
Jakousi přípravou na nedělní zápasy družstev byl rapid v Bučovicích, kam mne každý rok 
srdečně zve hlavní pořadatel Honza Gorčák. Je to jeden z několika turnajů, konaných v místě 
začínajících na kouzelné písmeno B, kde po „redaktorovi“ JK pořadatelé nevyžadují vklad 
(Boskovice, Bučovice, Bystrc, Bzenec...). Snad doufají, že se jim „odměním“ nějakou 
reportáží z jejich akce. Letos byl bučovický turnaj zařazen do celostátní Grand Prix a tím lze 
vysvětlit jeho neobvyklou sílu i to, že sem neváhali přijet borci z Děčína, Pardubic, Třince, 
Karviné, Zlína, Šumperka, Opavy či Ostravy. Na zpožděnou ostravskou výpravu, která 
dorazila asi deset minut po zahájení, dolehl těžký úkol vyhrát čtvrthodinovou partii za 
zbývajících pět minut, což se ne všem mistrům podařilo. Ale postupně se na prvních stolech 
usadili favorité Vrána, Bernášek, Kaňovský a Plát, zatímco Sosna a Čempel trochu odpadli. 
Takže snad nejprve ve zkratce konečný výsledek:  
 
Bučovice. O „Pohár města Bučovic“ v rapid šachu hrálo 62 účastníků. Turnaj byl velmi silně 
obsazen – deset startujících mělo tituly FIDE. Výsledek: 1.-2. František Vrána (Staré Město), 
Jan Bernášek (Rapid Pardubice) 7,5(9), 3. David Kaňovský (A 64 Grygov) 7, 4.-5. Vojtěch 
Plát (TŽ Třinec), Marek Papay (SK Děčín) 6,5, 6.-14. Martin Šklíba (Rapid Pardubice), 
Sergej Veselovský (Jakl Karviná), Petr Kičmer (Baník Havířov), Petr Koutný (ŠK Zlín), 
Ladislav Urbanec (Brno), Milan Kratochvíl (Lok. Brno), Ivan Břečka (Mittal Ostrava), Vít 
Valenta (Sokol Šumperk), Zdeněk Janda (ŠK Děčín) 6, 15. Lukáš Řehůřek (Loko Brno) 5,5 
bodu atd. Nejlepším juniorem byl Kratochvíl, nejlepším dorostencem Plát, nejlepším 
seniorem 17. Jan Kalendovský 5 a nejlepší ženou 22. Věra Medunová (oba Lok. Brno) 5 
bodů.   
 
Já procházel turnajem zpočátku velmi slibně, i když po úvodní výhře nad kolegou z klubu 
Pavlem Hálou mi los přisoudil nemilosrdně budoucího vítěze Feru Vránu. Jeho pojetí mé 
Pircky bylo takové, že opatrnými tahy čekal na moji chybičku, která se nakonec ve formě 
ztráty figury dostavila. Svoji „nejlepší“ partii jsem sehrál s kolegou z vozu Lukinem 
Řehůřkem: 
  
Řehůřek,L (2190) - Kalendovský,J (2003) [B07] 
Bučovice rapid (4), 13.11.2010 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Se3 Sg7 5.Dd2 Jg4 6.Sg5 h6 7.Sh4 g5 8.Sg3 e5 9.Jge2 Jc6 
10.d5 Jd4 11.Jxd4 exd4 12.Jb5 De7 13.Sd3 a6 14.Ja3 f5 15.f3 fxe4 16.fxe4 0–0 17.0–0–0 
b5 (Černý se zoufale snaží o protiútok na bílého krále. Naštěstí to výjde) 18.h4 Je3 19.Vde1 
Sb7 20.c3 b4 21.cxb4 c6 22.Jc4 cxd5 23.Jxd6 Vac8+ 24.Jxc8 Vxc8+ 25.Kb1 dxe4  
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 (Černý již stojí lépe, ale následující oběť kvality prohrává rychle) 26.Vxe3 dxe3 27.Dxe3 
Df6 28.Sc4+ Vxc4 29.Db3 Df7 30.hxg5 hxg5 (a bílý se vzdal. Zapsal Lukáš Řehůřek) 0–1 
 
Samozřejmě, že jsem si ji nezapamatoval, takže jsem byl odkázán na paměť soupeřovu. Milý 
Lukáš Řehůřek mi zápis odevzdal v neděli ráno před utkáním s Ořechovem. Tož díky moc! 
V pátém tuším kole čeká mne soupeř, s nímž se mi moc nedaří. Nic nedal na moji novinku 
v zahájení, kterou mi radil vyzkoušet kolega Beneš z Kralup nad Vltavou: 1.e4 b6 2.Sb5!? 
Sice jsem získal v zahájení pěšce, ale na oplátku jsem ztratil zadarmo střelce a hned jsem se 
vzdal... Po této nemilé epizodě jsem využil třikrát milého pozvání pořadatele Gorčáka na pivo 
a přestávku po následující krátké partii ke zkonzumování „cigárky“ ve skvěle zásobeném 
místním bufetu, jehož služeb plně využíval i oblíbený divák – tatínek Vojty Pláta.  
 
Hejný,J (2068) - Kalendovský,J (2003) [B09] 
Bučovice rapid (6), 13.11.2010 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f4 Sg7 5.Jf3 0–0 6.Sd3 Jc6 7.0–0 Sg4 8.Se3 e5 9.Se2 Sxf3 
10.Sxf3 exd4 11.Sxd4 Jxd4 (Remis? To jsem si myslel, odpovídá soupeř a přijímá, jsa před 
partií varován kolegy, že by se mohl ocitnout s případnou prohrou v novinách) ˝–  ̋
 
Protože jsem měl v turnaji pár volných chvil, mohl jsem sledovat divoké boje na prvních 
deskách. V tomto kole tuším partii mezi Ferou Vránou a mistrem Bernáškem, kdy Fera 
v holandské černými pěkně, leč marně útočil na bílého krále... V sedmém kole jsem 
zaznamenal poslední vítězství se soupeřem, který už „musí“ ze mne mít malý komplex: 
 
Kalendovský,J (2003) - Meduna,E (1951) [D03] 
Bučovice rapid (7), 13.11.2010 
1.d4 Jf6 2.Jf3 e6 3.Sg5 d5 4.e3 Se7 5.Sd3 0–0 6.Jbd2 h6 7.Sh4 c5 8.c3 Jc6 9.Je5 Jxe5 
10.dxe5 Jd7 11.Sg3 c4 12.Sc2 Jc5 13.Dg4 f5 14.exf6 Sxf6 15.0–0–0 e5 16.Dg6  
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  16...e4? 17.Jxe4 Sf5 18.Dxf5 Sxc3 19.Dxd5+ 1–0 
 
Takže zase procházka po sále a sledování napínavé hry Plát-Urbanec. Zprvu Vojta Urbancovu 
nabídku remízy odmítl, pak ztratil figuru, partie však skončila opakováním tahů ve čtyřvěžové 
koncovce, kdy bílý pěšec navíc na d6 nebyl k ničemu... 
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A pak přišel na řadu pan Ivan Břečka (rating 2360). Před partií se mne táže, zda jsem ten 
Kalendovský, který napsal tu knihu o Rétim. Odpovídám rádoby vtipně, že né, že to byl můj 
strýc. Pan Břečka si mne v Pircově obraně vychutnal asi tak, jako Fera Vrána. A pak se znovu 
ptal, jak to tedy s tou knihou je. Tentokrát jsem se již k autorství doznal, načež následoval 
moc milý posudek: „Takových dobrých knih je málo...“. No – nedojalo by vás to?  
 

                                   
 
Zbývalo kolo poslední a téměř podle očekávání nás program (počítač skvěle ovládala slečna 
Hejná, které nezištně pomáhal zejména pan Fojtík) vylosoval se Zdeňkem Kupčíkem. 
Resultátem bylo podání rukou ještě před partií, nahlášení nerozhodného výsledku a Zdeňkovo 
pozvání na pivo a slivovici... Takže turnaj skončil zase celkem příjemně, až na to, že při 
vyhlašování výsledků se zapomnělo na nejlepšího seniora (hádejte, kdo tuto nevypsanou cenu 
získal) a když se blížilo předání věcné ceny za 17. místo, tak předávání náhle skončilo... Moc 
se mi líbilo, jak si šel pro cenu Vojta Plát. Nejprve si ze stolu sebral tři sedmičky vína, ale 
pozorný pořadatel Gorčák říká: „Tak to ne, ještě nemáš osmnáct, vybírej znova“. Vojtova 
ruka zajela k další láhvi kořalky – stejné varování. Nakonec si vybral jakási sluchátka, ale ani 
ty mu Gorčák nepovolil, řka: „Vlastně počkej, ty jsi nejlepší junior, tady máš 300 korun“... 
Kladem turnaje bylo i to, že jsem osobně poznal známého diskutéra na různých šachových 
webových stránkách pana MUDr. Zdeňka Jandu a jeho kolegu z Děčína Jindřicha Papaye 
(Papay mladší obsadil skvělé 5. místo) a mohl jsem si chvíli pokecat s nestárnoucím Josefem 
Ludvíčkem z Boršic, superkronikářem, který zapisuje přes padesát let všechny výsledky 
boršických hráčů a nenápadně strhává ze stěn rozlosování jednotlivých kol do svého archivu i 
podat ruku Zdeňce Blümelové z Kroměříže, která si krátí volný čas mezi partiemi neustálým 
vyšíváním. Zpáteční cesta do Brna vozem Jury Řehůřka ve společnosti Lukáše a pánů 
Kandalce (58.) a Glacnera (překvapivě 33.) byla zpestřena politicko-ekonomickou diskusí 
zejména posledně jmenovaných pánů. Zbytek dne jsme s Jurou Řehůřkem a Láďou Urbancem 
trávili v naší šachové hospodě na Anenské..., marně čekajíce na oba Uhmanny. Urbancova 
cena za desáté místo byla také pěkná. Původně si vzal z hromady knížek tu vrchní, byl však p. 
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Gorčákem upozorněn, že mu patří všech osm dílů Kroniky českého národa, či jak se ta hezká 
barevná serie z nakladatelství Lidové noviny jmenuje.    
 
A jeden ohlas, který naši reportáž bystře doplňuje o velmi důležité postavy pořadatelů: 
 
Dobrý den, 
děkuji za výtečnou, skvěle popisnou reportáž, jen ten člověk Honza Gorčák se tam vyskytuje 
nějak příliš .... 
Pořadatelský tým skvěle řídil nový domácí šéf bučovických šachistů Tomáš Matula, který 
třeba v pátek v poledne začal vařit v kotli doma na dvoře maso na guláš, Vlastík Sedlář obešel 
a obral místní sponzory a zajistil úhradu sálu u nového zastupitelstva a slečna Hejná se stává 
stoprocentní zkušenou počítačovou odbornicí na svwissmanager  
Děkuji a cenu pro seniora vám na Staňkovu přivezu! 
 
V Brně 15. listopadu 2010                   Honza Gorčák 
 
  


