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Jan Kalendovský 

Předposlední d ějství v Bystrci 
 
Poslední domácí utkání měl náš tým Bystrc Oilers sehrát s mladíky z týmu 
Lokomotiva B za přítomnosti starosty Bystrce pana Vetchého (bývalého ministra 
obrany). Tento fakt vešel záhy ve známost a osoba pana starosty přilákala i několik 
diváků (např. náš trenér Eda Schindler, Tomáš Kacálek, Vendelín Hafrovič). Ale pan 
starosta onemocněl a omluvil se. Tentokrát nastoupili Lokomotiváci v osmi a téměř 
v kompletní sestavě, byvše zmobilizování výzvou předsedy klubu Jiřího Vachka, aby 
pomohli „céčku“ k postupu z KP I. do II. ligy. Vedení týmu soupeřů v zápase se ujal 
Ota Šaršon a sotva se s částí družstva objevil v sále, už nám „vyhrožoval“, že 
tentokrát prohrajeme. No, že to nebude lehké utkání, to jsme samozřejmě věděli a 
tak naše sestava byla tentokrát zcela kompletní. Hoši byli již před začátkem 
neobvykle tiší – asi se duševně připravovali na velký boj. Když hosty náš boss Jura 
Řehůřek přivítal a rozesadil, ukázalo se, že přece jen budu hrát s panem Vykydalem 
(spíše jsem čekal Tsenova, ale naštestí ho nesehnali). Ještě před zápasem se 
ukázalo, že doktor Píše snad ani jednoho z našich mladých soupeřů (s výjimkou 
Adama Dvořáka) nezná a vyptával se tak trochu, kdo je kdo. Ale už má být klid – 
hraje se! Jako první snížil napětí boje Gusta Nikodém na sedmé šachovnici. Nabídl 
remízu, která byla Natašou Richterovou přijata s podotknutím, že ta pozice (kterou 
pak dlouze rozebírali) je úplně plochá. Asi neví, že takový je někdy styl Gusty, který 
pomalu uvažuje o tom, že šachu zanechá úplně a nechodí už ani na páteční blicáky 
ke Štávům!  Kdo ví, co je toho příčinou.  
 
Nikodém,Gustav (2019) - Richterová,Nataša (1945) 
KP I /Bystrc-Loko B/ (10), 07.04.2013 
1.d4 Jf6 2.Jf3 d5 3.Sf4 c6 4.c3 Sg4 5.Db3 Db6 6.Jbd 2 e6 7.h3 Sh5 8.e3 Jbd7 
9.Sd3 Sg6 10.Sxg6 hxg6 11.Dxb6 axb6 12.Ke2 Se7 13.J e5 Jxe5 14.Sxe5 Diagram  
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 (R) 1/2 
 
Druhou polovinku do celkového skóre zápasu přidali na třetí šachovnici pánové 
Řehůřek s Dvořákem.  
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Řehůřek,Lukáš (2163) - Dvo řák,Adam (2030) 
KP I /Bystrc-Loko B/ (10), 07.04.2013 
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 a6 5.Sd3 Sc5 6.Jb 3 Se7 7.c4 d6 8.Jc3 Jf6 9.0–0 
Dc7 10.Se3 Jbd7 11.f4 b6 12.g4 Jc5 13.Jxc5 dxc5 (Logičtější se zdá dosud 
používané 13...bxc5) 14.e5 Jd7 15.Je4 Sb7 16.De2 0–0–0 (Zdá se trochu riskantní, 
černý spoléhá na protihru v centru) 17.a3 f6 18.b4 fxe5 19.fxe5 Diagram  
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19...Dxe5 (Vynucuje prakticky remízu opakováním tahů. Zajímavější boj by se 
rozvinul po 19...Jxe5) 20.Sf4 Dd4+ 21.Se3 1/2  
 
A na 1,5:1,5 změnili průběžné skóre borci na druhé šachovnici: 
 
Musil,Ji ří (2102) - Riška,Lubomír (2202) 
KP I /Bystrc-Loko B/ (10), 07.04.2013 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 c6 5.e3 Jbd7 6.Sd3 dxc4 7.Sxc4 b5 8.Sd3 Sb7 
9.0–0 Sd6 10.b3 a6 11.Sb2 De7 (V této známé pozici meránské varianty dámského 
gambitu  se obvykle hrává 11...c5) 12.Vc1 0–0 13.Je4 Jxe4 14.Sxe4 Vac8 15.De2 f5 
16.Sb1 e5 17.dxe5 Jxe5 18.Jxe5 Sxe5 19.b4 c5 20.bxc 5 Sxb2 21.Dxb2 Vxc5 
22.Vxc5 Dxc5 23.Vc1 Dd5 24.f3 Vc8 25.Vxc8+ Sxc8 26. a3 Se6 27.Kf2 (Korektně 
hraná partie se blíží k remíze) 27...Dd6 28.g3 Kf7 29.e4 f4 30.Sa2 Dc5+ 31.Kg2 
fxg3 32.hxg3 Dc6 33.Sxe6+ Dxe6 34.Dc3 h6 Diagram  
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Půjde-li to tak dál, pomyslel jsem si, kdo nám ten zápas vyhraje? Na čtvrté 
šachovnici vznikla další remíza: 
 
Sikora,Lukáš (1940) - P řibyl,René (2003) 
KP I /Bystrc-Loko B/ (10), 07.04.2013 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jf3 Jf6 4.a3 dxc4 5.Da4+ Jbd7 6.D xc4 c5 7.dxc5 Sxc5 (Je to 
jistě zvláštní, ale tato pozice prý ještě v dámském gambitu zaznamenána nebyla. 
Soupeři jdou tedy téměř od počátku originálními cestami) 8.b4 Se7 9.Sb2 0–0 10.e3 
a6 11.Se2 b5 12.Db3 Sb7 13.0–0 Jd5 14.Vd1 Sf6 15.Jc 3 De7 16.Vd2 Vac8 17.Je4 
Sxb2 18.Dxb2 Jf4 19.Jd6 Jxe2+ 20.Kf1 Vc7 21.Jxb7 Diagram  
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 a v této pro černého mírně lepší pozici dáno za remízu) 1/2 
 
Stav je tedy 2:2, musíme spoléhat na Davida Holemáře a bojovného doktora Píšeho, 
který trápí mistra republiky neslyšících Paulíka svým korunním zahájením 2.Sg5. 
Pátá remíza se nakonec objevila v zápisu o utkání mezi soupeři, kteří mají 
dohromady 145 roků. Ale nebylo to tak jednoduché, jak někteří již před zápasem 
očekávali.  
 
Vykydal,František (2120) - Kalendovský,Jan (2029) 
KP I /Bystrc-Loko B/ (10), 07.04.2013 
1.e4 d6 2.d3 (Bílý nechce hrát Pirce a nabízí přechod do zavřené sicilské, kterou 
hrává tak o 25 let déle než černý a jistě jí rozumí lépe) 2...g6 3.Jc3 Sg7 4.Se3 c5 
5.g3 Jc6 6.Sg2 Jd4 7.Dd2 Da5 8.h3 e6 9.f4 Je7 10.Jf 3 0–0 11.0–0 Jec6 12.a3 (V 
této poměrně frekventované pozici se už zkoušelo hodně tahů, na př. 12.Kh1, 
12.Kh2, 12.g4, 12.Vf2 a podobně - tah bílého se zdá být novinkou) 12...a6 (Po tomto 
tahu si bílý potichu brumlal asi takto: vezme, vezmu, vezme, vezmu...tak jsem se 
domníval, že uvažuje o tahu b4) 13.Vf2 Sd7 (Zde jsem svému dávnému soupeři 
skromně nabídl remízu. Dost mladíků z týmu soupeřů se v této chvíli upřímně 
zasmálo. Pan Vykydal se šel zeptat kapitána Šaršona. Ten přišel, stoupl si k naší 
partii a řekl: "Musíš ho zaříznout". Pan Vykydal podotkl: "No dobře, ale nevím jak". A 
partie pokračovala)  14.Vaf1 b5 15.Jh2 f5 16.g4 Vae8 17.Jd1 Dxd2 18.Vxd2  (Po 
výměně dam se černý útoku obávat nemusí, ale hrozí mu, že udělá v této pozici 
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chybu z nepozornosti. Zatím hraje bílý dobře a černý dle svého založení pasivně a 
opatrně)  18...Je7 19.Jf3 Jxf3+ 20.Sxf3 Sc6 21.c3 Vb8? (A chyba už je tu! Mělo se 
jít, když už jsem se dotkl věže, aspoň na c8. A už po tahu jsem viděl tu hrůzu, co 
mne čeká. A zase začal polotichý monolog soupeřův: zatáhnu, vezme, vezmu, 
vezme...) 22.e5! Diagram  
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22...Sxf3 (Dlouho jsem zde přemýšlel, jak se zachránit, ale spočítal jsem toho 
opravdu málo) 23.exd6 Sd5? (Zde asi byly trochu lepší alternativy: 23...fxg4 24.dxe7 
Vfc8; 23...Jd5 24.Vxf3 Vbc8) 24.dxe7 Vfc8 25.Sf2 (Na chodbě mne pak David 
Holemář povzbudil pochvalou, že se dobře bráním, ale neodpustil si informaci, že po 
25.e8D+ ztrácím pěšce. Naštěstí to ani soupeř neviděl) 25...Sf6 26.Je3 (Lépe opět 
26.e8D+) 26...Sc6 27.Ve1 Kf7 28.Sg3 Sxe7 29.Kf2 Vd8 30.Vde2? ! (Léčka, která 
mohla přijít bílému draho. Po partii se mne ptal, proč jsem nebral na d3 nabídnutého 
pěšce. Ale ani já jsem neviděl tu správnou variantu s pointou Sf8, a tak jsem do toho 
nešel) 30...Sf6 (Lépe zřejmě 30...Vxd3 31.gxf5 exf5 32.Jxf5 Vf3+ 33.Kg2 Sf8, ale 
proč riskovat, když už vlastně stojím trochu lépe?) 31.Vd2 Vd7 32.Jc2 Vbd8 (A zde 
jsem nabídl remízu podruhé, tentokrát byla bez problémů přijata) 1/2 
 
Na naši první výhru jsme museli čekat dost dlouho. A vyhrál spolehlivý doktor Píše. 
Vedeme 3,5:2,5 a už to vypadá velmi slibně. Holemář stojí trošičku lépe s mladým 
Hofírkem (dvojice slonů!) a na posledním stole se Jiří Hrdina s Karlem Martiškem 
zatím drží dobře. 
 
Píše,Jan (2078) - Paulík,Martin (1860) 
KP I /Bystrc-Loko B/ (10), 07.04.2013 
1.d4 d5 2.Sg5 g6 3.e3 Sg7 4.c3 Jf6 5.Sd3 0–0 6.Jd2 b6 7.De2 c5 8.f4 Jc6 9.Jgf3 
Dc7 10.0–0 Sg4 11.h3 Sd7 12.Je5 Jh5 13.Sh4 Sf6 14.S e1 Sxe5 15.fxe5 f5 16.g3 
c4 (Někde v této chvíli nařídil kapitán hostů Ota Šaršon panu Vykydalovi pokračovat 
ve hře se mnou s poukazem na to, že v této partii jsou prohraní. Záviděníhodná 
prozíravost!) 17.Sc2 b5 18.Dg2 e6 19.Jf3 a5 20.Sd2 Db6 21.Kh2 b4 22.Vg1 Jg7 
23.g4 bxc3 24.bxc3 Db2 25.Vac1 (Píšovská záhadná oběť pěšce) 25...Dxa2 
26.gxf5 exf5 27.Se1 Da3 28.Dd2 Vab8 29.Sh4 Vb2 30.V a1 Va2 31.Vab1 Vb8 (Ještě 
lepším se zdá 31...f4!, na př. 32.exf4 Jb4 33.Se7 Vxc2 34.Dxc2 Jxc2 35.Sxa3 Jxa3 
36.Vb7 Sc6 a pozici černého se dvěma figurami za věž hodnotí enginy 2.50 v jeho 
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prospěch) 32.Vxb8+ Jxb8 33.Vb1 Vb2 Diagram  
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 (A to je chybička, na kterou rafinovaný doktor spoléhal) 34.Dc1 (Černá věž i dáma 
jsou ve vazbě, černý ztrácí figuru a ani volní pěšci na dámském křídle mu 
nepomohou) 34...Vb3 35.Dxa3 Vxa3 36.Vxb8+ Se8 37.Sf2 Vxc3 38.S a4 Kf8 39.Kg2 
Va3 40.Sc6 Vb3 41.Va8 c3 42.Sxd5 c2 43.Vc8 Vb2 44.J e1 a4 45.Vxc2 a3 46.Vc3 
1–0 
 
Zápas nám definitivně vyhrává David Holemář na prvním stole:  
Holemá ř,David (2272) - Hofírek,Benedikt (2094) 
KP I /Bystrc-Loko B/ (10), 07.04.2013 
1.Jf3 d5 2.d4 Jf6 3.c4 c6 4.e3 Sg4 5.h3 Sh5 6.cxd5 Sxf3 7.Dxf3 cxd5 8.Sd3 Jc6 
9.0–0 e6 10.Jc3 Sd6 11.Sd2 0–0 12.Vfc1 Vc8 13.Sf1 (A zde již skončila partie 
Volzhin,Alexander (2539)-Abdulla, Al Rakib (2359), United Insurance 2001 remízou) 
13...a6 14.g3 De7 15.Sg2 Jd7 16.e4 dxe4 17.Jxe4 Jb6  18.Sg5 f6 19.Se3 Jd5 
20.Jc3 Jb6 21.d5 Je5 22.De2 Jxd5 23.Jxd5 exd5 24.Sx d5+ Kh8 Diagram  
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 (S mladým chlapcem do koncovky - to prý je nejistější recept, jak získat v této téměř 
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rovné pozici výhodu) 25.Vxc8 Vxc8 26.Vc1 Vxc1+ 27.Sxc1 Sc5 28.Kg2 a5 29. f4 
Dd7 30.De4 Jf7 31.De6 Dxe6 32.Sxe6 Kg8 33.Kf3 (Král v centru a dvojice střelců 
zajišťují bílému výhru) 33...Kf8 34.Ke4 Jd8 35.Sc8 Ke7 36.Kd5 b6 37.Sd2 Jf7  
38.Sxa5 a černý se velmi slušně vzdal. Ovšem po možném 38...Jd6 39.Sa6 Jf5 
40.Se1 projde nakonec dvojice bílých pěšců patrně do dámy. 1–0 
 
Smůlu hostů neprotrhl ani jindy tak úspěšný a bez nervů hrající Karel Martišek. 
Napsal mi sice, že mohl partii vyhrát, ale šachové enginy říkají, že rozhodně prohrát 
nemusel, kdyby v pozici na diagramu zahrál správně. 
 
Martišek,Karel (1875) - Hrdina,Ji ří (1860) 
KP I /Bystrc-Loko B/ (10), 07.04.2013 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Jf3 Sd6 5.Se2 Je7 6.S g5 f6 7.Sh4 Sg4 8.Jfd2 Sxe2 
9.Dxe2 0–0 10.Sg3 Ve8 11.0–0 Jf5 12.Dd3 Jxg3 13.hxg 3 c6 14.Jc3 Ja6 15.Jf3 
Dd7 16.a3 Jc7 17.Vae1 b5 18.Jd1 a5 19.Je3 Sf8 20.g4  Je6 21.g3 Vad8 22.Kg2 c5 
23.Vh1 g6 24.c3 c4 25.Dc2 b4 26.axb4 axb4 27.g5 b3 28.Dd2 Jxg5 29.Jxg5 fxg5 
30.Va1 Va8 31.De2 h5 32.Df3 Va2 33.Jxd5 Sg7 34.Vxa2  g4 35.Jf6+ Sxf6 36.Dxf6 
Dd5+ 37.Kh2 bxa2 38.Dxg6+ Kf8 39.Va1 Ve6 Diagram  
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40.Dc2? (Správné bylo 40.Dh7 Df3 41.Kg1 Ve2 42.Dh6+ a černý neunikne z 
věčného šachu) 40...h4 41.Dd1 h3 42.Dh1 Df5 43.Df1 Df3 44.Vxa2 Ve2  0–1 
 
Celkový výsledek je tedy 5,5:2,5 pro Bystrc Oilers a již to slavíme v naší hospodě U 
Sama v areálu Průkopníka. René Přibyl nám už před zápasem ukázal tři tisícovky, 
které dostal od sponzora na rozdělení hráčům, ovšem podotkl, že když 
nepostoupíme, tak musí osm set vrátit!? Pokud budeme všichni zdraví, tak 
nastoupíme proti Lokomotivě Brno C podobně, jako dnes. Přišel nás povzbudit i Jiří 
Janota, v pondělí nastupuje na léčbu nádoru prostaty, držíme palce. Pokud se to 
zachytí včas, je velká šance na vyléčení... Po poledni se v hrací místnosti objevil i 
jako vždy dobře naladěný Jura Kubíček, který si neodpustil dementi k jedné z mých 
předchozích reportáží. Před měsícem ho nezklátila chřipka, nýbrž zápal plic a 
40stupňové horečky. Tož tak... A po hodince oslav U Sama se někteří s Bystrcem 
loučíme a Jura Hrdina nás veze do Lokálky na Staňkovu, kde se chystá od tří hodin 
oslava osmdesátin Františka Blatného. Ale o tom asi jinde... 
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Ještě páteční příprava některých Bystrčáků na tento zápas: blicák U Šťávů. 
 
 6.4.2013  1 2 3 4 5 6 7 Body Los 

1 Přibyl René Bystrc - 1 1 1 0 1 1 5 2 
2 Kašpárek Ondřej Loko 0 - 1 0 1 1 1 4 5 
3 Řehák Lukáš Loko 0 0 - 1 1 1 1 4 7 
4 Dvouletý Tomáš Uh. Brod 0 1 0 - 1 1 1 4 6 
5 Fráňa Antonín Bystrc 1 0 0 0 - 0 1 2 4 
6 Janota Jíří Bystrc 0 0 0 0 1 - 1 2 3 
7 Schindler Eda Bystrc 0 0 0 0 0 0 - 0 1 
 
Podle informací Reného byla přítomna hře i pěkná 25letá (asi) dívka, která 
doprovázela pana Dvouletého. Prý mu často seděla na klíně – tak nevím, zda mu to 
při hře trochu nevadilo?!  
 
 
 
 


