
Třetí sobota leden 2019

Vyrazit na lednovou Třetí sobotu se mi moc nechtělo. Ale přečetl jsem si na webu 
Lokomotivy Brno, že pokud člen nezaplatí příspěvky (v mém případě 600 Kč) do 20. 
ledna, pak se připočítává 90 Kč pokuty do 30. ledna a pak už je úplně pozdě a 
nehodný člen je vyloučen ze soutěží družstev. Tak jsem si řekl, nedá se nic dělat, i 
když  je ráno pořádná zima, tak do naší klubovny musím. A protože vždy uvažuji 
racionálně, spojil jsem tento výlet s návštěvou přítele v Černých Polích, kde na mne 
čekala knižní zásilka z Německa, kterou mi služba PPL nedoručila 21. prosince a 
odesílatelovi vrátila. Ten se dost podivil a navrhl náhradního příjemce, který ochotně 
tuto  službu  přijal.  Ke  klubovně  jsem došel  o  tři  čtvrtě  na  devět.  Všude  pusto  a 
prázdno, vevnitř tma, dveře zamčené. Asi jsi špatně přečetl propozice a začíná se až 
v deset – napadlo mne a odspěchal jsem tedy, změniv mírně plán, do Černých Polí. 
Přítelovy dámy ještě spaly – bavili jsme se tedy šeptem a já dostal dlouho již kýžený 
balík. O jeho obsahu se možná ještě zmíním. – A pak jsem zase spěchal na Lokálku. 
Zaplatil  jsem paní Daně příspěvky,  poprosil  ji,  ať můj  vánoční  dárek (čokoládové 
šachy)  rozmnoží  cenový  fond  některého  z dětských  turnajů  a  šel  se  za  100  Kč 
přihlásit  do turnaje.  Na otázku kolegy Boháčka, který se domníval,  že jdu shánět 
materiál do příštího článku, odpověděl jsem poněkud zpříkra: „Já byl zaplatit oddílové 
příspěvky a do turnaje přihlásil jsem se vlastně omylem!“. Asi to tak nakonec bylo, 
soudě podle konečného umístění: byl jsem 13. jsa nasazen jako osmý. Ze začátku to 
ovšem šlo docela dobře. V prvním kole jsem hrál  s panem Jaroslavem Dvořákem 
(Slovan Ivančice – 1323). V královském gambitu se zprvu bránil dobře, až převážila 
moje rutina. Po partii se zeptal, jaké mám Elo, a když jsem mu to prozradil, odvětil: 
„Tak to se ani nedivím.“ I druhé kolo bylo úspěšné. Tentokrát černými proti (patrně) 
Lukáši Františkovi s ratingem 1000. I zde zvítězila – spíš náhodně – rutina. A teď již 
některé  ukázky,  které  jsem  buď  vydoloval  ze  slábnoucí  paměti,  nebo  tvrdým 
nátlakem od kolegů: 
 
Hála,Pavel (1583) - Nikodém,Gustav (2006)
Brno /Třetí sobota/ (2), 19.01.2019
Diagram 

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpp+-zppvlp0
9-+p+-+p+0
9+-+l+-+-0
9-sn-+N+-+0
9+-+PzP-zP-0
9PzP-+-zPLzP0
9tRQvLR+-mK-0
xiiiiiiiiy

 Z pozice na diagramu následovalo: 1.Jc5 Sxg2 2.Jxb7 Db6 3.a3 Sf3 4.axb4 Dxb7 



5.Ve1 Dxb4 a černý se vzdal. 0–1

Kalendovský,Jan (1905) - Urbanec,Ladislav (2139) [C26]
Brno /Třetí sobota/ (3), 19.01.2019
1.e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.g3 Sc5 4.Sg2 c6 5.Jge2 d5 Diagram 

XIIIIIIIIY
9rsnlwqk+-tr0
9zpp+-+pzpp0
9-+p+-sn-+0
9+-vlpzp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-sN-+-zP-0
9PzPPzPNzPLzP0
9tR-vLQmK-+R0
xiiiiiiiiy

 Začátek partie, kterou jsem nakonec zachránil díky nestejným střelcům s pěšcem 
méně... 1/2

Hladký,Milan (1708) - Kredl,Karel (2161)
Brno /Třetí sobota/, 19.01.2019
Diagram 

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+-tR-+-+-0
9-+-+-+PzP0
9+p+-+-+-0
9-zP-+-+-mK0
9zp-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

 Závěr napínavé partie, kterou sledovala řada diváků:  1.h7+ Kh8 2.Kg5 a2 3.Kh6 
a1D 4.g7+ Dxg7+ 5.Vxg7 Va6+ 6.Vg6 Va8 7.Vb6 Va6 8.Vxa6  pat. Karel Kredl se 
musel zachraňovat studiovými obraty! 1/2

K následujícímu  diagramu  jsem  dostal  od  přítele  Gustava  několik  e-mailů,  které 



všechny  začínaly  slovy:  „Zase  špatně,  tak  to  nebylo,  král  stál  někde  jinde...  Ať 
nepíšeš blbosti“. No zkuste si to sami doma zanalýzovat, pokud by stál bílý král na 
f3. To už nechám na ctihodných čtenářích.

Nikodém,Gustav (2006) - Urbanec,Ladislav (2139)
Brno /Třetí sobota/, 19.01.2019
Diagram 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-mkr+ptR0
9+-+p+-+-0
9-+-+-mK-zP0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

 Partie pokračovala:  1.Vh8  (Nebo 1.h5 gxh5 2.Vxh5 (Nešlo ovšem  (2.Vxe6+ Kxe6 
3.Kg5 d4 4.f4 d3 5.Kg6 d2 6.f5+ Ke7 7.Kg7 d1D 8.f6+ Ke6 a černý vyhraje.)  2...d4 
3.Va5  s  jasnou  remízou.)  1...d4  2.Va8  Kc5  3.Va1  d3  4.Kg5  d2  5.f4?  (Chyba. 
Správné bylo 5.Vd1 Vd6 6.f4 Kc4 7.h5 gxh5 8.f5 Kd3 9.Kxh5 Ke2 10.Vxd2+ Kxd2 
11.Kg5 Ke3 12.f6 s remízou) 5...Ve1 a bílý prohrál. 0–1

Hladký,Milan (1706) - Kalendovský,Jan (1905) [B15]
Brno /Třetí sobota/ (5), 19.01.2019
1.d4 g6 2.e4 Sg7 3.Jf3 c6 4.Jc3 d5 5.h3 h5 6.Sg5 dxe4 7.Jxe4 Jf6 8.Jxf6+ exf6 
9.Se3 Se6 10.c3 Jd7 11.Sd3 Jb6 12.Dd2 a5 13.0–0 Dc7 14.Vfe1 0–0–0 15.b3 Jd5 
16.c4 Jxe3 17.fxe3 Sh6 18.Vad1 f5 Diagram 

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9+pwq-+p+-0
9-+p+l+pvl0
9zp-+-+p+p0
9-+PzP-+-+0
9+P+LzPN+P0
9P+-wQ-+P+0
9+-+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy



 a černý kupodivu po čase vyhrál po chybě soupeře, který se šachem ztratil na první 
řadě věž. 0–1

Měl jsem tedy 4 body z 5 a ani paní Dagmar Zamarská mi nechtěla věřit, že tolik. 
Uklidňoval jsem ji, že si určitě ještě dnes spolu zahrajeme a nakonec se ukázalo, že 
jsem měl skoro pravdu, vždyť Dáša získala celkem pozoruhodných 4,5 bodu a pěkné 
21. místo. Po pátém kole byla vyhlášena zhruba 20minutová přestávka, aby šachisté 
mohli sníst za své lístečky klobásky nebo párky a 6. kolo začínalo ve 13.15 hod. 
Listinu  s vylosováním  vyvěsila  soudcovská  dvojice  (Ondra  Zámečník  a  Marie 
Tancerová)  až těsně před začátkem kola,  snad aby se (někteří)  soupeři  nemohli 
předem domlouvat nebo nedejbože „připravovat“. No – nepřipravoval jsem se a tak 
to smutně dopadlo. Utkání dvou uchazečů o věcnou cenu pro seniora stejně nemělo 
dnes valného významu – před námi byl a celý bod stále Standa Messerschmidt, který 
porážel  kde-koho svými  taktickými  fintami  –  mezi  jiným i  nejlepší  ženu Michaelu 
Svobodovou, kterou připravil o dámu (ale i tak skončila na sedmém místě ziskem 6 
bodů). 

Kalendovský,Jan (1905) - Šnorek,Milan (2035) [C42]
Brno /Treti sobota/ (6), 19.01.2019
1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 Sb4 4.Jd5 Jxd5 5.exd5 0–0 6.c3 e4 7.Jd4 Sc5 8.Jb3 Sd6 
9.Se2 Diagram 

XIIIIIIIIY
9rsnlwq-trk+0
9zppzpp+pzpp0
9-+-vl-+-+0
9+-+P+-+-0
9-+-+p+-+0
9+NzP-+-+-0
9PzP-zPLzPPzP0
9tR-vLQmK-+R0
xiiiiiiiiy

9...c6 10.dxc6 dxc6 11.0–0 Sf5 Zhruba začatek této partie. Nakonec bílý doplatil na 
nevyvinutého střelce, který zůstal celou dobu na c1, blokován pěšci. 0–1

Kalendovský,Jan (1905) - Lisik,Miroslav [B26]
Brno /Třetí sobota/ (7), 19.01.2019
1.e4 c5 2.Jc3 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 Jc6 5.d3 Jf6 6.Se3 d6 7.h3 0–0 8.Dd2 Vb8 9.a4 
a6 10.Sh6 Sxh6 11.Dxh6 b5 12.axb5 axb5 13.h4 Jg4 14.Dd2 h5 15.Jge2 e5 16.f3 
Jf6 17.Kf2 b4 18.Jd1 Sb7 19.Je3 De7 20.f4 Jg4+ 21.Jxg4 hxg4 22.h5 Df6 23.Kg1 
gxh5 24.Vxh5 Va8 25.Vxa8 Vxa8 26.f5 Vf8 27.Vh6 De7 28.Kf2 Diagram 



XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+l+-wqp+-0
9-+nzp-+-tR0
9+-zp-zpP+-0
9-zp-+P+p+0
9+-+P+-zP-0
9-zPPwQNmKL+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Hladce vyhrávalo 28.f6 s hrozbou Dg5, ale já chtěl jiný závěr:  28...f6 29.Vg6+ Kh8 
30.Dh6+ 1–0

Urbanec,Ladislav (2139) - Messerschmidt,Stanislav (1889)
Brno /Třetí sobota/, 19.01.2019
Diagram 

XIIIIIIIIY
9-+-trrmk-+0
9zpp+-vlp+-0
9-wq-+-+-zp0
9+-+p+p+-0
9-+-zpnzP-+0
9+P+-+-+P0
9P+L+-+PvL0
9tR-tR-wQ-+K0
xiiiiiiiiy

 V tomto postavení zahrál černý 1...d3 a nabídl remízu, kterou Urbanec samozřejmě 
přijal. Standovi zbývaly do konce asi 3 minuty a bílému 7 minut. A tak zpanikařil. 1/2

Před posledním kolem jsem byl celkem spokojený, neb jsem měl celkem slušný S.-B. 
A tak jsem remízu s Lukášem pokládal za výborný výsledek. Při rozdílení cen se 
však ukázalo, že podle propozic je PRVNÍM kriteriem při stejném počtu bodů počet 
výher(!), což není právě obvyklé. A ouha – ve skupině 5,5bodových měl jsem výher 
nejmíň. Dobře mi tak – mám si propozice včas nastudovat.

Kalendovský,Jan (1905) - Řehůřek,Lukáš (2143) [B02]
Brno /Třetí sobota/ (9), 19.01.2019



1.e4 d5 2.exd5 Jf6 3.Jc3 Jxd5 4.Sc4 e6 5.Jge2 Se7 6.d4 Jb6 7.Sb3 c5 8.dxc5 
Sxc5  9.0–0  Jc6  10.Ja4  Se7  11.Sf4  e5  12.Se3  0–0  13.Sc5  Sxc5  14.Jxc5  De7 
15.Ja4 Jxa4 16.Sxa4 Dc5 17.Jg3 Se6 18.c3 Vfd8 19.Dh5 f6 20.Vad1 Sf7 21.Sb3 
Sxb3 22.axb3 Db6 23.b4 Vxd1 24.Vxd1 Dc7 25.Dg4 Diagram 

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9zppwq-+-zpp0
9-+n+-zp-+0
9+-+-zp-+-0
9-zP-+-+Q+0
9+-zP-+-sN-0
9-zP-+-zPPzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

 Na návrh bílého dáno za remízu. 1/2

A ještě jak se stal Gustav tak trochu nečekaným vítězem turnaje před Urbancem a 
Messerschmidtem:

Nikodém,Gustav (2006) - Šnorek,Milan (2035)
Brno /Třetí sobota/ (9), 19.01.2019
Diagram 

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9+p+-wqpzpp0
9p+-+psn-+0
9+-vl-+-+-0
9-+Q+-+-+0
9zPP+-zP-zP-0
9-vLN+-zPLzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

 V partii se stalo: 1...b5? 2.Sxf6 gxf6 3.Dg4+ Kh8 4.Sxa8 e5 5.Dh4 a černý se vzdal. 
1–0

Během turnaje jsem si  povšiml,  stejně jako i mnozí další,  že mezi účastníky byla 



slepá hráčka, nebo naše reprezentantka v mistrovstvích světa neslyšících paní Eva 
Borovičková (34. místo – 3 body). Třetí sobota je skutečně turnajem pro všechny. A 
jak  na  závěr  zdůraznila  rozhodkyně  Marie  Tancerová:  „Chválím  vás  za  vstřícný 
přístup, nebyly žádné hádky a stížnosti, přišlo vás opravdu mnoho a tak se těším na 
další turnaj.“ – 

Po turnaji nás několik málo odešlo do hospody „Na Růžku“ – u tramvajové zastávky 
–kde jsme popíjeli vesměs Dalešickou jedenáctku (á 36 Kč). Byli tam Jura Řehůřek, 
Miloslav Doškař, já a jeden sympatický pán ze Slovenska, který ovšem již léta žije 
v Brně  a  kterého  pan  Jiří  lákal  do  Bystrce.  A  když  mne  všichni  kolegové,  kteří 
sledovali  v televizi  tenis  a  hokej,  opustili,  marně  jsem  čekal  na  Toma  Kacálka, 
kterému se tak zalíbilo na vinotéce ve Starém Lískovci, že tam prostě zůstal... 

Od Karla jsem dostal prostřednictvím Facebooku partii, která se sice nehrála v Třetí 
sobotě, ale o den později v Krajském přeboru I. třídy, a která, jak smutně konstatoval, 
ukazuje jeho ne právě nejlepší současnou formu:

Kredl,Karel (2101) - Boháček,Milan (2117) [B00]
KP I /Adamov-Boskovice/ (6.1), 20.01.2019
1.d4 b6 2.e4 Sb7 3.Jc3 e6 4.Sd3 Sb4 5.Jge2 Jf6 6.0–0 d5 7.exd5 Jxd5 8.Jxd5 
Dxd5 9.Jf4 Dd7 10.Dg4 g6 11.c3 Se7 12.Ve1 Jc6 13.d5 exd5 14.Dxd7+ Kxd7 
15.Jxd5 Vae8 16.Jxe7 Vxe7 17.Sg5 Vxe1+ 18.Vxe1 Ve8 19.Vxe8 Kxe8 20.Sf4 Kd7 
21.Sc4 Jd8 22.f3 a6 23.Kf2 b5 24.Sb3 c5 25.Ke3 Je6 26.Sg3 h6 27.Se5 Ke7 28.h4 
g5 29.hxg5 hxg5 30.g3 f6 31.Sb8 Jd8 32.f4 gxf4+ 33.gxf4 Jc6 34.Sc7 Kd7 35.Sb6 
Kd6 Diagram 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+l+-+-+-0
9pvLnmk-zp-+0
9+pzp-+-+-0
9-+-+-zP-+0
9+LzP-mK-+-0
9PzP-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

36.Sg8? Je7 37.Sb3 c4 0–1



Jedna z knih, na které jsem čekal – rovněž s věnováním pana Negeleho.



Druhá z knih s věnováním autora, na kterou jsem čekal od 21. prosince 2018.

 (Jan Kalendovský)


