
Petriapohár v rapidu 
 
Vskutku zatěžkávací zkouškou nové klubovny Lokomotivy Brno ve sklepních prostorách ZŠ 
na Staňkově ulici byl sobotní turnaj (16. května 2009) v rapid šachu o Petria pohár, věnovaný 
panem Jiřím Řehůřkem. K soutěži se dostavilo 52 hráčů (někteří opozdilci jako obvykle těsně 
po deváté hodině, kdy už nekompromisní rozhodčí Mirek Hurta turnaj zahajoval) a také řada 
zvědavých diváků, kteří chtěli shlédnout prostory, v nichž teď Lokomotiva Brno působí a kde 
mají koncem května proběhnout bleskové přebory Brna družstev i jednotlivců. Při této 
“kolaudaci“ se zdáli být pánové Ruda Moulis z Durasu, Josef Spodný z ŠK 64 Brno, Zdeněk 
Závodný, Vladimír Štefl, Vendelín Hafrovič a další celkem spokojeni. Ve stálém obležení byl 
výtečný bufet paní Holzmannové. Obětavý pan Jaromír Novák měl již šachy vzorně 
nachystány, chyběly však hodiny, které rychle doplnil Michal Šípek. Malé překvapení čekalo 
na návštěvníky toalet – v pánském i dámském oddělení chybí totiž dveře, které chrání lidi 
v intimní chvilce před zvědavými pohledy. To snad byla jediná podstatnější vada na kráse 
nové klubovny. Turnaj byl obsazen především stálými účastníky bleskových soutěží u Pásků, 
ale menší výpravy přijely i z Dolního Benešova, Letohradu a Uničova. Na krajských 
webových stránkách jsou vyvěšeny podrobné výsledky, z nichž je patrný průběh soutěže. Já 
se (jako obvykle) soustředím na svůj boj o cenu pro seniora a přitom si snad i vzpomenu na 
některé zajímavé momenty a perličky.  V první partii jsem se moc nenadřel – byla to nějaká 
Pircova obrana černými se žákem Lorencem ze Žamberka. Ve druhém kole jsem zkusil na 
mladého Medunu sebevědomě sicilský gambit 1.e4 c5 2.b4. Soupeř se nezalekl, oběť pěšce 
přijal, a když se mu zazdálo, že už jsme si pohráli dost, tiše pípl: „Nabízím remis.“ Mně se 
však zdála moje pozice velmi slibná, tak jsem odmítl a útočil na černého krále, který zůstal 
v centru. Pohrdl jsem kvalitou i figurou, Meduna se mým divokým útočným pokusům ubránil 
a v pozici na obrázku, kde „správně“ stojí jen bílé figurky a z černých jen dáma a pěšec na d2 
to přišlo:     
 
Kalendovský,J (2028) - Meduna,E (1755) 
Brno /Petriarapid/ (2), 16.05.2009 
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 Sebral jsem pěšáka a ještě i uvázal černou dámu. 1.Dxg6 (Eda však uviděl zničující dvojí 
úder) 1...d2! (Poněkud krutý závěr partie, kterou měl bílý několikrát "vyhranou". Je to ovšem 
jen schéma, paměť mi už tak neslouží jako dřív. JK) 0–1 
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Do třetího kola jsem dostal dalšího žáka, takže jak má člověk bojovat o cenu pro seniory, 
když věkový průměr soupeřů činí – asi dvanáct let? Menšíkovi, který hrál zahájení dosti 
suverénně, se však malá nepozornost v osmém tahu nevyplatila: 
  
Menšík,F (1686) - Kalendovský,J (2028) [B07] 
Brno /Petriarapid/ (3), 16.05.2009 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Sg5 Sg7 5.e5 dxe5 6.dxe5 Jg4 7.Dxd8+ Kxd8 8.0–0–0+ (To je 
chyba, správné je 8.Vd1+ aby byl bod f2 krytý) 8...Sd7 9.f4 Jf2 10.Sc4 h6 11.Sh4 Jxh1 (a 
"útok" bílého záhy ukončila hrubá chyba...) 0–1 
 
Zato ve čtvrtém kole to už byl přímý souboj s konkurentem. Pan Kosina se bránil Caro-
Kannem. Ztratil v zahájení pár temp, což jsem však nijak nevyužil. Sice jsem dostal dvě 
figury za věž, aleVladimír se bránil vynalézavě. V závěrečné pozici jsme opakovali tahy, což 
mému soupeři pan Češek vyčetl, neboť Kosina měl za figuru tři spojené pěšce a mohl (i podle 
dalších diváků) zkusit hrát na výhru.  Mám „obvyklých“ dvaapůl ze čtyř a do pátého kola 
dostávám sympatického Slováka Petera Mego, jehož webové stránky jistě dobře znáte. 
Uveřejňuje tam také výsledky všech našich turnajů u Pásků a vždy mi za příspěvek pěkně 
poděkuje. I výsledek tohoto turnaje tam už je i s několika fotkami. Pan Mego pracuje teď prý 
v nějaké brněnské firmě a tak kdosi navrhnul, že by bylo dobré jej získat pro klub. Spolu jsme 
hráli poprvé a Peter bral partii velmi vážně. Když nastavil pěšáčka, smutně pokýval hlavou, 
ale místo aby se vzdal, začal hrát samé dobré tahy, takže výhru jsem zaznamenal až v někdy 
kolem padesátého tahu. Zde aspoň předvedu zahájení: 
 
Mego,P (1765) - Kalendovský,J (2028) [A81] 
Brno /Petriarapid/ (5), 16.05.2009 
1.d4 g6 2.Jf3 f5 3.g3 Jf6 4.Sg2 Sg7 5.0–0 0–0 6.c3 d6 7.Sg5 Jbd7 8.Jbd2 c6 9.Dc2 h6 
10.Sxf6 Jxf6 11.Vfe1 d5 12.Je5 De8 13.e3 Se6 14.Jdf3 g5 15.Jd3 Je4 16.h3 Dh5 17.Jfe5 
Sxe5 18.dxe5 Kh8 19.f3 Jxg3 (a tuto partii černý vyhrál po dlouhém boji ve střelcové 
koncovce) 0–1 
 
Po každém kole jsem si chodil vydechnout na školní dvůr, kde své „bitky“ pořádali neúnavní 
žáci, v čele tuším s Ondřejem Zámečníkem. Před šestým kolem jsem tam viděl smutného 
Smištíka. Protože mírně pršelo, tak mu „vtipně“ při pohledu na kapky rozprskávající se po 
zemi říkám, že nemusí tak intenzivně plakat. A to jsem netušil Milanovu náhlou reakci: „Já 
snad z toho turnaje vystoupím. Ten Uhmannn (míněn byl starší) mě vždycky tak rozhodí...“ 
Nezkoumal jsem podrobnosti, ale věřil jsem, že Milan z boje neuteče ani po dvou prohrách. 
Ale jako bych tušil, kdo mne čeká v šestém kole. No ano – na losovacím lístku je ohlášena 
dvojice Kalendovský-Smištík. Je to na mne moc silný soupeř (nasazený jako hráč číslo jedna) 
a tak ho u partie vítám „Jak to, žes nevystoupil?“ „To udělám, až mne porazíš i ty...“ Tak tedy 
rozehráváme moji oblíbenou zavřenou sicilku – Milan hraje přímo zarputile, klidně v zahájení 
až na dvojici věží vše vymění a zřejmé spoléhá na to, že v koncovce něco pokazím. A tak se 
také stalo. Měl jsem již ve věžovce pěšce víc, Milan však protáhl černého pěšce až na a3 (bílí 
stáli na a2 a b3), vniknul věžkou na druhou řadu, dobyl pěšáčka a2, odřízl mého krále od 
svého pěšáčka na h7 a vyhrál pochodem svého pěšáka do dámy. Kdo viděl pozici zhruba pět-
deset tahů před tím, než jsem se vzdal, nevěřil, že by se taková pozice dala prohrát. Tak jsem 
já zůstal na 3,5 bodech z šesti, zatímco Milan zahájil svůj skvělý finiš. Řada jeho konkurentů 
mi moji slabou hru v koncovce (právem!?) vyčetla. 
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Kalendovský,J (2028) - Smištík,M (2296) [B26] 
Brno /Petriarapid/ (6), 17.05.2009 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 e5 4.Sg2 Jge7 5.d3 g6 6.Se3 d6 7.Dd2 Sg7 8.Sh6 Sxh6 9.Dxh6 Db6 
10.0–0–0 Se6 11.Jge2 0–0–0 12.f4 d5 13.exd5 Jxd5 14.Jxd5 Sxd5 15.Sxd5 Vxd5 16.Jc3 
Vdd8 17.fxe5 Jxe5 18.Dg7 Dc7 19.Vhf1 f5 20.Dxc7+ Kxc7 21.Vf4 Vhe8 22.Kd2  
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 (a tuto poměrně prostou pozici jsem dokázal ve věžovce ostudně prohrát. Viz dále) 0–1 
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V sedmém kole jsem měl za soupeře pana Vavřínka z Dolního Benešova. Jeho Elo 1817 mne 
svedlo k lehkomyslnosti: v královské indické, kde jsem se nechtěně ocitl po tazích 1.d4 g6 
2.e4 g6 3.c4, jsem ztratil již v zahájení kvalitu a dva pěšce. Ale moje dvojice jezdců se 
„Staňkovsky“ vyznamenala, soupeře svými skoky velmi zmátla a nakonec z obavy, aby 
nedostal mat, nabídl pan Vavřínek remízu, kterou jsem přijal, ačkoliv jeho oddílový kolega 
Pavel Žák (druhý nejvyšší hráč v turnaji po panu Koukolíkovi) nám hned ukázal, jak jsem 
mohl hrát na výhru. Pan Vavřínek měl aspoň příležitost vysvětlit své osmileté dcerušce, která 
také v turnaji hrála, jak jsou někdy koníčci nebezpeční. A je tu předposlední kolo a s ním můj 
starý známý Jarek Binder. Tedy další přímý souboj o seniorský primát. Partie skončila 
kupodivu velmi záhy: 
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Kalendovský,J (2028) - Binder,J (1962) [C30] 
Brno /Petriarapid/ (8), 16.05.2009 
1.e4 e5 2.f4 („Jako obvykle“, komentuje můj druhý tah soupeř) 2...d6 3.Jf3 Jc6 4.Sb5 Sd7 
5.0–0 Jf6 6.d3 a6 7.Sa4 Se7 8.c4 exf4 9.Sxf4 0–0 10.Jc3 h6 11.Dd2 Jh5 12.Sxh6 gxh6 
13.Dxh6 Jg7 14.Jd5 Je5?  
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  15.Jxe7+ Dxe7 16.Jg5 (Hrozí obyčejný mat. Jarek si chvíli nešťastně prohlíží pozici a pak 
gentlemansky vzdává. Mohl totiž obětovat dámu za dvě figury a ještě chvíli mne zkoušet. „A 
Kosinu ti  v posledním kole porazím“ – slibuje) 1–0 
 
Tak jsem zase vyhrál jako první ze všech a mám čas se porozhlédnout po sále. Zaujala mne 
zvláštní situace v následujícím duelu. Dokonce jsem (zcela nesportovně) mohl průběh této hry 
ovlivnit, ale nedokázal jsem se „udržet“. Hned to vysvětlím. 
 
Kandalec,S (1502) - Dvořák,A (1688) 
Brno /Petriarapid/ (8), 16.05.2009 
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 V tomto postavení (totiž je to jen schéma – viz poznámku k mé partii s Medunou) uhnul 
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černý, kterému hrozilo Dxf7+, svým králem na h8. Následovalo 1.Vxf8+ Jxf8 a nyní něco 
jako 2.Vf6 Dd1+ Naklonil jsem se k Adamovi a povídám „To je teda partie století“, čímž mu 
chci naznačit, že se divím, proč nevzal svým jezdcem protivnou bílou dámu. Adam pokýval 
hlavou, jako by mé narážce porozuměl a když se po chvíli k partii vrátím, vidím, že dámu 
zase nebere! 3.Vf1 Dd2 4.Vf2 a partie skončila věčným šachem, který dával černý. Nemohl 
jsem odolat, abych tuto kuriozitu nevykecal...Remíza. Adam asi doteď nevěří, že ta dáma 
byla vskutku “na braní“... 
 
A protože v osmém kole pan Zikan přemohl Kosinu (mohl dávno matit, ale prý si partii 
„vychutnával“) – stačí mi k obhájení seniorského titulu v posledním kole remíza. A k tomu 
účelu dostávám soupeře vhodného a sympatického. Cukal se sice zpočátku, ale už 
v jedenáctém tahu „dostal rozum“ a tak jsme mohli jít slavit (dvěma bechery a pivem). 
 
Hubený,P (1852) - Kalendovský,J (2028) [B07] 
Brno /Petriarapid/ (9), 16.05.2009 
("Po dlouhé době mám bílé", uvítal mne soupeř)  1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Sd3 g6 4.f4 Sg7 5.Jf3 0–
0 6.0–0 c5 ("Nabízím remízu." "Dnes si zahrajeme, pane K.", odpovídá soupeř) 7.c3 cxd4 
8.cxd4 Jc6 9.Jc3 Db6 10.Sc2 Sg4 11.e5 ("Teď nabízím remízu já", říká pan Hubený. 
Podávám soupeři ruku a ten "Vždyť to máte vyhrané...") Remíza. 
 

 
 
A šťastný vítěz turnaje Luboš Riška pak slavil dále v nedaleké restauraci „U Dána“, kam 
jsme se s ním a Fojtíkem vydali, a kde nás brzy našli pánové Vykydal, oba Uhmannové a 
Standa Messerschmidt. Ale to už jest jiná kapitola, že...   
 
Malý přídavek, výsledek obligátního pátečního turnaje v restauraci „U Šťávů“ v Bystrci, 
který spolu s pohárem „Pro dvojnásobného vítěze turnaje v Rajhradě“, který dostal vítězný 
Luboš Riška,  přinesl Jirka Řehůřek: 
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 U Šťávů 15.5.09  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Body Los 
1 Jiří Janota MS Brno - 1 0 1 x x 1 1 1 1 7 2 
2 Gustav Nikodém MS Brno 0 - 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
3 Pavel Kopkan Bystrc 1 1 - 0 1 1 0 0 1 1 6 3 
4 Jiří Kubíček*) Bystrc 0 0 1 - 0 1 1 1 0 1 5 5 
5 Radek Bednařík Bystrc x 0 0 1 - 1 x 0 1 1 5 9 
6 Jiří Hrdina VA Brno x 0 0 0 0 - 1 1 1 1 4x 4 
7 Jiří Řehůřek Bystrc 0 0 1 0 x 0 - 1 1 1 4x 6 
8 Jiří Sup Bystrc 0 0 1 0 1 0 0 - 0 1 3 7 
9 Antonín Fráňa Bystrc 0 0 0 1 0 0 0 1 - 0 2 8 
10 Štefan Kandalec Loko Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -  10 
 
*) Turnaj pak prý dohrál za Kubíčka René Přibyl, na což doplatil po šesti výhrách třemi 
nulami Pavel Kopkan. 
 

 
 
(Naše nová klubovna – je v podzemí, okna patří mateřské školce. Fotky pořídil a na svých 
webových stránkách umístil pan Peter Mego) 


