Veletržní rapid v Brně
25.8.2012 na Podnikatelské fakultě VUT Brno, Kolejní 4.
Celý uplynulý týden jsem v těch vedrech ani z domu nevycházel a navíc mi bylo dosti
špatně. Nakonec jsem se odhodlal v sobotu vyrazit na první akce Veletržního
festivalu na Podnikatelské fakultě VUT v Brně. Hlavním impulsem byl telefonát Dosi
Točeva, který sliboval na ten den různé bonusy a příjemná překvapení, což se
nakonec stalo skutkem. Trasu jsem vyzkoušenou neměl, pro jistotu jsem vyrazil asi
hodinu před začátkem Veletržního rapidu, který byl určen na 14 hodinu. Na Nových
Sadech jsem zapomněl z osmičky vystoupit, zatímco pan Tsenov tak učinil a ještě
chytl 13ku, odjíždějící do Králova Pole. Ale další 13ka se na nádraží objevila již po
deseti minutách – stále ještě zůstávala půlhodinová rezerva. Někde v Táboře
nastoupil Vladimír Ševčík, který na konečné našel správnou pěšinku k hrací
místnosti. A dovedl tam nejen mne, ale i několik ruských hráčů, s nimiž se dal do čilé
konverzace. Vzpomínal si, kterak těmi místy, když tam ještě nic nestálo, jezdíval na
kole do Medlánek. Míjíme na schodech sedícího velmistra Cveka, který přívětivě
kyne. Asi odpočívá po právě skončené simultánce. Je něco před 14. hodinou a
v pěkném prostředí PF se ke mně hlásí různí známí a gratulanti. David Holemář mi
k přání dokonce přidává velkou láhev Becherovky! Pak mne odchytává Jaromír
Novák, slavící ten den pětaosmdesátiny a zve mne na ferneta. Podlehl jsem – a toho
dne rozhodně nikoliv naposledy. Přítel Luděk Meszároš má pro mne vždy nějaké
překvapení – tentokrát mi donesl fotku z přeboru republiky žen v Táboře 1986 (partie
Sadílková-Zolmanová) a velkou propisku. Jdu se zaregistrovat na rapid, milý pan
Šaršon, který vybírá vklady, nechce o tom, že bych hrál zadarmo, ani slyšet.
Dovolávám se slibu Dosi Točeva, ten upřesňuje, že to půjde z fondu Loko, Šaršon je
neúprosný a tak Dosi vytahuje stovku ze své peněženky a odevzdává mu ji. Hrajícím
rozhodčím u notebooku je dnes Karel Kratochvíl – moji nabídku, aby šel se mnou na
ferneta (přátelé mi dali najevo, že plukovník Novák ví, jak se má jubilant chovat a
doporučují jeho příklad), odmítá však slovy “Rád, ale až po turnaji“. Škoda, že jsem
se nedržel jeho příkladu. Ještě než se začalo hrát, bere si slovo předseda klubu Jiří
Vachek a pronáší pár milých slov o dnešních jubilantech, tedy plukovníku Novákovi a
mně. Pak nám dává každému knihu o Brně a k tomu velkou kabelu, plnou různých
laskomin. Tváříme se dojatě a stručně děkujeme klubu za ty dary. Turnaj začíná,
hrají v něm čtyři velmistři i další silní borci. V prvním kole jsem se ani do učebny
nevešel, hraji na 17. stole na chodbě s kolegou Zdeňkem Polákem černými jakousi
holandskou a kupodivu vítězím. Objevují se další diváci – třeba Vladimír Štefl nebo
Láďa Urbanec. A přicházejí i účastníci Openu FIDE k registraci, kterou vede pan
Šaršon. V útulném bufetu paní Dany si chci dát chladit Bechera k případným dalším
přípitkům, ale protože je lednička příliš malá, odcházím s nepořízenou. Tak využívám
ochoty přítele Toma Kacálka, který podle včerejší dohody donesl vychlazenou
lahvinku slivovice a z té pak naléváme dalším přátelům. Kdysi mi Zdeněk Závodný
vyčítal, že mnohé moje fejetonky jsou jen o chlastu, ale jak se tomu vyhnout, když
má člověk nějaké to jubileum a lidé si toho všimnou? Samozřejmě to moji hru
ovlivnilo – ale nevymlouvám se, tak se to prostě nezkušeným pijanům stává. Jen dr.
Píše se mohl jednou na přeboru Brna v bleskové hře chlubit, že získal tolik bodů,
kolik vypil piv – totiž jedenáct! Druhou partii začínám zapisovat, ale Vladimíra to
nechává chladným. To jiní borci raději, když uvidí v mé ruce propisku, nabízejí hned
remízu, aby se náhodou neocitli v tisku. Je to francouzská 3.e5 s obětí pěšce, kterou
hrávám celý život, ale pro prohlubující se sklerózu již zapomínám příslušné varianty.
Kdopak se asi první odchýlil od běžné linie? Nevím, ale Vladimír pěšce navíc udržel

1

a nakonec uplatnil.

(Partie z prvního kola – Polák – Kalendovský)
Kalendovský,Jan (2029) - Ševčík,Vladimír (2230) [C02]
Brno /Veletržní rapid/ (2), 25.08.2012
1.d4 e6 2.e4 d5 3.e5 c5 4.c3 Jc6 5.Jf3 Sd7 6.Sd3 cxd4 7.cxd4 Db6 8.0–0 Jxd4
9.Jxd4 Dxd4 10.Jc3 a6 11.De2 Je7 12.Kh1 Jc6 13.f4 Sc5 14.a3 Sa7 15.Jd1 h6
16.Se3 Da4 17.Jc3 Da5 18.b4 Dd8 19.b5 Jd4 20.Dg4 0–0 21.bxa6 bxa6 22.Vad1
Vc8 23.Je2 Jxe2 24.Sxa7 Jc3 25.Vc1 Diagram

XIIIIIIIIY
9-+rwq-trk+0
9vL-+l+pzp-0
9p+-+p+-zp0
9+-+pzP-+-0
9-+-+-zPQ+0
9zP-snL+-+-0
9-+-+-+PzP0
9+-tR-+R+K0
xiiiiiiiiy
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(a černý v koncovce vyhrál matovým útokem) 0–1
Glejzerov,Evgeny (2569) - Sremaňák,Slavomír (2148) [A44]
Brno /Veletržní rapid/ (2), 25.08.2012
1.d4 c5 2.d5 e5 3.c4 d6 4.Jc3 g6 5.g3 Sg7 6.Sg2 Je7 7.e4 a6 8.Jge2 0–0 9.a4 a5
10.0–0 f5 11.f4 Jd7 12.Jb5 Va6 13.Jec3 exf4 14.Sxf4 Je5 15.b3 Sd7 16.Dd2 Se8
17.Sg5 Sf6 18.Vae1 Va8 19.Sxf6 Vxf6 20.Sh3 Sxb5 21.Jxb5 Df8 22.Sg2 Dg7
23.exf5 Jxf5 24.Dc3 Jd4 25.Kh1 Vxf1+ 26.Vxf1 Jxb5 27.cxb5 b6 28.De3 Vf8
29.Vf4 g5 30.Vxf8+ Kxf8 31.Se4 Df6 32.Kg2 h5 33.h3 g4 34.hxg4 hxg4 35.Dd2
Kg7 36.De3 Jf7 37.Kg1 Je5 38.Sg2 Dh6 39.Df2 Diagram

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-mk-0
9-zp-zp-+-wq0
9zpPzpPsn-+-0
9P+-+-+p+0
9+P+-+-zP-0
9-+-+-wQL+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
39...Dc1+ (Remízu bílý poněkolikáté odmítá) 40.Sf1 Jf3+ 41.Kg2 Dh6 42.Db2+ Kf7
43.Kf2 Dh2+ 44.Sg2 Dg1+ 0–1
Předcházející partii jsem vymámil ze Slavomíra Sremaňáka. Postupně si na ni
vzpomínal (nějaké ty přehozené tahy nám jistě jeho soupeř odpustí) a tak pro mne
zůstává nevysvětlitelným tajemstvím, že Slavomír, který toho dne porazil dokonce
dva velmistry (Roberta Cveka v dopolední simultánce), končí v turnaji ještě za mnou,
maje pouhých 3,5 bodu. To jsou paradoxy! Ve třetím kole se těším na pana Břeťu
Eichlera. Ale on už dávno nemá ze mne respekt. Rychle a přirozeně rozehrál
zahájení, které jsem zase já zkonil, jak se dalo, a v pozici na diagramu bylo jistě na
čase se vzdát. Obrany nebylo a závěr s figurou a pěšcem míň si soupeř vychutnal.
Však i Petr Skácelík, sledující tu hrůzu, dovolil si podotknout, že „Tato partie
v novinách určitě nebude!“.
Eichler,Břetislav (1670) - Kalendovský,Jan (2029) [A80]
Brno /Veletržní rapid/ (3), 25.08.2012
1.d4 f5 2.Jf3 Jf6 3.h3 g6 4.Sf4 Sg7 5.c3 d6 6.Jbd2 c6 7.Db3 e6 8.e3 De7 9.Se2
Jbd7 10.Jc4 e5? 11.dxe5 dxe5 12.Jfxe5 Jc5 13.Da3 Jd5 14.Jxc6 bxc6 15.Sd6
De4 16.Dxc5 Dxg2 17.0–0–0 Sd7 18.Se5 Diagram
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XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9zp-+l+-vlp0
9-+p+-+p+0
9+-wQnvLp+-0
9-+N+-+-+0
9+-zP-zP-+P0
9PzP-+LzPq+0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy
18...Sxe5 19.Jxe5 Dxf2 20.Vd2 Dxe3 21.Dxe3 Jxe3 22.Vxd7 (a bílý vyhrál) 1–0
Další dvě kola, prokládaná návštěvami bufetu a likvidací lihovin s gratulanty proběhla
celkem ještě normálně. Ve 4. kole jsem se snažil podobnou variantou francouzské
jako se Ševčíkem porazit Milana Boháčka. Ten však žádné oběti nepřijal, zatlačil
bílého ovládnutím c-sloupce do obrany, v zápletkach dovolil přechod do věžové
koncovky, ve které se bílému trochu ulevilo a která skončila po zlikvidování téměř
veškerého materiálu neorozhodně. V pátém kole mi bodík laskavě poskytl Antonín
Koukolík, který si v Pircově obraně, hrané mnou černými, nechal odchytit střelce.

A přišlo kolo šesté, kdy mne čekal seniorský souboj s Milanem Šnorkem. U vědomí
nejisté kondice jsem ještě před partií nabídl remízu, Milan cosi odtušil a pan Glacner
hned začal říkat cosi o podvodech a domluvených partiích. Šel jsem se tedy
přesvědčit k šachovnici, jak to bude, a pochopil jsem, že Milan vlastně říkal:
„Zahrajeme si“. Tak jsme si zahráli a vznikla z toho zajímavá, aspoň myslím, partie, i
když sotva korektní:
Kalendovský,Jan (2029) - Šnorek,Milan (2173) [B23]
Brno /Veletržní rapid/ (6), 25.08.2012
1.e4 c5 2.Jc3 e6 3.g3 b6 4.Sg2 Sb7 5.d3 Jf6 6.Jge2 d5 7.0–0 d4 8.Jb1 g6 9.Sg5
h6 10.Sf4 Jbd7 11.c4 g5 12.Sd2 Je5 13.Dc2 Diagram
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XIIIIIIIIY
9r+-wqkvl-tr0
9zpl+-+p+-0
9-zp-+psn-zp0
9+-zp-sn-zp-0
9-+PzpP+-+0
9+-+P+-zP-0
9PzPQvLNzPLzP0
9tRN+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
13...Jxe4! 14.dxe4 d3 15.Dc3 Sg7 16.Jc1 Jf3+ 17.Sxf3 Sxc3 18.Sxc3 0–0 19.Vd1
f5 20.Vxd3 Dc7 21.exf5 Sxf3 22.Vxf3 Vad8 23.Jd3 Vxf5 24.Ve3 e5 25.Ja3 e4
26.Jb5 Df7 27.Je5 De6 28.Vxe4 Vdf8 29.Vae1 Vxf2 30.Jg4 [30.Jf3 Df5 31.Kxf2
Dxf3+ 32.Kg1 Df2+ 33.Kh1 Df3+ 34.Kg1=] 30...Vf1+ 31.Vxf1 Dxe4 32.Jf6+ Vxf6
33.Vxf6 De3+ 34.Kg2 De4+ 35.Kg1 De3+ Diagram

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zp-+-+-+-0
9-zp-+-tR-zp0
9+Nzp-+-zp-0
9-+P+-+-+0
9+-vL-wq-zP-0
9PzP-+-+-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
1/2
V sedmém kole mne čekal Michal Šípek. Zahájil tuším tahem 1.c4 a byla z toho
jakási anglická, kterou jsem prohrál asi zbytečně (opět ve věžové koncovce) jak nám
po partii pánové Štefl a Boháček ukazovali. Nu – mít tři body ze sedmi – člověk aby
se styděl. Už jsem se obával, že dostanu za soupeře pana Glacnera a poprvé s ním
prohraji a on přestane hrát šachy jako v té staré anekdotě soupeř mistra světa
Steinitze. Ten hrával volné partie o peníze s jedním šachovým amatérem a pořád
vyhrával. Přátelé mu řekli, ať ho nechá aspoň jednou vyhrát, aby neztratil takového
sponzora. Steinitz uposlechl rady, prohrál a soupeř po partii zvolal: „Hurá, porazil
jsem mistra světa!“ a již se nikdy v oné kavárně neobjevil. Osmé kolo a počítač mi
přidělil pana Krystla. Ten se zachoval jako gentleman. Moje hodiny již šly a já ho
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informoval, že musím na toaletu. A pan Krystl pravil: „Počkám ty dvě minuty na svůj
čas a nebudu tahat.“ A já se mu pak „odměnil“. Kde ovšem byla chyba černého v této
variantě Muziova gambitu – sám nevím...

(Partie s panem Krystlem)
Kalendovský,Jan (2029) - Krystl,Jaromír (1796) [C37]
Brno /Veletržní rapid/ (8), 25.08.2012
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 d6 4.d4 g5 5.Sc4 g4 6.0–0 gxf3 7.Dxf3 Se6 8.Sxe6 fxe6
9.Sxf4 Df6 10.Jc3 Diagram

XIIIIIIIIY
9rsn-+kvlntr0
9zppzp-+-+p0
9-+-zppwq-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zPPvL-+0
9+-sN-+Q+-0
9PzPP+-+PzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
6

10...Jd7 11.e5 dxe5 12.dxe5 Sc5+ 13.Kh1 Dg6 14.Dxb7 Vb8 15.Dxc7 Vxb2
16.Vad1 Dg7 17.Dc8+ 1–0
A do posledního kola dostávám Radka Přibyla. Stal se hrozně populární po turnaji ve
Starém Městě, kde byl nejlepším z Jihomoravanů a ke svému ratingu si připsal
rázem tuším 136 bodů. Když jsem ho požádal o nějakou povedenou partii, napsal mi,
že se zatím učil remízovat se silnými hráči (několikrát mu to vyšlo) a přidal svoji výhru
z prvního kola s mým dávným soupeřem Petrem Bláhou. A když jsem mu nabídl
dnes před partií remízu, nějak pokračoval ve své linii a chtěl hrát. Tož jsme zasedli,
Pirce rozehráli, a i když se mi zdálo, že už jsem vyrovnal (na d-sloupci měl bílý
Dd3,Vd2 a Vd1 a černý konstelaci De7,Vf8,Vc8) tak jsem zahrál Vcd8 s myšlenkou,
že když bílý dámou věž vezme, bude to výměna dvou věží za dámu. Bílý začal kroutit
hlavou nad touto drzostí a tak jsem se raději hned vzdal. Ještě v noci se mi o tom
zdálo a pořád nevím, co by se vlastně stalo. A tak skončil Radek s 5,5 bodem 8. a já
se 4 body 25. A ještě si u mne schoval hrnek, který dostal za odměnu. Po rozdání
cen nás odvezl Arnošt Zeman do jedné naší oblíbené restaurace, kde jsme
s Davidem Holemářem, Lubošem Riškou a Slavomírem Sremaňákem pokračovali
v oslavě. A pak nás Arne všechny odvezl domů. Podrobnosti rapidu jsou na Chess
Results.

7

