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Jan Kalendovský 

V Zástávce v poklidu 
 
Na utkání nás v neděli 3. února vezli pánové Doškař a Martišek. K Dělnickému domu 
jsme dorazili v pořádku, větší část družstva soupeřů již tam na nás v klubovně v 1. 
patře čekala. Po drobných nezbytných úpravách stolů, interiéru i aktérů vše v pohodě 
začalo. Několik hráčů neopomnělo připomenout včerejší 67. narozeniny Karla 
Glacnera, které oslavil na sobotním bleskovém turnaji „U Pásků“ tím, že a) získal 
plných 5 bodů a dokonce dvakrát porazil Arnošta Zemana, b) na chystaný zájezd na 
Krétu se vybavil zakoupením obrovské (asi tři kila vážící) knihy Chess Endings od 
László Polgára, kterou získal od pana prof. Kollára a na Krétě ji hodlá zhodnotit v 
Eurech. Jiní si zase dobírali autora těchto řádků, neboť ho viděli v historickém 
okénku pořadu V šachu na ČT sport. Například Jura Kubíček, který ač člen Bystrc 
Oilers, tak již léta v Zastávce hostuje, nezapomněl po shlédnutí dvouminutového 
vstupu konstatovat: „To jsem netušil, že máš dvě brady“ a podobné drobné jízlivosti. 
Za to mi však věnoval několik šachových fotek, připomínající dosti již vzdálenou 
minulost šachového klubu Sokola Žabovřesky. Mírnou nervozitu našeho kapitána 
Tomáše Jurigy vyvolal pouze fakt, že Karel Zikan, který jel do Zastávky samostatně 
z Vranova, se dlouho neobjevoval. Ale nakonec přijel i on a tak jsme opět nastoupili 
v plném počtu, ovšem bez Bulhara Tsenova, který se hraní za naše družstvo celkem 
úspěšně v poslední době vyhýbá. Jako první zabodoval pan Doškař. Partii zhodnotil 
slovy: „Zpočátku hrál soupeř celkem normálně, ale pak začal hrát trochu podivně a 
poztrácel dost materiálu“.  
 
Šic,Miloš (1615) - Doška ř,Miloslav (1725) 
KP II B /Zastávka-Loko E/ (8), 03.02.2013 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.0–0 Jf6 5.c3 0–0 6.d3  d6 7.Sg5 Ja5 8.a4 Jxc4 
9.dxc4 a6 10.b4 Sa7 11.Jbd2 Se6 12.De2 De7 13.h3 h6  14.Se3 Sxe3 15.Dxe3 Jh5 
16.c5 Jf4 17.Jh2 Dg5 18.g4 Dh4 19.Kh1 Dxh3 20.Dxh3 Jxh3 21.Vad1 Diagram  

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

 (Bílý ztratil pěšce a vzápětí i kvalitu - partie je rozhodnuta) 21...dxc5 22.bxc5 Vad8 
23.f3 Sb3 24.Kg2 Jf4+ 25.Kf2 Sxd1 26.Vxd1 Vd3 27.Jh f1 Vxc3 28.Vb1 Jd3+ 
29.Kg1 Jxc5 30.Jg3 Vd8 31.Jgf1 b6 32.Va1 Vd4 33.Kg2  Vxa4 0–1 
 
Jako druhý jsem myslím skončil já, když jsem nedokázal nikterak prorazit obranné 
valy mého sympatického protivníka, který chodí učit hrát šachy postižené děti na 
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Kociánce. Po partii prohlásil: „Konečně jsem s vámi jednou neprohrál“. Tak to už je 
príma ocenění – ne? 
 
Kalendovský,Jan (1991) - Horá ček,Petr (1663) 
KP II B /Zastávka-Loko E/ (8), 03.02.2013 
1.e4 c5 2.Jc3 d6 3.g3 Jc6 4.Sg2 Jf6 5.d3 e6 6.f4 Vb 8 7.Jge2 Se7 8.0–0 0–0 9.h3 
a6 10.g4 Jd4 (Novinka? Zkoušelo se zde Dc7 nebo Je8) 11.Se3 Jxe2+ 12.Dxe2 b5 
13.Df2 b4 14.Je2 Dc7 15.b3 Sb7 16.Jg3 d5 Diagram  
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 (To černý jistě chtěl prosadit a může být se svou pozicí spokojen. Bílý sotva, neboť 
nemohl najít účinný plán útoku na královském křídle) 17.g5 Jd7 18.h4 d4 19.Sd2 f5 
20.Sh3 g6 21.Vae1 Vbe8 22.h5 Vf7 23.Ve2 Jf8 24.exf5  exf5 25.Vfe1 Sc6 26.Jf1 
Vd8 (A teď původní plán Jh2-f3-e5 černý odvrátil) 27.Jg3 a zde černý myslím nabídl 
remízu, aniž by něco zatáhl, což bylo přijato. 1/2 
 
Kapitán Juriga, který nebyl zcela spokojen vývojem zápasu, sice radil pokračovat, ale 
když jsem mu vysvětlil, že jsem se včera moc nevyspal, neboť po turnaji u Pásků, 
kde rozhodně nevládne prohibice a následném pobytu Na růžku jsem ještě od půl 
šesté do půl jedenácté trávil čas s dvojnásobným velmistrem Michalem Dragounem 
(on je IGM v řešení a skládání úloh) a jeho kolegyní z gymnázia na Anenské, kde to 
také nebylo jako u Suchánků, tak mi remízovat dovolil. Mimochodem, asi pod vlivem 
naší debaty či spíše požitého alkoholu, mi pak pan Dragoun vpisoval do tří 
úlohářských brožur, které napsal a vydal, věnování typu: „Honzovi přes jeho 
pomýlené politické názory“, nebo „Honzovi, s nadějí, že s postupujícími lety 
zmoudří“. atd. Tak je vidět, jak jsou výsledky prezidentské volby stále „živé“. Vedeme 
1,5:0,5 a jako třetí končí svoji partii pan „opozdilec“ Zikan. V zahájení si jeho soupeř 
vyrobil několik „oslích uch“ a ve chvíli, kdy se odvážil nabídnout remízu v domnění, 
že vyrovnal, předvedl pan Karel jak se využívá oslabení sloupce c v praxi a dospěl 
do vyhrané věžové koncovky. Vedeme 2,5:0,5! 
 
Zikan,Karel (1807) - Kade řábek,Pavel (1637) 
KP II B /Zastávka-Loko E/ (8), 03.02.2013 
1.Jf3 Jc6 2.d4 d5 3.c4 h6 4.cxd5 Dxd5 5.Jc3 Dd8 6.S f4 e6 7.e3 a6 8.Vc1 Sd6 
9.Sg3 Sxg3 10.hxg3 Jge7 11.Se2 Jd5 12.0–0 0–0 13.Je 4 De8 14.Jc5 b6 15.Jd3 
Sb7 16.a3 Vc8 17.b4 Jf6 18.Jfe5 Jxe5 19.Jxe5 g6 20. Sf3 Jd5 21.Dc2 Kg7 22.Jc6 
Sxc6 23.Dxc6 Dxc6 24.Vxc6 Vfe8 Diagram  
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 (Zde nabídl černý remízu, ale vynuceně přijde o pěšce a ve věžovce pak o další) 
25.Sxd5 exd5 26.Vfc1 Ve7 27.Vxb6 cxb6 28.Vxc8 Kf6 2 9.Kf1 b5 30.Va8 Ve6 
31.Vd8 (A je vymalováno) 31...Vc6 32.Vxd5 Ke6 33.Vc5 Vd6 34.Ke2 f5 35.Kd3 Kd 7 
36.f3 h5 37.e4 Ke6 38.e5 Vb6 39.f4 Kd7 40.d5 Kd8 41 .Kd4 Kd7 42.d6 1–0  
 

Na slibných 3:1 přispěli borci na druhé šachovnici, partiář mi tentokrát ochotně 
přepsal Jura Kubíček.  
 

Zeman,Arnošt (1969) - Kubí ček,Ji ří (1928) 
KP II B /Zastávka-Loko E/ (8), 03.02.2013 
1.Jf3 Jf6 2.g3 d5 3.Sg2 e6 4.0–0 Se7 5.d3 0–0 6.Jbd 2 c5 7.c4 Jc6 8.b3 Dc7 9.Sb2 
d4 10.Je1 b6 11.Jc2 Sb7 12.a3 Vad8 13.b4 cxb4 14.ax b4 e5 15.Jb3 a5 16.bxa5 
Jxa5 17.Ja3 Sxg2 18.Kxg2 Jb7 19.Jb5 Dc6+ 20.Kg1 De6  21.f3 Jd6 22.Jxd6 Vxd6 
23.Jd2 Je8 24.Je4 Vc6 25.Da4 f5 26.Jf2 Sc5 27.Sc1 V c8 28.Sd2 Jf6 29.Kg2 h6 
30.Sb4 Vf7 31.Vab1 Vfc7 Diagram 1/2 Celkem korektně vedená partie, v níž měl 
podle názoru enginů mírně navrch černý. 
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Zato na první desce se nám tentokrát moc nedařilo. Když jsem večer ukazoval tuto 
partii u Magistra Honzíkovi Uhmannovi staršímu, pozastavil se již u šestého tahu 
černého „Co je to za blbost, vždyť ztrácí dvě tempa!“. A pak celkem nespokojeně se 
synkovým výkonem začal raději předvádět svoji dnešní remízu s Palou, resp. 
minulou výhru s Adamem Dvořákem ve II. lize. Zato 22násobný (myslím) přeborník 
republiky ve hře v dámu po partii hrdě prohlásil: „Myslím, že se ty šachy přece jednou 
naučím“.  
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Sysel,Ji ří (2029) - Uhmann,Jan ml. (2039) 
KP II B /Zastávka-Loko E/ (8), 03.02.2013 
1.Jf3 c5 2.c4 Jc6 3.Jc3 g6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 Sg7 6.e 3 Db6 7.Jd5 Dd8 8.Se2 e6 
9.Jc3 Jxd4 (Obvyklejší je napřed 9...Jge7 nebo 9...a6) 10.exd4 Je7 11.0–0 d5 
12.cxd5 Jxd5 13.Jxd5 Dxd5 14.Se3 0–0 (Na první pohled se zdá, že pozice s 
izolovaným d-pěšcem bílého je celkem vyrovnaná)  15.Dd2 Vd8 16.Vfd1 Sd7 17.Sf3 
Db5 18.a4 Da6? (Lepší bylo ustoupit dámou na b3 nebo b6) 19.b4 Sxa4 (Ale to už 
se černý rozhodl dát kvalitu) 20.Vdb1 b5 21.Sxa8 Vxa8 22.Vc1 Dd6 23.Vc5 Vd8 
24.Vac1 Diagram  
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24...Sxd4? (A to už je přímá sebevražda. Černý král se stane ubohou obětí bílých 
figur) 25.Vc8! (Drobná etuda se odehrála v této pozici. Svědčí o velkém napětí obou 
borců. Honzík Uhmann se přišel podívat po procházce v sále ke své partii, zamyslel 
se a zase poodešel. Já se v té chvíli zatvářil dost pobaveně. Jirka, který seděl u 
šachovnice, se trochu nevrle otázal: „To se smějete mně?“. Odpovědět jsem dost 
dobře nemohl – smál jsem se Uhmannovi. Ten totiž znovu přišel k partii, a protože si 
nevšiml, že je na tahu, pustil soupeři znovu hodiny! „Co blbneš, ty jsi na tahu“, 
zazněla zdvořilá replika...) 25...e5 26.V1c6 Df8 27.Vxd8 Dxd8 28.Sg5 Dd7 29.Dc1 
Sb6 30.Sf6 (Pěkně vedený závěrečný útok!) 1–0 
 
A je to 3:2 pro hosty, ovšem dění na zbývajících třech šachovnicích přitahovalo oči 
diváků i borců již svoji hru skončivších velice. Jeden z nejúspěšnějších borců 
Lokomotivy Brno v poslední době sice ztratil v zahájení nepozorností kvalitu, zůstali 
mu však dva jezdci, kteří pana Karbera dost otravovali. Svoji sebedůvěru prokázal 
Karel během partie několikrát, zejména po svém 27. tahu. Kapitána, sedícího poblíž, 
jistě v té chvíli museli omývat. Zápas není jasný, Martišek může i prohrát (jak se 
jevilo našim nezkušeným očím), ale on se chce dál při partii bavit. Je to vůbec 
možný? 
 
Karber,Jan (1656) - Martišek,Karel (1842) 
KP II B /Zastávka-Loko E/ (8), 03.02.2013 
1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 Sb4 4.d3 d5 5.exd5 Dxd5 6.S e2 Sxc3+ 7.bxc3 0–0 8.0–0 
Jc6 9.a3 Sf5 10.Jh4 e4 11.Jxf5 Dxf5 12.Vb1 b6 13.dx e4 Dxe4 14.Sf3 Dc4? 15.Dd3 
Da4 16.Db5 Dxb5 17.Vxb5 a6 18.Vb1 Je5 19.Sxa8 Vxa8 20.Ve1 Jc4 21.a4 Jd5 
22.Vb3 f6 23.g3 Kf7 24.Ve4 Ja5 25.Va3 Ve8 26.Vxe8 (R) 26...Kxe8 27.Sd2 Jc4  
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 (Teď soupeř se chce vzdát, „přehlédl“ dvojí úder, ale Martišek: "Nevzdávejte to, to 
ještě není beznadějný!") 28.Va1 Jxd2 29.Vd1 Jf3+ 30.Kg2 Jxc3 (Musím uznat, že s 
dvojicí koňů se dneska Karel doslova vyřádil. Divákům se sice zdálo, že balancuje na 
okraji prohry, ale Fritz tvrdí, že byl vyhraný od onoho odmítnutí soupeřovy rezignace 
až do konce. Jeho nervy bych chtěl mít!) 31.Va1 Jd4 32.Va3 Jde2 33.Kf1 Kd7 
34.Ke1 Kd6 35.Vb3 Kd5 36.Kd2 Kc4 37.f3 a5 38.h4 b5 39.axb5 a4 40.b6 cxb6 
41.Vxb6 a3 42.Vc6+ Kb4 43.Vb6+ Jb5 44.c4 Kxc4 (Nebo 44...Jec3 45.Kc2 Kxc4 
46.Vc6+ Kb4 a taky vyhraje) 45.Kxe2 a2 46.Vc6+? Kb3 0–1  
 
Vedeme 4:2. Karel Glacner, který dění na své i ostatních šachovnicích poměrně 
často nahlas v průběhu hry glosoval, v jednu chvíli pravil: „Jste sráči, možná 
vyhrajete s uprděným 4,5“. Ovšem ve své partii dělal od začátku dost proti tomu. 
Panu Jurigovi věnoval dva pěšáky, optimismus ovšem neztrácel téměř do konce: 
 
Glacner,Karel (1624) - Juriga,Tomáš (1768) 
KP II B /Zastávka-Loko E/ (8), 03.02.2013 
1.Jc3 d5 2.Jf3 Jf6 3.e3 Sg4 4.h3 Sh5 5.g4 Sg6 6.Jh4  e5 7.d4 e4 8.Sg2 Sb4 9.a3 
Sxc3+ 10.bxc3 Jbd7 11.a4 a5 12.Sa3 Jb6 13.Sf1 Jfd7 14.Jxg6 hxg6 15.Db1 g5 
16.Db3 Df6 17.Se2 De6 18.Vb1 f6 19.Sc5 Kf7 20.Kd2 D c6 21.Sb5 Jxc5 22.dxc5 
Dxc5 23.Sf1 Vad8 24.Da2 Jc4+ 25.Ke2 b6 26.Vb5 Dd6 2 7.Sg2 Da3 28.Va1 Dxc3 
29.Vd1 c6 30.Vb3 De5 31.Da1 De6 32.Dc3 f5 33.gxf5 D xf5 34.Vh1 Vdf8 35.Vbb1 
g4 36.Vbg1 Ke6 Diagram  
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(A zde se při oběti střelce zatvářil Karel vítězně, dávaje tak najevo, že Juriga patrně 
něco přehlédl. Tomáš u vědomí, že jeho partie rozhoduje – neboť pan Hloušek na 
osmičce byl již beznadějně ztracen - počítal odpovědně až došel k závěru, že oběť je 
jen „zoufalstvím“) 37.Sxe4 Dxe4 38.Vxg4 Dxh1 (Proč si nevzít i věž, když je to 
zadarmo. To jen kolega Fritz říká něco o možném matu v šesti tazích: 38...Df3+ 
39.Kd3 Df5+ 40.Ke2 Dxf2+ 41.Kd1 Df3+ 42.Ke1 Dxh1+ 43.Vg1 Dxg1+ 44.Ke2 Df1#] 
39.Dxg7 Df3+ 40.Kd3 Je5+ 0–1  
 
Zde se již Karel Glacner vzdal, spustil však obvyklou tirádu, jak byl soupeř od 
začátku prohraný. No, my všichni ho už dobře známe, nám to nevadí. Ale na někoho, 
třeba v cizině, to může působit jako neomalenost nebo nedej bože ještě hůře... 
Poslední partii na osmé desce mi poslal pan Hloušek vzorně opsanou a 
naskenovanou. Podrobněji ji glosovat je asi zbytečné, sám už na svém partiáři 
vyznačil své nepřesné tahy. Zápas jsme tedy vyhrál jen skromným poměrem 5:3 a 
teď budeme v 9. kole čekat, kdo nás event. dožene, nebo předežene. Máme totiž 
volno a další utkání proti Kuřimi C, uzavírající tabulku, hrajeme až za měsíc. Po 
skončení zápasu mne zvali milí soupeři do místní restaurace, kde se to celé mělo 
probrat, byl jsem připraven tam jít, ale nakonec se oba naši řidiči rozhodli vrátit 
bezprostředně do Brna a kdo bude chtít, tak se sejdeme „U magistra“. Tož se 
přátelům ze Zastávky omlouván – byl jsem po zápase nazpět do Brna „unesen“.  
 
Hloušek,Milan (1537) - Klapal,Rudolf (1669) 
KP II B /Zastávka-Loko E/ (8), 03.02.2013 
1.Jf3 Jc6 2.c4 e5 3.Jc3 Jf6 4.Dc2 d5 5.cxd5 Jxd5 6. Jxd5 Dxd5 7.a3 e4 8.Jg1 Sf5 
(Dost smutný výsledek zahájení pro bílého) 9.e3 Se7 10.Sc4 Dd7 11.Je2 Je5 
12.Db3 c6 13.Jd4 0–0 14.Se2 Sg6 15.0–0 c5 16.Jc2 Va c8 17.Je1 c4 18.Dd1 Vfd8 
19.f4 Jd3 20.Jxd3 cxd3 21.Sg4 f5 22.Sh5 De6 23.Sxg6  hxg6 24.b4 Kf7 25.Vb1 
Vh8 26.Db3 Vc4 27.Sb2 b5 28.Vbc1 Vhc8 29.Vxc4 bxc4 Pozice se téměř 
vyrovnala, bohužel bílý hraje dále pasivně) 30.Da2 Sf6 31.Sc3 Sxc3 32.dxc3 (R) 
32...Dd5 33.Dd2 a5 34.Vc1 Db5 35.Dd1 Db6 36.Kf2 Va8  37.Dd2 Db5 38.Vb1 Da4 
Diagram  
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39.Va1? Db3 [39...axb4] 40.Dc1? [40.bxa5 Vxa5 41.Dc1 dávalo ještě nepatrnou 
šanci)] 40...axb4 41.axb4 Vxa1 42.Dxa1 Dc2+ 43.Kg3 d2 44.Da 7+ Kg8 45.Da8+ 
Kh7 46.Dd8 d1D 47.Dh4+ Dh5 0–1  
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K Magistrovi jsme s panem Doškařem dorazili, ale šachistů tam nebylo. Tož jsme 
poobědvali a pár pivek vypili, dobře si popovídali, na tenis koukali a na kolegy čekali. 
Asi po hodině a půl dorazil „výsadek“ z klubovny Lokomotivy, kde se hrála II. liga, 
v níž Moravská Slavia přemohla Staré Město C 5,5:2,5 i nějaké zápasy z KP dvojky. 
Tam se totiž šli podívat zbývající naši borci, které do Brna vezl Karel Martišek. 
Zatímco my s Jurigou, panem Kejdušem a později Honzou Uhmannem starším jsme 
přehrávali partie, tak trojice Holemář – Zeman – Švihel hrála mariáš. Občas se 
docela temperamentně pohádali, když něco Zeman špatně zhodnotil, vynesl nebo 
neflekoval – já té hře moc nerozumím. Ale pan Kejduš se sledováním hry a několika 
věcnými dotazy pomalu vypracuje na znalce! Nejen dobrého jídla – viz dnešní 
objednávka česnekačky, smažených křidélek a amolet se zavařeninou, společná 
s Davidem Holemářem... Já pak odešel dosti nečekaně domů, co se dělo dál u 
Magistra nebo na Anenské, o tom vám musejí napsat jiní... Jenom ještě jednu 
miniaturku, po níž nešťastný Josef Spodný cosi o postupující chorobě Alzheimerově 
říkal. Kolikrát nám v hospodě ukazoval varianty, které teorie odsuzuje, třeba v ruské 
1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jxe5 Jxe4, a o kterých on ví, že jsou prakticky rovnocenné jiným, 
neboť to studoval při přípravě na své korespondenční partii a skoro nás vždy 
přesvědčil. Myslím, že kdysi ukazoval i tuto zjednodušující variantu skotské hry, kdy 
teoretici odsuzují dobrovolnou výměnu černého jezdce ve čtvrtém tahu jako vážnou 
ztrátu tempa, ovšem Josef dokazuje, že i tak dospěje černý k téměř rovné hře. 
Jenom se nesmí po 8. tahu bílého „zbláznit“, ale ustoupit dámou na e6 nebo g6. 
Ovšem Josefovi se patrně zazdálo, že střelce g5 může bez nebezpečí sezobnout, 
protože po 9.Dxf7+ žádný mat není. Že však dává svoji dámu zadarmo, to už mu 
mozek včas neohlásil... Ale nekončeme tak smutně. Zítra zase výjde slunce a my 
ještě pár partií přece vyhrajem! 
 
Tůma,Miroslav (1893) - Spodný,Josef (2004) [C45]  
KP II C /MS Brno B-ŠK 64 B/ (8), 03.02.2013 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Jxd4 Jxd4 5.Dxd4 Je7 6.Sc4 Jc6 7.Dd5 Df6 8.Sg5 
Diagram  
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8...Dxg5?? [8...Dg6= nebo i 8...De6 s celkem rovnou hrou] 9.Dxg5 1–0  
 


