
Jan Kalendovský 

Bystrcký rapid 2015 
 
Je sobota 12. září 2015 a já začínám být na zastávce tramvají u nás v Bohunicích 
trochu nervózní. Na ukazateli odjezdů tramvají se objevuje hlášení, že „šestka“ přijede 
asi za 9 minut a už je pár minut po osmé. Jestlipak to do Společenského domu na ulici 
Odbojářů stihnu včas – tedy před devátou? Na Mendláku přestupuji do „jedničky“ něco 
před půl devátou. V našem zadním voze vídím další dva šachisty: Standu Staňka 
s Jardu Bureše. Ten se, když se blížíme k bystrcké zastávce ZOO, rozhlíží kolem a zdá 
se, že má štěstí. Stejně jako před lety velmistra Bernáška mám tu čest ukázat cestu na 
místo děje velkému favoritu dnešního turnaje. Je na Poháru bystrcké radnice poprvé. A 
je na mne milý, zvolní svůj krok, abych mu stačil. Při prezentaci mne potěší páni 
Řehůřkové (vstup bez vkladu) a ukazuje se, že funkci rozhodčího dnes bude vykonávat 
pan Zámečník za pomoci slečny Tancerové. Prezentace se mírně protáhla (na rozdíl od 
předchozích turnajů, které řídil nekompromisní Mirek Hurta) a tak oceňujeme stručnost 
úvodních projevů hlavního pořadatele Jiřího Řehůřka i pana starosty JUDr. Tomáše 
Kratochvíla. Ten promluvil o tom, že tento šachový turnaj (21. ročník) je úvodní akcí 
bystrckého Týdne sportu, podivil se mírně nad tím, že hlavní rozhodčí bude oznamovat 
pravidla, podle nichž se bude hrát: „Já myslel, že všichni šachisté pravidla dobře znají“ a 
v závěru nás rozesmál konstatováním, že tu někdo chybí: „Nevidím nikde Carlsena!“. Po 
panu starostovi už byl na řadě řrozhodčí Zámečník, který jen promluvil o mobilech a 
připomenul, že nemožný tah se trestá kontumací partie. A již je na okraji pódia 
vystaveno rozlosování prvního kola. Na 21. stole (moje nasazovací číslo) dostávám jako 
bílý obvyklého soupeře – pana Miloše Horáka. Trochu žehrá na to, že musí začínat 
černými kameny a kdože prý to rozhodl, že slabší mají mít černé. Tak jsem mu sdělil, že 
barvy prvního kola obvykle losuje první nasazený hráč, aby měl komu si stěžovat. Ale 
ještě předtím, než jsme začali hrát, došlo k události, která většinu z nás trochu 
„rozhodila“. Známý a oblíbený bystrcký šachista René Přibyl utrpěl v hrací místnosti 
náhlý kolaps, upadl na zem a v bezvědomí byl převezen záchrankou do nemocnice. Až 
pozdě odpoledne se pak v restauraci „U Šťávů“ dovídáme, že René je již v domácím 
ošetření, že má na hlavě dva stehy a trpí nízkým tlakem. Tak přejeme pacientovi brzké 
uzdravení! Pokud jde o choroby a úrazy, nebylo jich v poslední době u šachistů tak 
málo. Přítel Dalibor Číp se mi svěřil, že se před třemi týdny srazil s autem, proletěl 
v kotrmelci vzduchem a samozřejmě po tvrdém přístání omdlel. „Bylo to jak v nějakém 
americkém akčním filmu“, říká. A pak tvrdí, že se asi stal zázrak a narodil se podruhé, 
prý nemá žádné zjevné následky, nic zlomeného, žádné vnitřní zranění. Tož taková 
zpráva jistě stojí za zveřejnění. Překvapil mne Petr Mlýnek, kterému jsem prozradil, že 
jeden šachista si moc cení jeho knihu, protože se v ní píše o pánech Makešovi a 
Kučíkovi, což byly dvě charismatické postavy mezi brněnskými šachisty. Tím chválícím 
čtenářem byl – Dalibor Číp. Tak Petrovi ve zkratce líčím, co se Daliborovi nedávno stalo 
a Petrova odpověď mne odrovnala: on prý se srazil s automobily už dvakrát! Jestli to 
mělo vliv na jeho šachovou výkonnost, to jsem se raději neptal. Faktem ale zůstává, že 
v prvním kole podlehl Petr Mlýnek panu Kosinovi, když přehlédl hrozbu matu a musel se 
vykoupit odevzdáním dámy a věže, což bylo samozřejmě rovné šachové sebevraždě.       
 



Kalendovský,Jan (1989) - Horák,Miloš (1540) [C01] 
Bystrc rapid (1), 12.09.2015 
1.e4 e6 2.d4 d6 3.f4 Jc6 4.Jf3 Se7 5.Jc3 a6 6.Se2 b5 7.a3 d5 8.0–0 Jf6 9.e5 Je4 
10.Sd3 f5 11.exf6 Jxf6 12.Se3 0–0 13.h3 De8 14.Je5 Diagram  
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14...Dh5?? (Černý přehlíží ztrátu figury) 15.Dxh5 Jxh5 16.Jxc6 Sd6 17.Je5 Jg3 18.Vf3 
Jf5 19.Sxf5 exf5 20.Vff1 Se6 21.Vad1 Vac8 22.b4 c6 23.Kh2 g6 24.Vg1 Kg7 25.g4 a5 
26.Ja2 axb4 27.Jxb4 Sxb4 28.axb4 h6 29.Va1 Vc7 30.Va6 Vfc8 31.Vga1 Kf6 32.g5+ 
hxg5 33.fxg5+ Kg7 34.Sf4 Sf7 35.Va7 Se8 36.Jxc6 Sxc6 37.Vxc7+ Vxc7 38.Sxc7 Kf7 
39.Se5 1–0 
 
Záhady losování švýcaru: z 21. desky se ve druhém kole stěhuji na druhou!  
 
Velička,Petr (2400) - Kalendovský,Jan (1989) [B08] 
Bystrc rapid (2), 12.09.2015 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Jf3 Sg7 5.Se2 0–0 6.0–0 c6 7.Ve1 Sg4 8.h3 Sxf3 9.Sxf3 
e5 10.Se3 Jbd7 11.d5 c5 12.a4 a6 13.a5 Je8 14.Ja4 f5 15.c4 Jef6 16.Sd2 fxe4 
17.Sxe4 Jxe4 18.Vxe4 Jf6 19.Ve2 Jh5 20.Db3 Vb8 21.g3 Df6 22.Kg2 e4 23.Va3 g5 
24.De3 Diagram  
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24...Jf4+? (Zde jsem nekorektně obětoval figuru, ovšem i po lepším 24...Vbe8 již stojím 
hůře a i čas mám horší) 25.gxf4 gxf4 26.Dxe4 Vbe8 27.Dxe8 f3+ 28.Kf1 Vxe8 
29.Vxe8+ Kf7 30.Vee3 1–0 
 
Po partii mi pan Velička ukazoval, jak jsem ještě mohl pokračovat, ale figura je holt 
figura a tu by jistě bez problémů uplatnil. Mimochodem – na první desce hrál v tomto 
kole Standa Messerschmidt s Jardou Burešem. My s Veličkou jsme byli ještě v zahájení, 
když tu se velmi hlasitě ozval Messerschmidtův mobil. Všichni okolo jsme se na sebe 
tázavě podívali, Standa se musel vzdát v pozici, kde snad měl pěšce víc. Tu pak ještě 
dohrávali již jako volnou parti... Velmistr měl dnes s sebou vázaný sešit s volnými 
partiáři, o který hned projevil zájem sběratel Vladimír Kosina. Málem se již domluvili na 
ceně (cca 500 Kč), ale až bude celý ten tlustý sešit popsaný. Bude v něm holt i 
předchozí partička, na niž nemám zrovna důvod být hrd. Mimochodem, i dnes bylo 
zapisovačů více, zahájení si dodatečně zaznamenával i pozdější vítěz turnaje Bureš. Po 
své rychle porážce měl jsem možnost sledovat závěr mnohem napínavější hry: 
 
Gajdoš,Daniel (1950) - Holemář,David (2287) [A44] 
Bystrc rapid (2), 12.09.2015 
1.d4 c5 2.d5 e5 3.e4 a6 4.f4 d6 5.a4 Jf6 6.Jc3 Se7 7.Jf3 Jbd7 8.Sd3 0–0 9.0–0 exf4 
10.Sxf4 Jh5 11.Se3 Sf6 12.e5 dxe5 13.Sxh7+ (Danovi se ta oběť líbila, tak ji svým 
předchozím tahem zahájil a ani ji moc nepropočítával, spolehl se na intuici) 13...Kxh7 
14.Jg5+ Sxg5 15.Dxh5+ Sh6 16.Je4 f5 17.Sxh6 gxh6 18.Vxf5 Jf6 19.Jxf6+ Vxf6 
20.Vxf6 Dxf6 21.Vf1 Dg5 22.De8 Diagram  
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(Poslední dva tahy provedl bílý bleskově a se značným důrazem. Přítel Fritz se teď ptá: 
Proč ne 22.Dxg5 hxg5 23.Vf8 s hrozbou postupu volného pěšce?) 22...Sh3 23.Vf7+? 
(Nad svým posledním tahem uvažoval Dan pár svých zbývajících minut a nakonec zvolil 
špatně. Po 23.Df7+ Kh8 24.Df6+ Dxf6 25.Vxf6 Kg7 26.Vb6 a hrálo by se dál - uvedl 
hned po partii Tomáš Kacálek) 23...Kg6 0–1 
 
 



„Jak mám hrát s panem hlavním pořadatelem?“ – ptal jsem se několika posluchačů, 
ochotných mne vyslechnout. Nakonec jsem se rozhodl ke kompromisu: když nabídne ve 
vyrovnané pozici remízu – tak ji přijmu. Leč nestalo se tak a Jura mi dal velkou šanci 
k výhře: 
 
Kalendovský,Jan (1989) - Řehůřek,Jiří (1743) [B23] 
Bystrc rapid (3), 12.09.2015 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 e6 4.Sg2 Jge7 5.Jge2 d5 6.exd5 Jxd5 7.Jxd5 exd5 8.d4 c4 
9.0–0 g6 10.Jf4 Sg7 11.c3 Je7 12.Ve1 0–0 13.b3 Diagram  
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13...b5? 14.Vxe7 Dxe7 15.Jxd5 Dd8 16.Sa3 Ve8 17.Je7+ (Zde Jura pořád sahal na 
různé figury, jenom ne na svého krále. Dvakrát jsem mu pošeptal, že stojí v šachu...) 
17...Vxe7 18.Sxe7 Dxe7 19.Sxa8 Sf5 20.Dd2 Sd3 21.Ve1 Dd7 22.Se4 Sxe4 23.Vxe4 
f5 24.Ve1 Dd5 25.b4 Df3 26.De3 Dh5 27.De8+ Sf8 28.Ve7 Dd1+ 29.Kg2 1–0 
 
Po turnaji jsem se pak U Šťávů snažil získat nějakou partii od úspěšnějších kolegů, 
abych vás nenudil jen svými výtvory, ale nechal se přesvědčit jen Dan Gajdoš. Jaroslav 
Bureš mi v dobrém rozpoložení po skončení turnaje slíbil nějakou partii poslat, ale 
současně si tvořil „alibi“ upozorněním „Vy vlastně už jednu máte!“. Zatím jsem od vítěze 
nic nedostal. Nakonec podlehl mému mámení pozdě v noci u Lamploty Luboš Riška, 
který mi nadiktoval snad nejkratší partii letošního bystrckého rapidu. Luboš Riška skončil 
po výborném výkonu na pátém místě – posledním, které bylo odměněno cenou finanční 
(200 Kč) a jeho soupeř ze Slovanu Ostrava skončil dokonce o jedno místo přede mnou. 
 
 
Riška,Lubomír (2188) - Halámka,Pavel (1810) [D02] 
Bystrc rapid (3), 12.09.2015 
1.Jf3 d5 2.d4 Sg4 3.Je5 Sh5 4.c4 e6 5.Db3 dxc4 6.Dxb7 Diagram  
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6...Jd7 7.Jxd7 Kxd7 8.Db5+ 1–0 
 
Z Kosiny šel zpočátku docela strach. Po výhře v prvním kole s Petrem Mlýnkem porazil 
ve druhém i Michala Šípka. Ten se sice pak vymlouval na nepozornost ve vyhraném 
postavení, ale bod dostal Kosina. Tak jsem měl z té partie i trochu obavy. Ale Vladimír 
již polevil a nakonec byl se 4 body nejlepším z borců na 44. až 56. místě. 
 
Kosina,Vladimír (1760) - Kalendovský,Jan (1989) [A03] 
Bystrc rapid (4), 12.09.2015 
1.f4 d5 2.e3 Jf6 3.Jf3 g6 4.b3 Sg7 5.Sb2 0–0 6.Se2 c5 7.0–0 Jc6 8.Jc3 d4 9.Jb5 a6 
10.Ja3 dxe3 11.dxe3 Jg4 12.Dc1 Sxb2 13.Dxb2 Jxe3 14.Vfe1 Jf5 15.c3 Dc7 16.g3 b5 
17.Jc2 Sb7 18.Vad1 Vad8 19.Kf2 Vxd1 20.Vxd1 Vd8 21.Dc1 Vxd1 22.Dxd1 Dd6 
23.De1 e5 24.Dc1 f6 25.g4 Jg7 26.fxe5 Jxe5 Diagram  
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(Zde jsem si v duchu přál, aby soupeř přehlédl hrozbu jezdcové vidličky na poli d3 a 
kupodivu – přehlédl) 27.h3 Sxf3 28.Je1 Sxe2 29.Kxe2 Je6 30.De3 c4 31.b4 Jd3 32.Jf3 
Jdf4+ 33.Ke1 Dd3 34.Dxd3 Jxd3+ a černý vyhrál. 0–1 
 



Vladimír hrál podle svého neměnného zvyku až do matu. Co kdyby soupeř udělal třeba 
nemožný tah? A zase velká změna – po 15. stole se stěhuji v pátém kole na pátý stůl, 
kam „klesl“ první nasazený hráč.  
 
Bureš,Jaroslav (2419) - Kalendovský,Jan (1989) [B15] 
Bystrc rapid (5), 12.09.2015 
1.d4 g6 2.e4 Sg7 3.Jc3 c6 4.f4 d5 5.e5 h5 6.Se3 Jh6 7.Jf3 Sg4 (Zde bylo asi lepší 
7...Sf5, jako hrál o 3 kola později proti mně černými Standa Messerschmidt) 8.h3 Sxf3 
9.Dxf3 e6 10.Sf2 Jd7 11.g4 (Tak se bílý dostal bezpracně k velké iniciativě a ovládnutí 
h-sloupce s řadou hrozeb) 11...hxg4 12.hxg4 Db6 13.0–0–0 0–0–0 14.Kb1 a5 15.Sd3 
Da7 16.Vh3 a4 17.Vdh1 b5 Diagram  
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18.Sxb5 (Rázná oběť vede neodvratně k výhře) 18...cxb5 19.Jxb5 Da5 20.Jd6+ Kb8 
21.Sh4 Vc8 22.Jxc8 Vxc8 23.Sg5 Jg8 24.Vh7 Dd2 25.Dd3 1–0 
 
I na tomto turnaji docházelo k mnoha překvapením. V zajímavé a zdlouhavé koncovce 
s figurou více (s níž si tak trochu nevěděl rady) porazil pan Stehlík z Kolína Kirilla 
Burdaleva, pak ještě odremízoval Davida Holemáře, nebo jak se po turnaji pochlubil pan 
Prokop z Moravské Slavie, dnes vyrovnal svůj rekord z rapidů – získal 5,5 bodu a 
skončil 24. (o 22 míst výše oproti nasazení) a po cestě k tomuto úspěchu přemohl i pana 
Staňka (nakonec 37. místo se 4,5 bodem). A pana Staňka „nalomil“ výhrou Pavel 
Kopkan. V šestém kole jsem doufal ve výhru s „nejvzdálenějším“ účastníkem (z Viktorie 
Bohumín) , jak při zahájení poznamenal Jura Řehůřek.  
 
Kalendovský,Jan (1989) - Polák,Radim (1874) [B12] 
Bystrc rapid (6), 12.09.2015 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Se3 Jd7 5.Jc3 Sb4 6.Dd3 Je7 7.a3 Sa5 8.Jge2 Jg6 9.g3 
Sc7 10.Sg2 b6 11.0–0 a5 12.b4 b5 13.f4 Jb6 14.f5 exf5 15.exf5 Je7 16.f6 gxf6 
17.Vxf6? axb4 18.Vaf1 Diagram  
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18...Se6 (Ještě lepší bylo vzít pěšcem koně. Útok bílého by se asi rychle rozplynul...) 
19.axb4 Jc4 20.Sg5 Dd7 21.Jf4 Sxf4 22.V6xf4 Jg6 23.V4f2 Va3 24.Ve1 0–0 25.Sh6 
Vfa8 26.Df3 f5 27.Sh3 Va1 28.Vff1 Vxe1 29.Vxe1 Jd6 30.De2 Je4 31.Jxe4 fxe4 
32.Sxe6+ Dxe6 33.Vf1 a partie skončila za chvíli opakováním tahů – matové hrozby 
bílého na f-sloupci. 1/2 
 
V sedmém kole zopakoval Michael Věžník podezřelou oběť v zahájení, kterou se mnou 
již jednou na Třetí sobotě zkoušel. I tentokrát bez většího úspěchu. Ale jeho 
„tvrdohlavost“ se mi líbí a třeba to jednou výjde... 
 
Věžník,Michael (1853) - Kalendovský,Jan (1989) [B07] 
Bystrc rapid (7), 12.09.2015 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jf3 Diagram  
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3...Jxe4 4.Sd3 Jf6 5.0–0 g6 6.c4 Sg7 7.Jc3 0–0 8.h3 c6 9.Se3 Jbd7 10.Dc2 Dc7 
11.Vac1 e5 12.b4 exd4 13.Sxd4 Je5 14.Jxe5 dxe5 15.Se3 Ve8 16.Vfe1 b6 17.c5 b5 



18.Sg5 a5 19.a3 axb4 20.axb4 Se6 21.Va1 Jd5 22.Jxd5 Sxd5 23.Se4 Sxe4 24.Dxe4 
f5 25.Dc2 e4 26.Va2 Df7 27.Vxa8 Vxa8 28.Vd1 h6 29.Sf4 g5 30.Sd6 Va2 31.Dc1 Db3 
32.Db1 Vb2 33.Da1 e3 34.Da8+ Kh7 35.Vf1 exf2+ 36.Kh2 Vb1 37.Vxf2 De3 38.Vf3 
Dg1+ 39.Kg3 f4+ 40.Sxf4 gxf4+ 41.Vxf4 a černý zahnal bílého krále až někam na b8, 
kde dostal konečně mat. 0–1 
 
Když už jsme u vzdálených účastníků – vysoké osmé místo se 6,5 bodem obsadil 
sedmadvacetiletý nevidomý šachista z Kazachstánu Alibek Tokabajev. Hrál na speciální 
slepecké zapichovací šachovnici a jeho soupeři se s ním měli vždy před partií domluvit, 
jakou řečí mu mají své tahy hlásit – anglicky, německy, česky... Kupodivu myslím ten 
úkol zvládli všichmni bez protestů, i když má mít správně nevidomý hráč v turnaji 
vidoucích svého asistenta. Standovi jsem před partií nabízel remízu, jsa již trochu 
unaven, ale on odtušil „Že mne asi porazíš, vůbec mi to dnes nejde“. Stal se však pravý 
opak – Standa dvě poslední partie vyhrál a skončil se 6 body na poměrně vysokém 13. 
místě. Mne zdolal celkem bezpečně. 
 
Kalendovský,Jan (1989) - Messerschmidt,Stanislav (1994) [B15] 
Bystrc rapid (8), 12.09.2015 
1.d4 g6 2.e4 Sg7 3.Jc3 c6 4.f4 d5 5.e5 h5 6.Jf3 Jh6 7.Se3 Sf5 8.Sd3 e6 9.h3 Sxd3 
10.Dxd3 h4 11.0–0–0 Jf5 12.Sf2 a5 13.Ja4 Jd7 14.Jc5 b6 15.Jxd7 Dxd7 16.c4 Sh6 
17.Jg5 Sxg5 18.fxg5 De7 19.cxd5 cxd5 20.Db5+ Dd7 21.De2 b5 22.Kb1 0–0 23.Dg4 
Vfc8 24.Vc1 Vxc1+ 25.Vxc1 Vc8 26.Sxh4 Vxc1+ 27.Kxc1 Dc6+ 28.Kd2 Dc4 29.Sf2 
Dxa2 30.Kc2 Dc4+ 31.Kd2 a4 Diagram  
 

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

 
32.Df3? (Tady jsem dost „vyměkl“ – jedinou malou šancí na event. záchranu bylo asi 
32.De2 Db4+ 33.Kc2 Jxd4+ 34.Sxd4 Dxd4 35.Dxb5) 32...Jxd4 33.Dd3 Jb3+ 34.Ke3 
d4+ 0–1 
 
Před posledním kolem splnil Dalibor Číp svoji ranní nabídku „Objednej si co chceš“ a tak 
jsem před partií ochutnal Jacka Danielse a zapil to tonikem. Musím pochválit bufet, 
vedený panem Šťávou a dvěma důchodkyněmi – v nabídce byla kromě alkoholu 



fazolová polévka (35 Kč), hovězí guláš (85 Kč) i párek s rohlíkem. Partii jsme začali tím, 
že Josef naznačil, že je ochoten kdykoliv v partii přijmout remízu. Ale když jsem ji pak 
dvakrát nabízel, dělal najednou, že neslyší. Když už jsem začínal stát hůře, pochopil a 
remízku jsme – asi jako první v tomto kole – sjednali. 
 
Kolek,Josef (1842) - Kalendovský,Jan (1989) [B01] 
Bystrc rapid (9), 12.09.2015 
1.e4 (R) 1...d5 2.exd5 Dxd5 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 Da5 5.Se2 Sf5 6.d3 c6 7.0–0 Jbd7 8.Jd4 
Sg6 9.Jb3 Dc7 10.f4 h6 11.Sf3 e6 12.Se3 Se7 13.De2 0–0 14.Se4 Sxe4 (R) 15.dxe4 
a5 16.a4 Sb4 17.Df3 Vad8 18.Je2 Jb6 Diagram  
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 (R) 1/2 
 

Při čekání na vyhlášení výsledků se ukázalo, že jakési důvody k oslavě mají pánové 
Prokop i Fojtík a tak jsem musel pravou whisky trochu ředit přídělem vodek. Ale již dosti 
o alkoholu, který jest metlou lidstva a přenesme se na chvíli do restaurace U Šťávů, kde 
značná část účastníků turnaje popila, poobědvala, pošachovala, karty si zahrála a na 
dobré zprávy o Reném Přibylovi čekala. Mezi námi se objevil i Milan Smištík, který na 
své dovolené píše teď na Facebooku peprné příspěvky proti migrantům, ač, jak mu 
někdo připomněl, sám je migrantem v Anglii... S pány Vladimírem Urbancem a Josefem 
Kolkem jsme se v průběhu dne bavili o jejich účasti na přeboru republiky seniorů 
v Rychnově nad Kněžnou. Velké pozdvižení v domácích šachových kruzích vzbudil pan 
Urbanec tím, že po druhém kole byl se dvěma body v čele turnaje. Své pozdější 
neúspěchy pak vysvětlil docela prostě: „Začal jsem prohrávat, protože mne štvala 
manželka...“ Střelice jsou mi sympatické, dokonce jsme se začali bavit o mém možném 
hostování v tomto klubu, vzdáleném vzdušnou čarou pouhých šest kilometrů od 
Bohunic. Pokud mne budou na zápasy vozit autem, již příští rok o tom vážně uvažuji. O 
příspěvek jsem žádal i Honzu Uhmanna, ten vytáhl z kapsy papírek s touto legrační 
partií z bleského maratónu v Pardubicích. Redakční poznámky pocházejí od programu 
Chess-Base: 
 



Uhmann,Jan - Papáček [E76] 
Pardubice bleskový maratón, 07.2015 
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.f4 e5 6.dxe5 dxe5 7.Dxd8+ Kxd8 8.fxe5 Jg4 
9.Sg5+ Kd7 [RR 9...Ke8 10.Vd1 Sd7 11.Jd5 Ja6 (RR 11...Sxe5 12.Jf3 f6 13.Jxe5 fxg5 
14.Jxg4 Sxg4 15.Jf6+ Kf7 16.Jxg4 Ve8 17.Sd3 Jc6 18.0–0+ Kg7 19.c5 h5 20.Jf6 Ve5 
21.Jd5 Vc8 22.Vf2 Jd8 23.b4 Je6 24.g3 g4 25.Jc3 Jg5 26.Kg2 Seidl,J (2069)-Stein,I 
(1997)/Bayern 2011/EXT 2012/1–0 (57)) 12.Jf3 h6 13.Sf6 Sxf6 14.exf6 c6 15.h3 cxd5 
16.hxg4 dxe4 17.Je5 Se6 18.g5 h5 19.Vh4 Vd8 20.Vxe4 Vxd1+ 21.Kxd1 Jc5 22.Vd4 
Jd7 23.Jxd7 Sxd7 24.g3 Heredia Tarrats,A (2065)-Moskalenko,V (2511)/Barcelona 
2001/EXT 2008/1–0] 10.Jf3 Jxe5 11.0–0–0+ Ke6N [RR 11...Kc6 12.Jd4+ Kc5 13.Se7+ 
1–0 Bubenko,J (2067)-Horvath,L (1882)/Eger 2009/EXT 2011] 12.Jd5 Ja6 Diagram  
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13.Jf4# Poznámka - hráno ve 4.50 ráno. 1–0 
 
Nesmím ještě zapomenout poděkovat Jurovi Kubíčkovi, který mi přinesl bulletiny 
z dávných děčínských turnajů a poněkud litoval, že skončil až o dvě místa za mnou (ale 
jako třetí nejlepší Bystrčák za Lukášem Řehůřkem a Danielem Gajdošem). To já byl 
druhý nejlepší Lokomotivák (za Burdalevem), z Morendy byl nejlepší Petr Skácelík 
(první necenár!?) před Karlem Kredlem a Davidem Holemářem. Z mimobrněnských 
účastníků zde byli snad poprvé Jan Soural (třetí místo – Praha Pankrác), IM Milan Žúrek 
(desátý – TJ ŠK DUE POP Uničov) a to mluvím jen o těch nejznámějších. Nejlepším 
seniorem byl skoro by se chtělo říci „samozřejmě“ Jan Uhmann na 19. místě s 5,5 bodu. 
Od Šťávů jsme s Lubošem Riškou a Fojtíkem odjeli kolem šesté do té pravé šachové 
restaurace na Anenské, kde již na nás čekal Dominik Parák s Lubomírem Michalčákem 
a kde se probíraly záležitosti a sestava starého znojemského klubu s novým názvem ŠK 
Gymnázium a Střední pedagogická škola Znojmo.  


