
Zájezd do Ořechova 2016 
 
Začnu něčím jako osobní zpovědí. Snad mi to moji věrní čtenářové prominou. Letos má 
Lokomotiva Brno C nějak podivně sestavený tým. Je to část družstva, které loni Krajský přebor I. 
třídy vyhrálo, ale vedení klubu postup odvolalo, neboť by vznikly velké problémy s kontinuitou 
v různých soutěžích a chyběli by pro stejné termíny hráči. Aspoň tak nějak jsem to pochopil. Před 
sezónou jsem projevil zájem tedy znovu v KP I hrát (Bystrc – kam mne kupodivu opět lákali 
k hostování, totiž sestoupil do KP dvojky, což by kolidovalo s mým týmem Loko F v téže 
soutěži, takže jsem pro tentokrát odmítl), ale netušil jsem, kam budu proti svému očekávání 
postaven. V minulé sezóně jsem byl na 12. místě soupisky, hrával jsem celkem pravidelně na 
šesté až sedmé desce (viz obrázek). Nebylo to nic oslnivého, ale v mém věku (68 let) se mi tam 
relativně dařilo.  
   
                                                            (Sezóna 2015-2016) 

 
ŠK Lokomotiva Brno C 

Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Body % 

1. Hofírek Benedikt V,Z 2238 2207         ½ ½   0     1 2 50.00 

2. Dvořák Adam V,Z 2228 2211         ½   ½ ½   1   2½ 62.50 

3. Kratochvíl Milan V,Z 2205 2213   1           1 ½   1 3½ 87.50 

4. Veselý Jaromír Z 2054 2017 1 1 ½ 0 0 1 ½ 1 0 1 ½ 6½ 59.09 

5. Kratochvíl Karel V 2179 2158 0   0 ½   ½ 1         2 40.00 

6. Hájek Oskar Z 2134 2138 0 1   ½ 1   ½ ½   ½ 1 5 62.50 

7. Sládek Vladislav H 2009 1999 ½ ½ 0   1 1     ½ ½   4 57.14 

8. Paulík Martin Z 1877 1909 1   0 ½   0 ½   ½ ½ ½ 3½ 43.75 

9. Lička Vlastimil Z 1944 1961       ½ ½       0     1 33.33 

10. Vykydal František Z 2133 2057 ½ ½ ½ ½ 1 ½   1 1 ½ ½ 6½ 65.00 

11. Juriga Tomáš   1730 1855   ½       ½   0       1 33.33 

12. Kalendovský Jan   1996 1949 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 6 54.55 

13. Bednář Jakub   2185 2159   1 1       1   1 1 1 6 100.00 

14. Kalod Michal   1801 1831 1   ½ 0     0         1½ 37.50 

15. Hrůza Dominik   1658 1747                          

          5 6 3 3 4½ 4½ 4½ 5 4 5½ 6 51 57.95 

 
 
Ale z diagramu vidíte, že složení vítězného týmu nebylo optimální. Bylo mi vysvětleno, že to tak 
být musí, protože trojice předních hráčů musí často zaskakovat v I. lize a tak náhradníci budou 
hrát všechno. To mi vyhovovalo. Během soutěže sice občas došlo k drobným třenicím mezi 
mnou a panem V., který odmítal hrát vedle „Belzebuba“, což vyvrcholilo veřejným nařčením při 
zápase s GPOA Znojmo, kdy jsem si dovolil vzhledem ke stavu zápasu nevinnou poznámku, že 
„stačí remíza“, načež následoval velmi hlasitý projev odporu „Co mne rušíš, ty ...“. Ale 
v podstatě i po tomto extempore jsme v pohodě soutěž dohráli. – No a letos se mnou moje 
zařazení na soupisce před jejím odevzdáním na losovací schůzi nikdo z vedení klubu 
nekonzultoval (není to snad správné, zeptat se hráče, kam chce být postaven?) a ke svému 
velkému překvapení ocitl jsem se bez důvodu (podle mého mínění) na desce páté. Když jsem se 



nad tím velice podivil a vyjádřil názor, že už prostě tak vysoko nepatřím, bylo mi sděleno, že je 
to proto, aby za tým mohli nastupovat „mladí a nadějní“ a že snad postačí, když odehraji penzum 
2 partií (aby klub nemusel platit pokutu). Dodnes ten myšlenkový pochod sestavitelů týmu Loko 
C jaksi nechápu. Pan V. dokonce odmítl hrát v takto určené sestavě vůbec, přítel Šnorek připustil 
nanejvýš dvakrát nastoupit, jak se na to dívají zatím nehrající Vlastík Lička a ovšem Jura Vachek 
– to jsem nezkoumal.   
                                                           (Sezóna 2016-2017) 
 
                                                    ŠK Lokomotiva Brno C 

Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Body % 

1. Dvořák Adam V,Z 2182 2176 0 0 ½                 ½ 16.67 

2. Kratochvíl Karel V,Z 2182 2167   1 1                 2 100.00 

3. Kratochvíl Milan V,Z 2211 2202 1 ½                   1½ 75.00 

4. Zavacký Peter Z 2098 2107                          

5. Kalendovský Jan Z 1985 1972 0 0 0                 0 0.00 

6. Šnorek Milan Z 2049 2054 0   ½                 ½ 25.00 

7. Lička Vlastimil Z 1959 1950                          

8. Vachek Jiří Z 1927 1821 0 0 0                 0 0.00 

9. Straka Vojtěch   1904 1982 0 1 ½                 1½ 50.00 

10. Marko Daniel   1957 1934   1                   1 100.00 

11. Krajíček Filip   1717 1876                          

12. Martišek Karel   1843 1859 0 0 0                 0 0.00 

13. Šaršon Ondřej   1817 1838                          

14. Haupt Jaromír   1811 1790                          

          1 3½ k         7 29.17 

 
 
Tak jedeme dál. Jak vidno, již v prvním kole jsme nastoupili pouze v sedmi. Na Facebooku jsem 
vyjádřil jistou nespokojenost s tím, že náš kapitán Karel Kratochvíl (aspoň podle rozpisu je 
kapitánem) dal přednost hrát s několika přáteli jakousi soutěž „hádankářů“ v Polsku (tím 
rozhodně nijak nesnižuji jejich úspěch, kterým se na FCB pochlubili!) místo utkání svého týmu 
v KP I. třídy. Na témže FCB jsem byl mladým a ctižádostivým kolegou Zámečníkem 
„poopraven“ v tom smyslu, že politice klubu vůbec nerozumím, nemám se do toho plést, 
kapitánem je KK jenom pro svaz, zatímco skutečným kapitánem je prý p. Vachek. No – připadlo 
mi to divné, ale dál jsem už s polemikou nešel. A co se nestalo: před druhým kolem oslovil mne 
těsně před utkáním jako kapitán Karel Kratochvíl! Měl jsem „slíbenou“ čtvrtou desku, ale 
protože pan Zavacký neměl vyřízeno jako cizinec hostování včas, nemohl nastoupit a já opět 
povýšil. V prvním utkání jsem během dostavení se na zápas a ohlášením dvojic také „postoupil“ 
během 15 minut z páté na třetí desku. Jsem starší a konzervativní hráč, takové náhlé změny 
protivníků, barev a vůbec mi nevyhovují, protože zcela vylučují předzápasovou přípravu. Takže 
jsem obě první partie prohrál (samozřejmě nejen proto) a skoro se zařekl, že už jsem svoje pro 
klub odvedl a ať si ve 3. kole proti Ořechovu hraje, kdo chce. Jenomže – náš kapitán KK se 
nakonec v sobotu o půl osmé večer ozval – opět prostřednictvím FCB a sdělil mi, že mne 
v Ořechově čeká třetí deska, a že sraz je na „hlavním vchodu“ na Zvonařce v 8.05 hod. To mne 
překvapilo podruhé – vždyť utkání bylo stanoveno rozpisem na 10 hodin. Ale KK prý nesehnal 



žádné auto. Mezitím jsem si vytypoval, s kým asi budu mít černé a zase jsem neuhodl. Ráno jsme 
se začali na Zvonařce scházet asi v tomto pořadí: Vachek, já, Šnorek, Dvořák, Martišek. Poslední 
těsně před odjezdem autobusu do Modřic dorazil náš usměvavý kapitán. Do autobusu nás ovšem 
nastoupilo jenom pět, KM se rozhodl, že se vrátí domů pro auto a dorazí do Ořechova rozumně 
těsně před zahájením hry. Po přestupu v Modřicích jsme dorazili do Ořechova zhruba hodinu a 
čtvrt před stanoveným začátkem. Bylo asi 7 stupňů – tedy dost chladno, a my stepovali před 
Orlovnou celou hodinu, než Juru V. napadlo vzbudit správce, aby nás pustil aspoň do chodby. 
Takto zmrzlí a dost naštvaní (aspoň někteří) jsme začali hrát. Domácí rovněž překvapili pro mne 
nečekanou „slabší“ sestavou, takže jsem dostal černé s panem Mojmírem Moulisem, jehož se 
stávám dodavatelem bodů. Ještě než tuto jedinou partii ze zápasu předvedu a okomentuji, prosím 
abyste svůj zrak pozvedli do výše a sledovali se mnou, jaký tým kapitán KK do Ořechova 
přivezl. Z těch sedmi lidí, co zde nastoupili, měl po druhém kole od sám jedinou výhru a šest 
ostatních celkovou bilanci 0:10!! Prostě tým snů. A po třetím kole svoji bilanci zlepšili 
Kratochvíl na plus dva, Dvořák, Šnorek a Straka připojili k nulám po jedné remíze, zatímco já, 
Vachek a Martišek jsem zůstali stoprocentní. Kdysi jsem v klubovně Morendy, která byla tehdy 
na Veselé ulici, získal pár starých časopisů, k nimž se domácí chovali poněkud neuctivě – 
z některých vytrhávali stránky, když šli na záchod. Protože to byly Deutsche Schachzeitung, lze 
poznamenat, že ještě v šedesátých letech minulého století byla naše nenávist k nacistům 
projevována tímto rázným způsobem... No a v ročníku DS 1936 měl tehdy poražený mistr světa 
Aljechin článek s nadpisem „Die innere Geschichte einer schlechten Partie“, v níž glosoval jednu 
svoji prohru v zápase o mistrovství světa 1935. Pokusím se o něco aspoň vzdáleně podobného:  
 
Moulis,Mojmír (2058) - Kalendovský,Jan (1985) [B07] 
KP I /Ořechov-Loko C/ (3), 20.11.2016 
1.e4 g6 2.d4 Sg7 3.Jf3 (Naproti mně seděl kolega Messerschmidt, který hrál dva své úvodní tahy 
černými proti Kratochvílovi stejně. Hodlal jsem ho následovat – on svoje zahájeni, v němž 
pokračuje pak tahy c6 a d5 s dalším h5 – perfektně ovládá. Ale Mojmír zahrál jinak než KK!) 
3...d6 4.c3 Jf6 5.Sd3 0–0 6.0–0 c5 7.h3 cxd4 8.cxd4 Jc6 (Jsme tedy v „normální“ Pirce a já byl 
spokojen. Proti mladému Uhmannovi se mi v té variantě vždy dařilo) 9.Jc3 Sd7 10.Se3 Jb4 
11.Sb1 a5 12.a3 Ja6 13.De2 (Teprve tento tah je nový, předchozí se již hrály na různých 
úrovních) 13...Db8 (Idea - postup b-pěšce) 14.Sd3 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9rwq-+-trk+0 
9+p+lzppvlp0 
9n+-zp-snp+0 
9zp-+-+-+-0 
9-+-zPP+-+0 
9zP-sNLvLN+P0 
9-zP-+QzPP+0 
9tR-+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 



 
14...Vc8? (V postavení na diagramu bylo patrně správné 14...Jc7 nebo 14...e5 s menší převahou 
bílého. Při rozborech večer Na Anenské měli kolegové připomínku, že opakuji pořád stejné 
chyby – i s Karlem Kredlem jsem prohrál tím, že se černá dáma zaběhla na dámském křídle. A 
přítel ZZ mi dokonce napsal, že Pircka se dnes černými už hrát nedá?! Ale Ivančukovi se přece 
povedlo dost černých Pircek vyhrát) 15.e5 (To jsem úplně přehlédl, vtip je v tom, že po ústupu 
jezdce příjde 16.Jd5 s dvojí hrozbou získání kvality na e7 nebo b6. Ocenil jsem sebevědomý 
výraz soupeře, když svůj vítězný tah provedl a začal jsem hledat nějakou možnost ve hře vůbec 
pokračovat) 15...dxe5 16.dxe5 Vxc3 (Vynuceno) 17.bxc3 Jd5 18.Sd2 Jc5 19.Sc2 Sc6 20.Vfe1 
Ja4 21.c4 Jc7 22.Jd4 Jc5 23.Jxc6 bxc6 24.Vab1 De8 25.Sc3 J7e6 (Všechny předchozí i 
následující tahy jsou hrány pod tlakem: bílý opatrně upevňuje svoji převahu kvality, černý se 
snaží nedostat se do zugzwangu a „dělá, co mu soupeř dovolí“) 26.Vb2 Dd8 27.De3 h5 28.Veb1 
Dc7 29.h4 Vd8 30.Vb6 Vc8 31.f4 Sh6 32.g3 Da7 (Konečně maličká hrozba a soupeř, patrně 
ukolébaný jasně vyhranou pozici, chybuje) 33.Kg2? Jd7 34.c5 (To bylo vynuceno a teď jsem 
měl dilema – vzít si kvalitu zpátky, nebo sebrat pěšáka. Podle rychlých analýz přítele Fritze jsem 
se asi rozhodl správně, ač po partii jsem si myslel opak) 34...Jxb6 35.cxb6 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+r+-+k+0 
9wq-+-zpp+-0 
9-zPp+n+pvl0 
9zp-+-zP-+p0 
9-+-+-zP-zP0 
9zP-vL-wQ-zP-0 
9-+L+-+K+0 
9+R+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
35...Db7? (To k ničemu nevede! Lepší bylo 35...Dd7 36.b7 (36.Sxa5 Dd5+) 36...Vb8 37.Da7 
Jxf4+ 38.Kf2 Dg4! a černý možná vynutí remízu. Ale už jsem partii v duchu odepsal! To by se 
jistě Karjakinovi nestalo, ten by tuto nebo podobné varianty jistě hledal a našel. Po odevzdaném 
tahu v textu následuje rychlý konec) 36.Sxa5 Va8 37.Se1 Va6? 38.a4 c5+ 39.Se4 Db8 40.a5 Jd4 
41.Dd3 1–0 
 
Je možné vyvodit z takové partie nějaké poučení, jak teď se často snaží přítel Gajdoš? No snad 
jen to, že člověk nehraje se strojem, nýbrž s člověkem, který má také někdy slabosti, které je 
třeba využít a neodepisovat horší pozici hned. Ovšem jsem-li toho schopen, to tedy opravdu po 
letošních zkušenostech v KP I. třídy nevím. Po utkání jsme se rozešli z Ořechova na různé strany, 
nás s panem Šnorkem odvezl svým autem Karel Martišek, který mne obětavě vyložil přímo před 
hospodou „Na Anenské“. Tam jsem od druhé odpolední čekal na kamarády, kteří se dnes tak 
trochu ploužili. Nakonec nám stačil jeden stůl, u kterého se sešli postupně pánové Kašpárek, 



Nikodém, Gajdoš, Marek, Spodný a probírali jsme sehrané partičky. Ondra dnes nehrál, omluviv 
se ve Zlínské KP jedničce pro náhlou nevolnost, Gusta myslím jediný remízoval (s Navrátilem) 
při výhře Morendy B s Veselím nad Moravou 7,5:0,5, Gajdoš se pochlubil, jak v témže utkání 
zdolal pana Křížka, Jiří Marek zvítězil za Podlužan Prušánky B s panem Hejným z Hustopečí, 
Josef Spodný zavzpomínal, jak s ním zacházeli kdysi v Lokálce po jeho úspěšné sezóně (viz moje 
stesky výše) a já zůstal jedinou nulou v této vybrané společnosti. A jak mne doopravdy přilákal 
kapitán KK na zájezd do Ořechova? Napsal mi, že se Vánoce blíží a že si knihu o Královně šachu 
Věře Menčíkové přece jen ode mne koupí. Tak si mne tedy „koupil“. Ovšem na jak dlouho? 
Zatím mne napadlo jediné – budu parafrázovat název jednoho staršího českého filmu a ohlásím 
milému kapitánovi, že „Tři nuly stačí, drahoušku!“. Nebo nanejvýš čtyři... Nakonec přece jen 
přidám ještě jednu partii, která měla pro Jirku Marka konec tragický a jen dotvrzuje, že „Nikdo 
není dokonalý“: 
 
Sekanina,Jiří (2107) - Marek,Jiří [A38] 
KP II A /Boskovice-Lipovec B/ (3), 13.11.2016 
1.c4 c5 2.g3 Jf6 3.Sg2 Jc6 4.Jc3 d6 5.Jf3 g6 6.d4 cxd4 7.Jxd4 Sd7 8.Jc2 Sg7 9.0–0 0–0 10.Vb1 
a5 11.b3 Dc8 12.Ve1 Jb4 13.Jd4 Jg4 14.Jd5 Jxd5 15.cxd5 Dc5 16.e3 Vfc8 17.Sb2 a4 18.Ve2 
h5 19.Vc2 Da5 20.Vbc1 Vxc2 21.Vxc2 axb3 22.axb3 Db6 23.h3 Jh6 24.Kh2 Jf5 25.Jf3 Sxb2 
26.Vxb2 Kg7 27.e4 Jh6 28.e5 dxe5 29.Jxe5 Sf5 30.Dd2 Va1 31.Jc4 Dc5 32.Dc3+ f6 33.h4 Dc7 
34.Dd4 b5 35.Je3 Dc1 36.Jf1 Sd3 37.d6 Sxf1 38.dxe7 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+-+-zP-mk-0 
9-+-+-zppsn0 
9+p+-+-+p0 
9-+-wQ-+-zP0 
9+P+-+-zP-0 
9-tR-+-zPLmK0 
9tr-wq-+l+-0 
xiiiiiiiiy 

 
38...Sxg2? (Správné bylo jednoduché 38...Jg4+ a bílý musí odevzdat dámu za koně, aby odvrátil 
mat!) 39.e8J+ Kf7?? (Po 39...Kf8, např. 40.Dd6+ Kg8 41.Jxf6+ Kf7 42.Dd7+ Kxf6 43.Dd4+= 
by černý prohrát nemusel, ale už se hroutí...) 40.Dxf6+ Kxe8 41.Ve2+ a mat nejpozději ve 4 
tazích. 1–0 
 
(Jan Kalendovský) 
 


