
Bleskové přebory Brna 2009 
 
Na soutěž družstev jsem se celkem těšil. Po ranní návštěvě naší zubařky (která jich pár 
opravila, pár vytrhla) aspoň příjdu na jiné myšlenky. Netušil jsem, kam mne Šípek, který to za 
Loko organizoval, zařadí, ale se sestavou béčka Lokomotivy: Šípek Michal, paní Medunová, 
já, Šípek Olda jsem byl velmi spokojen. Michal jako vždy optimisticky věřil v medaili, já byl 
skeptický a přesvědčoval jsem kolegy, že hrajeme pro zábavu a že o nic nejde. Zatím relaxuji 
na dvoře, kam chodí kuřáci a Jura Vachek se ptá: „Všiml sis?“ „Čeho“ – ptám se rozpačitě. 
„Přece tady toho stropu“ a ukazuje nahoru, jak spolu s paní upravil vchod do naší klubovny. 
Protože nevděk světem vládne, nikdo si toho nevšímá... „A jak to pěkně voní“, říká Jura, když 
mi do tváře vyfukuje kouř ze své cigarety. Má pravdu, dokonce i na záchodech jsou již 
zabudovány dveře! Ano – náš předseda se do nové klubovny vskutku zamiloval...  Po 
obvyklých drobných organizačních zádrhelech (obdivuji Broňu Chmelíčka, který to vše sám 
řídil) se soutěž pěkně rozběhla. V prvním kole dostáváme Bystrc a vítězíme hladce 3:1, 
prohrává jen Michal s Přibylem. Pak jsou ještě dvě „oddechovky“ s Lokomotivou E a 
Moravskou Slavií a po třetím kole jsme snad druzí až třetí o půlku za „nabitým“ áčkem 
Durasu. Mám tři výhry, a ta, kterou si Vám dovolím přehrát, je typická: 
 
Kalendovský,J - Rotrekl,R [B26] 
Brno /teams blitz/, 27.05.2009 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 d6 6.Se3 e6 7.Dd2 Jge7 8.Sh6 0–0 9.h4 f5 (Často 
tak bílými stávám ve své oblíbené zavřené sicilce. Jak se má černý správně bránit, to vám 
raději neprozradím. Panu Rotreklovi se to tentokrát taky nepodařilo) 10.h5 De8 [RR 10...Vf7 
11.hxg6 hxg6 12.Sxg7 Vxg7 13.Jf3 d5 14.exd5 exd5 15.d4 c4 16.Dh6 Kf8 17.0–0–0 Se6 
18.De3 Dd7 19.Jg5 Sg8 20.Vh8 b5 21.Ve1 b4 22.Je6+ Kf7 23.Dh6 1–0 Slovineanu,V-
Jianu,V/Bucharest 1998/EXT 2000 (23)] 11.Sxg7 Kxg7  
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  (No a v pozici na diagramu je bílý již téměř vyhraný. Posuďte sami) 12.Jb5 gxh5N [RR 
12...Dd8 13.hxg6 hxg6 14.Dh6+ Kf7 15.0–0–0 a6 16.Jc3 Ke8 17.Jf3 e5 18.Jg5 f4 19.Jh7 Vf7 
20.gxf4 exf4 21.Dg5 Kd7 22.Jf6+ Kc7 23.Dxf4 Df8 24.Jcd5+ Jxd5 25.Jxd5+ Kb8 26.Dg3 
Vxf2 27.Vdf1 Chorvatova,E-Solic,K/Balatonlelle 2000/CBM 77 ext/1–0 (41); RR 12...Df7 
13.Jxd6 Df6 14.hxg6 Dxg6 15.Jf3 e5 16.Jxc8 Vaxc8 17.Jh4 Df6 18.Jxf5+ Jxf5 19.exf5 Jd4 
20.Se4 h6 21.c3 Jc6 22.0–0–0 b5 23.g4 Jd8 24.Sd5 Vc7 25.Vh5 Vh8 26.g5 hxg5 27.Vxg5+ 
Partac,E-Nakagori,K/Artek 1999/EXT 2000/1–0 (43)] 13.Jc7 Dg6 14.Jxa8 f4 15.0–0–0 fxg3 
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16.fxg3 Sd7 (a bílý vyhrál. Zbytek byl nezajímavý) 1–0 
 
A je tu čtvrté kolo a naše Waterloo! Proti Durasu B, kde hrají dvě dívky, jsme neudělali ani 
půlku. V hektickém závěru mne dokázala Táňa Holušová dvěma dámami zmatit těsně před 
pádem svého praporku, Pekárková způsobila Olinovi jednu ze dvou jeho proher (druhou měl 
s Mudrou v posledním kole – a Mudra tím jako jediný vyhrál v soutěži všech 14 partií). Pak 
se trochu spravujeme na Vinohradech. Všichni vítězí, jenom já remizuji s Mourycem, který 
mne černými ve skandinávské pěkně (jako kdysi Urbanec) přehrál, ale podařilo se mi 
s pěšcem míň uniknout do koncovky věží a nestejných střelců. Rovněž 3,5:0,5 zdoláváme ŠK 
64 B (já obracím prohranou pozici s panem Masaříkem a vítězím na čas) a pak nás čeká 
družstvo, které nakonec vybojovalo „jen“ bronz – ŠK 64 Brno A. Michal zdolává pana Čápa, 
Věruška prohrává se Sašou Tikovským, Olda remízuje s Josefem Spodným, který střídá 
Vláďu Sládka, jenž se nechal po první prohře nahradit spolehlivým kapitánem týmu. Já hraji 
s panem Novým, jehož jsem oblíbeným dodavatelem bodů. Hrajeme francouzskou, v níž můj 
soupeř jako černý volí plán, který ani velký znalec teorie Saša Tikovský ještě nikde neviděl: 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 Sd7 4.Jf3 a6 5.c3 Sb5 – no řekněte, není to zajímavé a dobře pozičně 
uváženo? Zkrátka, po čase (a průlomu c7-c5) ztrácím pěšáka, v koncovce dám a dvou věží 
hledám kompenzaci zdvojením na sedmé řadě. Nový mne chce zmatit, táhne nesmlouvavě 
věží z f8 na a8 a hrozí jednotažcem. Pole f7 je však náhle nekryté – tak matím první já! Josef 
Spodný pak tvrdí, že jsem ŠK 64 připravil o stříbro! Ale proč já? Následuje duel s naším 
áčkem, který končí nerozhodně 2:2. Michal prohrává se Šklíbou, Medunová poráží Libora 
Veselého, Olin zdolává mladého Uhmanna, kterému to ve středu zas tak moc nešlo a já zase 
jednou prohrávám holandskou černými s Mirkem Pakostou, který mne skoro vždy oblbne 
taktickými léčkami. Když mu blahopřeji k vítězství, trochu neupřímně tvrdím: „Dnes se mi 
ten turnaj moc líbí...“. Pak zase tři „oddechovky“ s Lokomotivou C (3,5:0,5) a Durasem C 
(3:1, redaktor Pavel Tomeš nám poráží Věrušku) a s Lokomotivou F (3:1, Michael Petlán si 
dovoluje vyhrát s paní Medunovou, jinak toto naše poslední družstvo končí podle očekávání  
předposlední, nejlépe zde hrál Pavel Hála, zocelený pravidelnou účastí na blicácích „U 
Pásků). A je tu finiš. Já tedy vlastně myslel, že už je konec, ale najednou zjišťuji, že se 
pokračuje! No, věc se měla tak: za posledních 40 let (to tvrdím, protože jsem sestavoval 
příslušné statistiky – inu oběť archivářského vzdělání) hrálo vždy ve finále bleskových 
přeborů Brna dvanáct (nebo někdy i méně) družstev. A letos dal Městský šachový svaz  do 
propozic, že se bude hrát jen v jedné skupině o 16 družstvech. Při stále klesajícím počtu 
oddílů v Brně tím odpadne jedna organizační starost – nemusí se pořádat finále B a eliminují 
se možné problémy s postupem a sestupem. Mně se to nelíbilo (v propozicích jsem si té 
změny nevšiml) a teď jsem každému na potkání vykládal, jaká je to chyba – nectít tradice! 
Ale nakonec jsem musel uznat, že v tom něco je a také to patnáctikolové klání bylo dobrým 
tréninkem na soutěž jednotlivců. Ve 12. kole jenom remízujeme s Lokomotivou D (Řehák 
odremízoval Michala, Kašpárek způsobil nechtěný „hattrick“ paní Medunové, Dvouletý mi 
dovolil remízovat holým králem, když mu spadl praporek a pan Pelikán prohrál s Olinem). Ve 
13. kole ještě živíme naději na medaili, porážíme (se štěstím, jak uvidíte), Duras D. O naší 
výhře rozhodla asi následující partie. Myslel jsem si, že ji vyhraji již v zahájení, když Honza 
Číhal zahrál údajně slabší čtvrtý tah, jak tvrdí učebnice. Já měl vždy Falkbeera dobře 
nastudovaného, ale tentokrát již v 9. tahu jsem začal tak trochu plavat (viz zmínku o 
Charouskovi v poznámkách od Chess-Base).  
 
     
Kalendovský,J - Číhal,J [C32] 
Brno /teams blitz/, 27.05.2009 
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.d3 Dxd5 5.De2 Jf6 6.Jc3 Sb4 7.Sd2 Sxc3 8.Sxc3 Jbd7  
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 (Omlouvám se, ale moje Chess-Base „vyplivla“ tuto informaci o používaných tazích na 
tomto místě: [RR 8...Sg4 9.dxe4 Sxe2 10.exd5 Sxf1 11.Kxf1 Jxd5 A) RR 12.Sxg7 Vg8 
13.Vd1 (RR 13.Ve1+ Kd7 14.Vd1 Kc6 15.Sd4 Jxf4 16.g3 Je6 17.Jf3 b6 18.Kg2 Kb7 19.Se3 f6 
20.Vhf1 Jc6 21.Jh4 Vaf8 22.Vd7 Vg7 23.Vd2 Vg4 24.Vd7 Vg7 25.Vxg7 Jxg7 26.Sh6 Vf7 27.c3 
Je6 28.Jf3 Vd7 29.Jh4 Vf7 30.Jf3 Vd7 31.Jh4 Vf7 32.Jf3 ˝–˝ Kalendovsky,J-Sipek,M/Brno 
/Gargulak A/ 1995 (32)) 13...Kd7 14.Se5 f6 15.c4 fxe5 16.cxd5 exf4 17.Jh3 Vg4 18.Kf2 Ja6 
19.Kf3 Vag8 20.Jxf4 Jb4 21.Vd4 a5 22.a3 Ja6 23.Ve1 Vh4 24.h3 Vh6 25.Ve6 Vxe6 26.dxe6+ 
Ke7 27.Vd1 Vd8 28.Vxd8 Kxd8 29.Ke4 Ke7 30.Ke5 c6 31.g4 1–0 Shabalov,A-
McIntyre,P/Connecticut 2000/EXT 2001 (31); B) 12.Ve1+ ˝–˝ Istratescu,A-Ionescu,C/ROM-
ch 1992/EXT 97 (12)] 9.0–0–0N [RR 9.g4 0–0 10.Sg2 exd3 11.Sxd5 dxe2 12.Sf3 Ve8 
13.Jxe2 Je4 14.0–0 Jdf6 15.h3 Sd7 16.Vfd1 Sc6 17.Se5 Vad8 18.Jd4 h6 19.Jxc6 bxc6 20.Ve1 
Jd2 21.Sxc6 Ve6 22.Sg2 Vde8 23.b3 g5 24.Ved1 gxf4 25.Sxf6 Ve2 26.Sc3 f3 27.Vxd2 f2+ 
28.Kf1 Ve1+ 29.Kxf2 1–0 Charousek,R-Cohn,W/Berlin 1897/HCL (29)] 9...0–0 10.Kb1 Ve8 
11.dxe4 Dxe4 12.Dxe4 Jxe4 13.Se1 Jdf6 14.Jf3 Jg4 15.Vd4 Jef2 16.Sxf2 Jxf2 17.Vg1 Sf5 
18.Sc4 Vad8 19.Vxd8 Vxd8 20.Vf1 Jg4 21.Jg5 Sg6 22.Sb3 Je3 23.Ve1 Jxg2 24.Vf1 Jxf4 
(Tento černý kůň mi pil krev, s hrozbami matu na první řadě mi sežral několik pěšců. Tak 
honem okno – bohužel asi přiliš pozdní) 25.a3 Je2 26.Jxf7 Sxf7  
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27.Vxf7?? (Předchozí tah jsem zahrál bez přemýšlení, ale – zde soupeř, který po partii 
právem tvrdil, jak mne přehrál, ztratil glanc) 27...Kh8? (Polekal se odtahu, ale sám mohl 
dobýt střelce a věž! 27...Vd1+ 28.Ka2 Jc1+ 29.Kb1 Jxb3+ atd.) 28.Vxc7 Vd1+ 29.Ka2 Jd4 
30.Vxb7 Jxb3 31.Kxb3 Vh1 32.Vxa7 h6 (a tuto pozici dovedl bílý k výhře na čas, stál již 
však na prohru, neboť černí pěšáci královského křídla našírovali do dámy. Inu, stává se i tohle 
a štěstí přeje připraveným) 1–0 
 
A po Durasu D je tu jasně vedoucí Duras A. Škoda, že s nejlepšími hrajeme již znavení 
v posledním kole. Tedy ve 14., ale pro nás posledním, neboť v posledním máme při lichém 
počtu účastníků volno. Neklan poráží Michala, Jurka mne (v holandské), Mudra Olina, jen 
paní Medunová zdolává Broňu Vymazala a připravuje ho o vítězství na druhé desce! Všimli 
jste si, že tato stále krásná paní si bere na mušku jen ty nejlepší soupeře? Takže pro nás turnaj 
skončil, přihlížíme ka partiím závěrečného utkání a koukáme do Chmelíčkových tabulek, 
jakou máme šanci. „Budeme čtvrtí!“, tvrdím, ale kolegové mne upozorňují, že přehlížím ŠK 
64 A na konci. „Na tak pátí“ a tak se také stalo. Ovšem na šesté Vinohrady máme náskok 7 a 
půl bodu a tak je možno směle říci, že jsem se probili do brněnské „elity“. Po vyhlášení 
výsledků a rozdání tří finančních cen (naše áčko se vzdalo části honoráře ve prospěch fondu 
na opravu naší nové klubovny!) lákám kamarády do restaurace u Čápa. „Ten je přece dávno 
zavřený“, oponuje Saša Tikovský. No, hlásí se skleróza, samozřejmě jsem myslel hospodu „U 
Dána“, kam se nakonec s Tikovským a Přibylem vypravujeme. Ostatní, které jsem tam lákal, 
tvrdili, že „jsou zde vozem“. Jako by to vadilo – aspoň nás tam mohli odvézt. U Dána již sedí 
naše „déčko“ a sleduje finále Poháru mistrů ve fotbale. Za chvíli přichází Jirka Řehůřek, o pár 
minut později k jinému stolu několik Durasáků a Chmelíček. Večer je to příjemný, René chce 
vědět, jak to bude s příští sezónou v Bystrci, Tikáč je zvědavý, proč se Průkopník 
přejmenoval na „Bystrc Oilers“ – Řehůřek to vysvětluje. Já přicházím s novinkou, kterou 
mám od pana Hafroviče. Před nedávnem se vydali s panem Zikanem zjistit, co je s  Rudolfem 
Kučíkem. Pod vedením pana Kosiny však marně u něho zvonili. Tož oběhli pár partají, a 
dozvěděli se, že Kučík zemřel asi před měsícem, kdy policie otevřela jeho byt a našla jeho 
tělo již v rozkladu. Takže sympatický brněnský hráč a hrdina různých příběhů (podobně jako 
Ruda Makeš), zemřel v osamocení patrně na prahu svých 86. narozenin někdy v březnu 2009. 
Čest jeho památce! O půl dvanácté nás mladá pinklice při placení překvapuje tvrzením „Vy 
již máte zaplaceno“. Ale René se nedá – a tak slečna vytahuje z koše různé účtenky, až narazí 
na tu naši, kterou přece jen uhrazujeme. Nejvíc jsem na naši poctivost doplatil já... 
 
Na adrese 
http://pmspotter.rajce.idnes.cz/Prebor_Brna_v_bleskovom_sachu_druzstva_27.5.2009/ jsou fotky 
z bleskové soutěže družstev, které pořídil pan Mego.  
 
Hned příštího dne – ve čtvrtek – se konaly v naší nové klubovně tradiční rozehrávky 
mistrovství Brna v bleskové hře jednotlivců. A jako vždy byla účast mnohem slabší, než 
v turnaji družstev. Sice se v klubovně na skok objevil velmistr Velička (jako jeden z 
„lokomotivních“ trenérů), paní Medunová se synem, mezinárodní mistr Petr Pisk (ten pak hrál 
skoro celý večer blicky s Broňou Vymazalem), byl tu i pan Merlíček, který čekal na Zdeňka 
Závodného, až dokončí svůj trénink žáků – ale zájemců o postup do finále bylo nakonec 
pouhých osmadvacet. Než nás Broňa rozdělil do tří skupin (z každé postupuje pětice 
nejlepších), tak jsem vyzval pana Češka na malý trénink. A protože nás se zájem sledoval 
jeden divák (byl to pan Pelikán), tak jsem začal „dělat machra“. Ve španělce, kterou jsme 
zahájili nějak tak kavárensky, vidím na místě, které je znázorněno diagramem, možnost 
„efektní“ kombinace:    
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Češek,L - Kalendovský,J [C77] 
Brno /free game/, 28.05.2009 
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.Jc3 b5 6.Sb3 d6 7.h3 Jd4 8.d3 Jxb3 9.axb3 Se7 
10.0–0 0–0 11.Ve1 Sb7 12.Sg5 h6 13.Sh4  
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  13...Jxe4 („To koukáš“, oslovuji v duchu soupeře i diváka. Pan Češek přemýšlí, já si 
začínám v duchu nadávat: „Co kdyby to teď vzal na e4 věží a pokryl střelce h4“, ale 
Liboslávek jde do mé intence) 14.Sxe7 Jxc3 15.Sxd8 Jxd1 16.Sxc7 Jxb2 (Až sem jsem to 
viděl, ale teď jsem dostal strach o zatoulaného jezdce b2. Naštěstí tam pořád něco mám) 
17.Sxd6 Vfc8 18.Sxe5 Vxc2 19.Va2 Sxf3 20.Vxb2 Vxb2 21.Sxb2 Sd5 22.b4 Vc8 (a partie 
skončila za chvíli remízou) ˝–  ̋
 
Vyzývám Češka na druhou. Sál se zatím zaplňuje, skupiny jsou připraveny, druhá naše partie 
končí rychle: 
 
Kalendovský,J - Češek,L [A82] 
Brno /free game/, 28.05.2009 
1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Jc3 Jf6 4.f3 exf3 5.Jxf3 g6 6.Sd3 Sg7 7.0–0 0–0 8.Sg5 d6 9.Dd2 De8 
10.Vae1 Df7  
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  11.Je5!? (Když už jsem v ráži, tak zase spouštím divokou kombinaci, která soupeře jaksi 
zmátla) 11...dxe5 12.dxe5 Jbd7 13.Jb5 De6? 14.exf6 (a po dalších asi deseti tazích, když nás 
již čtou a volají k prvnímu kolu, končíme...) 1–0 
 
Začátek naší (jistě nejsilnější – jak pak tvrdíme) skupiny se mi vydařil. Porážím 
ve skandinávské černými Radka Přibyla, který mne sice v zahájení obral o pěšce, ale pak se 
zaběhl na h5 věží, o kterou přišel a hrozně kroutil hlavou, jak mohl takovou partii prohrát. Ve 
druhém kole zdolávám pana Kašpárka a ve třetím dostávám svého starého známého – pana 
Kosinu. Je to bojovník, klade mi pořád malé léčky, dobývá (opět skandinávská) pěšáka, pak 
figuru, která byla ve vazbě, pak druhou a to už spoléhám s holým králem jenom na pat. „Co 
je, máš tam ještě políčko!“, rozčiluje se Vladimír, když hodlám reklamovat pat. No, 
omlouvám se a za dva tahy mi potupný mat dává. Kosina přede jak spokojený kocour. Teď  se 
jen nerozklepat! Vyhrávám s panem Češkem (tentokrát jen na čas a né na pozici), pak 
s Mourycem, kterému se dnes vůbec nedaří. Mám 4 z 5, což je jistě nadějné. V šestém kole 
mne čeká zatím stoprocentní Neklan Vyskočil. Tuto partii si vám dovolím předvést (snad se 
Neklan zlobit nebude, třeba jsem trochu popřeházel tahy, ale kdo si pamatuje blicky úplně 
přesně?): 
  
Vyskočil,N - Kalendovský,J [A88] 
Brno /ch. blitz kval./ (6), 28.05.2009 
1.Jf3 g6 2.d4 f5 3.g3 Sg7 4.Sg2 Jf6 5.0–0 0–0 6.c4 d6 7.Jc3 c6 8.Dc2 De8 9.e4 fxe4 10.Jxe4 
Sf5 11.Jxf6+ exf6 12.Db3 Dd7 13.d5N [Tvrdí Fritz, který z databáze vybírá dosud hrané: RR 
13.Jh4 Se6 14.d5 Sf7 15.dxc6 Jxc6 16.Vd1 Dc7 17.Dd3 Je5 18.Dxd6 Dxd6 19.Vxd6 Jxc4 
20.Vd7 Vad8 21.Vxd8 Vxd8 22.Sf3 f5 23.Vb1 Jd2 24.Sxd2 Vxd2 25.Sxb7 Sxa2 26.Va1 
Vxb2 27.Vxa2 Vxb7 Hailu,W-Bibasa,B/Istanbul 2000/EXT 2001/0–1 (56)] 13...cxd5 14.cxd5 
Se4 15.Jd4 Sxg2 16.Kxg2 Ja6 17.Je6 (Ten jezdec tam sedí pěkně a vůbec se mi nelíbí. Zase 
mne Neklan pěkně přehrál, myslím si) 17...Vfe8 18.Se3 f5 19.Vac1 b6 20.Dc4 Jc5 21.b4 
Jxe6 22.dxe6 Dxe6  
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 (a zde jsem nabídl remízu, kterou Neklan s úsměvem a komentářem „To jsem vůbec neviděl“ 
přijal) ˝–  ̋
 
V sedmém kole mám hrát s Michalem Šípkem. Marně ho hledám. Je venku na dvoře, kde cosi 
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probírají s Neklanem. „Nabízím remízu, k postupu mi to stačí“, říkám a Michal souhlasí. Pak 
si to ještě ověřuje u Chmelíčka v tabulce. Jsme tři s 5 a více body, dva mají po 4, zbytek jen 
1-2 body, tak je to jasné. Už mohu být v klidu. Snad se mi tak daří díky nápoji, který po dva 
dny v našem bufetu nakupuji – a věřte-nevěřte – je to Aquila – jemně perlivá! Někomu 
pomáhá zralá desítka (jako Renému Přibylovi), jiný vypije spoustu káv (jako pan Zikan), 
Kosina zase sází na velký hrnek čaje a „Vlnky“, kterých během turnaje zkonzumuje hned 
několik. Včera zase pan Sládek podporoval svoje mozkové buňky fernety. Zkrátka, každý to 
zkouší jinak... Zbývají poslední dvě kola, postup mám jistý, nabízet remízy nechci (a myslím, 
že by je mí poslední soupeři – pan Pelikán a mladý Karapetyan - ani nevzali). Tak jsem musel 
pana Pelikána černými v holandské, kterou rozehrál kupodivu pro mne ještě nepříjemněji než 
před chvílí Neklan, „oblbnout“ v závěru, kdy nešťastně šáhl na figuru a jakýmkoliv ústupem 
by ji ztrácel, takže se vzdal a v posledním kole zkouším Karapetyana ze znalostí Caro-Kannu. 
No, zahájení nerozehrál tak špatně, posuďte sami:  
 
Kalendovský,J - Karapetyan [B12] 
Brno /ch. blitz kval./ (9), 28.05.2009 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Se3 Jd7 5.Jc3 Sb4 6.a3? Sa5 (Místo toho mohl černý získat pěšce 
6...Sxc3+ 7.bxc3 dxe4 a hrozí 8...Dh4+) 7.b4 Sc7 8.Sd3 e5 (Pochybná oběť pěšce) 9.exd5 
cxd5 10.Jxd5 exd4 11.Sxd4  
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 (Teď říkám soupeři: "Zahrej Sd6 a můžeme si tu pozici vyfotit" – tolik figur na jednom 
sloupci) 11...Jgf6 12.De2+ Kf8 13.Jxc7 Dxc7 14.Jh3 Jd5 15.0–0 J7f6 16.Sc5+ Je7 (A z této 
vazby už se černý nevymotá) 17.Vfe1 Se6 18.Jg5 a bílý lehce vyhrál. 1–0 
 
Výsledky jsou vyhlášeny, tabulky k opsání jsem od Chmelíčka převzal, kamarády k návštěvě 
restaurace u Dána našel a tak se tam s Přibylem, mladým Uhmannem a Petruškou odebíráme. 
V klubovně se zdrželi mnozí další, což víme od staršího Honzíka Uhmanna, který za námi po 
půl desáté přišel. Pořád shání „osmého“ do hry, totiž na šachový zájezd o víkendu na 
Slovensko. Jak se zdá, dnes byl u Dána zárodek nového mužstva Lokomotiva E pro krajský 
přebor I. třídy..., pouze Uhmann starší bude hrát za Rosice, jak se brzy údajně přejmenují 
Zakřany B. 
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Mám dilema. 
V úterý 2. června se hrálo finále mistrovství Brna v bleskové hře jednotlivců. Když jsem asi 
čtvrt hodiny před avizovaným začátkem do naší klubovny dorazil, byly tam zhruba dvě třetiny 
probojovavších se borců. Pan Chmelíček mne u své velké tabulky nechal vytáhnout kartu – 
dostal jsem číslo 6. Už už chtěl turnaj zahájit, ale přišel se mnou konzultovat účast mladého 
Honzy Uhmanna, který zatím nedorazil. Ujistil jsem ho, že Uhmann, stejně jako jeho otec 
chodí všude pozdě, ale že jistě dorazí. Broňa to však vymyslel jinak: postavil zatím sebe, a až 
Uhmann příjde, bude pokračovat, a Chmelíčkem sehrané partie budou kontumovány ve 
prospěch soupeřů. Honza však kupodivu nepřišel a Broňa hrál a řídil turnaj (sám vím, jak je to 
vyčerpávající) do konce. Můj šťastný los mi z počátku přidělil „p říjemné“ soupeře. V prvním 
kole dostávám „náhradníka“ Tomáše Mouryce. Opět hrajeme skandinávskou, tentokrát 
přetahuji ve 2. tahu e5 a ze zahájení nemám nic. Soupeř hladce vyrovnává, pak však nějaké 
jeho chybičky mi dovolují zaznamenat první výhru. U paní Holzmannové v bufetu si zase 
beru „Aquilu“ perlivou – již se osvědčila minule. Po Mourycovi kolega z týmu Petruška – 
také mi dává bodík bez námahy. Ve třetím kole zkouším na Vladimíra Kosinu, který na 1.e4 
nehraje Caro-Kann, ale odvážně e7-e5 samozřejmě královský gambit. V zahájení se vyvíjí 
dost pasivně, stojím lépe, ale kdesi ve střední hře ztrácím jako skoro vždy s ním figuru a  - 
vyhrávám šťastně na čas. Tři ze tří – kdo by to řekl. Vždyť favorizovaný Neklan Vyskočil má 
v té chvíli jeden jediný bod (a to prohrál s největšími svými konkurenty Vymazalem a 
Veselým). Přichází ho povzbudit Petr Pisk. A Neklan od té chvíle už vyhrál všechno, ale na 
první místo to zase nestačilo! Ve čtvrtém kole se bráním tahy 1...d5 a 2...c6 na Šípkovo 1.Jf3. 
Kolem dvanáctého tahu se mi zdá, že začínám stát lépe. Tu Michalovi zazvoní mobil. 
Vytáhne ho z kapsy a dívá se na displej. A zde začíná moje dilema, zmíněné v názvu 
fejetonku. Říkám pořád ještě v žertu „Prohráls, zazvonil Ti mobil...“ Michal opáčí: „To 
v blickách neplatí...“. To mne trošku namíchlo. Kdyby řekl: “ Promiň...“, nebo něco takového, 
hráli bychom dál. Ale vzpomněl jsem si, že Chmelíček před zahájením upozorňoval, abychom 
si vypnuli mobily, takže jsem se „zatvrdil“, volám rozhodčího a žádám výhru. Té se mi 
dostalo a už mne to začíná mrzet. Michal je, mohu-li tak říci, jistě přítel, ale zase – pravidla 
by se měla ctít. Michal to „balí“ a jde k nástěnce vystavená pravidla FIDE studovat. Já si 
v duchu říkám „Vole – měls to zapotřebí, za to  tě jistě pánbůh potrestá...“. A je tu páté kolo – 
čeká na mne Neklan Vyskočil. Partii sleduje se zájmem Petr Pisk. Nakonec ji prohrávám, ale 
„jenom těsně“. V šestém kole mne přehrává Tomáš Bajcár – prohrává však na čas. Říká: 
„Hodiny by měli zrušit, aspoň pro mne“ a je evidentně naštvaný. Mám pět ze šesti a hraju 
s Broňou Chmelíčkem. Mám bílé – tak je to Caro-Kann s třetím tahem f3. Ve střední hře 
získávám jednoho pěšce (na f6) navíc, ale čtyřvěžovku hraji tak blbě, že když to Broňovi 
padá, už snad stojí lépe. Šest ze sedmi – kdo by to před turnajem řekl?  Dostávám za soupeře 
další velké „V“. Loňského vítěze Broňu Vymazala. Bráním se Pircovou obranou. Vymazal 
hraje neobyčejně přemýšlivě a řekl bych i opatrně, nic neriskuje, do žádných nejasných 
kombinací nejde. Krále mám dlouho v centru bez rochády, útočím na dámském křídle na 
bílého monarchu po polotevřeném b-sloupci. Něco obětuji, hrozím matem, Broňa se dobře 
brání. Máme každý do konce několik desítek vteřin, já snad o pár víc. Ale v té trmě-vrmě mi 
občas padají figurky, ztrácím čas na jejich správné postavení a tu Vymazal hlásí: „Čas!“. 
Prohrál jsem snad o dvě-tři vteřiny. Pak se vítěz omlouvá, já říkám: „Není zač, já to taky 
dělám.“ A je tu třetí velké V – totiž Libor Veselý. Ve chvíli, kdy spolu začínáme hrát, má 8 
z 8 – sto procent a to už zdolal i Vyskočila. Jenomže se mnou předvádí cosi podivného – 
posuďte sami:   
 
Kalendovský,J (2101) - Veselý,L (2230) [B26] 
Brno /finále blitz/ (9), 02.06.2009 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 d6 6.Se3 e6 7.Dd2 Jge7 8.Sh6 0–0 9.h4 f5 10.h5 
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d5N (Jakmile černý v této variantě dovolí bílému postup h4-h5, má problémy. Konkrétně tuto 
pozici již vyhráli bílí po odpovědích 10...De8, 10...Vf7, i 10...f4. Liborův tah označila 
databáze za novinku) 11.hxg6  
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  (A v pozici diagramu zahrál černý neuvěřitelný tah, který hraničí s očividným podceňováním 
soupeře) 11...dxe4?? (Hrdě se rozhlížím kolem sebe a měním střelce) 12.Sxg7 Kxg7 
13.Dh6+ Kf6 14.g7+ Kf7 (A teď jsem volal: "Rozhodčí - novou dámu!" „Jakou“ ptá se 
Broňa)  15.gxf8D+ Dxf8 16.Dxf8+ Kxf8 17.dxe4 a bílý vyhrál, ale až po mnoha tazích, kdy 
jsem předváděl „úžasnou techniku“ jen náhodným matem. IM Petr Pisk se divil, že se můj 
soupeř s věží méně už dávno nevzdal... 1–0 
 
Mám tedy zase nadějných 7 z devíti a pan Veselý trochu ztratil na své dosavadní suverenitě. 
Na řadě je partie s panem advokátem Vávrou. Vždy se hecujeme a je pro mne soupeřem velmi 
nebezpečným. Také tentokrát jsem v jakémsi dámském gambitu přišel černými o pěšáčka, 
podařilo se mi však s nepatrně lepším časem přejít do koncovky věží a nestejných střelců, 
v níž soupeř souhlasí s remízou. V 11. kole mám Michala Kaloda – opět se zachoval slušně a 
přenechává mi celý bod. To již moji hru sledují (doufám, že se zájmem) pánové Vykydal a 
Riška, kteří se přišli pochlubit svými výsledky v Dolním Němčí a v Povážské Bystrici. 
Dostávám za soupeře Ondru Přidala. Taky on to se mnou umí. Ale dnes jsem rozehrál bílými 
skandinávskou stejně jako s Mourycem a byl z toho Caro-Kann, který jsem „prý hrál docela 
pěkně“. Sice jsem pozbyl několik pěšáčků v centru, ale vytvořil jsem si protišance v útoku 
dámou po sedmé řadě a věží po f-sloupci. Po partii, kterou jsem zase o pár sekund prohrál na 
čas, tvrdí můj soupeř, že jsem mu mohl brát věž zadarmo. No – nic takového jsem neviděl – 
ale diváci jistě ano. Touhle výhrou mne Přidal dohnal a teď spolu soupeříme, kdo bude čtvrtý. 
Trojice velkých „Vé“ má po 12. kole již 1,5-2 bodový náskok. Třinácté kolo – hraji s panem 
Svíženským. Vítá mne u šachovnice úsměvem a prohlášením „To zas bude pro vás 
oddechovka“. Já mu to nevyvracím, ale musel udělat hodně chyb, aby se jeho tvrzení stalo 
skutkem. Vyhrává i Přidal a Neklan si doma vzpomněl na partii s panem Kosinou, která má 
pěkný kombinační závěr: 
 
Vyskočil,N (2315) - Kosina,V (1905) [B68] 
Brno /finale blitz/ (13), 02.06.2009 
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Sg5 e6 7.Dd2 a6 8.0–0–0 Se7 9.f4 Sd7 
10.Sxf6 gxf6 11.f5 Vc8N (Zatím vše dle teorie, teď hrávají černí spíše 11...Jxd4 12.Dxd4 Da5 
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13.Sc4 Vc8 14.Sb3 De5 atd.) 12.fxe6 fxe6 13.Se2 Dc7 14.Sh5+ Kd8 15.Dh6 Je5 16.Kb1 b5 
17.a3 Jc4 18.Dg7 Vf8 19.Vd3 Je5 20.Vg3 Jc4 21.Dxh7 Db6 (Chyba, kterou Neklan efektně 
trestá)  
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  22.Jf5 exf5 23.Jd5 (Dvojí úder jako z učebnice. Archiv N. Vyskočil) 1–0 
 
A je tu předposlední 14. kolo. Hraji s panem Kašpárkem a naše partie musela být „pastvou“ 
pro oči diváků. Ztrácím několik pěšců, ty mi Kašpárek v hektickém závěru vrací i s nádavkem 
(co tah, to více-méně oboustranně hrubá chyba). Takže remíza s jediným pěšáčkem na h 
sloupci a černým králem pod ním je logickým důsledkem závěru, v němž jsem nedokázal 
vyhrál s věží, střelcem a dvěma pěšci proti věži a pěšci! Remízuje i Přidal (o třech velkých 
V již nemluvím – utekli příliš) a máme deset ze 14. V posledním kole hrajeme vedle sebe: já 
s přítelem Závodným, Přidal s Kašpárkem. My se (jako obvykle) domlouváme na remíze a 
partii dohráváme již jako volnou. Zdenál zkusil Grobovo zahájení 1.g4, já ho černými přehrál 
a dostal do časovky, najednou se vše obrátilo, musel jsem vzdát. Vše za dozoru Zdeňkovy 
přítelkyně a dokumentárně zachyceno fotoaparátem pana Mega. Odcházím na čerstvý vzduch 
– počítám s pátým místem, ale nakonec Kašpárek zdolává Přidala a jsem čtvrtý. V 62 letech 
to není snad tak špatné. Následuje vyhlášení vítězů a potlesk pro všechny, který postupně 
slábl. Turnaj skončil – trojice vítězů je stejná jako loni (!), jenom já střídám pana Šklíbu. 
Odcházíme s Riškou k Dánovi, po chvíli se k nám připojuje trojice Chmelíček, Vyskočil a 
Pisk. A o čem se šachisté v hospodě baví – kupodivu hlavně o šachu, o nové sezóně, o osudu 
Zakřan, o přípravě superrapidu v Hustopečích, o penězích, co jste čekali? O jedenácté se 
rozcházíme a nasledanou ve čtvrtek na Durasu, kde budou slavit Jurka (45) a Tajovský (31) 
své narozeniny bleskovým turnajem i tekutým občerstvením.    
 


