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Třetí sobota listopad 2014 
 
Ještě v sobotu ráno jsem si nebyl jistý, na jakou šachovou akci se vydám. Bylo tu 
srdečné pozvání Pavla Kubíčka na oslavu jeho padesátin v ořechovské „šachové“ 
hospodě „U Fasurů“, kterou jistě mnozí z Vás znáte, nebo jsem mohl jít na 
lokomotivní Třetí sobotu, která ovšem tak trochu kolidovala s prezentací na turnaj 
Open Brno, který pořádá již v 5. ročníku pardubický AVE-Kontakt v jundrovském AS-
clubu. Z takové přehršle zajímavých šachových akcí aby se jednomu netočila hlava. 
Nakonec jsem si řekl, že do klubovny Lokomotivy Brno asi moc hráčů nedorazí, takže 
bych měl pořadatele trochu podpořit svojí účastí a složením nikoliv závratného vkladu 
70 Kč. Když jsem dorazil na místo, měli pan Vachek, Novák a také rozhodčí pan 
Zámečník již všechno pěkně připravené, jenom lidí bylo zatím celkem pomálu. 
V jednu chvíli si dokonce pan předseda Vachek posteskl, nemá-li ten turnaj pro 
menší zájem raději úplně zrušit. Nakonec se sešlo devětadvacet hráčů, přičemž 
startovní listina byla poněkud kuriózní: 1 mezinárodní mistr, jeden Mistr FIDE, jeden 
výtečný borec z Moravské Slavie (všem začíná jméno na Bé), pak častý obhájce 
seniorských cen Milan Šnorek a pátým nasazeným (poslední s ratingem nad 2000) 
jsem byl já. Jiří Marek z Prušánek se sice trochu podivoval na svým Elem (které mu 
připadalo jaksi malé), bylo prý to však mezinárodní Elo pro rapidy. Teď už má skoro 
každý nejméně 4 různá Ela (domácí, mezinárodní, rapidové, bleskové), takže kdo se 
v tom zmatku má vyznat, že?! Jako poslední doběhl skoro tradičně Jura Řehůřek 
z Bystrce, ale mohl nastoupit až od druhého kola. Já dostal na rozjezd pana Kejduše 
a hráli jsme tedy na 5. stole. Zpočátku to bylo docela vyrovnané, pak se pan Radomír 
v propočtu trochu spletl a přišel o figuru.   
 
Kejduš,Radomír (1581) - Kalendovský,Jan (2005) [C42] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (1), 15.11.2014 
1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.h3 Jf6 4.Jc3 Se7 5.Sc4 c6 6.0–0 0–0 7.Ve1 h6 8.d4 Jbd7 9.Se3 
Dc7 10.a3 b5 11.Sb3 Jb6 12.Dd2 Kh7 13.Jh2 a5 14.f4 b4 15.axb4 axb4 Diagram  
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16.Vxa8? bxc3 17.Dxc3 Jxa8 18.fxe5 Jxe4 19.Dd3 d5 20.Vf1 Se6 21.c4 Da5 
22.Sc2 Jb6 23.Vf4 Jxc4 24.Vxe4 Sf5 0–1 



Ve druhém kole na mne čekal na čtvrtém stole přítel Josef Kolek z Ivančic. V naší 
klubovně si našel tichý koutek, ve kterém mohl popíjet donesený nápoj v termosce a 
listovat barevným sobotním Bleskem. V naší partii drobnou nepozorností po mé snad 
příliš odvážné oběti pěšce tahem 13.f4-f5 ztratil kvalitu a dovolil mi, abych se na jeho 
krále vrhl ztrojenými těžkými figurami po f-sloupci. A když jsem tam ještě dokázal 
převést jezdce, bylo s černým na pohled zle.  
 
Kalendovský,Jan (2005) - Kolek,Josef (1842) [B26] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (2), 15.11.2014 
1.e4 c5 2.Jc3 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 Jc6 5.d3 d6 6.Se3 Jf6 7.h3 0–0 8.Dd2 Jd4 9.Jd1 
e5 10.c3 Jc6 11.Je2 Se6 12.f4 Jd7 13.f5 gxf5 14.0–0 fxe4 15.dxe4 Sc4 16.Vf2 
Sxe2 17.Vxe2 Jb6 18.b3 De7 19.Jf2 Vad8 20.Vd1 Df6 21.Sg5 Dg6 22.Sxd8 Vxd8 
23.De3 Sh6 24.Df3 Je7 25.Jg4 Sg7 26.Je3 Sf8 27.Vf2 Jc6 28.Vdf1 Vd7 29.h4 Jd8 
30.Sh3 Je6 31.h5 Dh6 32.Dg4+ Dg7 33.Dxg7+ Sxg7 Diagram  
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34.Jf5? (I v předchozích tazích mohl hrát bílý lépe, ale teď prostě vyhrávalo 34.Vxf7!, 
jak po partii poznamenal Víťa Bureš, který ji sledoval, neb sám zvítězil poměrně 
rychle. Ale já to prostě neviděl a v nastalé koncovce, kdy se podle Fricka změnilo 
hodnocení z plus 5 na plus 0,4 jsem) 34...h6 35.Vd1 po řadě dalších tahů, které jsem 
pochopitelně již nezapisoval, raději sám nabídl remízu. 1/2 
 
 
Následující partii mi Vítˇa Bureš, který v neděli rychle zvítězil v důležitém zápase II. 
ligy mezi Lokomotivou Brno B a Moravskou Slavií s Petrem Mičulkou na osmé 
šachovnici, zpaměti napsal na kus papíru, aby tak vyhověl mé prosbě, kterou si 
právě četl na mobilu, abych měl aspoň jednu ukázku hry pozdějšího vítěze turnaje. 
Sice trochu se přitom ošíval, prý nerad dává svoje rapidové partie všanc veřejnosti, 
nakonec mi jak vidíte přece vyhověl, jako ostatně vždy. Tak se na tu miniaturku 
podívejte: 
 
Bureš,Vit (2168) - Effenberger,Adam (1703) [B95] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (2), 15.11.2014 
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 a6 5.Jc3 b5 6.Sd3 d6 7.0–0 Jf6 8.Sg5 Se7 
9.Kh1 0–0 10.f4 Diagram  
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10...Jbd7? 11.Jc6 De8 12.e5 dxe5 13.fxe5 Jd5 14.Jxd5 Sxg5 15.Jc7 1–0 
 
A je tu třetí kolo a utkání dnešních favoritů na seniorskou cenu. Zůstáváme na 4. 
stole: 
 

  
 
 
Šnorek,Milan (2122) - Kalendovský,Jan (2005) [A88] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (3), 15.11.2014 
1.d4 g6 2.Jf3 f5 3.g3 Jf6 4.Sg2 Sg7 5.c4 0–0 6.0–0 d6 7.Jc3 c6 8.Dc2 Dc7 9.Vd1 



e5 10.dxe5 dxe5 11.b3 Ve8 12.Sa3 Sf8 13.Sxf8 Vxf8 14.Vd2 e4 15.Jd4 Ja6 16.e3 
Jc5 17.Sf1 Sd7 18.b4 Je6 19.Jxe6 Sxe6 20.Je2 Vad8 21.Jd4 Sf7 22.Vad1 Jg4 
23.c5 Je5 24.Se2 a6 25.Dc3 De7 Diagram  
 

���������� 
�	+	
�	
��+� 
�+�+	��+�� 
��+�+	+�+� 
�+	��	���+	� 
�	��	���+	+� 
�+	�Q	��	��	� 
��+	
����	��� 
�+	+�+	��	� 
���������� 

 
26.Jxf5 gxf5 (A tady jsem přestal partii zapisovat, neboť jsem ten Milanův zvedáček 
přehlédl a nezbylo, než se soustředit na to, lze-li partii vůbec zachránit) 27.Vxd8 
Vxd8 28.Vxd8+ Dxd8 29.Dxe5 Dd2 30.Sf1 Dd1 31.Dd4?! Dxd4 32.exd4 Sxa2 a 
tuto pozici jsem nějakým zázrakem ještě vyhrál. Ovšem skutečný průběh, kdy Milan 
několikrát vypustil zaslouženou výhru, si bohužel – (nebo bohudík) – již nepamatuji. 
0–1 
 
Zde ještě příspěvek od Jiřího Marka, který mi pak v neděli večer na Anenské sepsal 
několik svých sobotních partiček, respektive zajímavých momentů z nich, kdy vypustil 
výhru, nebo neviděl obranu a tak podobně. Chvályhodná sebekritika. Z výher si 
„vzpomněl“ jen na tuto: 
 
Lisik,Miroslav (1708) - Marek,Jiří (1971) [B13] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (2), 15.11.2014 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Sd3 Jc6 5.c3 e5 6.dxe5 Jxe5 7.Da4+ Sd7 Diagram  
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8.Sb5? Jd3+ 9.Kd2 Jxc1 10.Jf3 Jf6 11.Ve1+ Je4+ 12.Kxc1 Sd6 a černý vyhrál. 0–1 



 

 
 
A ještě vedoucí dvojice ve třetím kole. Partie Marek-Jaroslav Bureš skončila nakonec 
nerozhodně. Mnoho dalších snímků, kde se snad najdou všichni účastníci Třetí 
soboty, pořídil jako dočasný návštěvník Břeťa Eichler a vyvěsil je na webu 
Lokomotivy Brno a na Facebooku, kam hojně přispívá. Ve čtvrtém kole jsem se 
posunul ještě výše – na třetí stůl. A moje dnešní štestí mne provázelo i nadále. 
Očekával jsem někoho z velké trojky (Bureš, Burdalev, Bureš), ale mašinka mi 
vybrala Jana Kuchaříka z Moravské Slavie. V naivním domnění, že s ním si mohu 
leccos dovolit – hlavně když budu útočit – jsem přišel v zahájení o pěšáka a začalo to 
vypadat zle. Partii se mi však zamotat nepodařilo a tak jsem byl moc rád, když 
v postavení na diagramu nezačal pan Kuchařík upevňovat pozici svého přesunutého 
jezdce tahy a7-a5-a4, ale vyměnil neškodného Sd6 (který mu ovšem bránil 
v obsazení b-sloupce věží) a tato ztráta tempa ho nepřímo dostala do vazby, po níž 
ztratil onoho již svázaného koníka. Tentokrát jsem měl velké štěstí...  
 
 
Kalendovský,Jan (2005) - Kuchařík,Jan (1819) [B12] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (4), 15.11.2014 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Jc6 5.Sd3 g6 6.Jf3 Sg4 7.h3 Sxf3 8.Dxf3 cxd4 9.Dg3 
e6 10.0–0 Sg7 11.Ve1 Db6 12.Jd2 dxc3 13.bxc3 Dc7 14.Jf3 Jge7 15.Sa3 Da5 
16.Sb2 b5 17.Df4 Jf5 18.Sxf5 gxf5 19.a4 Db6 20.axb5 Dxb5 21.Vab1 Dc5 22.Da4 
Dc4 23.Dd1 0–0 24.Sa3 Vfb8 25.Sd6 Vxb1 26.Dxb1 Ja5 27.Vc1 Jb3 28.Vc2 
Diagram  
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28...Sf8 29.Vb2 Sxd6 30.exd6 Vb8 31.Jd4 a bílý vyhrál. 1–0 
 
Do pátého kola nás posadil Swiss-Manager s Pavlem Kopkanem na druhý stůl! Já 
měl po naší partii skoro neuvěřitelných 4,5 z 5, Pavel zůstal na 3,5 bodech a později 
si liboval, že se mnou prohrál, protože by se byl dostal do mlýnice tří velkých B, 
kdežto takto mohl pomalu postupovat ke své páté ceně nenápadně zezadu. No 
hlavně že byl s partií spokojen a nakonec i s jejím výsledkem. 
 
Kopkan,Pavel (1859) - Kalendovský,Jan (2005) [B03] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (5), 15.11.2014 
1.e4 d6 2.f4 Jf6 3.e5 dxe5 4.fxe5 Jd5 5.c4 Jb6 6.d4 Sf5 7.Jc3 e6 8.Sd3 Dh4+ 9.g3 
Dxd4 10.Sxf5 Dxd1+ 11.Kxd1 exf5 12.b3 Jc6 13.Jf3 0–0–0+ 14.Kc2 Se7 15.Se3 
h6 16.Vad1 g5 17.Jd4 Jxd4+ 18.Sxd4 Vhe8 19.Vhf1 f6 20.Vxf5 c5 21.Sg1 Vxd1 
22.Jxd1 Jd7 23.exf6 Sxf6 (R) 24.Je3 Sd4 25.Kd3 Je5+ 26.Kd2 g4 27.Sf2 Jf3+ 
28.Kd3 Jxh2 29.Jd5 Sxf2 30.Vxf2 Jf3 31.Jf6 Vd8+ 32.Ke3 h5 33.Jxh5 Je5 34.Vf5 
Jd3 35.Jf6 Jc1 36.Jxg4 b6 Diagram  
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 A tuto prakticky možná prohranou pozici jsem vyhrál na čas! 0–1 



V 5. kole se ještě odehrálo jedno „drama ve třech obrazech“, které podává pan Jiří 
Marek. Postavení po několika úvodních tazích jeho oblíbeného Caro-Kannu s 5. 
tahem gxf6 vedlo k tomu, že ovládl h-sloupec a zdálo se, že bude moci bílého krále 
obtěžovat. 
 
Bureš,Vit (2168) - Marek,Jiří (1971) [B16] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (5), 15.11.2014 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Jf6 5.Jxf6+ gxf6 6.Jf3 Sg4 7.Se2 e6 8.0–0 Sd6 
9.c3 h5 10.g3 Sxf3 11.Sxf3 h4 Diagram  
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Po nějakých dvaceti dalších tazích v této partii vzniklo další zajímavé postavení – viz 
diagram níže: 
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 Zde následovalo 1...Jd4 2.Sxd4 Vxd4 3.Vac1 Vd2 4.Vc2 (To označil p. Marek 
vykřičníkem, prý hrozilo 4...e4! a 5.Dxg3+!! Jenomže teď, je-li pozice správná, mohl 
černý zahrát: 4...Vxg3+ 5.Kxg3 e4+ 6.Kh3 Vxc2 7.b4 a kdo stojí lépe?! ÷ Což je 
zase můj komentář (podle Frize). A závěrečné drama se pak odehrálo v následujícím 
postavení: 
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Do třetice: Partie pokračovala: 1.Dh7 Sc5? 2.Dh8+ Dd8 3.Dxd8+ Vxd8 4.b4 axb4 
5.axb4 e4 6.Sxe4 a černý se podruhé tak polekal hrozby vidličky na c7 po ústupu 
střelce, že ho ani nenapadlo jít střelcem na d6(?!?) - a prohrál. 1–0 
 
V šestém kole jsem už na stole prvním. Mým soupeřem je přítel Víťa Bureš. Rád 
bych s ním remízoval, ale po pár tazích, které odehrál podle návodu z Jansovy knihy 
Dynamika strategie zahájení bylo zřejmé, že se asi ani nehodí pokoušet se smír 
nabízet. To co teď ukazuji se možná ani tak doslova neodehrálo, na vině je moje 
slábnoucí pamět, neboť na zapisování této hry jsem raději resignoval. Stejně mi to 
nijak nepomohlo!  
 
Bureš,Vit (2168) - Kalendovský,Jan (2005) [B07] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (6), 15.11.2014 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Se3 c6 5.h3! Jbd7 6.f4 Sg7 7.Jf3 0–0 8.e5 Jd5 9.Jxd5 
cxd5 10.c3 Diagram  
 

���������� 
��+��	
��+� 
����+�������� 
�	+	��	+�+� 
�+	+���	+	� 
�	+	��	��	+� 
�+	��	���+�� 
����	+	+�+� 
�
�	+Q���+�� 
���������� 

 
 a za chvíli měl černý dva pěšcové ostrůvky na d6-d5 a b7-b6, na které pak v 
podstatě vyhrál. Přesný zápis nemám, proto bez záruky. 1–0 



V šestém kole zdolal Kirill Burdalev pana Marka, který to nešťastné zahájení i 
s velkou chybou pak ukázal a v sedmém kole jsem pokračoval již na druhém stole 
s Burdalevem já. 
 
Marek,Jiří (1971) - Burdalev,Kirill (2350) [C15] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (6), 15.11.2014 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.Jge2 Jf6 5.Se3 Jc6 6.a3 Sa5 7.b4 Sb6 8.e5 Jg4 9.Sf4 
f6 Diagram  
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10.h3? Jxf2! 11.Kxf2 fxe5 a černý vyhrál. 0–1 
 
Kalendovský,Jan (2005) - Burdalev,Kirill (2350) [C02] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (7), 15.11.2014 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Db6 5.Jf3 Jc6 6.Sd3 cxd4 7.cxd4 Sd7 8.Jc3 Jxd4 
9.Jxd4 Dxd4 10.0–0 a6 11.De2 Je7 12.Kh1 Jc6 13.f4 Jb4 14.Vd1 Sc5 15.Sb1 Df2 
16.a3 Dxe2 17.Jxe2 Jc6 (Já zapisoval a Burdalev celé zahájení odblical tak asi za 
minutu!) 18.b4 Sb6 19.Sb2 Vc8 20.Sd3 Ke7 21.Vf1 g6 22.Vf3 h5 23.g3 Vc7 24.h3 
Ja7 25.Kg2 Sb5 26.Sxb5 Jxb5 27.Vc1 Vxc1 28.Jxc1 Vc8 29.Jd3 Vc2+ 30.Kf1 Jd4 
31.Sxd4 Sxd4 32.g4 hxg4 33.hxg4 Vd2 34.Jc5 Diagram  
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 (Tady se poprvé Kirill asi na celou minutu zamyslel a pak přešel do vyhrané 
věžovky) 34...Sxc5 35.bxc5 Kd7 (nebo Vd4)  a černý vyhrál. 0–1 
 
Budu se asi must zamyslet nad svým repertoárem proti francouzské obraně. Kdysi 
nadějnou oběť pěšce mi Kirill „vyvrátil“ zcela v poklidu, takže by to mohl příště udělat 
i někdo jiný. Vida, k čemu se někdy hodí to zapisování rapidových partií... Do 
osmého kola to po dvou mých prohrách vypadalo na vypití kalichu hořkosti do dna. 
Přístroj mi vylosovat posledního a největšího z velkých B – mezinárodního mistra 
Jaroslava Bureše. V hospodě jsme se pak shodli, že je to hráč mimořádně přátelský 
a žádná primadona, dokázal si s každým po partii popovídat a s panem Kandalcem 
dokonce i několikrát během turnaje. Partii jsem nezapisoval, ale myslím, že ta jediná 
se mi aspoň trochu povedla. Ještě si vzpomínám na nenápadné gesto pana 
Burdaleva, když jsem k partii s jeho konkurentem zasedal, naznačující, že mi drží 
palce! Když už se zdálo, že mne soupeř zničí na volném a-sloupci a zlikviduje mé 
pěšce na dámském křídle s vyhranou koncovkou, podařilo se mi pomocí oběti pěšce 
f4-f5 otevřít g-sloupec a zaktivizovat svého černopolného střelce, který dospěl až na 
f6 a spolu s dámou vytvářel stálé hrozby černému králi. Kritickou – vlastně ne – 
závěrečnou pozici máme na diagramu.   
 
Kalendovský,Jan (2005) - Bureš,Jaroslav (2425) [D00] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (8), 15.11.2014 
1.d4 d5 2.Jf3 c6 3.Sg5 h6 4.Sf4 Jf6 5.e3 Sg4 6.Se2 e6 7.Jbd2 Sd6 Takhle nějak 
začala naše partie, která byla velmi dlouhá a ze které si oba pamatujeme jen 
závěrečnou pozici... 1/2 
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 Partie skončila opakováním tahů, když jsme měli každý asi 1,5 minuty do konce: 
1.Dg3 Dg8 2.De3 De8 3.Dg3 K partii se vrhli kibicové (Burdalev, Marek) a začali 
tvrdit, že jsem měl hrát na výhru tahem g2-g4. Raději jsem odešel... 1/2 
 
Do devátého kola jsem vstupoval s 5 body a při remíze jsem měl jistou přinejmenším 
pátou cenu i seniorskou odměnu. Snad jsem i chvíli uvažoval, že ji panu Strakovi 
záhy nabídnu, ale partie se mi začala nakonec „líbit“ a když milý soupeř něco 



poztrácel – jeho pointou v závěrečné kombinaci byla vazba mé figury na a-sloupci 
tahem Vf1-a1. Přehlédl však, že diagonálu h8-a1 celou dobu hlídal můj černopolný 
střelec, který jeho nešťastnou věž slupnul. Pak pokračoval bílý v partii už jen ze 
setrvačnosti. 
 
Straka,Vojtěch (1767) - Kalendovský,Jan (2005) [B07] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (9), 15.11.2014 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Se3 c6 a dál už jsem raději nepsal, partii jsem po chybě 
soupeře vyhrál. 0–1 
 
Získal jsem tedy 6 bodíků a nakonec z toho bylo pěkné čtvrté místo. Zpráva 
z místního tisku (Brněnský deník Rovnost): Třetí sobota. V listopadovém rapidu 
Lokomotivy Brno nastoupilo 29 šachistů. Výsledek: 1.-3. Vít Bureš (Moravská Slavia), 
Kirill Burdalev (Lokomotiva Brno), Jaroslav Bureš (ŠK Staré Město) 7,5(9), 4. Jan 
Kalendovský (Lok. Brno – nejlepší senior) 6, 5.-6. Pavel Kopkan (Bystrc Oilers), 
Dominik Hrůza 5,5, 7.-10. Vlastimil Lička (oba Lok. Brno), Pavel Kolek (Slovan 
Ivančice), Vojtěch Straka, Adam Effenberger (oba Lok. Brno) 5 bodů atd. 
 
A poslední partička, kterou mi nadiktoval Pavel Kopkan, a která rozhodla o jeho 
pěkné páté ceně: 
 
Kopkan,Pavel (1859) - Marek,Jiří (1971) [B10] 
Brno /Třetí sobota listopad/ (9), 15.11.2014 
1.e4 c6 2.c4 d5 3.exd5 cxd5 4.cxd5 Jf6 5.Sb5+ Sd7 6.Sc4 a6 7.Jc3 Dc7 8.De2 b5 
9.Sb3 g6 10.Df3 Va7 11.d3 a5 12.Sf4 Db7 13.Je4 a4 14.Jxf6+ exf6 15.De3+ Kd8 
16.Sc2 Sb4+ 17.Kf1 Ve8 18.Dg3 Ja6 19.d6 Dc8 20.Se3 Diagram  
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20...a3 (Po 3 minutách přemýšlení) 21.Sb6+ Jc7 22.dxc7+ Ke7 23.Sxa7 Sd6 
24.De3+ Kf8 25.Dh6+ Kg8 26.Sd4 Dxc7 27.Sb3 Sf4 28.Sxf7+ Kxf7 29.Dxh7+ Ke6 
30.Ve1+ Kd5 31.Vxe8 Kxd4 32.Jf3+ Kxd3 33.Dxg6+ f5 34.bxa3 Sxe8 35.Dxe8 
Dc1+ 36.De1 Dc4 37.De2+ 1–0 
 
Turnaj skončil, pan předseda Vachek rozdal (mírně zkrácené) ceny. Já si ještě 
vzpomněl na snad jediný dnešní drobný spor, kdy Jura Řehůřek nechtěl uznat, že 



dostal v turnaji podruhé „volno“. Sice to bylo spojeno s bodíky zdarma, ale jeho to 
trochu rozhodilo, že prohrál s panem Glacnerem černými Čuridlovo zahájení (1.h4 a 
2.a4). Po turnaji se nás pár vydalo do restaurace „Na růžku“, která byla opět i 
v sobotu otevřena a zde jsme dobře pojedli a popili a pak se s Jurou Řehůřkem a 
panem Markem vydali do AS-Clubu shlédnout první kolo Open Brno. Byly zde docela 
zajímavé dvojice, například Kopeček vs. Glacner, nebo Šnorek vs. Doškař. Milan pak 
v neděli vyprávěl, že jak se mu nedařilo na Třetí sobotě (do posledního kola dostal 
Burdaleva, který měl v tu chvíli o 2 body více), tak i zde musel souhlasit s Doškařem 
nabídnutou remízou, neboť stál již hůř. Několikrát jsme sál Jezdců Jundrov obešli, 
s řadou přátel se pozdravili, vystavenou šachovou literaturu narychlo prohlédli a 
vysoké ceny pomluvili, když tu nás jeden kolega (totiž pan Zlámal, kdysi hráč Tesly 
Brno) odlákal do restaurace Arko. Prý se tam scházejí šachisté a jistě příjde po své 
partii i pan Glacner, který tu poblíž bydlí. A tak to byl celkem příjemný večer. 
S panem Markem jsme se rozešli o předpůlnočních rozjezdech na nádraží... 
 


