
Třetí sobota v květnu 2011 
 
Cestou do klubovny Lokomotivy Brno na květnovou Třetí sobotu přistoupil do „šestky“ na 
Mendláku pan Juriga, který mi předal tabulku a pár informací o pátečním blicáku „U Šťávů“ 
v Bystrci. Tentokrát byla prý hospoda skoro prázdná, nebylo vidět ani šachisty. Kolem půl 
deváté večer přišel René Přibyl a nakonec se přece odehrál dvoukolový turnaj čtyř. Ten 
ignorovali pánové Kandalec a Jura Řehůřek, kteří hráli vlastní matč v dvacetiminutovkách. 
Tabulka: 
 
  1 2 3 4 Body Los 
1 Přibyl René -- 11 10 11 5 4 
2 Juriga Tomáš 00 -- 11 11 4 3 
3 Sup Jiří 01 00 -- 10 2 2 
4 Janota Jiří 00 00 01 -- 1 1 
 
V klubovně již Mirek Hurta chystal počítač a Jura Vachek s Jaromírem Novákem šachy a 
hodiny. Postupně se zde shromáždilo 39 šachových nadšenců včetně jedné dívenky. A kdo 
přišel pozdě? No samozřejmě – Honzík Uhmann a (nečekaně) Vlastík Lička, kteří byli již po 
vylosování prvního kola zapsáni dodatečně a hráli spolu na „posledním“ stole. Já dostal 
v prvním kole kolegu Zdeňka Poláka, ale jak jsem černými vyhrál – to si už tedy vůbec 
nepamatuji! Ve druhém kole sedí proti mně sympatický Dalibor Mlénský z Hustopečí, a 
protože jsem nechtěl hrát jeho oblíbenou skandinávskou, začali jsme takto: 1.d4 c6 2.e4 d6 a 
byla z toho jakási Pircka. Při přechodu do koncovky se mi podařilo ztratit dva pěšce, ale jaksi 
ze setrvačnosti jsem se nevzdával, až jsme dospěli do této pozice:  
 
Kalendovský,J (1999) - Mlénský,D (2127) 
Brno /Třetí sobota květen/ (2), 21.05.2011 
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 Partie skončila takto: 1...h3 2.Jg3 Jf4 3.Je4+ Kg6 4.Sc2 Dáno za remízu. ˝–˝ Zajímavé pak 
byly rozbory pozice na diagramu v restauraci „U Kadleca“. Černý dokazoval výhru, Honza 
Uhmann mu to zase s úspěchem vyvracel...  
 
V následujících třech kolech jsem utrpěl dvě kruté porážky a jedinou výhru s Břeťou 
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Eichlerem. Prohra s Martinem Hoškem mne trochu mrzela (černými holandská), zato prohra 
s Milanem Kratochvílem, kdy jsem ho (snad) přehrál, dobyl pěšce, hrozil matovým útokem, 
přešel do koncovky, z níž se stala mojí hloupostí věžovka (mohla to být střelcovka, kterou 
bych možná vyhrál na čas, protože jsem měl v té fázi asi 40 vteřin proti 25 soupeřovým) a v té 
jsem nakonec v prohraném postavení sám překročil čas. A v šestém kole mi Štefan Kandalec 
tak vytrvale nabízel remízu, až jsem jeho vábení v přechodném pominutí smyslů (polekal 
jsem se vidiny matu) podlehl. Když jsme v partii chvíli pokračovali, došlo ovšem na 
Kandalcova slova „Já bych to ještě zkazil“, ale bylo pozdě, remíza platila. Pokud jde o 
remízové nabídky – k novým výšinám dospěl v tomto umění Ondřej Šaršon v předposledním 
kole s Pavlem Kubátem. „Nabízím remízu“ povídá v jednu chvíli. Kubát se ptá: „Z jakého 
důvodu?“ A šokující odpověď prý zněla: „Protože už mám jenom 4 vteřiny času!“.  Šesté 
kolo bylo plné zajímavých partií. Láďa Urbanec porazil Sremaňáka a získal šestou výhru za 
sebou. V pátem kole přemohl Honzíka Uhmanna, který pak bědoval, že má za poslední dva 
roky s Urbancem stále černé, a když v zahájení vyrovná hru, náhle udělá hrubku a ztratí 
figuru. Tak se stalo i dnes... Následující partií se pochlubil Michal Šípek:  
 
Šípek,M (2016) - Kubát,P (1926) [A35] 
Brno /Třetí sobota květen/ (6), 21.05.2011 
1.c4 c5 2.Jc3 Jc6 3.Jf3 d6 4.g3 g6 5.Sg2 Jf6 6.d3 Sg7 7.Sd2 0–0 8.Dc1 Ve8 9.Sh6 Sh8 
10.h4 Jg4 11.h5 Jd4 12.Jxd4 Sxd4 13.Se3 Jxe3 14.fxe3 Se5 15.hxg6 Sxg3+ 16.Kd2 fxg6 
17.Dg1 e6 18.Se4 Se5 19.Sxg6 hxg6 20.Dxg6+ Sg7  
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  21.Vag1 (K tomuto tahu si přidal Michal otazník, ale zbytečně, i když 21.Vf1 vyhrávalo 
okamžitě) 21...Ve7 22.Dh7+ (Otazník patřil až sem. Prostý dvoutažec mohl být po 22.Vf1) 
22...Kf8 23.Vxg7 Vxg7 24.Vf1+ Ke8 25.Dxg7 De7 26.Dg8+ Kd7 27.Vf7 b6 28.Vxe7+ Kxe7 
29.Dg7+ Kd8 30.Df8+ Kc7 31.Jb5+ 1–0 
 
Kratochvíl,M (2075) - Mlénský,D (2127) [B01] 
Brno /Třetí sobota květen/ (6), 21.05.2011 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Da5 4.Jf3 Jf6 5.g3 e5 6.De2 Sd6 7.Sg2 Jc6 8.0–0 0–0 9.d3 Sg4 
10.Je4 Jxe4 11.Dxe4 f5 12.Dc4+ Kh8 13.Jg5 h6 14.Jf7+ Kh7 (Zde měl oba hráči 
spotřebováno po 7 minutách. A teď se Kratochvíl zamyslel na 4 minuty a zahrál) 15.Sxh6!? 
(Černý oběť přijal, i když měl i jiná pokračování) 15...gxh6 16.De6 Kg7 17.Sd5 Dxd5 
(Připravená obrana) 18.Dxd5 Vxf7 19.f3 Sh5 20.g4 Sg6 (Černý má tedy tři figury za dámu, 
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ale hlavně mnohem lepší čas) 21.a3 Vaf8 22.b4 a6 23.c3 Vf6 24.Da2 (Hrozilo Sf7) 24...Sf7 
25.De2 Vg6 26.h3 h5 27.Vf2 hxg4 28.hxg4 Vh8 (Chystá útok na bod h1) 29.Vg2 fxg4 
30.Vxg4 Vxg4+ 31.fxg4 Sd5  
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 (A partie je "rozhodnuta") 32.De3 Vh1+ 33.Kf2 Vxa1 (Beru věž, z věčných šachů musí 
přece král utéct, myslí si černý) 34.Dg5+ Kf8 35.Df6+ Sf7 36.g5 Ke8 37.g6 Sxg6 (A začíná 
serie slabších tahů černého, způsobená pohledem na hodiny, kde má bílý tak minutu do 
konce) 38.Dxg6+ Kd7 39.Df7+ (Lépe 39.Dg4+ s remízou) 39...Se7 40.Dd5+ Kc8 41.De6+ 
Kb8 42.c4 Sd6 43.c5 Se7 44.a4 (A teď následovalo něco zvláštního: 44...Va2+?? 45.Dxa2 
Sh4+ 46.Kf3 a ve zbývajícich bílému asi 30 sekundách se dospělo k pozici  
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ve které se černý vzdal v domnění, že bílý král doběhne na c7 nebo c8 a dáma ho zmatí! Ta 
deprese po serii slabých tahů v závěru musela být veliká...) 1–0 
 
 
Kredl,K (2090) - Kalendovský,J (1999) [B07] 
Brno /Třetí sobota květen/ (7), 21.05.2011 
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("Tak jak to budeme hrát?", ptám se před partií. "Dneska to bude tvrdý", odpovídá Karel) 1.e4 
d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 ("Nabízím remis", říká bílý. Napadl mi pěšce, já ho pokryl, vysvětluje pak 
nechápavému okolí... Tedy když diváci i soupeři volali „Hanba! Kontumovat! Vraťte nám 
vstupné“) ˝–  ̋
A tak jsem získal čas, abych si jako zuřivý reportér mohl sednout ke třetímu stolu a zapisovat 
následující souboj: 
 
Blahynka,M (2116) - Mlénský,D (2127) [B01] 
Brno /Třetí sobota květen/ (7), 21.05.2011 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Da5 4.d4 Jf6 5.Jf3 Sg4 6.Sc4 e6 7.0–0 Dh5 8.Se2 Sd6 9.h3 Jc6 
(To zahrál Dalibor bleskově, zdá se však, že je to chyba) 10.Jb5 Sxf3 11.Jxd6+ cxd6 12.Sxf3 
Dh4 13.d5 exd5 14.Ve1+ Je5 15.Sxd5 0–0 16.Sxb7 Vab8 17.Sa6 Vb6 18.Sf1  
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 (Pro černého je těžké najít nějaký plám, bílý se postupně zkonsoliduje a s dvojicí střelců a 
pěšcem víc by měl vyhrát) 18...Jg6 19.c3 Jd7 20.g3 Df6 21.Sg2 Jde5 22.b3 Df5 23.Se3 Va6 
24.Dd5 Va5 25.De4 Dc8 26.f4 Jd7 27.Dc6 Dxc6 28.Sxc6 Jb8 29.Sf3 h5 30.a4 h4 31.b4 Vf5 
32.g4 Vf6 33.g5 [33.f5!] 33...Ve6 34.Sd5 Ve7 35.Sd2 Vfe8 36.Kf2 Vxe1 37.Vxe1 Vxe1 
38.Kxe1 Je7 39.Se4 d5 40.Sf3 f5 41.Ke2 Kf7 42.Kd3 Ke6 43.Se3 a6 44.b5 axb5 45.axb5 
Jd7 46.Sd4 Jg6 47.Ke3 Kd6 48.Sxg7 Kc5 (a bílý vyhrál. Závěr jsem již nestačil opsat, neboť 
ruce hráčů se nad šachovnicí jen míhaly, ale Dalibor měl už téměř remízu, když mu to spadlo) 
1–0 
 
 
 
Do předposledního kola jsem dostal neregistrovaného hráče se startovním číslem 39 a 
s ratingem 1000 – měla to být pohodlná procházka růžovým sadem. Ale rozhodně nebyla, 
vždyť můj soupeř měl nakonec jen o půlku méně, než já. Chvílemi jsem měl o osud své 
pozice obavy. Naštěstí pro mne v závěru pan Baťa velice povolil a umožnil mi až příliš 
lehkou výhru. Jeho kolegové mu pak důrazně vysvětlovali, že měl na g6 brát králem a spoustu 
dalších dobrých rad v této prosté věžovce... 
 
Kalendovský,J (1999) - Baťa,J (1000) 
Brno /Třetí sobota květen/ (8), 21.05.2011 
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  Následovalo:  1.Vc8+ Kh7 2.Vc1 Dg6 3.Dxg6+ fxg6 4.Vc6 h5 5.Vxa6 Kh6 6.Va8 Vxd6 
7.a6 Vd1+ 8.Kg2 Va1 9.a7 Va6?? 10.Vh8+ A černý se vzdal. Smutný závěr... 1–0 
 
Kubát,P (1926) - Kalendovský,J (1999) [A22] 
Brno /Třetí sobota květen/ (9), 21.05.2011 
1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.g3 Sb4 4.Sg2 0–0 5.Jf3 Ve8 6.d3 c6 7.0–0 d5 8.Sg5 Sxc3 9.bxc3 h6 
10.Sxf6 Dxf6 11.Jd2 dxc4 12.Jxc4 Jd7 13.Dc2 De6 14.Vfd1 Jf6 15.a4 e4 16.e3 exd3 
17.Dxd3 De7 18.a5 Se6 19.a6 b5 20.Je5 Dc5 21.Jxc6 Vac8 22.Jd4 Sc4 23.Df5 Ve5 24.Dc2 
Vh5 25.Sf3 Ve5 26.Sg2 Vh5 (Nabídl jsem remízu, Kubát "Já to ještě zkusím") 27.Db2 Jg4 
28.h3 Je5 29.h4 g5 30.f4 gxf4 31.exf4 Jd3 32.Dc2 b4 33.Vxd3 Sxd3 34.Dxd3 Vd8 35.Kh2 
bxc3 36.Je6  
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 (Současně s nabídkou remízy, která byla přijata. Černý zapomněl, že má na h5 věž, která pak 
jezdce dobere) ˝–˝ Takže ještě jeden „smutný“ závěr. A po vyhlášení vítězů (prvních pět a 
v kategoriích senior (Uhmann), mladík (Blahynka), a hráč s ratingem do 1800 (Kuchařík)) se 
část účastníků přesunula do naší oblíbené restaurace „U Kandalce“, pardón „U Kadleca“... A 
zde se také několik zde uvedených partií zrekonstruovalo. Ta dobrá společnost byla 
jmenovitě: Mlénský, Uhmann, Řehůřek, Kubát, Fojtík, Kejduš, Glacner a já. A jeden 
sympatický borec z Hustopečí, prý jménem Jiří – správce hustopečského šachového 
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materiálu, jak potvrdil Honzík Uhmann.   
 
Opět Urbanec. Květnový turnaj v rapid šachu „Třetí sobota“, pořádaný Lokomotivou Brno, 
měl 39 účastníků. Výsledek: 1. Ladislav Urbanec (nereg.) 7,5(9), 2. Karel Kratochvíl 7, 3.-4. 
Martin Blahynka, Martin Hošek (všichni Lok. Brno) 6,5, 5.-9. Jan Uhmann (Hustopeče), 
Milan Kratochvíl (Lok. Brno), Slavomír Sremaňák (Margesany), Martin Šenkýř (ŠK Zlín), 
Dalibor Mlénský (Hustopeče) 6, 10. Michal Šípek (Lok. Brno) 5,5 bodu atd.  
 
(kal) 
 
Před turnajem za mnou přišel Karel Kredl, prý se už chtěl dávno na něco zeptat šachového 
historika: „Říká se, že Aljechin nechával před partií zápasu o mistra světa s Euwem 
proběhnout po šachovnici své kočky?!“ a  když mu to pořadatelé zakázali, nastupoval 
k partiím aspoň ve svetru s vyšitou kočkou. Je to pravda? Odpovědí je následující snímek, 
pořízený přítelem Závodným v jedné šachové knize: 
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      (Aljechin se svoji kočkou „Chess“ na turnaji v Praze 1943 – málo známý snímek) 


