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Třetí sobota červen 2016 
Jsem moc rád, že tentokrát nemusím psát článek sám a mohu použít to, co napsal na webových 
stránkách šachového klubu Zbrojovka Vsetín přítel Standa Juříček: 
 
Sobotní Brno 

  

Nechce se mi to ani věřit, ale je tomu už plných 19 let, co jsem startoval na nějakém brněnském turnaji 

naposled. Poprvé to bylo na památném Veletržním víkenďáku v roce 1979, pak ještě 1986 a 1989. No a 

nakonec to byl Pohár bystrcké radnice 1997. V tom roce 1986 jsem skončil sice „až" na 28.místě, ale 8 z 

11 (7:2=2), ač se to tak nezdá, to byl po čertech opravdu vynikající výsledek; kvalitativně vůbec jeden z 

mých nejlepších. Tenkrát totiž startovalo 536 hráčů z 9 států a ... přátelé, ano, je tomu tak - za mnou 

skončilo více jak půl tisíce lidí! Dovedete si to vůbec představit? Už nikdy poté jsem nehrál početnější 

soutěž, dokonce ani na monstr-turnaji v Pardubicích. 

  

Následovala dlouhá pauza, kromě několika ligových utkání a tří návštěv historika Jana Kalendovského 

kvůli sběru informací pro knihu „100 let šachu na Valašsku". Není proto divu, že mne to do moravské 

metropole znovu lákalo. Dopoledne 18.6. bylo věnováno turnaji „Třetí sobota", hraného klasicky 9 kol 

tempem 15m/partie v ZŠ Staňkova ulice na začátku Králova Pole. Je pořádán slavným klubem 

Lokomotiva s až záviděníhodnou měsíční pravidelností a zúčastnilo se jej 26 šachistů. To sice není moc, 

ale 6 KM dávalo soutěži slušnou kvalitu. 

  

Většina účastníků byla ze čtyř brněnských oddílů (Lokomotiva, ŠK 64, Duras a Moravská Slávia), dále 

nastoupili hráči z Boskovic, Znojma, Ořechova, Dol.Benešova, dva neregistrovaní a Slovinec Klemen Pisk 

z města Župa. Toho dostávám černými hned v 1.kole a poprvé boduji. Další výhru přidávám bílými s 

mladým Markem a pak mi už PC samozřejmě servíruje ty nejsilnější. Těžkou sérii proti čtyřem KM v 

pořadí Riška (2178), Krejčí (2125), Dvořák (2177), Šnorek (2122) zvládám ½-1-0-1 a v závěru nasazuji 

trhák dvěma výhrami (Věžník, Messerschmidt). To je velmi slibné protože vedu před Dvořákem o půl BH-

bodu. Jenže na devátou partii mi ješitný program přiděluje - hádejte koho? - no přece mého přítele 

Honzu! Nechci pokoušet štěstí (navíc černými) a protože jako já remizuje překvapivě i Dvořák, vypadá 

to, že budu celkovým vítězem. Ale ouha! Soupeři mého konkurenta sbírají v posledním kole o bodík více 

nežli moji, takže mi 1.cena uniká; o toho půl BH-bodu ... 

  

Odpoledne trávíme s Honzou a Lubošem Riškou v nedaleké restauraci „Na růžku" a řeč se točí kolem 

všeho možného. Luboš nás asi po dvou hodinách opouští, my si ale máme pořád co povídat a rozcházíme 

se po večeři až kolem deváté s otázkou v očích: „Kdy se zase uvidíme?" Honza jede domů šalinou, já 

volím cestu pěšky, protože si chci vychutnat večerní Brno, které znám až důvěrně; vždyť jsem zde 

prožil jako dítě několik prázdnin v rodině maminčina bratra. Nejdříve po Lidické na Moravské náměstí, 

pak kolem Janáčkova a Mahenova divadla a za hlavním nádražím ulicí Křenovou a Špitálkou až na 

ubytovnu EK. - 
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Nedělním ránem si vykračuji načerpat „duchovní potravu" do krásného evangelického kostela v blízkých 

Židenicích (postaven roku 1935 ve funkcionalistickém slohu a patří mezi kulturní památky), poté 

procházím cyklostezkou vedle řeky Svitavy do Komárova a Horních Heršpic na ústřední hřbitov, ale hrob 

rodiny Studýnkových už nenalézám ... Turistickou trasu prodlužuji chůzí po Vídeňské (dříve Koněvova), 

míjím kostel a nemocnici „U milosrdných bratří", dále ulicemi Na poříčí, Křídlovickou, Bezručovou, 

Hybešovou a jsem opět na hlavním nádraží; celkem cca 10 km. Odjezd v 13:02, domů přijíždím ve čtyři. 

(sj) 

 
Pisk,Klemen - Juříček,Stanislav (2103) [A48] 
Brno Třetí sobota červen (1), 18.06.2016 
1.d4 Jf6 2.Sg5 g6 3.Jd2 Sg7 4.e4 d6 5.Jgf3 0–0 6.h4 Jbd7 7.e5 Je8 8.exd6 Jxd6 9.De2 Ve8 
10.h5 c5 11.hxg6 hxg6 12.dxc5 Jxc5 13.0–0–0 Da5 14.Kb1 Db6 15.Jb3 Jxb3 16.axb3 Sf5 
17.Jh4 Dxb3 18.Sc1 Jb5 19.Vd3 Ja3+ 20.Ka1 Jxc2+ 21.Kb1 Jb4 22.Jxf5 Da2# 0–1 
  

 

 
 
 
Daniel,Antonin (1453) - Kalendovský,Jan (1955) [A80] 
Brno Třetí sobota červen (1), 18.06.2016 
1.d4 f5 2.e3 Jf6 3.Se2 d6 4.Sh5+ g6 5.Se2 Sg7 6.Jf3 c6 7.0–0 0–0 8.Jbd2 De8 9.c3 e5 10.dxe5 
dxe5 11.Sc4+ Kh8 12.Db3 b5 13.Se2 Se6 14.Dc2 Jbd7 15.Ve1 a6 16.Vb1 c5 17.b3 e4 18.Jg5 
Sg8 19.Sb2 h6 20.Jh3 g5 21.Kh1 Se6 22.Jg1 Jh5 23.c4 b4 24.Sxg7+ Jxg7 25.f3 Dg6 26.fxe4 
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fxe4 27.Dxe4 Sf5 28.De7 Vae8 29.Dxe8 Vxe8 30.Vbc1 Vxe3 31.Sf3 Vxe1 32.Vxe1 g4 33.Se4 
Jf6 34.Sxf5 Jxf5 35.Ve5 Dh5 36.Jf1 g3 37.Jh3 Jg4 38.Vxc5 Jf2+ 39.Jxf2 gxf2 40.Vc8+ Kg7 
41.Vc7+ Kf6 42.Vc6+ Ke7 a bílý se konečně vzdal. 0–1 
 
Riška,Lubomír (2178) - Kalendovský,Jan (1955) [A86] 
Brno Třetí sobota červen (2), 18.06.2016 
1.d4 g6 2.g3 f5 3.Sg2 Jf6 4.Jh3 Sg7 5.c4 c6 6.Jc3 0–0 7.0–0 e6? 8.Sf4 d5 9.Db3 h6 10.Se5 
Jbd7 11.Jf4 dxc4 12.Dxc4 Jb6 13.Db3 De8 14.e4! g5 15.Jd3 fxe4 16.Jxe4 Jfd5 17.Sxg7 Kxg7 
18.Je5 Vh8 19.a4 Vb8 20.Vfe1 Sd7 21.a5 Ja8 22.Jxd7 Dxd7 23.Jc5 1–0 
 
Kalendovský,Jan (1955) - Vavřínková,Jitka (1535) [C30] 
Brno Třetí sobota červen (3), 18.06.2016 
 1.e4 e5 2.f4 d6 3.Jf3 Jc6 4.Sb5 exf4 5.d4 Sd7 6.Sxf4 Jf6 7.Jc3 De7 8.0–0 0–0–0 9.Sg5 h6 10.Jd5 
De6 11.Jxf6 gxf6 12.d5 Dxe4 13.Sxf6 Jb4 14.Sxd7+ Vxd7 15.Sxh8 Jxd5 16.Dd4 Df5 17.Vae1 
Se7 18.Dxa7 c6 19.Je5 Dg5 20.Jxd7 Jf4 21.Jb6+ Kc7 22.Vxf4 Dxf4 23.Vxe7+ 1–0 
 
Kalendovský,Jan (1955) - Pisk,Klemen [B02] 
Brno Třetí sobota červen (4), 18.06.2016 
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.c4 Jb6 4.c5 Jd5 5.Jc3 e6 6.Sc4 Jxc3 7.dxc3 Sxc5 (Podle Bagirova je 
nejlepším pokračováním 7...Jc6, na př. 8.Sf4 Sxc5 9.Dg4 g5!? 10.Sxg5 Vg8 11.Jh3 Se7 12.f4 
Jxe5 13.fxe5 Sxg5 14.Dh5 Vg7 15.0–0 De7 a černý má dostatek obranných prostředků) 8.Dg4 g6 
9.Sg5 (Zajímavé je též 9.h4 Jc6 10.Jf3 h5 11.Dg3 d5 12.Sd3 Se7 13.Sg5 Stoltz-Sundberg, 
Švédsko 1942) 9...Se7 10.Jf3 h6 11.Sf4 h5 12.Dg3 h4 13.Dg4 b6 (Přesnějším se zdá 
osvobozující úder v centru 13...d5, na př. 14.Sd3 Jd7 15.0–0–0 c5 16.Kb1 atd.) 14.0–0–0 Sb7 
Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9rsn-wqk+-tr0 
9zplzppvlp+-0 
9-zp-+p+p+0 
9+-+-zP-+-0 
9-+L+-vLQzp0 
9+-zP-+N+-0 
9PzP-+-zPPzP0 
9+-mKR+-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
15.Sxe6 (To soupeř nedocenil) 15...d6 (K obraně nestačí ani 15...fxe6 16.Dxg6+ Kf8 17.Vd4 a 
vyhraje, nebo 15...Vh5 16.Sb3 Dc8 17.Vhe1 s hrozbou e5-e6; nebo snad nejlépe 15...Sxf3 
16.Dxf3 fxe6 17.Dxa8 Jc6 s kvalitou víc pro bílého) 16.exd6 Sxd6 17.Sxf7+ (Černý král bude 
lehkou kořistí tří útočných bílých figur) 17...Kxf7 18.Je5+ Kg7? (Nestačí ani odevzdání dámy 
18...Sxe5 19.Vxd8 Vxd8 20.Sxe5 Jd7 21.Dc4+ Kf8 22.Sxc7 atd. nebo 18...Kf8 19.Jxg6+ Kf7 
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20.Je5+ Kf8 21.Df5+ s matem) 19.Dxg6+ a mat příštím tahem. 1–0 
 
Krejčí,Petr (2125) - Juříček,Stanislav (2103) [D00] 
Brno Třetí sobota červen (4), 18.06.2016 
[Juříček] 
1.f4 d5 2.Jf3 g6 3.e3 Sg7 4.d4 Jf6 5.Sd3 0–0 6.Jbd2 c5 7.dxc5?! (Zatím bylo všechno O.K., 
ovšem tento tah doporučit nelze. Bílý měl pozici vyztužit 7.c3 s další 0–0) 7...Dc7 8.c4? (U hráče 
síly KM dosti závazné pochybení. Otevírat centrum s králem uprostřed, to je ignorace všeobecně 
platné poučky) 8...Jbd7 9.cxd5 Jxd5 10.Jb3 Jxc5 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+l+-trk+0 
9zppwq-zppvlp0 
9-+-+-+p+0 
9+-snn+-+-0 
9-+-+-zP-+0 
9+N+LzPN+-0 
9PzP-+-+PzP0 
9tR-vLQmK-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
 (Původně mne napadlo, že na 11.Sxg6 dám 11...hxg6 12.Dxd5 Jxb3 13.Dxb3 Se6 se silným 
pozičním tlakem za obětovaného pěšce. Pak jsem uvažoval nad 11...Vd8 s nepříjemnými 
hrozbami odtahu jezdce a dvěma variantami: A/ 12.Sxf7+ Kxf7 13.Jg5+ Kg8 14.Dh5 Jf6 
15.Df7+ Kh8 /pak nejde 16.Dc4? pro Jd3+–+/ nebo B/ 12.Sxh7+ Kxh7 13.Jg5+? Kg8 14.Dh5 
/14.Dc2?? Jd3+–+/ 14...Jd3+ 15.Kf1 /15.Ke2? J3xf4+ –+/ 16...e6 atd. Jenze soupeř má prosté 
13.Dc2! a Dxc5. Při novém propočtu jsem nakonec uviděl 11...Jc3! 12.Sxh7+ Kxh7 13.Jg5+ 
Kg6!? s velmi zajímavou pozicí. Bílý se vzdálených hrozeb po sloupci "d" asi zalekl a zahrál 
hrubku: 11.De2??,  načež přišel rychlý závěr s katastrofou na poli c2: 11...Jxd3+ 12.Dxd3 Jb4 
0–1 
 
Šnorek,Milan (2122) - Kalendovský,Jan (1955) [A40] 
Brno Třetí sobota červen (5), 18.06.2016 
1.d4 e5 2.dxe5 Jc6 3.Jf3 De7 4.g3 Jxe5 5.Sg2 c6 6.0–0 g6 7.Se3 Sg7 8.Jxe5 Sxe5 9.Sd4 Jf6 
10.Sxe5 Dxe5 11.Jd2 d5 12.e4 dxe4 13.Jc4 De6 14.Jd6+ Kf8 15.Dd4 Kg8 16.Vfe1 h5 17.Jxe4 
Jxe4 18.Vxe4 Dd7 19.Df6 Kh7 20.Ve7 Df5 21.Vxf7+ 1–0 
 
Kalendovský,Jan (1955) - Messerschmidt,Stanislav (1994) [A03] 
Brno Třetí sobota červen (6), 18.06.2016 
1.f4 g6 2.Jf3 Sg7 3.e3 d5 4.d4 Sg4 5.Sd3 e6 6.h3 Sxf3 7.Dxf3 f5 8.0–0 c6 9.Jd2 Jf6 10.c4 Jbd7 
11.b3 Je4 12.Sxe4 dxe4 13.De2 c5 14.Sb2 0–0 15.Vad1 Da5 16.a3 Vad8 17.Jb1 cxd4 18.Sxd4 
Sxd4 19.Vxd4 Dc7 20.b4 e5 21.Vd5 exf4 22.exf4 Jf6 23.Vxd8 Vxd8 24.Vd1 Vxd1+ 25.Dxd1 
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Dxc4 26.Dd8+ Kg7 27.De7+ Df7 28.De5 Kh6 29.Jc3 a bílý vyhrál na čas, závěr byl spojen se 
zdánlivým matovým útokem na černého krále. 1–0 
 
Dvořák,Adam (2177) - Kalendovský,Jan (1955) [A44] 
Brno Třetí sobota červen (7), 18.06.2016 
1.d4 c5 2.d5 e5 3.c4 d6 4.Jc3 Je7 5.e4 Jg6 Partii jsem nepsal, hrála se opět na první desce, 
prohrál jsem ovšem také jako první! 1–0 
 
Matzner,Radomil (1792) - Kalendovský,Jan (1955) [A40] 
Brno Třetí sobota červen (8), 18.06.2016 
1.d4 e5 2.dxe5 Jc6 3.Jf3 De7 4.e3 Jxe5 5.Jxe5 Dxe5 Ani tuto partii jsem nepsal. Soupeř před 
začátkem hry prohlásil, že mu to dnes moc nejde a že asi vyhraji, což se nakonec stalo. 0–1 
 
Riška,Lubomír (2178) - Věžník,Michael (1851) [B38] 
Brno Třetí sobota červen (8), 18.06.2016 
1.Jf3 c5 2.c4 g6 3.d4 Sg7 4.e4 cxd4 5.Jxd4 Jc6 6.Se3 Da5+ 7.Jc3 Jf6 8.f3 0–0 9.Se2 e5 10.Jb3 
Dc7 11.Jb5 Dd8 12.Sc5 Ve8 13.Jd6 Ve6 14.0–0 Jd4 15.Jxd4 exd4 16.Jxc8 Dxc8 17.Sxd4 Dc6 
18.c5 h5 19.b4 a6 20.a4 Sh6 21.Sc4 d5 22.exd5 Jxd5 23.b5 axb5 24.axb5 Vxa1 25.Dxa1 Dd7 
26.Vd1 Ve8 27.Sf2 Sg7 28.Dc1 Ve5 29.Dd2 a bílý uplatnil svoji převahu. 1–0 
 
Kalendovský,Jan (1955) - Juříček,Stanislav (2103) [B26] 
Brno Třetí sobota červen (9), 18.06.2016 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 e6 6.Se3 Jd4 7.Dd2 d6 8.f4 Je7 9.Jf3 Jec6 10.0–0N 
(Zde se dosud zkoušelo 10.e5, 10.a3 nebo 10.Vb1. Tah v partii je prý novinkou) 10...Vb8 11.a4 
0–0 12.g4 f5 13.gxf5 gxf5 14.Kh1 Kh8 15.Vg1 Nabídl jsem remízu a Standa přijal. Krátce 
předtím remízoval na 1. stole Adam Dvořák s Danielem Marko, takže měli s Juříčkem stejně 
bodů a pak jen čekali, kdo bude mít lepší S-B. 1/2 
 
(kal) 
 
A na závěr ukázka z Juříčkových slavných partií, které nám s Lubošem předváděl po turnaji „Na 
růžku“ zpaměti (zde přetisk z jeho nepublikovaných Pamětí): 
 
p: dopis (sj) pro (aj), Košice 30.8.1973 - »Ahoj bráško! Nevím jak bych měl začít tento dopis, 
protože jsem hrozně (pokolikáté už?) zklamán. Můj skvělý start 3½ ze 4 mi je teď totiž houby 
platný, protože 5. a 7.kolo jsem nehrál ... Ano, nehrál! Zkrátka zase zapracovali „chytří tohoto 
světa“ a tak místo šachu jsem byl ve stráži. Já už nevím, jestli se mám tomu smát nebo jestli jim 
mám říct pořádně „něco od plic“. Něco jsem jim řekl už včera a - světe, div se! - dnes jsem hrál. 
A jak jsem hrál! Komentátor by mohl do úvodu mojí partie napsat: „Černý, po dvou 
kontumačních prohrách za něž vůbec nemohl, byl náležitě rozdrážděn a do té doby vedoucího 
hráče doslova roztrhal.“ Nechci se však chlubit, kombinace, kterou jsem vytvořil mi doslova 
vyšla, celou jsem ji pochopitelně vidět nemohl, spíše jsem ji odhadl, že po oběti figur budu mít 
dobrý útok. A až ji oglosuji, hned Ti ji pošlu, je moc zajímavá. Tak tedy: (uveden nekomentovaný 
text partie č.181) Útok mi vyšel až fantasticky krásně. Je také s podivem, že i přes dvě kontumační 
nuly jsem se touto výhrou udržel na průběžném 3.-4.místě jen s ½-bodovou ztrátou: Knežo a Deli 
5, Köteles a Juříček 4½, Varga 4, Marianovič a Bauer 3½, Juhás 2½, Hurský 1½, Cellár 1. - 
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V dalším kole bych měl mít Hurského a ještě k tomu bílé. No ale nechme to jak se to vyvine, 
protože se může stát ještě jednou, co v 5. a 7.kole. To jsou podmínky, že? Ahoj. - Standa.«  
 
181. Knežo J (2100) – Juříček S (1800), Košice 1973 (2), [C68] španělská /3/  
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sxc6 dxc6 5.0-0 Keď som sa môjmu trénerovi JP zveril s tým, že 
čiernymi v tomto variantu akosi neviem dobre zahrať, venoval sa mi pri jednom tréningu možno 
dve, tri hodiny. A jeho odporúčanie bolo prosté: ”Stano, si ostrý hráč, nehraj 5.-f6, ale 5.-Sg4 a 
h5.” A tak sa v tejto partii aj stalo. 5.-Sg4 6.h3 h5!? 7.d3 Df6 8.Jbd2 Je7 9.Ve1 Jg6 Zatiaľ je 
všetko v poriadku, no v nasledujúcom ťahu skúsený košický kandidát majstra ”čo-to” zabudol. 
10.hxg4? Evidentný prehmat. Biely si možno nevedel spomenúť na správne 10.d4!, možno si 
myslel, že má okolo kráľa už dosť priestoru na ústup. 10.-hxg4 11.Jh2 Sc5! Útok po 11.-Dh4? 
12.Jdf1 Sc5 13.g3 je odrazený, lenže čo teraz? 12.Jdf3 Zahrané po vyše polhodine a zistení, že 
12.Ve2? je k ničomu pre 12.-Vxh2!! (12.-Dh4?! 13.Jdf1 g3 14.Se3! nie je vôbec presvedčivé) 
13.Kxh2 Dh4 14.Kg1 g3 15.Jf3 gxf2 16.Vxf2 Dxf2 17.Kh1 0-0-0 18.Jh2 Vh8 a biely sa 
z hroziaceho matu Vxh2 a Dh4# môže vykrútiť len obeťou figúry 19.Dg4 Kb8 20.Sg5 f6. Takisto 
do prehry ide aj 12.Jxg4? Dh4 13.Kf1 Dh1 14.Ke2 Jf4 15.Kf3 Vh3#. 12.-gxf3 13.Jxf3 Vh5 
14.Se3 0-0-0?! Tu som dlho premýšľal zasa ja a vyslúžil si za to pokarhanie trénera: ”Stano, nie 
si chorý? Najskôr si mal dať Sxe3, čo sa ti na tom nepáčilo?” 15.Sxc5 Vdh8 16.Kf1 Jf4 17.g3?! 
Malo sa stať 17.Jg1 Vh1 18.f3! V8h2 19.Ve2 s neprehľadne komplikovanou, ale pre bieleho 
výhodnejšou pozíciou. Objektívne musím konštatovať, že som rátal najmä s ťahom v partii, 
spoliehajúc na 19.-Dh6 a primitívne 18.f3! akosi ušlo nie len mojej, ale ako vidno, aj súperovej 
pozornosti. 17.-Vh1 18.Jg1 Vxg1 19.Kxg1 V okamihu, keď malo prísť 19.-Dh6 som zbadal 
20.Dg4+ (áno, to ”+” som prezrel!) 20.-Kb8 21.Dh4 a čierny môže s kľudným svedomím 
kapitulovať. Nemožno tu publikovať výrazy, ktorými som sa v duchu častoval - od rôznych 
poľnohospodárskych zvierat až po dôležité ľudské orgány pod pupkom ...! Zúfalo som hľadal 
záchranu a napokon mi zišlo na um prosto sa vzdať, veď som premýšľal už vyše 30 minút! A keď 
som sa tak s vežou menej už aj chystal, tu mi čosi blyslo v hlave: 19.-De6!! Nádherny, 
problémový ťah so strašnou hrozbou 20.-Vh1!, ktorý obracia partiu. A pre mňa žiadúcim 
smerom! 20.f3 Všetkým sa teraz zazdalo, že 20.Df3 odráža hroziace Vh1!, no po 20.-Dh3 nemá 
biely obranu proti matu Dh2 a Dh1. A keďže neide ani zobrať 20.gxf4 Dh3 21.f3 Dg3 22.Kf1 
Vh2!, bude sa teraz hrať už len jedným smerom a ako sa vraví - ”pre galérie”. 20.-Vh1! 21.Kf2 
Vh2 22.Ke3 Jg2 23.Kd2 Jxe1 24.Kc3 Vxc2 25.Kb4 Dd7 Po prakticky vynútenom priebehu boli 
k výhre aj iné cestičky, ale táto sa mi zdala spoľahlivá aj efektívna. 26.Dxe1 Dxd3 Biely kráľ je 
ako nahý v tŕni a čo skoro zodvihne ruky hore. 27.Vb1 a5 28.Ka4 Db5 29.Ka3 Dxc5 30.b4 
Pokus 30.Kb3 vedie do matu: 30.-a4! 31.Kxa4 b5 32.Ka5 Da7 33.Kb4 Da4#, ale aj tak to bude 
s plnou parádou. 30.-axb4 31.Dxb4 Da7 32.Da4 Pekný mat príde aj po 32.Kb3 Dxa2#. Teraz 
čierny stratí ”iba” dámu. Len chvíločku som sa opájal víťazným ťahom: 32.-Vxa2  0-1  [glos. SJ, 
Malá Ida 10./11.8. a 18./19.8.1973] - „40 let za šachovnicí“.  
 
K tomu podotýkám, že málokdo má tak perfektně a navíc vtipně s mnoha veselými příhodami 
zpracovaný šachový archiv, jako Standa Juříček. On není Slovák, ale když byl na vojně na 
Slovensku, psal své příspěvky v řeči domorodců... 
 
(kal) 


