
Bystrc 2009 
 
Po delší přestávce, způsobené hlavně prázdninovou přestávkou v činnosti brněnských 
šachových klubů, jsem se zúčastnil již 15. ročníku rapid turnaje o „Pohár bystrcké radnice“, 
který se konal ve Společenském centru Bystrc na Odbojářské ulici, kousíček od tramvajové 
zastávky Bystrc ZOO. Hraji tento turnaj rád, neb zde jako host pořádajícího spolku nemusím 
platit vklad, ani nosit šachovou výbavu. Je docela zajímavé, že takových vstřícných 
pořadatelů je více, například Bučovice, Bzenec (teď má v konání rapidů bohužel přestávku) a 
Hodonice. V jedničce, která mne na turnaj vezla, jsem cestoval s Pavlem Hálou a postupně se 
k nám přidali na různých zastávkách bratři Horáci Miloš a Karel. Netušil jsem, že Horáci 
budou mými prvními soupeři na turnaji. Ten řídil jako obvykle Mirek Hurta a pořadatelem byl 
Jiří Řehůřek, předseda klubu Bystrc Oilers (tak se totiž tento klub jmenuje nyní, na 
pozvánkách a propozicích byl uváděn ještě původní název Průkopník Bystrc). Jirka letos 
spojil pořádaní turnaje s malou oslavou svých 56. narozenin (4. září) a tak byla pro přátele 
v zákulisí k dispozici chutná meruňkovice. Pod jejím vlivem, jak Jiří později doznal, s chutí 
pronesl i svůj úvodní projev, ač jindy mluví na veřejnosti jen nerad. Jeho slova se líbila i paní 
místostarostce Mgr. Elišce Kolářové, která zahajovala s výjimkou prvního ročníku všechny 
následující, jen měla o řečníka trochu obavy, když se až nebezpečně přibližoval k okraji 
vyvýšeného pódia... Od počátku bylo vše v pořádku, pouze první přihlášený pan Kacálek se 
v rozpisu prvního kola nenašel (bylo promptně rozhodčím Hurtou vyřešeno) a na stole č. 23 
zaplnily obvyklou velkou šachovnici figurečky z kapesních šachů. To později vyvolalo hlasitý 
protest jediné startující ženy slečny Fajové „Já tady hraji už potřetí a mám toho dost!“. 
Samotný turnaj měl od počátku dramatický náboj v tom, že na startu byli dva dvojnásobní 
vítězové minulých ročníků (Holemář a Vyskočil) a tedy uchazeči o definitivní majetnictví 
poháru a také loňský vítěz Petr Skácelík, který jim to jistě hodlal překazit. Již dopředu mohu 
říci, že Neklan Vyskočil hrál ve vynikající formě a své tažení za vítězstvím a pohárem 
předvedl stylem start-cíl: vyhrál všech devět partií! Zato forma Davidova nebyla nejlepší 
(dává teď výrazně přednost turnajům v pokru) a nakonec po prohře s Lukášem Řehůřkem, 
který prý prožil „osm minut děsu“, kdy čekal, že Holemář najde vítězný dvojí úder dámou na 
f3, leč nestalo se tak, se musel spokojit s cenou útěchy pro nejlepšího hráče bystrckého klubu 
(kam prý právě proto nedávno přestoupil) a tím připravil o tuto cenu Jana Píšeho! Nejlepším 
seniorem se stal nestárnoucí Karel Zejda z ŠK 64 Brno, který sice prohrál překvapivě 
v prvním kole s největším šachistou Brna panem Koukolíkem, ale pak udělal šest bodů 
z osmi, což se žádnému z ostatních sedmnácti(!) uchazečů o tuto cenu nezdařilo. Protože 
nebyl souběh cen možný, musel se absolutně nejlepší senior a finalista Mistrovství Evropy 
v Rogašské Slatině Petr Mlýnek spokojit s normální cenou za vynikající (ale Petr si to možná 
nemyslí) páté místo. K úspěchům jednotlivců se možná ještě vrátím, teď si dovolím suše 
komentovat svoji cestu turnajem. V prvním kole mne čekal Miloš Horák, který se do mé 
holandské pevnosti pustil s velkou vervou, nevzal kvalitu, nýbrž obětoval figuru, pak druhou 
a pak jen litoval, že hraje ty rapidy jako blicky a víc nepřemýšlí. Ve druhém kole jsem na 
Karla Horáka zkusil královský gambit, který začal takto: 1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 exf4 a časem 
jsem nezvítězil žádným útokem, nýbrž tím, že Karel nějakou tu figurku přehlédl. Zatím tedy 
vše probíhalo podle obvyklých scénářů. Ale třetí kolo – to byl již podstatně těžší oříšek. Po 
partii mne David pochválil za dobrý obranný tah Db7, ale vše předcházející mne stálo příliš 
mnoho času, takže závěr partie byl již zcela v poklidné režii bílého.      
 
Holemář,D (2271) - Kalendovský,J (2028) [A80] 
Bystrc rapid (3), 12.09.2009 
1.d4 f5 2.h3 d5 3.g4 g6 4.Sf4 c6 5.e3 Sg7 6.g5 Jd7 7.Jf3 e6 8.Jc3 De7 9.h4 b5 10.h5 gxh5 
11.Se2 e5 12.dxe5 Jxe5 13.Jxe5 Sxe5 14.Sxh5+ Kf8  
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  15.Jxd5 cxd5 16.Dxd5 Sxf4 17.Dxa8 Db7 18.Dxb7 Sxb7 19.Vg1 Se5 20.0–0–0 Ke7 21.f4 
Sc7 a tohle bílý už vyhrál. 1–0 
 
Čtvrté kolo s panem Danielem Gajdošem, známým veselým a upovídaným chlapcem 
z Vinohrad, mělo být „odpočinkové“, ale nebylo. Na moje 1.e4 zkusil svoji novou 
Nimcovičovu obranu 1...Jc6, čímž zvýšil moji bojovnost, takže jsem během celkem 
vyrovnané partie asi šestkrát odmítl jeho smírné nabídky a teprve ve věžovce (které jsou 
podle starých pouček prý všechny remízové) jsem musel souhlasit s nerozhodným výsledkem, 
protože mi zbývaly asi 2 minuty proti Danielovým deseti... Takže dvaapůl ze čtyř a žádná 
sláva. Další bod jsem připojil v pátém kole s Jiřím Kropáčem (1634) z Kuřimi, který mi výhru 
ulehčil několika malými nepřesnostmi. A opět na třetí stůl – tentokrát proti Petru Skácelíkovi.  
Začali jsme zavřenou sicilkou: 1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 d6 4.Sg2 e5 a již záhy se hry vyrovnaly 
a pak mnohem inteligentnější hrou než byla moje získal černý značnou převahu.  
 
Kalendovský,J (2028) - Skácelík,P (2278) 
Bystrc rapid (6), 12.09.2009 
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 Spolehl jsem se na nestejné střelce (ovšem na desce byly ještě věže) a různými posunky jsem 
dával Petrovi najevo, že jsem zvědav, jak to chce i s pěšcem víc vyhrávat, když budu jen 
lavírovat věžkami sem a tam. Nakonec zhruba tuto pozici bílý prohrál, když lehkomyslně 
opustil věží druhou řadu a dopustil možnost primitivního Sxf2 s dalším Vxh1. Domnívám se, 
že při přesné hře bílého by černý těžko vyhrál... i proti tak „ubohému“ střelci, který nemá tah.  
0–1 
 
Po této ráně nastupuji proti Davidu Hamplovi, který si již svoji obět pěšce ve čtvrtém tahu ve 
Falkbeerově gambitu proti mně s úspěchem vyzkoušel. Psychologicky to hrál správně, neboť 
se dvěma pěšci navíc jsem se musel pořád jen opatrně bránit, což mne stálo nervy i čas, který 
v dvacetimunutovkách rychle ubíhá.  
 
Kalendovský,J (2028) - Hampel,D (1940) [C31] 
Bystrc rapid (7), 13.09.2009 
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.d3 e3 5.Sxe3 Jf6 6.c4 Sb4+ 7.Jc3 0–0 8.Dd2 c6 9.dxc6 Jxc6 
10.Se2 Ve8 11.a3 Sxc3 12.bxc3 Jg4 13.Sxg4 Sxg4 14.Kf2 Df6 15.Ve1 Vad8 16.Jf3 Sxf3 
17.gxf3 Dh4+ 18.Kg2 Vd6 19.Sf2 Vg6+ 20.Sg3 Vd8 21.f5 Vg5 22.Ve4 Dh6 23.De2 g6 
24.Ve8+ Vxe8 25.Dxe8+ Kg7 26.f6+ Kxf6 27.Ve1 Vxg3+ 28.hxg3 Dd2+ 29.Ve2 Dxd3  
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 a bílému se za chvíli podařilo vyměnit dámy a pak s kvalitou víc kupodivu vyhrál, ovšem jen 
na čas, neboť v závěrečném postavení měl bílý věž a pěšce, (který nutně padal) a černý 
jezdce... Pochybuji, že bych v omezeném čase dokázal takovou koncovku bez pomoci soupeře 
vyhrát. 1–0 
 
V předposledním kole hraji s přítelem Jarkem Veselým. Proti mé holandské hrál bílými 
poměrně klidné a skromné tahy, čímž mne vyprovokoval k možná neopodstatněnému 
protiútoku v centru a ke ztrátě pěšáka, za kterého jsem hledal kompenzaci v pokusech zmatit 
bílého krále. Leč vše marno, Jarek se bránil dobře, musel jsem partii vzdát a tu mne uzemnil 
poznámkou „Chtěl bych ve Tvém věku hrát jako ty...“, což jsem mu oplatil douškou „Tak to 
bych ti teda nepřál“. Po osmém kole veškeré sny o možné (jakékoliv) ceně z Bystrce vzaly za 
své a zbývalo jen se ctí dokončit turnaj. Trochu mi pomohl i los, který mi do posledního kola 
přidělil pana Hladkého, mého (zatím!) věrného dodavatele bodů. A nezklamal ani tentokrát: 
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Kalendovský,J (2028) - Hladký,M (1689) [B24] 
Bystrc rapid (9), 12.09.2009 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 d6 4.Sg2 Jf6 5.d3 a6 6.h3 g6 7.Se3 Sg7 8.Dd2 Vb8 9.g4 0–0 10.f4 b5 
(Chybička, která ztrácí figuru) 
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  11.e5 dxe5 12.Sxc6 exf4 13.Sxf4 Vb6 14.Sf3 e6 15.Jge2 Jd5 16.Jxd5 exd5 17.g5 Ve8 
18.0–0–0 Vbe6 19.Jc3 Sb7 20.h4 Sd4 21.Vde1 a bílý vyhrál. 1–0 
 
A byl konec turnaje, pan Hurta vyhlašuje ceny, pan Jirka Řehůřek je rozdává, včetně dvou 
triček Petria, vítězové jsou foceni, účastníci jsou zváni na příští ročník a pomalu se rozcházejí. 
Během turnaje se vyplnilo, podepsalo a orazítkovalo několik hostovacích lístků a soupisek 
(Lokomotiva, Duras), vypilo hodně piv a kofol v bufetu u pana Šťávy, snědlo množství párků 
tamtéž, také káv z automatu se hodně „vybralo“ a plno šachových věcí probralo. Třeba Jiří 
Vachek se pochlubil tím, že na Romanově memoriálu přemohl poprvé v životě Petra 
Skácelíka, hráči Morendy nás seznámili s důvody, proč museli opustit svoji halu na Vídeňské 
(nový majitel by je tam ochotně nechal dál působit, ale žádal 65.000 Kč nájemného za rok) a 
tak různě a tak podobně. Na turnaji byli i diváci, z nichž nejkvalifikovanější byl jiště Víťa 
Bureš, který „rapidy už hrát nechce...“. A ještě se musím zmínit o svatbě, která se ve 
Společenském centru toho dne odehrála a pak pokračovala v „naší“ restauraci „U Šťávů“, 
kam jsme se my „Bystrčáci“ po turnaji vypravili a museli se spokojit s posezením v menším 
salónku, ale byli jsme zde skvěle obslouženi. A kdo to s námi seděl? Kacálek, Holemář, Píše, 
Přibyl, Kopkan, Bureš, Řehůřek, ba chvíli postál i pan Sup, který bohužel nevypadá tak dobře 
jako dřív – zhubl o dobrých dvacet kilo a viditelně zestárl... 


