
Jan Kalendovský 

Zlato pro Lokálku 
 
Příjemná vzpomínka na loňský Pohár Jihomoravského šachového svazu v rapid šachu 
družstev: 
 
Vyškov. O Pohár Jihomoravského šachového svazu v rapid šachu hrálo pět týmů. 
Výsledek: 1. Lokomotiva Brno 27,5, 2. Makkabi Boskovice 24,5, 3. MKS Vyškov 22,5, 4. 
ŠK Tetčice 19,5, 5. SK Vyškov 6 bodů. Sestava vítězů: Lubomír Riška 6,5-8, Jan 
Uhmann ml. 6,5, František Vykydal 4,5, Jan Kalendovský 6, Jiří Vachek 4 body. 
 
pohnula jednoho váženého člena vítězného týmu, aby opět sestavil „své“ družstvo, které 
loni náš klub úspěšně reprezentovalo. Jiřího Vachka nahradil tentokrát Břeťa Eichler. 
Ale na samotném místě děje letošní soutěže v restauraci OKRUH-PUB v Novém 
Lískovci došlo k důležité změně. O tom ale později. Napřed několik poznámek 
k organizaci tohoto přeboru. Před lety bývala účast v krajském kole omezena startem 
hráčů nanejvýš v Krajském přeboru I. třídy, ligové týmy mívaly přímou účast 
v celorepublikovém finále. Pak se v celostátním šachovém kalendáři náhle místo, termín 
ani finanční krytí na toto finále nenašlo, takže turnaj končíval krajským finále. Pokud jde 
o propozice, ty jsou v databázi JmŠS uloženy ve „vyškovském“ znění a pověření 
pořadatelé většinou je znovu ocitují a změní jen datum a místo konání. Letos se stal 
pořadatelem nový a velmi aktivní brněnský klub Jezdci Jundrov. Není jeho chybou, že 
mnozí šachisté mají zafixován v paměti jundrovský AS-klub jako jeho stálé působiště a 
tak si prý nevšimli, že letos se tato akce konala v jiné restauraci a v jiné čtvrti – v Novém 
Lískovci. Málokdo si totiž dal práci s podrobným studiem opakujících se propozic – 
světlou výjimkou byl Vlasta Rozumek z Vyškova, který v minulém týdnu provedl 
podrobnou rekognoskaci terénu a OKRUH-PUB nejen navštívil, zjistil nejvhodnější trasu 
od hlavního nádraží, nýbrž tam i povečeřel a byl s nabídkou minutek velmi spokojen. 
Takže někteří méně informovaní hráči zamířili v sobotu 25. dubna do Jundrova. Při 
prezentaci, kterou prováděli pánové Michal Šípek (šachový materiál a vklady) a 
Bronislav Chmelíček (sestavy týmů), byli pak někteří kapitáni překvapeni, že to není 
turnaj čtyřčlenných družstev (!), nýbrž pětičlenných. Formulace v propozicích, kde se 
uvádělo, že „soupiska obsahuje pět hráčů včetně maximálně jednoho náhradníka“ 
nebyla zcela jasná. A tak ještě během prezentace začalo horečné shánění chybějících 
členů některých družstev, nebo lákání hvězd z jiných klubů. Ale i to bylo obtížné, nesměl 
to být třeba druhý host. Tak se stalo, že se pan Vykydal nechal poměrně snadno 
přesvědčit, aby doplnil sestavu lokomotivního „áčka“, zatímco své původní družstvo 
nechtěně zanechal v nejistotě, zdali příjde Honzík Uhmann mladší, který jak známo 
nerad vstává, nebo Karel Zikan, povolaný na poslední chvíli jako náhradník „béčka“. 
Omlouvám se za tyto nudné předturnajové poznámky, v hracím sále a přilehlých 
restauračních prostorách bylo naopak velmi živo a příjemně, valná část bojovníků vedla 
hovory s novými i starými šachovými soupeři, nebo zdatně doplňovala zásoby tekutin. 
Než mohl Michal Šípek turnaj oficiálně zahájit a pohovořit z pódia, na němž byl umístěn 
stůl číslo jedna, oslovil mne jeden sympatický pán slovy „Už jsme se dlouho neviděli, jak 
se vám daří?“. Protože jsem si zaboha nemohl vzpomenout, kdo to je, moc jsme si 



nepopovídali. Teprve po čase mi Luboš Riška řekl: „Všiml sis, že tu byl Robert Beseda?“ 
A teprve teď mi došla identita borce ze Znojma, který na dobrých deset let ze šachového 
života dočasně zmizel. A když se někdo z mladých zeptal na doktora Píšeho, tak mu 
zase pan Vykydal sdělil, že leží v nemocnici u svaté Anny, a že to nezjistil pan Staněk, 
který tam pracuje, ale sdělil mu to sám Honzík Píše, když ho Vykydal mobilem lákal na 
oběd na Malou Ameriku.  A tak teď už to víte i vy. Zahájení turnaje se celkem nepatrně 
opozdilo, ale aspoň všechna družstva mohla začít boje v kompletním složení. 
Lokomotiva Brno B hrála v 1. kole na stole číslo 8 proti Makkabi Boskovice. Protože 
v šachu nedávno přibylo mnoho nových tváří, nebo naopak se zase já tak často mezi 
hráče nedostanu, zeptal jsem se svého soupeře na třetím stole, jakže se jmenuje. „Petr“ 
zněla odpověď. Trochu mne to zmátlo – to je jméno, nebo příjmení? Ale raději jsem se 
už dál nevyptával.        
 
Petr,Ladislav (1869) - Kalendovský,Jan (2018) [B07] 
Brno /rapid JmŠS teams/ (1), 25.04.2015 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Sd3 Sg7 5.Jge2 0–0 6.0–0 e5 7.Sg5 h6 8.Se3 exd4 
9.Jxd4 Jc6 10.Jxc6 bxc6 11.Dd2 Jg4 12.Vfe1 Jxe3 13.Vxe3 Dg5 14.Vd1 Sg4 15.Se2 
Sxe2 16.Dxe2 Vab8 17.b3 Da5 18.Ja4 Vfe8 19.Dc4 Db5 20.Dd3 Dxd3 21.Vdxd3 c5 
22.c4 Sd4 23.Ve2 f5 24.Jc3 Sxc3 25.Vxc3 Vxe4 26.Vxe4 fxe4 27.Ve3 Ve8 28.f3 Kf7 
29.Vxe4 Vb8 30.Kf2 Vb6 31.Ke3 Va6 Diagram  
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 a černý nakonec získal pěšce, ale věžovka skončila remízou. 1/2 
 
Když partie ještě po řadě dalších tahů skončila, vysvětlil mi milý soupeř, že nebyl skoro 
nikde vážně ohrožen, možná pěšcovka pro mne rozhodně vyhraná nebyla a věžovka 
byla od začátku remízová. Já (s trochu lepším časem) jsem to viděl jinak, ale nakonec 
jsem uznal, že už to s jedním krajním h-pěšcem proti bílému f-pěšci nevyhraji. Aspoń se 
ukázalo, že zapisování 15minutovek je pro mne stále větší logistický problém a tak jsem 
dnes v kritických postavením dalšího zaznamenávání tahů zanechal. Proto jsou mé 
ukázky partií spíše taková torza. Ve druhém kole jsme se posunuli na třetí stůl a naším 
soupeřem byly Hustopeče, za které hrál i dnes bývalý pan starosta Kuchynka. Proti mně 
ovšem nastoupil Honzík Uhmann. Já měl bílé (raději jsem nic nepsal), ale začátek byl 
jako mezi námi za těchto okolností vždy – Falkbeerův protigambit. Mimochodem, 



v kterém turnaji se vám podaří hrát 4 královské gambity bílými za sebou?!   
 
Kalendovský,Jan (2018) - Uhmann,Jan (2155) [C32] 
Brno /rapid JmŠS teams/ (2), 25.04.2015 
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.d3 Jf6 5.dxe4 Jxe4 6.Jf3 Sc5 7.De2 De7 8.Jbd2 Jxd2 
9.Dxe7+ Sxe7 10.Sxd2 Sg4 11.Se2 0–0 12.h3 Sxf3 13.Sxf3 Jd7 14.0–0–0 Sd6 15.g3 
Diagram  
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 a tuhle pozici se zdravým pěšcem víc dokázal bílý ještě blbou hrou prohrát. 0–1 
 
Po takovém smutném začátku (třeba v tu chvíli měl na pětce pan Eichler již dvě výhry) 
přišla i  další šachová truchlohra na 4. stole v zápase Ořechov – Lokomotiva B: 
 
Kubíček,Pavel (1977) - Kalendovský,Jan (2018) [B07] 
Brno /rapid JmŠS teams/ (3), 25.04.2015 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f3 c6 5.Se3 Jbd7 6.Dd2 Da5 7.0–0–0 b5 8.a3 Sg7 9.g4 
Sb7 10.h4 h5 11.g5 Jg8 12.f4 e6 13.f5 exf5 14.exf5 gxf5 15.Sh3 Je7 16.Ve1 c5 
17.Jge2!? Sxh1 18.Vxh1 0–0–0 19.Vf1 b4 20.axb4 cxb4 21.Jb1 Jb6 22.Dd3 Da2 
23.Sxf5+ Kb8 24.Db5 Dd5 25.Dxb4? Jxf5 Diagram  
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 a bílý má věž míň, horší čas a přesto v partii pokračoval a nakonec remízoval ve 
věžovce s jedním pěšcem navíc, kdy měl do konce asi 25 sekund a černý 2 minuty. To 
byla tedy "forma"!  1/2 
 
Malou předehrou naší partie bylo důrazné upozornění pana Kubáta Pavlovi, že nesmí 
v žádném případě mi nabízet remízu. Tak mi aspoň po partii koupil pivo. A když jsem 
mu pak ukazoval, jak probíhala moje partie černými s Jiřím Markem o pár kol později, 
prohlásil Pavel Kubíček, že zná ty pozice nazpamět, protože jsme my dva sehráli tímto 
zahájením a touto variantou již desítky partií, z nichž prý některé dokonce prohrál. A je 
tu čtvrté kolo. Soupeřem Lokomotivy Brno B je MKS Vyškov. Ani jsem si nezapsal číslo 
stolu, na kterém jsme hráli, ani konečný výsledek. Ale ten bude oznámen na konci 
pořadu – pardón – článku. Jméno svého mladšího soupeře jsem neznal a tentokrát jsem 
se ho na jméno raději ani neptal. Proč mi nedali jako vždy pana Kupčíka, pomyslel jsem 
si v duchu. Aspoň bychom mohli brzy skončit. Ale osud, respektive bohyně šachů 
Caissa si opět se mnou pěkně pohrála.    
 
Kalendovský,Jan (2018) - Čermák,Jan (1773) [C33] 
Brno /rapid JmŠS teams/ (4), 25.04.2015 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jc3 Dh4+ 4.Ke2 d6 5.Jf3 Sg4 6.d4 Jf6 7.Kd3 Sxf3 8.Dxf3 Jc6 
9.Sxf4 0–0–0 10.g3 Dg4 (Zde končí můj originální zápis partie, psaný poněkud již 
roztřesenou rukou) 11.Dxg4+ Jxg4 12.Sh3 h5 13.Vaf1 Kb8 14.a3 Jf6 15.Sg5 Se7 
16.Vf2 Vhf8 17.b4 d5 Diagram  
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18.e5 Je4! (Tenhle taktický úder jsem neviděl) 19.Sxe7 Jxf2+ 20.Ke3 Jxh1 21.Sxf8 
Vxf8 22.Sg2 Jxg3 23.hxg3 a jak partie skončila? Další průběh není moc zajímavý, bílý 
si vytvořil v centru dvojici spojených pěšců , ale boj jeho střelce proti černé věži byl 
v podstatě marný. Nechtělo se mi však vzdávat další partii tak úplně bez boje a tak 
nakonec došlo k přibližně následujícímu postavení: 
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A poněkud šokující závěr této partie: 1.Sd5 Kd7?? 2.Sxg2 Kxd6 3.Sf3 a5 4.Kf5 axb4 
5.axb4 a černý se vzdal. 1–0 Jediná moje výhra v turnaji! 
 
V pátém kole jsme se přesunuli na 4. stůl a naším soupeřem byl Podlužan Prušánky, 
který si jako maskota ssebou přivezl Táťáňu Šerákovou, známou fanynku tohoto klubu 
na Facebooku. Zdolali jsme je nakonec 3:2, ale my s Markem, kterému jsem dnes 
konečně mohl odevzdat jeho brýle, které před časem zapomněl Na Anenské, jsme se na 
tom souboji dlouho nepodíleli. 
 
Marek,Jiří (2063) - Kalendovský,Jan (2018) [B07] 
Brno /rapid JmŠS teams/ (5), 25.04.2015 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f3 c6 5.Se3 Jbd7 6.Dd2 Da5 7.0–0–0 b5 8.e5 (Asi 
poněkud předčasné) 8...b4 9.exf6 bxc3 10.Dxc3 Dxc3 11.bxc3 Jxf6 12.Sd3 Sg7 
Diagram  
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 a černý nabídl remízu, kterou přítel Jirka Marek akceptoval. 1/2 
 
 



Místo sledování ostatních šachovnic a plnění redaktorských povinností jsem si zašel 
odpočinout do jedné z restauračních místností, dnes pro žíznivé a hladové šachisty 
vyhrazených. Dobře jsme si s Karlem Řehůřkem zavzpomínali ná dávno minulá léta, na 
dění v klubovně Moravské Slavie na Veselé ulici, kde po hodině hry připomínal kouřový 
mrak v místnosti lokál čtvrté cenové skupiny, kde čněl ze zdí vývod k plynovým kamnům 
a jehož kohoutkem občas divocí dorostenci, hrající zde svůj městský přebor, občas 
pootočili. I o ještě starší historii Morendy jsme si s Karlem popovídali. Ani se mi moc 
nediví, že jsem tam občas z tajemné skříně odnášel (a již nevracel) šachové knihy a 
časopisy převážně v německé řeči, opatřené předpisově na str. 13 razítkem „Spolek 
českých šachistů“ nebo „Šachový klub Stadion“. Aspoň se to dochovalo – soudí Karel. 
Před šestým kolem byla obědová přestávka, která se nakonec protáhla až trochu za 14. 
hodinu. Pro většinu účastníků to byla vítaná příležitost ochutnat místní meníčko a opět 
doplnit zásoby tekutin v těle. Nás čekalo na druhém stole naše „áčko“, mající 
pochopitelnou ambici turnaj vyhrát. Nakonec se jim to podařilo a my jsme k jejich 
prvenství přispěli prohrou 1,5:3,5. Ovšem na třech prvních stolech jsme naše mistry 
odremízovali! 
 
Kalendovský,Jan (2018) - Kratochvíl,Karel (2266) [C33] 
Brno /rapid JmŠS teams/ (6), 25.04.2015 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jc3 Je7 4.Jf3 Jg6 5.d4 c6 6.Sc4 Sb4 7.0–0 Sxc3 8.bxc3 d5 9.Sd3 
0–0 10.e5 Sg4 11.h3 Se6 12.De1 b5 13.a4 Da5 14.Sd2 Jd7 15.axb5 Dc7 16.bxc6 
Dxc6 17.Jg5 Jb6 18.Sxf4 h6 19.Jxe6 Dxe6 20.De2 a5 21.Dh5 Diagram  
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 (A teď Karel velmi dlouho přemýšlel. Asi tušil, co bude následovat) [21.Sxh6 bylo asi 
ještě lepší)] 21...f5 22.Sxh6 gxh6 23.Sxf5 Vxf5 24.Vxf5 Vf8 25.Vaf1 Jd7 26.Vf6 (Můj 
připravený "zvedáček") 26...Vxf6 27.Vxf6 Jxf6 28.Dxg6+ Kf8 29.exf6 De3+ 30.Kh2 
Df4+ 31.Kg1 De3+ a dáno za remízu?! 1/2 
 
Riška,Lubomír (2205) - Burdalev,Kirill (2333) [A40] 
Brno /rapid JmŠS teams/ (6), 25.04.2015 
1.Jf3 c5 2.c4 g6 3.d4 Sg7 4.Jc3 d6 5.e4 Da5 6.Se2 Sg4 7.Se3 Jc6 8.d5 Sxf3 9.gxf3 



Je5 10.Dc2 Jf6 11.Sd2 0–0 12.h3 a6 13.0–0 Dc7 14.a3 Dd7 15.Kg2 Diagram  
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 Přibližný začátek partie, ve které Luboš Kirilla v koncovce přehrál, nakonec remíza, 
protože neměl matící materiál a hrál pomalu.  1/2 
 
V 7. kole opět druhý stůl a hrajeme s dalším z favoritů – Moravskou Slavií Obvykle 
s Karlem díky jeho gentlemanství v turnajích téměř bez hry remízujeme, ale když hraje 
za tým – najednou „nezná bratra“!  
 
Kredl,Karel (2069) - Kalendovský,Jan (2018) [B08] 
Brno /rapid JmŠS teams/ (7), 25.04.2015 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Jf3 Sg7 5.h3 0–0 6.Se3 c6 7.a4 a5 8.Dd2 Ja6 9.Se2 Jb4 
10.0–0 Dc7 11.Vfd1 e5 12.dxe5 dxe5 13.Sc4 Diagram  
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 (A teď jsem se polekal hrozby Sc5 a Jg5, že jsem přešel dobrovolně do horší pozice. 
Problém aspoň částečně řešilo prosté 13...b6) 13...Se6? 14.Sxe6 fxe6 15.Vac1 Vfd8 



16.De2 Jh5 17.Dc4 De7 18.Je2 Jf4 19.Jxf4 exf4 20.Sc5 De8 a černý partii po dalších 
zápletkách prohrál. Od této chvíle jsem již svoje partie raději nezapisoval. 1–0 
 
Morendě jsme odebrali jen 1,5 bodu – skvěle hrající Honzík Uhmann zdolal Víťu Bureše. 
A po této porážce nás posílá losovací program v osmém a předposledním kole na šestý 
stůl – soupeřem jsou nám Střelice, které sice skončily předposlední, ale Horáci hráli 
dnes výborně: Karel na trojce měl 4,5 z 9 a Miloš dokonce 5 bodů! Takže tu „prosbu“ o 
remízu, jak to hloupě v závěru komentuji, berte spíše jako neschopnost autora vyjádřit 
se objektivněji. Škoda, že jste náš dialog neslyšeli.  
 
Kalendovský,Jan (2018) - Horák,Karel (1743) [C30] 
Brno /rapid JmŠS teams/ (8), 25.04.2015 
1.e4 e5 2.f4 d6 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 Sg4 5.h3 Sxf3 6.Dxf3 Jc6 7.Sc4 Se7 8.0–0 Dd7 9.d3 
0–0–0 10.Se3 Diagram  
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 a když za pár dalších tahů "poprosil" Karel Horák o remízu, tak jsem souhlasil. 1/2 
 
A je tu finále. V devátém kole jsem se musel vyšplhat na pódium, usednout proti dalšímu 
z favoritů – nakonec stříbrným Jezdcům Jundrov. Nebýt mého nepřekvapivého výpadku 
s panem Staňkem – mohli jsme i zvítězit! Nakonec z toho byla remíza 2,5:2,5.  
 
Kalendovský,Jan (2018) - Staněk,Stanislav (2062) [C41] 
Brno /rapid JmŠS teams/ (9), 25.04.2015 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 e5 4.Jf3 Sg4 5.Se2 c6 6.h3 Sxf3 7.Sxf3 Dc7 8.dxe5 dxe5 9.0–
0 Jbd7 10.De2 0–0–0 Bez záruky, ale takhle nějak začala naše partie, kterou jsem 
úplně bez odporu prohrál v koncovce bílého střelce proti černému jezdci. Můj typický 
výkon s panem Staňkem. 0–1 
 
 
 
 



Malý důkaz, že v šachu není nikdo dokonalý, představuje mometka z partie na prvním 
stole: 
 
Riška,Lubomír (2205) - Pisk,Petr (2381) 
Brno /rapid JmŠS teams/ (9), 25.04.2015 
Diagram  
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 V partii následovalo: 1...Sf5 2.Vg3 h6?? 3.Dxd5 (Dvojí úder na věž i střelce) Vb8 
4.Dxf5 Vb1 a bílý vyhrál – když poslední pokus černého o protiútok na bílého krále 
neuspěl. 1–0 
 
Když mne pan Staněk rychle z pódia vyhnal, odebral jsem se samozřejmě do 
restaurace, kde přítel Kašpárek laskavě objednával piva i kořalky. Připojilo se i několik 
dalších sponzorů, navíc pan Arnošt Zeman mi podstrčil složenou bankovku se slovy 
“Aspoň malá splátka na velký dluh“, což mi připadlo jako vtipná parafráze výroku 
kosmonauta Armstronga při jeho vstupu na Měsíc: „Malý krůček pro člověka, ale velký 
skok pro lidstvo!“. Následovala již uvolněná zábava a jedno další příjemné překvapení: 
Tím, že náš tým opustil pan Vykydal, který se může oprávněně chlubit zlatou medailí 
(my ovšem loni ve Vyškově žádnou medaili nedostali!), stali jsme se jako Lokomotiva 
Brno B vítězi v kategorii týmů s průměrným ratingem do 2000 a na každého se dostalo 
plných 80 Kč! Podrobnější výčet dalších vítězů jistě dá Michal Šípek na stránky JmŠS i 
Jezdců Jundrov, tak to shánět teď nebudu. Nakonec jsme s Lubošem Riškou odvedli 
kolegu Kašpárka až na Anenskou, kde mu z neznámých důvodů paní servírka odmítla 
donést cokoliv jiného než horkou kávu. Ta mu však moc nechutnala, tak nás po chvíli 
opustil, aby se připravil na svoji cestu za prací do švýcarského Curychu. My vydrželi na 
Anenské o něco déle. Svůj článeček musím ukončit velkou stížností Dopravnímu 
podniku města Brna. Na zastávce nočních rozjezdů Soukenická se mi stalo (poprvé 
v životě), že mi řidič autobusu číslo 90 (rozjezdy o půlnoci směr Bohunice) na jasné a 
zřetelné mávaní vůbec nezastavil a projel kolem, jakoby se nechumelilo. A od své hodné 
ženy vím, že se to nedávno stalo více lidem!  Na turnaji v Novém Lískovci bylo též 
hodně prominentních návštěvníků – třeba Vojta Plát a Neklan Vyskočil. Ale už mi 
dochází místo – tak aspoň výsledky prvních sedmi týmů.   



 
 


