
Akademický rapid 17. listopadu 2011 
 
Je čtvrtek 17. listopadu 2011. Probouzím se do zahmleného podzimního dne, kdy lezavá zima 
strká ruce do kapes kabátů. Otázka, kam jít je vyřešena celkem jednoduše. Plně se solidarizuji 
sice s účastníky protivládních demonstrací, které budou odpoledne i v Brně, ale přece jen 
raději odcházím mezi šachisty – do budovy stavební fakulty VUT na ulici Veveří. Již před 
devátou tam proudí davy studentů, bývalých absolventů, zaměstnanců, ba i několik 
středoškoláků. Ty před měsícem „připsal“ mezi akademiky hlavní pořadatel a neúnavný 
vymyslitel všemožných akademických šachových akcí Břeťa Eichler u vědomí, že z většiny 
z nich budou časem stejně vysokoškoláci. Autentičtí mladší studenti se ovšem přihlásili 
nakonec jenom dva, takže v závěru při vyhlašování cen jim bylo řečeno, že pro malou účast 
nejlepší z nich (Adam Dvořák) nedostane nic. Je to ale (podle mne ovšem) malé pochybení 
pořadatelů, neboť měli mezi středoškoláky započíst i správce majetku SOŠ Brno Kyryla 
Slepova a legendu brněnského šachu Františka Vykydala, startujícího zde pod hlavičkou SPŠ 
stavební. Svoji kategorii by vyhrál ON. Ale zanechme již přátelského rýpání a soustřeďme se 
na hru. Turnaj řídil velmi osvědčený rozhodčí Mirek Hurta, se sháněním výsledků z obou 
prostorných hracích místností, příjemného bufetu paní Dany a mistra Šnorka a rozsáhlých 
chodeb pomáhal mu neméně osvědčený Vendelín Hafrovič. Protože se kvůli řadě jiných 
povinností tentokrát k zahájení nedostavil nikdo z akademických senátů všech brněnských 
vysokých škol, mohlo se začít krátce po deváté hodině. Ještě rychlá návštěva obrovských 
toalet (zde na rozdíl od jiných bylo např. neméně než 9 pisoárů) a jdeme na to:  
  
Kalendovský,J (1999) - Zwardoň,V (2290) 
Brno /rapid akademici/ (1), 16.11.2011 
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 Do takové pozice dospěla partie, kterou jsme hráli v 1. kole na třetím stole. Ztratil jsem 
pěšce, ale jsem na tahu. První tah byl ještě dobrý: 1.Jxd4 Ve8?! (Moje idea byla 1...Dxd1 
2.Jf5+ gxf5 3.Dxa8 De2 4.Dd8 s jistou šancí na remízu v dámské koncovce. Jenže soupeř měl 
do konce asi 6 minut a já sotva dvě. Co teď následovalo, tomu málokdo uvěří) 2.Jf5+? (Proč 
ne 2.Dc2 se ziskem figury?) 2...gxf5 3.Dxe8?? (Po 3.Dd5 se zas tak moc nedělo) 3...Dxe8 
(ale teď jsem se musel vzdát. Jistě pochopíte, že je skoro zázrak, když jsem v takové 
"kondici" uhrál plné 4 body a skončil 37. z 59 hráčů) 0–1 
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Z druhého kola jsem získal také ukázku a to dokonce kompletní. Poskytl mi ji přítel Stanislav 
Věchet (mimochodem na turnaji se sešla silná šachová sestava profesorů a docentů, kteří mají 
společné ani ne tak akademické tituly a profese, jako spíše členství v kdysi přeslavném klubu 
Univerzita Brno, účastníka a pak i vítěze celostátní ligy – totiž kromě Standy Věchta z VUT i 
Vladimír Štefl z MU a Jiří Moučka z Univerzity obrany). Po turnaji mne Standa zavezl do 
hotelu Myslivna, abych aspoň na chvíli mohl vychutnat atmosféru II. mezinárodního turnaje 
Open Brno. Zatímco ve foajéru čekali někteří pánové na zahájení odpoledního kola, 
vzpomínal Standa u zde postavené analytické šachovnice, jak to bylo. Napřed nanečisto, a pak 
už suverénně diktoval, kterak se ubránil útoku bílého v královském gambitu. No – má na to 
dobrou školu – hrávali jsme v mládí spolu KG ve volných partiích často:  
 
Mrov ěc,J (2037) - Věchet,S (2183) [C38] 
Brno /rapid akademici/ (2), 17.11.2011 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sc4 h6 4.Jf3 d6 5.d4 g5 6.0–0 Sg7 7.Jc3 Jc6 8.Je2 Jf6 9.e5 dxe5 10.d5 
Je7 11.Jxe5 Jfxd5  
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  12.Jxf7 Kxf7 13.Jxf4 gxf4 14.Sxf4 Kg8 15.Df3 Se6 16.Vae1 Jxf4 17.Vxe6 Dd4+ 18.De3 
Jxe6 19.Sxe6+ Kh7 (a černý se za chvíli vzdal) 0–1 
 
Ale vraťme se do prvního patra budovy stavební fakulty, kde se hraje již třetí kolo skvěle 
obsazeného turnaje. Kdosi si povšiml: „Co se to děje s Laďou Urbancem?“ Čtvrtý nasazený 
borec v turnaji (2273) v prvním kole remízoval s Lukášem Vondrou (1984), ve druhém 
prohrál s Kristýnou Novosadovou (2062), ve třetím prohrál s Martinem Paulíkem (1928)  a 
první výhru musel vydobýt teprve v kole čtvrtém na 25. stole s Janem Čejkou (1638). 
Nakonec mezi svými 5 body (17. místo) má i kontumační bod s odstoupivším Tomášem 
Lakatošem. Aby mi bylo dobře rozumněno. NIKOMU se nevysmívám, Láďův dnešní 
výpadek má sloužit k naznačení jakéhosi zvláštního génia loci, který některým z nás v těchto 
prostorách zamlžuje zrak, otupuje smysly, nutí hrát nesmysly – jak jinak vysvětlit naše 
poklesky a neúspěchy?   
 
Kalendovský,J (1999) - Zelený,M (1000) [C34] 
Brno /rapid akademici/ (3), 17.11.2011 
1.e4 e5 2.f4 Jc6 3.Jf3 exf4 4.d4 g6 5.Sxf4 f5? 6.exf5 gxf5 7.Je5 Jxe5 8.Sxe5 Jf6 9.De2 
(Malinkatá léčka, na kterou jedinou správnou odpovědí je 9...Kf7. Ale černý zvolil 
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sebevražedné 
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  9...d6?? 10.Sxf6+ Se7 11.Dh5+ Kd7 12.Dxf5+ Ke8 13.Dh5+ Kd7 14.Sxh8 Dxh8 15.Jd2 
Dxd4 16.0–0–0 Sf6 17.c3 Df4 18.Sb5+ c6 19.Df7+ Kd8 20.Vhf1 De5 21.Vxf6 De3 
22.Vxd6+ Sd7 23.Dxd7# (Tento můj sympatický soupeř obsadil nakonec s 1,5 bodem 
poslední 59. místo. Pan Kejduš se naší hrou dobře bavil) 1–0 
 
Ostatně na jakési záhadné zatmění mysli si stěžoval v průběhu turnaje i Michal Šípek, zde 
jeden ze dvou zástupců MZLV (neboli Mendelovy zemědělsko-lesnické vysoké školy), 
druhým byl František Režný. Jednoho z jeho výpadků jsem byl svědkem i já, když jsem 
sledoval v místnosti elity (prvních devět stolů) závěr Šípkovy partie s Vladimírem Šteflem: 
 
Štefl,V (2078) - Šípek,M (2001) 
Brno /rapid akademici/ (3), 17.11.2011 
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 Myslím, že to je teoretická remíza. Ale Michal Šípek hrál tak "aktivně", že své dva černé 
pěšce proměnil za jednoho bílého a hladce prohrál... 1–0 
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Ve čtvrtém kole se mi v závěru partie s Honzou Uhmannem starším podařil další „husarský“ 
kousek – viz náznaky učiněné výše: 
  
Uhmann,J (2147) - Kalendovský,J (1999) 
Brno /rapid akademici/ (4), 17.11.2011 
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 Černý je na tahu. Právě jsem ztratil pěšce na d5, ale připravil jsem si "léčku": 1...Jc7 a černý 
dobývá figuru, neb bílá dáma je ve vazbě. Přišlo však: 2.Dc3+ a naopak černý ztrácí figuru 
nebo dámu. Kdo moji čtvrteční hru neviděl, stejně jako já aspoň na 2 tahy dopředu, těžko 
uvěří... 1–0 
 
Ale protože blbost je nakažlivá, hned v příštím kole se Uhmannovi stalo toto:  
 
Ježek Z (1852) - Uhmann,J (2147) [C27] 
Brno /rapid akademici/ (5), 17.11.2011 
1.e4 e5 2.Sc4 Jf6 3.Jc3 Jxe4 4.Dh5  
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 (A teď Honza Uhmann zapomněl na normální 4...Jd6 a zahrál hned 4...g6?? načež po 
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5.Dxe5+ přišel o figuru a prohrál...  1–0 
 
V 5. kole se mi podařilo přemoci černými v obraně pánů Pirce a Ufimceva pana Menčíka, 
který předtím zdolal Kristýnu Novosadovou (ale jak skromně podotkl, tak „jenom na čas“) a 
je trochu škoda, že právě tuto moji výhru si nepamatuji. Jediná ze všech mnou zde 
odehraných partií měla tak trochu hlavu a patu. Ono – nevyhrej – když se na téměř holého 
bílého krále vrhají ve spolupráci černá dáma, věž a dva koni, že... V tomto kole přemohl 
Michal Šípek Laďu Urbance – ovšem bylo těžké výsledek předpovědět, když oba patřili mezi 
záhadně šachovou slepotou postižené, jak bylo výše naznačeno. Zatím se v první místnosti 
pro elitu pevně usadili Ondřej Nepomucký (VUT Brno – pozdější vítěz celého turnaje) se 
svým opatrným neprůstřelným stylem, rychle hrající divočák milující neorthodoxní útoky h-
pěšcem Vojta Zwardoň z Karviné (MU Brno), a oba Lukášové (Kuchynka – MU Brno) a 
Řehůřek (absolvent VŠE Praha). K nim se velmi často připojují zaměstnanci VŠ Štefl, 
Věchet, Moučka, absolventi Mirek Pakosta (MU) a Marek Orel (VUT). Bohužel nemohu zde 
podat vyčerpávající svědectví o jejich skvělé hře, neb jsem byl v šestém kole zcela upoután 
k vlastní partii někde na 16. stole. Naivně jsem se domníval, že jsem černého v zahájení 
přehrál, on se však ze všech problémů vymanil a nakonec jsem byl rád, že mohu věčně 
šachovat černého krále: 
   
Kalendovský,J (1999) - Panis,R (2034) 
Brno /rapid akademici/ (6), 17.11.2011 
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  1.Vf8+ Ke3 2.Ve8+ Kd3 3.Vd8+ Ke4 4.Ve8+ Kf3 5.Vf8+ Ke3 6.Ve8+ a soupeř, kterému 
zbývalo 10 vteřin a mně 5 minut, nabídl remízu. Co měl taky dělat, že. Vzniklo ze zavřené 
sicilské. Standa Messerschmidt mne pak chválil, že jsem hrál tu těžkou věžovku, jako "Keres 
v roce 1934"!) ˝–  ̋
 
Před sedmým kolem vyhlásil Mirek Hurta obvyklou „obědovou“ přestávku, takže bylo možno 
si s pár kamarády popovídat, resp. domluvit jednu partii bez hry za remízu (soupeře jmenovat 
nebudu, aby si to pak na něj třeba nedovolovali i jiní – nemusí mu to být milé). Byl to 
sympaťák JH. Byl zde již mírně pochválen Marek Orel. Postěžoval si, že mu v rapidech jde 
tak prvních 5 minut, pak už prý nic nevidí. A přece skončil na krásném pátém místě. Šachy 
hraje sice tak jednou za rok – ale pořád umí. Při kratičké besedě mi však potvrdil smutnou 
zprávu – Petr Dvořáček, dobře známý v kruzích matematiků, opravdu (v práci – srdce!) 
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nedávno zemřel. Marek mi slíbil dokonce obstarat parte našeho společného přítele, na kterého 
v dobrém vzpomíná i Standa Věchet z jeho působení v Moravské Slavii. Obědovou přestávku 
máme za sebou (během ní se na turnaji objevil i velmistr Radek Kalod „Zdravím pana 
redaktora“ bylo jeho obvyklé milé oslovení) a chystáme se k sedmému. Ptám se Vladimíra 
Štefla, mohu-li si dát konečně pivo, on to rozhodně nedoporučuje. Nedbám jeho rad, dávám si 
v bufetu „kozlíka“. Je mírně zteplalý, tak mi ho přítel Kejduš (jeden z několika nadšených 
nehrajících diváků, jako jsou třeba paní Dvořáková a různé přítelkyně hrajících studentů 
myslím) ochladí přilitím do kelímku ze své láhve. Výsledkem je mix Kozla s Plzní a já tak 
mám příležitost se vymluvit na to, že mi Kejduš pivo „otrávil“, neboť až do konce turnaje 
jsem si již ani neškrtl a kromě remízy bez hry v sedmém kole jsem už zbytek zcela hanebně 
prohrál.  
 
Kalendovský,J (1999) - Mikulů,L (2020) [C33] 
Brno /rapid akademici/ (8), 17.11.2011 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Df3 Dh4+ 4.g3 fxg3 5.hxg3 Df6 6.Jc3 Sc5 7.Jd5 Dxf3 8.Jxf3 Sb6 9.d4 
Jc6 10.Jxb6 axb6  
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 (Je-li toto ideální postavení bílého v královském gambitu – o tom se dá s úspěchem 
pochybovat. Ani v dalším průběhu jsem nic nevymyslel a soupeř se kromě pěšce zmocnil i 
iniciativy) 11.Sf4 d6 12.c3 Jge7 13.e5 d5 14.Kd2 Sf5 15.Se2 Se4 16.Vh2 0–0 17.Sg5 Jf5 
18.Sf4 Jd8 19.Vh3 Je6 20.Jg5 Jxg5 21.Sxg5 c5 22.a4 cxd4 23.g4 dxc3+ 24.bxc3 h6 25.Sf4 
Je7 26.Sb5 (a černý po mých dalších chybách vyhrál. Bez záruky!) 0–1 
 
Standa Věchet pak na Myslivně zachránil moji reportáž z osmého kola předvedením své 
pěkné výhry v jedné starobylé variantě italské hry (4...De7). Ale pak skromně usoudil, abych 
to „do Večerníku nedával“ a již po sté mi zcela upřímně slíbil, že tu krabici na boty, plnou 
jeho nádherných šachových partiářů, mi konečně přinese k opsání a kochání. Není divu, že má 
zájem o zachování světlé památky, vždyť dle vlastních slov „šestkrát utekl hrobníkovi 
z lopaty“. A kdo ho zná blíže, jistě ví, o čem mluvím... 
    
Panis,R (2034) - Věchet,S (2183) [C53] 
Brno /rapid akademici/ (8), 17.11.2011 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3 De7 5.b4 Sb6 6.a4 a6 7.0–0 d6 8.h3 Jf6 9.Ve1 Se6 10.Sxe6 
fxe6 11.Sa3 0–0 12.d4 exd4 13.cxd4 e5 14.dxe5 Jxe5 15.Jbd2 Kh8 16.Jxe5 Dxe5 17.Jc4  
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  17...Sxf2+ 18.Kxf2 Jg4+ 19.Ke2 Dxe4+ 20.Kd2 Dd4+ 21.Kc1 Dxc4+ 22.Kb1 Jf2 23.Dc2 
Dd5 24.Ve2 Jd3 25.Vd2 Vf1+ 26.Vd1 Vaf8 27.Sc1 Vxd1 28.Dxd1 De4 (a černý vyhrál) 0–1 
 
A je tu deváté kolo a vrcholné moje číslo v turnaji:  
 
Ježek,Z (1852) - Kalendovský,J (1999) 
Brno /rapid akademici/ (9), 17.11.2011 
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 Přibližně v této pozici jsem se trochu polekal možnosti 1...Sxh6 2.Dxh6 Jxb2 3.Jg5 s 
"hrozbou" matu černému králi a tak jsem tahy "geniálně" přehodil: 1...Jxb2?? 2.Sxg7 Jxd3 
(Napadám dámu) 3.Sxf8 (Taky napadá dámu) 3...Dxf8 4.cxd3 a teď jsem spočítal figury - a 
hle - mám o věž míň!! To byla moje závěrečná kombinace v turnaji, který se jaksi nepovedl. 
Hrál jsem ještě asi 20 tahů ze vzteku, než jsem se vzdal 1–0 
 
Na vyhlašování výsledků se dostavil v šolně Jura Vachek, který byl tak připraven vítat možné 
akademické funkcionáře, ale když se nedostavili, tak jen předal slovo Evě Pekárkové (to je 
moc milá slečna, dokonce sehnala „pro mé vnučky“ dvě propisky navíc. U losování totiž 
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dostal každý z prezentujících se malý dárek: modrou slohu, sešit a propisku ze skladu 
kancelářských potřeb St. fak. VUT), která vyhlásila jména vítězů všech možných kategorií. A 
když už měla za sebou vyhlášení cen pro nejlepší zaměstnance a seniory, překvapila přítomné 
(i prof. Věchta, který si byl pro svou první cenu dvakrát) slovy: „A nyní přistoupíme 
k vyhlašování vážných cen!“.  Tak jsme se zasmáli a dozvěděli se, že nejlepším absolventem 
a současně vítězem turnaje je Ondřej Nepomucký, nejlepším studentem druhý v celkovém 
pořadí Lukáš Kuchynka, nejlepší ženou Martina Marečková (MU Brno) a tak dále. Pak ještě 
Břeťa Eichler, pilně fotící, lepící a nespící upozornil na všechny další šachové akce pro 
akademiky, které připravuje ve spolupráci s ŠK Lokomotiva Brno, jejichž upoutávky byly 
vyvěšeny na tabuli. A tím byl druhý ročník krásného akademického rapidu skončen. Na úplný 
závěr dovolte mi vyčíst z výsledkové listiny malou statistiku účasti z jednotlivých škol: 
 
VUT Brno – 20 
MU Brno – 25 
VŠE Praha – 1 
UK Praha – 1 
SPŠ stavební – 1 
Univerzita obrany Brno – 2 
VEŠ Praha – 1 
MZLU Brno – 2 
BIBS Brno – 1 
ČVUT Praha – 1 
G. kpt. Jaroše – 1 
Biskupské gymnázium Brno – 1 
SOŠ majetku Brno – 1 
Ostravská univerzita – 1 
 
(kal) 


