proč mne tak trestáš?  
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  1.Kf3?? Vxf6+ 2.Dxf6+ Vf7 3.Df4 Vxf4+ 4.Kxf4 Kf7 5.Kg5 Ke6 6.Kh6 Kxd6 7.Kxh7 
Kc5 8.Kg6 Kb4 9.Kf5 a5 10.Ke4 Kxa4 11.Kd3 Kb3 (O fous jsem nedoběhl do remízového 
rožku. Moc „hezký“ závěr posledního kola...) 0–1 
 
Celkové výsledky včetně individuálních výkonů a fotek jistě najdete od zítřka na webu 
JMŠS... 
 
Krajský p řebor v rapidu. Šestnáct družstev přijelo na Přebor Jihomoravského kraje 
v rapidu, který se konal na ZŠ Labská ve Starém Lískovci. Výsledek: 1. Makkabi Boskovice 
23(35), 2. KME Kuřim C 22, 3.-4. KME Kuřim B, Moravská Slavia 21, 5. Bydo Zakřany B 
20,5, 6. Lokomotiva Brno F 20, 7. Pila Ořechov B 18,5, 8. Sokol Střelice 18, 9.-10. 
Lokomotiva Brno D, TJ Bučovice 17,5 bodu atd. Za vítězný tým hráli: Libor Chloupek 4,5(7), 
Leoš Ševčík 4,5, Pavel Hubený 5, Milan Boháček 4,5 a Ladislav Petr 4,5 bodu. Jednotlivé 
desky vyhráli: 1. Uhmann ml. (Loko D) 5,5, 2. Vitula (Kuřim C) a Sysel (Zakřany B) 5, 3. 
Kredl (Kuřim B) 6, 4. Prášek (Zakřany B) 6, 5. Kubíček (Ořechov B) 6,5 bodu.  
 
 
6. Lokomotiva F  Vin KuC OřB Stř MS Bos KuB Body 
1 Šípek Michal 2020 1 x x x 1 0 1 4,5 
2 Musil Jiří 1803 1 0 1 1 0 x x 4 
3 Kalendovský Jan 2046 1 0 1 0 1 x 0 3,5 
4 Kalod Michal 1874 1 1 1 1 1 0 0 5 
5 Petruška Miroslav 1945 1 0 0 1 0 x x 3 
   5 1x 3x 3x 3 1x 2 20 
 


