
Třetí sobota leden 2011 
 
Náš obvyklý turnaj v rapid šachu na ZŠ Staňkova probíhal v lednu souběžně s krajským 
přeborem žákovských družstev. Děti však nehrály v klubovně Lokomotivy, nýbrž obsadily 
volnou třídu na škole. Takže oněch 37 účastníků rapidu mělo dosti prostoru i klidu ke hře. 
Mým sponzorem byl tentokrát Daniel Gajdoš (objednal mi Starobrno Medium) a po skončení 
turnaje (skončil čtvrtý) sliboval, že se mu to bohatě vyplatilo a že tak bude postupovat i příště. 
Protože složení turnaje je pokaždé velmi podobné, byli mými soupeři v prvních dvou kolech 
stejní borci, jako minule. V prvním kole jsem černými zdolal Pavla Hálu na 11. stole a ke 
druhému kolu jsem se přesunul na stůl první, kde prakticky až do konce soutěže úřadoval 
pozdější vítěz Láďa Urbanec. Mne bohužel přesvědčil v koncovce o své dobré technice, když 
dokázal vyhrát tzv. remízovou variantu hry 4 jezdců. O jeho nervozitě však svědčí následující 
drobný incident v závěru naší partie. Jako jedna z nejdelších v tom kole byla sledována 
několika diváky. Pana Kandalce zaujala natolik, že se opřel o stůl, aby na hru mistrů viděl 
lépe. A tu Láďa hromovým hlasem volá: „Neopírejte se o stůl. Nevíte, že je to v pravidelech 
zakázáno!?“ Musím podotknout, že jsme se tomu skoro všichni v přestávce před třetím kolem 
srdečně zasmáli – takové pravidlo v Pravidlech nikdo neznal... 
 
Kalendovský,J (2003) - Urbanec,L (2283) [C48] 
Brno /Třetí sobota leden/ (2), 15.01.2011 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 Jf6 4.Sb5 Jd4 5.Jxd4 exd4 6.e5 dxc3 7.exf6 Dxf6 8.dxc3 Se7 9.0–0 
c6 10.Sd3 0–0 11.Ve1 d5 12.Sf4 Ve8 13.Df3  
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 a bílý prohrál nakonec ve střelcové koncovce na slabost zdvojených pěšců c!) 0–1 
 
Třetí kolo bylo pro mne velmi příjemné, sympatický soupeř z Moravské Slavie rozehrál 
zahájení starých pánů (jakousi kamennou zeď za bílé), ale když se mi ji podařilo tahem e5 
prolomit, tak partie náhle skončila: 
  
Havlát,S (1659) - Kalendovský,J (2003) [A40] 
Brno /Třetí sobota leden/ (3), 15.01.2011 
1.d4 g6 2.e3 f5 3.f4 Jf6 4.Jf3 Sg7 5.Sd3 d6 6.0–0 0–0 7.c4 c6 8.Jc3 Dc7 9.b4 h6 10.Sb2 
Jbd7 11.Dc2 e5 12.dxe5 dxe5 13.fxe5 Jg4 14.De2 Jdxe5  
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  15.h3? Jxf3+ 0–1 
 
A ve čtvrtém kole opět můj staronový soupeř – Ondra Zámečník. Tentokrát jsem měl bílé, on 
se bránil skandinávsky. Dělal jsem, co jsem mohl, ale výsledkem tohoto snažení byla věžovka 
s pěšcem míň, v níž mi soupeř blahosklonně nabídl remízu. Mám tedy 2,5 ze 4 a jsem celkem 
spokojen. V čele byl ovšem Víťa Bureš, který vyhrál čtyřikrát za sebou. V pátém kole mne 
čekal první senior – Josef Šrámek z Morendy. Podle svého zvyku se do mne v Pircově obraně 
bílými hned zakousl, ale trochu podcenil obranu vlastního krále, kterému pak chyběla zavřená 
bílá dáma i zaběhlý jezdec. Bohužel si na závěr této partie nemohu „zaboha“ vzpomenout, 
takže moje chlubení před i po postavení diagramu je zcela bez záruky. Ale třeba si Josef 
vzpomene, jak to bylo doopravdy...  
 
Šrámek,J (2048) - Kalendovský,J (2003) [B07] 
Brno /Třetí sobota leden/ (5), 15.01.2011 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f3 c6 5.Se3 Sg7 6.Dd2 b5 7.Sh6 Sxh6 8.Dxh6 Jbd7 9.g4 Db6 
10.0–0–0 a5 11.h4 Sa6 12.g5 Jh5 13.Jh3 b4 14.Je2 Sc4 15.Kb1 a4 16.Jhf4 Vb8 17.Jxh5 
Sxa2+ 18.Kc1 b3 19.Jg7+ Kd8  
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  20.Jc3 bxc2 21.Kxc2 Dxb2+ 22.Kd3 (a černý vyhrál. Závěr bez záruky! JK) 0–1 
 
Ze šestého kola je příspěvků nejvíc. Recept, jak odremízovat bílými Urbance v královském 
gambitu (!) předvádí student lesnické škloly Daniel Gajdoš: 
 
Gajdoš,D (1838) - Urbanec,L (2283) [C30] 
Brno /Třetí sobota leden/ (6), 15.01.2011 
1.e4 e5 2.f4 Sc5 3.Jf3 d6 4.c3 De7 5.d4 Sb6 6.fxe5 dxe5 7.Jxe5 Jd7 8.Jxd7 Dxe4+ 9.De2 
Dxe2+ 10.Sxe2 Sxd7 11.Sf4 Jf6 12.Jd2 Jd5 13.Sg3 Je3 14.Kf2 Jf5 15.Jc4 Jxg3 16.Kxg3 0–
0 17.Jxb6 axb6 18.Sf3 Sc6 19.Sxc6 bxc6 20.a3 Vfe8 21.Vhe1 f6 22.Kf2 Kf7  
 

���������� 
��+ +�+ +
 
�+ �� +	���
 
� ���+ �� +
 
�+ + + + 
 
� + �� + +
 
��� �� + + 
 
� �� + �����
 
��� + �� + 
 
���������� 

 
 (a partie skončila remízou ve věžovce. D. Gajdoš) Remíza 
 
Moje partie s Daliborem Čípem probíhala zvláštně. Ztráty pěšce na e5 jsem si vlastně vůbec 
nevšiml, ale pak v zápletkách zase chyboval Dalibor, když vlezl dámou tam, kam neměl. 
Číp,D (2148) - Kalendovský,J (2003) [A88] 
Brno /Třetí sobota leden/ (6), 15.01.2011 
1.d4 g6 2.Jf3 f5 3.g3 Jf6 4.Sg2 Sg7 5.0–0 0–0 6.c4 d6 7.Jc3 c6 8.Vb1 Dc7 9.b4 e5 10.dxe5 
dxe5 11.Db3 De7 12.Se3 b6 13.c5+ Se6 14.Da3 b5  
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  15.Jxe5 Je4 16.Jxe4 fxe4 17.f4 exf3 18.Jxf3 Sd5 19.Sf4 Dxe2 20.Vfe1 Dxa2 21.De3 Jd7 
22.De7 Jf6 23.Se5 Dc2 24.Vec1 Dd3 25.Vd1 De3+ 26.Kh1  
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(Už několikrát hlásil přítel Fritz při rozboru, že úspěšné odchyty dámy, či jiné materiální 
zisky byly možné po jejím napadení věží s e8 nebo f7. Ale já to prostě zase neviděl, nebo 
vidět nechtěl)   26...Sxf3? 27.Sxf6 Dxe7 28.Sxe7 Sxg2+ 29.Kxg2 Vfe8 (A zde jsem nabídl 
s pěšcem víc v koncovce remízu, za kterou mi Dalibor pěkně poděkoval) Remíza 
 
Z ukázek hry bronzového Standy Messerschmidta máme k dispozici bohužel jenom jednu 
sebevražednou partii, na níž si vzpomněl v hospodě „U Kadleca“ (hned u zastávky jedničky, 
když výjdete na hlavní trasu z ulice Rybníček), kam jsme tentokrát po turnaji zašli. Mají tam 
v akváriu živého kajmana, želvičku i rybičky, jimiž se predátor živí. Já se ovšem živil 
„desítkou“ a „chlebovými kůrkami s česnekem“, jak byl tento pokrm lákavě v jídelníčku 
nazván (45 Kč).  
 
Messerschmidt,S (2021) - Uhmann,J. ml. (1995) [D00] 
Brno /Třetí sobota leden/ (6), 15.01.2011 
1.d4 d5 2.g3 b6 3.Sg2 Sb7 4.c4 e6 5.Jc3 Jf6 6.Sg5 c5 7.cxd5 Jbd7 8.Sxf6 Dxf6 9.Da4 cxd4 
10.dxe6 Dxe6 11.Sxb7 (a bílý pochopitelně vyhrál) 1–0 
 
Ve svém e-mailu předeslal k následující partii Dan Gajdoš větu „Jak jsem přišel o šanci na 
první místo“ nebo tak nějak. No, některé partie tomuto sympatickému borci z Jevíčka 
vycházejí vskutku pěkně, jiné zase prošpikuje hrubými chybami. Inu – je ještě v šachovém 
růstu a snad se z něho stane časem dobrý kandidát. Nebo lesník, filosof? Uvidíme... 
  
Bureš,V (2161) - Gajdoš,D (1838) [B03] 
Brno /Třetí sobota leden/ (7), 15.01.2011 
1.e4 Chekhov 1...Jf6 2.e5 Jd5 3.c4 Jb6 4.d4 d6 5.exd6 cxd6 6.Jc3 g6 7.Se3 Sg7 8.Vc1 Jc6 
9.d5 Je5 10.f4 Jg4 11.Sd4 Jf6 12.Jf3 0–0 13.Se2 e6 14.dxe6 Sxe6 15.b3 Vc8N [RR 15...Jc8 
16.0–0 Je7 17.Jg5 Jc6 18.Jxe6 fxe6 19.Sf2 d5 20.cxd5 Jxd5 21.Jxd5 exd5 22.Sc5 Vf6 23.Sf3 
d4 24.g3 Dd7 25.Dd3 Vd8 26.Vfe1 Kh8 27.Kg2 b6 28.Sa3 a5 29.Db5 Jb4 30.Dxd7 Vxd7 ˝–˝ 
Akopian,V-Minasian,A/Yerevan 1995/CBM 50/[Chekhov] (30)] 16.0–0 d5 17.c5 Jbd7 18.b4 
a5 19.a3 axb4 20.axb4 b6 21.Jb5 bxc5 22.bxc5 Je4 23.c6 Sxd4+ 24.Jfxd4 Jdc5 25.f5 gxf5 
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26.Jxf5 Vxc6 27.Dd4 Sxf5 28.Vxf5 Jb3  
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 ("a dále jsem hrál velmi mdle a partii jsem jen remizoval". Daniel Gajdoš) ˝–  ̋
 
Co se dělo s mými soupeři v 7. a 8. kole, to je ukázka, jak si někdy přátelé a známí 
zjednodušují život. Není to snad zakázáno, ani by to nemuselo nikomu vadit, ale možná je to 
trošinku v rozporu se šachovou etikou. Jenomže co dělat, když Karel nechce být po event. 
náhodné prohře se mnou v „novinách“ a Vladimír zase nechtěl prozradit podrobnosti své 
„francouzské“ přípravy. Myslím, že jsme na dlouhou přestávku před posledním zvoněním 
doplatili s Vladimírem oba. Já hrál jako trdlo rozhodující partii „na férovku“ s Honzou 
Uhmannem o seniorskou cenu, Vladimír snad ještě hůř s mladým Uhmannem. No posuďte 
sami... 
 
Kalendovský,J (2003) - Kredl,K (2068) [B20] 
Brno /Třetí sobota leden/ (7), 15.01.2011 
1.e4 c5 (R) ˝–  ̋
 
Kalendovský,J (2003) - Štefl,V (2078) [C00] 
Brno /Třetí sobota leden/ (8), 15.01.2011 
1.e4 e6 (R) ˝–  ̋
 
 
Uhmann,J (2155) - Kalendovský,J (2003) [A85] 
Brno /Třetí sobota leden/ (9), 15.01.2011 
1.d4 g6 2.c4 f5 3.Jc3 Jf6 4.f3 Sg7 5.e4 d6? (U Kadleca jsme se s Uhmannem shodli, že 
zárodek mé prohry vězel v tomto tahu, jemuž měla předcházet výměna pěšců na e4, aby pak 
po e5 měl černý jezdec více prostoru k ústupům. Ale v databazích, jak se pak doma ukázalo, 
hrál do jisté chvíle stejně jako já i americký velmistr Lombardy s Korčným, ba i jiné známí 
borci. Takže ta chyba zcela jistě přišla později a spočívala zřejmě v únavě a nedostatku 
sebedůvěry či invence, kterou naopak dnes hýřil můj soupeř) 6.e5 dxe5 7.dxe5 Dxd1+ 
8.Kxd1 Jfd7 [RR 8...Jh5 9.f4 Se6 10.Jf3 Jc6 11.Kc2 0–0–0 12.Se3 h6 13.a3 g5 14.g3 Sf7 
15.Se2 e6 16.b4 gxf4 17.gxf4 Sf8 18.Vhg1 Se7 19.c5 a6 20.Sc4 Vhg8 21.Je2 Vg4 22.h3 
Vxg1 23.Vxg1 Kortschnoj,V-Lombardy,W/Lone Pine 1979/MCL/0–1 (55)] 9.f4  
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  9...c6N [RR 9...b6 10.h4 Sb7 11.h5 Jc6 12.Se3 0–0–0 13.Kc2 g5 14.h6 Sf8 15.Jf3 gxf4 
16.Sxf4 Vg8 17.e6 Jc5 18.Jd5 Jxe6 19.Se3 Jc5 20.Sxc5 bxc5 21.Ve1 Jb4+ 22.Jxb4 cxb4 
23.Kb3 Vg6 24.Vh5 Ksieski,Z-Schafer,H/Copenhagen 1996/CBM 54 ext/0–1 (45); RR 9...a5 
10.Jf3 Ja6 11.Vb1 Jdc5 12.b3 b6 13.a3 Sb7 14.b4 axb4 15.axb4 Je4 16.Kc2 e6 17.Se3 Sf8 
18.Ja2 Jb8 19.Kb3 Vxa2 20.Kxa2 Jc3+ 21.Kb2 Jxb1 22.c5 bxc5 23.bxc5 Sxf3 24.gxf3 
Lautner,J-Deglmann,L/Passau 2000/CBM 76 ext/1–0 (39)] 10.Jf3 (a černý tuto pasivní pozici 
- viz mrtvý střelec g7 - prohrál) 1–0 
 
Štefl,V (2078) - Uhmann,J. ml. (1995) [C22] 
Brno /Třetí sobota leden/ (9), 15.01.2011 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Jc6 4.De3 Sb4+ 5.Jc3 De7 6.Sd2 Jf6 7.f3 d5 8.Jge2 dxe4 9.0–0–0 
exf3 10.Dxf3 Sg4 11.Dg3 0–0–0  
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 Následovalo: 12.Ve1 Vxd2 13.Jd5 Vxd5 14.c3 Sd6 15.Dh4 g5 16.Df2 Vf5 17.Dg1 Sc5 
18.Jd4 Dxe1+ 0–1 
 
 
Na závěr stručná novinová zpráva o turnaji a nějaký ten dodatek:  
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Třetí sobota. Turnaj v rapid šachu odehrálo v klubovně Lokomotivy Brno 37 hráčů. 
Výsledek: 1.-2. Ladislav Urbanec (nereg.), Vít Bureš (Duras Brno) 7,5(9), 3. Stanislav 
Messerschmidt (Orel Ořechov) 6,5, 4.-6. Daniel Gajdoš (Jevíčko), Jan Uhmann st. (ŠK 
Hustopeče), Dalibor Číp (Orel Ořechov) 6, 7.-10. Karel Kredl (Spartak Adamov), Jan 
Uhmann ml. (Lokomotiva Brno), Stanislav Staněk (Podhradní Lhota), Jan Zemánek (Jevíčko) 
5,5 bodu. Nejlepším seniorem byl Jan Uhmann, nejlepším žákem Lukáš Sikora, nejlepším 
hráčem s malým Elo Jan Peška ze Sokola Střelice ... a Jiří Řehůřek dnes vyhrál tři kořalky se 
svými obvyklými sázeči Koukolíkem, Glacnerem a ... už nevím.  
 
 

                                        
 
Honza Uhmann pak „U Kadleca“ perlil několika „rasistickými“ vtípky: Hovoří soudce: 
„Obžalovaný, jak si to vlastně představujete? Občan Lakatoš vás o půlnoci slušně požádal o 
peníze a vy ho sprostě napadnete a ještě mu zlomíte břitvu!“. Nebo: „U velké propasti stojí 
Američan, Rus, Čech a Cikán. Američan hodí do propasti hamburger se slovy: Toho máme u 
nás plno. Francouz vezme láhev šampaňského, vrhá ji do propasti se slovy: U nás je toho 
plno. A tu se Cikán nakloní k Čechovi a praví: „Ne, aby tě napadla nějaká hloupost...“. Tož 
tak a ještě se musím trochu vypovídat o dojmech ze čtení knížky, kterou si před vánocemi 
koupilo hodně šachistů v Levných knihách (zlevněno z 399 na 99 Kč, po vánocích snad stojí 
ještě míň). Napsal ji pan Daniel Johnson a jmenuje se „Bílý král a rudá královna. Studená 
válka na šachovnici“. Přeložila Petruška Šustrová. Nakladatelství BB 2009. Takhle o šachu 
ještě myslím nikdo nepsal. V této knize se stala královská hra dějištěm a součástí nejen 
studené války, ale i jakýmsi bojovým polem pro odvěký souboj „dobra“ a „zla“. Čte se to 
lehce, argumenty autora vypadají přesvědčivě, objevují se zde běžně neznámá fakta. Jistě 
zajímavou statí je na příklad kapitola o rusko-izraelském šachistovi a politikovi Šaranském 
(občas zvaném Ščaranský). Jemu a jeho souboji s KGB je věnováno plných 21 stran, zatímco 
třeba mistru světa Aljechinovi tak 3-4 stránky. Nehledě na citované množství odborné 
literatury, z níž údajně autor čerpal, najde každý, kdo se trochu vyzná v šachové historii, 
v této 375stránkové knize poměrně velké množství faktických chyb či nepřesností. A zde 
pochybil nejen autor či překladatelka (ta není v šachových kruzích známá a používá důsledně 
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např. zastaralý výraz královna místo běžného dáma), ale nejspíš i odborný poradce Josef 
Přibyl. Je ovšem možné, že na tyto nedostatky upozornil, ale nakladatel a autor odmítl chyby 
opravit. Podobnou zkušenost učinil můj přítel ZZ, když po něm chtěli, aby přeložil a 
zrevidoval pro nějaké české nakladatelství šachovou učebnici jakéhosi exotického autora ve 
světě šachu zcela neznámého. ZZ našel v textu plno nesmyslů, včetně nesprávného výkladu o 
chodu figur,  bylo mu ovšem řečeno, že si autor žádné změny v textu nepřeje(!). Tím tedy 
spolupráce s nakladatelstvím skončila. A to měl asi udělat i náš chvalně známý mezinárodní 
mistr. Uvedu teď několik větších či drobnějších nepřesností, kterých jsem si dosud povšiml 
v této své „toiletní“ (to nemyslím jako výraz dehonestující, ba spíše naopak) četbě: str. 55 
„Kubánský mistr světa José Raúl Capablanca vytváří v tomto příběhu portrét mladíka tak 
posedlého šachem, že zanedbává své děvče i ostatní oblasti života.“ – Není pravda, ve filmu 
„Šachová horečka“ hraje Capablanca vedlejší postavu – totiž sám sebe – šachového velmistra. 
Str. 64 „Laskerova práce o teorii her a především jeho Šachová příručka jsou stále klasickými 
díly“. No možná se slovo Lehrbuch dá přeložit jako příručka, ale při vší úctě ke klasickým 
dílům tato Laskerova knížka asi nepatří. To spíš jeho první větší šachová práce „Gesunder 
Menschenverstand im Schachspiel“. Str. 71 – „I když Aljechin uprchl (z internace v Německu 
1914)“ – Aljechin neuprchl, byl legálně propuštěn za přispění mezinárodního Červeného 
kříže. Str. 72 – „Když těsně vyvázl životem, využil Aljechin svého právního vzdělání, aby se 
vykoupil vstupem do komunistické strany, pro niž byl naprosto uspokojivý, když pracoval na 
nízké úrovni jako soudce.“ – Není pravda – Aljechin byl asi 8 měsíců vyšetřovatelem 
Centroroziska, organizace, pomáhající lidem, kteří ve víru revoluce ztratili kontakty na 
příbuzné! Str. 72 – „V roce 1935 ztratil Aljechin titul mistra světa v zápase s mladým 
Holanďanem Euwem. Býval při zápase těžce opilý...“. To je velmi přehnané, i Hans Kmoch 
ve svých reportážích ze zápasu v časopise Wiener Schachzeitung hovoři o jedné ne tak vážné 
„příhodě“. Str. 80 – „V knize z roku 1951 Sto šachových partií Botvinnik popsal, jak se 
připravuje na zápas nebo turnaj.“ – Již v roce 1939 publikoval Botvinnik svoji metodu 
přípravy na šachové zápasy. Str. 81 – „Na sovětských turnajích hrál dobře a zvítězil v zápase 
se Salem Flohrem“. – To je nesmysl, obecně se ví, že zápas z roku 1933 skončil nerozhodně a 
různé jeho peripetie popsal sám Botvinnik ve svých pamětech „K dostiženiju celi“ i v knize, 
která po zápase vyšla. Str. 95 – „Ve čtyřiadvacáté hře měl Bronštejn bílé a z Botvinnika byl 
takový „uzlíček nervů“, že se snažil, aby partii sehráli v soukromí. Bronštejn však do ní 
nevložil srdce a partii i zápas prohrál“. – To je velký nesmysl. Poslední partie zápasu o 
mistrovství světa 1951 skončila remízou po 23. tahu a tím i celý zápas nerozhodně 12:12! 
Existuje několik knih, které jsou tomuto prvnímu poválečnému matči o mistrovství světa 
věnovány – nejzajímavější se mi zdá komentář samotného Bronštejna v knize „Improvizacija 
v šachmatnom iskustve“ (Moskva 1976). Str. 124 – „V letech 1914 až 1924 Capablanca 
prohrál jen jednu partii.“ – Není pravda, prohrál nejméně tři: s Laskerem na turnaji 
v Petrohradě 1914, v New Yorku 1916 s Chajesem a s Rétim v New Yorku 1924.  
(Pokračování příště). 
     
 
  


