
Jan Kalendovský 

Jak Veselí zdolalo Bystrc 
 
Než jsem ráno v neděli 26. ledna 2014 vystoupil na konečné v Bystrci, oznamoval strojový 
hlas: „Příští zastávka Ečerova, konečná zastávka.“ Vzpomenu si vždy přitom na malou 
změnu, za „totality“ končilo toto hlášení obvykle slovy konečná stanice. Nehledejte v tom 
ovšem nějaký hlubší význam, i když... Jinak jsem dorazil poměrně pozdě, neboť na předchozí 
zastávce Ondrouškova již nečekal René Přibyl, ani mezi stánky na konečné nestepoval 
v dnešním mrazivém ránu (mínus 10 stupňů, ve Veselí prý dokonce mínus třináct) dr. Píše – 
neb už za Bystrc nehraje. A moc nám chybí nejen on, ale i Luboš Riška. Letošní soupisku 
Bystrce prý sestavoval Lukáš Řehůřek, ale nějak se mu tam vloudilo příliš mnoho hostů, a 
také „domácích“, kteří ovšem z nějakého důvodu nastupují neradi, takže má Lukáš coby 
kapitán nelehkou úlohu dát před každým zápasem dohromady aspoň trochu slušnou sestavu. 
Navíc bohužel se oproti minulým letům většině borců příliš nedaří... Když si vzpomeneme 
třeba na loňských 8 z 11 Jirky Hrdiny, nebo na to, jak jsme loni prakticky celou soutěž vedli 
až do toho osudového derby s Lokomotivou Brno – ale kdeže loňské sněhy jsou... Svůj podiv 
nad naší dnešní sestavou vyjádřili i někteří hosté z Veselí, když se trochu překvapeně ptali: 
„Proč máte tak děravou sestavu?“. No – mohl jsem konstatovat jenom ono otřelé „Máme v 
základu moc hostů“. Veselany znám dlouho, pochopitelně hlavně ty starší. S některými z nich 
jsem hrával kdysi v družstvu Bzence. Však také před příchodem do klubovny slyším hlas Ríši 
Klennera, který se ptá: „Je to pravda, že Laštovička umřel?“. „No tak o to nic nevím.“. A 
svým kolegům z týmu sděluje, kdo všechno z Brna za Bzenec hrával, a připomíná Věcheta, 
Uhmanna, mne a toho, však víš... Myslel doktora Píšeho, s nímž se často utkával, ale ten by se 
podivil, kdyby mu někdo povídal, že hrával za Bzenec... Chvíli se čekalo na druhé auto našich 
dnešních hostů, ale již brzy po desáté se utkání „rozběhlo“. Před jeho začátkem se mne na 
chodbě David Holemář zeptal: „Tak co, jak se cítíš?“ A než stačím odpovědět, tak vyzvídá dál 
„A co se ti dnes zdálo?“ Potvrzuje tím, že někteří moje šachové fejetonky na webu JmŠS i 
čtou. Co jsem mu měl říct? Asi to, že místo spánku jsem se připravoval na svého dnešního 
soupeře, kterým měl být podle všeho již zmíněný Ríša Klenner. Pamatoval jsem si, že hraje 
„Českou obranu“, tak jsem v sobotu odpoledne požádal svého přítele Zdeňka Závodného o 
malou konzultaci, co je proti tomuto zahájení za bílé nejlepší. A záhy jsem dostal asi dvacítku 
Klennerových partií i s podrobnými rozbory, citacemi z různých knih a doporučením „Nejlépe 
to proti němu hrál Kuchynka, asi se to naučil z jedné partie Mokrého“. Tak jsem si to 
přehrával, hlavně jsem si vštěpoval jedenáctý tah bílého Jc3-e2, po kterém prý stojí bílý lépe, 
ale světe div se – k praktickému použití nedošlo, protože hosté z Veselí poprvé(!) v této 
sezóně nastoupili vpředu zcela kompletní a na mne čekal na páté desce pan Josef Navrátil!  
S ním jsem ještě nikdy nehrál, nastoupil jsem tedy po poctivé a dlouhé přípravě zcela 
nepřipraven. Ale tak už to v týmových zápasech chodí... I naši dnešní hosté věděli, jak je to 
v bystrcké klubovně s občerstvením, tak si donesli vlastní zásoby pití a jídla. Sice Lukáš 
Řehůřek zajistil kávu a vyzval nás k samoobslužnému jejímu podávání, myslím však, že dnes 
tu nabídku využil málokdo. Začátek zápasu se nám opravdu nevydařil, jako první prohrál na 
čtverce Jirka Hrdina.     
 
 
Trávníček,Petr (2117) - Hrdina,Jiří (1943) 
KP I /Bystrc-Veselí/ (6), 26.01.2014 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Jbd7 5.e3 c6 6.Jf3 Da5 7.cxd5 exd5 8.Sd3 Je4 9.0–0 Jxg5 
10.Jxg5 h6 (V této variantě dámského gambitu je nejspolehlivější Jf6.  Nyní vznikající 
zápletka je výhodná bílému) 11.Dh5! g6 12.Sxg6 Diagram  
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12...hxg5 (Nestačilo ani Jf6, jak se o tom na přeboru Slovenska družstev v roce 1997 
přesvědčil černý v partii Hanko-Kujovič) 13.Dxh8 fxg6 14.e4 Kf7? (Přímo pod kola útoku 
bílého. Černý má sice dvě figury za věž a pěšce, ale otevření sloupců proti nešťastnému králi 
je strašná hrozba) 15.f4 g4 16.f5 Sg7 17.Dh7 g5 18.e5 Jf8 19.Dh5+ Kg8 20.f6 a černý se 
vzdal. Trochu krutá potázka. 1–0 
 
Druhou výhru Veselanů připojil na třetím stole pan Vičar. René pak chodil po hrací místnosti 
a každému sděloval, že to bude nejspíš osm-nula...  
 
Přibyl,René (2006) - Vičar,Petr (2091) 
KP I /Bystrc-Veselí/ (6), 26.01.2014 
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.cxd5 Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3 Sg7 7.Sc4 0–0 8.Je2 c5 9.0–0 Da5 
10.Db3 ("Normální" je v této variantě Grünfeldovy obrany 10.Se3. Tah dámou se používá 
zřídka) 10...Jd7 (I černý hraje již po svém...) 11.Se3 Jb6 12.Sd3 Se6 13.d5 Sd7 14.Vab1 c4 
(Pozice, kterou jsme po zápase v hospůdce v areálu Průkopníka v Bystrci dlouze rozebírali. 
Znalci zde vyčítali Renému, že dal svého krásného černopoláka za zatím moc nehrajícího 
jezdce)  15.Sxb6 axb6 16.Sxc4 Vfc8 17.Vfc1 Diagram  
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 A to je tah, který prý Renému teprve partii prohrál. Co však bylo lepší?) 17...Sh6 18.Vf1 Sa4 
19.Db4 Sc2 20.Vb2 Dxb4 21.Vxb4 Vxc4 22.Vxc4 Sd3 23.Vc7 Sxe2 24.Va1 (Až sem vše 
prakticky vynuceno. Bílý má sice věž a dva pěšce proti dvěma slonům, ti však skvěle 
spolupracují. Záchranu již René nenašel) 24...Kf8 25.Vxb7 b5 26.Vc7 Sd2 27.a3 Sc4 28.a4 
Sxc3 29.Vc1 Vxa4 30.g3 Sd4 31.Kg2 Va2 a bílý se vzdal. 0–1 
 
Aspoň na chvíli nám vlil naději do žil náš kapitán Lukáš Řehůřek, který na druhé šachovnici 
zdolal Jardu Vrtala, ale to asi netušil, že ze zbývajících pěti partií ulovíme jenom dvě půlky! 
 
Vrtal,Jaroslav (2090) - Řehůřek,Lukáš (2141) 
KP I /Bystrc-Veselí/ (6), 26.01.2014 
1.Jf3 Jf6 2.g3 g6 3.Sg2 Sg7 4.0–0 0–0 5.c4 d5 6.cxd5 Jxd5 7.Jc3 c5 8.a3 Jc6 9.Da4 Jxc3 
10.dxc3 Da5 (Obvyklejší je skromnější tah dámou na c7. Ale nabídka výměny dam má něco 
do sebe, zejména proti hráči, který rád někdy i "bezhlavě" útočí) 11.Dh4 e5 12.Sh6 Sxh6 
13.Dxh6 f6 14.Vad1 Dc7 15.b4 cxb4 16.cxb4 Se6 17.Vc1 Db6 18.Vfe1 a5 19.Jh4 Sf7 
20.Ved1 Jd4 (Náznak útoku je odražen, otěže hry přejímá černý) 21.De3 axb4 22.axb4 Va2 
Diagram  
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 (A najednou toho bílému visí moc, záchrana je v nedohlednu, padá kvalita i pěšec) 23.Vd2 
Vxd2 24.Dxd2 Jb3 25.Dc2 Jxc1 26.Dxc1 Dxb4 (A zbytek byl věcí techniky) 27.Dc7 b6 
28.Dc6 Dc5 29.De4 Vd8 30.Df3 Vd1+ 31.Sf1 Sd5 32.e4 Vxf1+ 33.Kxf1 Dc4+ 0–1 
 
Po partii na pátem stole již hosté vedou 3:1.  
 
Kalendovský,Jan (2019) - Navrátil,Josef (2064) 
KP I /Bystrc-Veselí/ (6), 26.01.2014 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sd7 5.Jf3 Db6 (Následující dva tahy bílého jsou můj nešťastný 
vynález z blicek, který nikomu opakovat nedoporučuji. Jak říká pan Spodný – černému se 
velmi uleví, když bělopolný střelec bílého zmizí ze šachovnice) 6.a4 Jc6 7.Sb5 a6 8.Sxc6 
bxc6 9.0–0 cxd4 10.a5 (Teprve zde novinka, obvyklejší je 10...cxd4) 10...Da7 11.Jxd4 c5 
12.Jc2 Je7 13.f4 h5 (Zdá se, že černý stojí ze zahájení lépe. Pan Spodný to ale viděl jako 
výhodné pro bílého - ovšem až po několika dalších tazích) 14.Je3 d4 15.Jc4 Jf5 16.Jb6 Vd8 
17.Df3 Se7 18.Ja3 g6 19.Vd1 (Teď byla možná vhodná chvíle na plán 19.Jac4 s dalším Jxd7, 



Jb6 a blokádou c4)  19...0–0 20.Jc2 dxc3 21.bxc3 (Zde jsem nabídl remízu, a teprve pak jsem 
uviděl příští silný tah soupeře, který ho skutečně provedl. Tento střelec vyhraje černému partii 
- zapomněl jsem ho včas zlikvidovat) 21...Sc6! 22.De2 Vxd1+ 23.Dxd1 Se4 24.De2 Db7 
25.Je3 Vd8 26.Jxf5 Sxf5 27.Sa3 Kg7 (Najednou nemá bílý dobrý tah) 28.h3 Vd3 29.Vd1?! 
Diagram  
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29...c4 (Více jsem se obával varianty 29...Vxc3 30.Sb2 Vg3 31.Vd7 Dc6 32.Vxe7?? (32.Vd6 
Sxd6 33.exd6+ f6 34.Sxf6+ Kxf6 35.d7 Ke7 36.Db2 Dxg2+ 37.Dxg2 Vxg2+ 38.Kxg2 Se4+ 
39.Kf2 Sc6–+) 32...Sxh3 a černý vyhraje.) 30.Sxe7 (Bílý je už v menší časové tísni. Po 
30.Jxc4 Vxd1+ 31.Dxd1 Sxa3 32.Jxa3 Db2 33.Jc4 Dxc3 34.Jd6 Dxa5 by měl snad ještě 
drobné šance) 30...Dxe7 31.Vxd3 cxd3 32.De3 (A vzniklo další dilema: kam ustoupit dámou. 
Po partii navrhoval pan Spodný jako nejlepší 32.Df2 Da3 33.Dh4 d2 34.Df6+ Kg8 s věčným 
šachem, ale černý vyhraje po správném (34...Kh7 35.Dxf7+ Kh6 a je konec)) ] 32...Da3 33.g4 
(A to už bylo čiré zoufalství) 33...hxg4 34.hxg4 Sxg4 35.Dxd3 Dc1+ 36.Kg2 Dxf4 37.Jd7? 
(Nebo 37.Dg3 Dd2+ 38.Kg1 Dc1+ 39.Kh2 Sf5 40.Kg2 Dd2+ 41.Kg1 Sd3 a černý asi též 
zvítězí) 37...Sf5 38.Dd4 Se4+ 39.Kh3 g5 a matu nelze krýti, bílý se vzdal. 0–1 
 
Krátký rozbor po partii ukončil milý pan Navrátil, který bílými hraje s nesmírnou oblibou a 
vytrvalostí zahájení, které po návštěvě zoologické zahrady v New Yorku nazval roku 1924 
vtipný velmistr Tartakower „Orangutan“, zatímco podle sovětských učebnic se mu říkalo 
„Sokolského zahájení“, slovy „Málo nás...“, maje na mysli pozici bez několika pěšáčků, co mi 
zbyla. Když jsem si mu postěžoval, že „teď hraji jako prase“, prostě přikýval a pravil skromně 
„To já taky...“. Dnes to ale byla pravda pouze jednostranná! 
 
Na sedmé šachovnici to dal nakonec za remízu Pepa Spodný a pořád to bylo „hratelné“ 
v poměru 3,5:1,5 pro hosty. Ale pozice s výjimkou lídrů týmů byly pro nás již beznadějné. 
 
Spodný,Josef (2014) - Bílek,Petr (1994) 
KP I /Bystrc-Veselí/ (6), 26.01.2014 
1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.e3 c6 4.Sd3 Sg4 5.Jbd2 e6 6.c3 Sd6 7.h3 Sh5 8.Dc2 Jbd7 9.e4 dxe4 
10.Jxe4 Jxe4 11.Sxe4 Jf6 12.Sg5 Dc7 (Dobrovolně si nechává rozbít pěšce královského 
křídla. Zatím se vyskytlo spíše Se7) 13.Sxf6 gxf6 14.g4 Sg6 15.0–0–0 0–0–0 16.Kb1 Sf4 
17.h4 Vd5 18.Sxg6 fxg6 19.Vhe1 e5 20.dxe5 fxe5 21.c4 Vxd1+ 22.Vxd1 Vd8 23.Vxd8+ 
Dxd8 24.a3 Dd7 25.g5 Dg4 26.De4 Df5 27.Dxf5+ gxf5 28.h5 Kd7 29.g6 hxg6 30.hxg6 Ke6 
31.g7 Kf7 32.Jh4 Kxg7 33.Jxf5+ Kf6 Diagram  
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A zde se soupeři dohodli na remíze. Zdálo by se, že po Jd6 dobude bílý jednoho či dva pěšce, 
ale černý má silnou protihru v tazích Sf4-h2-g1 atd. V pozápasové analýze jsme výhodu pro 
bílého nenašli... 1/2 
 
Vítězný bod pro Veselí (4,5:1,5) získal jaksi rituálně nejstarší člen hostujícího týmu a 
pamětník jeho bývalé slávy František Křížek na poslední šachovnici. 
 
Křížek,František (1959) - Kacálek,Tomáš (1760) 
KP I /Bystrc-Veselí/ (6), 26.01.2014 
1.c4 c6 2.Jc3 d5 3.cxd5 cxd5 4.d4 g6 5.Jf3 Sg7 6.Sf4 Jc6 7.e3 a6 8.Db3 Jf6 9.Sd3 0–0 
10.0–0 e6 11.h3 Jd7 12.Vac1 Ve8 13.Ja4 (Slovanskou obranu hrává Franta Křízek celý život 
bílými i černými a ovládá její jemnosti. Tomáš Kacálek zde svoji kreativitu asi přehnal, když 
se rozhodl prosadit průlom e6-e5 i za cenu toho, ze si jeho král vymění místo s černopolným 
střelcem) 13...Sf8 14.a3 Kg7 15.Dc3 f6 16.b4 e5 17.dxe5 fxe5 (Cíle je dosaženo, ale za jakou 
cenu? Kromě jezdců má černý všechny figury na základní řadě, král je v permanentním 
ohrožení, to nemůže dobře skončit) 18.Sg3 Sd6 19.Sb1 Jf6 20.Vfd1 Je4 21.Sxe4 dxe4 
22.Jd2 De7 23.Jb6 Vb8 24.Jxe4 Sc7 25.Jd5 Df7 26.Jg5 Dd7 Diagram  
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27.Jf6 (Prostý vítězný tah. Další odpor černého bude ještě dlouhý, leč marný) 27...Kxf6 
28.Vxd7 Sxd7 29.Jxh7+ Kg7 30.Jg5 Vbc8 31.Vd1 Jb8 32.Db3 Ve7 33.Vc1 Jc6 34.Vd1 Jd8 
35.Db2 Sa4 36.Vd5 Kh6 37.Jf3 Sc6 38.Vxe5 Sxe5 39.Jxe5 Se4 40.Jg4+ Kh7 41.Jf6+ 1–0 
 
Na šestém stole se tak trochu Jiří Kubíček porazil sám, když nejméně dvakrát nepropočítal do 
důsledků lepší pokračování. Hosté vedou 5,5:1,5.  
  
Klenner,Richard (2032) - Kubíček,Jiří (1855) 
KP I /Bystrc-Veselí/ (6), 26.01.2014 
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.Jf3 Sg4 5.Se2 c6 6.exd6 Dxd6 7.Dd2 (Poněkud netypický vývin 
bílého trochu zmátl našeho borce, jehož doménou je právě Aljechinova obrana).  7...Jd7 8.b3 
e6 (A zde se všichni komentátoři shodli, že správné bylo posunout pěšáka až na e5! Ale 
"Kuba" kontroval, že to samozřejmě viděl, ale musel by moc a moc možností počítat...) 9.0–0 
Dc7 10.c4 J5f6 11.Jc3 Sd6 12.h3 Sh5 13.a3 0–0 14.d5 cxd5 15.cxd5 a6 16.dxe6 Jc5 17.Jd5 
Jxd5 18.Dxd5 Diagram  
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18...Sxf3 (Asi kritická pozice - výměna cenného střelce je k ničemu. Černý měl hrát Sg6 a za 
obětovaného pěšáka by měl docela slušnou kompenzaci) 19.exf7+ Kh8 20.Sxf3 Vad8 21.Dh5 
Dxf7 22.Dxf7 Vxf7 23.Sg5 Vdf8 24.b4 Je6 25.Se3 Sf4 26.Sb6 Sc7 27.Sxc7 Vxc7 28.Vac1 
Ve7 29.Vfe1 Vfe8 30.Sd5 Kg8? (Od této chvíle kdykoliv hrozí, že bílý vše vymění a přejde 
do vyhrané pěšcové koncovky. Ale zatím se jen raduje z nádherné vazby...) 31.Vc3 g6 32.Kf1 
Kf7 33.Vxe6 Vxe6 34.Vc7+ V8e7 35.Sxe6+ Kxe6 36.Vxe7+ Kxe7 37.Ke2 ("A je 
vymalováno", řekl by pan Spodný) 37...Ke6 38.Ke3 Kd5 39.f4 Kc4 40.g4 Kd5 41.Kd3 h6 
42.h4 b5 43.Ke3 h5 44.f5 gxf5 45.gxh5 Ke5 46.h6 Kf6 47.h7 Kg7 48.Kf4 Kxh7 49.Kxf5 
Kh6 50.Ke5 a černý se konečně vzdal. 1–0 
 
Nejdéle se dnes hrálo na prvním stole. V závěru nás musel David dokonce jemně 
napomenout: „Chlapi já vím, že utkání je prohrané, ale nechte nás to dohrát...“ Neb hlasitá 
zábava pochopitelně zbývající aktéry poněkud rušila... 
 
Holemář,David (2269) - Symerský,Petr (2134) 
KP I /Bystrc-Veselí/ (6), 26.01.2014 
1.Jf3 Jf6 2.g3 d5 3.Sg2 e6 4.d4 Se7 5.c4 (Hraje se katalánské zahájení, které tak pojmenoval 
kdysi velmistr Tartakower podle jednoho turnaje ve Španělsku, kde se v 30. letech minulého 



století poprvé používalo) 5...0–0 6.0–0 c6 7.Jbd2 Jbd7 8.Dc2 b6 9.e4 dxe4 10.Jxe4 Sb7 
11.Vd1 Dc8 12.Jc3 Vd8 13.Sf4 Jf8 14.Ve1 (Novinka? Doposud hrávali bílí spíše 14.Je5 nebo 
14.De2) 14...Jg6 15.Sg5 Dc7 16.Vad1 Vac8 17.Je5 Jxe5 18.dxe5 Je8 19.Sxe7 Dxe7 
20.Vxd8 Vxd8 21.Vd1 Vxd1+ 22.Dxd1 f6 23.exf6 Jxf6 24.Da4 Sa8 25.Sxc6 Sxc6 26.Dxc6 
Diagram  
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 A bílý získal pěšce a měl by vyhrát. Ovšem jak sám David smutně konstatoval, letos mu to 
nějak nejde a zahazuje i lepší pozice. Kde je asi příčina?) 26...Kf7 27.a3 Dd7 28.Dxd7+ Jxd7 
29.Je4 Je5 30.b3 Jf3+ 31.Kg2 Jd4 32.Jd2 Kf6 (Hledat výhru v jezdcové koncovce, to je jak 
najít jehlu v kupce sena. Navíc se člověk lehce při propočtu může splést, až budou mít obě 
strany volné pěšce) 33.f4 e5 34.Kf2 exf4 35.gxf4 Kf5 36.Ke3 Je6 37.Je4 Jxf4 (Černý když 
viděl, že mají zápas vyhraný, nabídl remízu, ale bílý to ještě chvíli zkoušel. Nakonec dospěl k 
názoru, že mu černý v závěru "vnutil" remízu, když to měl vyhrané. Ale nebylo to tak 
horké...)  38.Jd6+ Kg4 39.Jc8 g5 40.Jxa7 Kh3 41.Jc8 Kxh2 42.Jxb6 Je6 43.a4 g4 44.Jd7 
g3 45.Je5 Jg5 46.Jg4+ Kh3 47.Jf2+ Diagram  
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47...Kh2 48.Jg4+ (Remíza opakováním tahů. Je třeba též vyzvednout dobrou obrannou práci 
Petra Symerského) ½ 
 
„Srdečně“ se s Veselany loučíme, já své tamější kamarády provokuji slovy „Snad se dalšího 
našeho zápasu v příští sezóně dožijete“ a odcházíme na pivo k analýze toho, co se dnes událo. 



Jako první jsem na magnetických šachách postavil svoje kritické pozice. Jurovi Kubíčkovi se 
tak zalíbil jeden z možných tahů, že se prudce natáhl rukou, aby nám ho ukázal a tím převrhl 
na mne svoji plnou sklenici piva. Co mi byly platné jeho omluvy, když jsem tam pak seděl 
doslova jako zmoklá slepice... A kolegové měli aspoň nějaké povyražení. Kolem půl páté 
jsem již poměrně uschnul a taky jsme již leccos zanalýzovali a tak přišel pro mne, Davida a 
Tomáše čas k přesunu na Anenskou. Zde začala druhá, možná zábavnější fáze nedělního 
odpoledne. U dvou spojených stolů již bylo plno. Bleskové partie tam hrál Vojta Plát 
s Arnoštem Zemanem, s nímž se střídali Pavel Kubát a Honza Uhmann senior. Vše se zájmem 
sledovali Tomáš Lakatoš, Oskar Hájek, paní Lenka a Pavel Kopkan, pak se tam samozřejmě 
objevil pan Vykydal s čerstvým Zpravodajem z Krajského přeboru I. třídy. Ořechovští byli 
spokojeni, neb zdolali Adamov 5,5:2,5, když za domácí vyhrál pouze Honza Píše! Z pana 
Lakatoše jsem vymámil jeho hezkou miniaturku: 
 
Lakatoš,Tomáš (2074) - Švehla,Karel (2125) [D00] 
KP I /Adamov-Ořechov/ (6), 26.01.2014 
1.d4 e6 2.Jc3 d5 3.Sf4 Jf6 4.f3 Sb4 5.Dd3 0–0 6.0–0–0 (Nedávno zesnulý pan Dušan 
Pospíšil by měl jistě radost, že našel v panu Lakatošovi dalšího věrného vyznavače 
Richterova zahájení) 6...Sxc3 7.Dxc3 c6 8.g4 Jbd7 9.e3 De7 10.h4 (A nepřátelé se již 
houfují) 10...Ve8 11.Jh3 e5 12.dxe5 Jxe5 13.Sg2 Jg6 14.Sg5 h6 15.h5 (Samozřejmě) 
15...hxg5 16.hxg6 fxg6 17.Vhe1 Jh7 18.e4 dxe4 19.Vxe4 Df7 20.Vxe8+ Dxe8 21.Ve1 (A 
najednou se ukazuje, že za trojpěšcem se černý král neschová) 21...Df7 22.Sf1 (Vrah se 
blízí...) 22...Kh8 23.Sc4 Df8 24.De3 Sd7 Diagram  
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25.Jxg5 Ve8 26.Vh1 a matu nelze krýti, řekl by plukovník Novák, leda s velkými ztrátami na 
materiálu. 1–0 
 
 V I. lize Lokomotiva opět prohrála – tentokrát s místním konkurentem Durasem Brno. Ale to 
vše bylo zapomenuto, Uhmann donesl zase výsledky Grand Prix v blickách, rapidech, 
dvojicích atd., což teď pořádají společně Duras a Lokálka o odešel domů, by se připravil na 
večerní partie v pokru, kam tentokrát zlákali i pana Lakatoše. „Vrcholem“ večera byl souboj 
Vojty Pláta (nedávno oslavil dvacátiny) s Davidem Holemářem, který přijal jeho výzvu 
„ jedna na pět“, ovšem jen o nějaké drobné bez flekování. Mistr použil totiž výrazu „Já bych 
tě shodil!“. Na partie jsem z opačného konce dvojstolu moc neviděl, po čtvrté partii to bylo 
vyrovnané 2:2 a celkový výsledek zněl +4 -2 =3 pro IM Vojtěcha Pláta. To jsem tedy čekal, 
že jeden z nejlepších brněnských blicařů dopadne s takovou časovou výhodou lépe... Pak nás 
většina přátel opustila a zůstali jsme sami dva s Tomem Kacálkem.  
 



Kacálek,Tomáš - Kalendovský,Jan 
Brno /Anenská/, 26.01.2014 
Diagram  
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1.Kg2 Dg6+ 2.Kh2 Dh5+ 3.Kg2 Dg6+ a partie skončila věčným šachem. 1/2 
 
Dokonce jsem Toma přemluvil k jedné volné partii, kde mi neustále dovoloval vracet tahy 
(její závěr viz výše) a kolem půl dvanácté jsme se odebrali na nedalekou zastávku čekat na 
autobus číslo 90, který měl dovézt mne do Bohunic a Tomáše do Kohoutovic, jenomže dnes 
jel jenom na Kamenný vrch, takže Tom pak musel domů ještě hodný kus cesty pěšky. Snad to 
dobře dopadlo... 


