
Rapid ve Vyškově 
Pohár Jihomoravského šachového svazu v rapid šachu družstev se opět konal ve vyškovském 
hotelu Dukla. Ze soutěže jsou vyloučeni hráči, nastupující ve II. lize a vyšších soutěžích, ale i 
tak se v poslední březnovou sobotu sjela do Vyškova poměrně silná konkurence. Ve startovní 
listině byly totiž KME Kuřim (vítěz Krajského přeboru I. třídy), MKS Vyškov A (vítěz 
Krajského přeboru II. třídy – skupina A), Makkabi Boskovice (třetí tým z KP II A) a také 
sebevědomé Tetčice (vítěz Krajského přeboru II. třídy – skupina B). Kromě nich zde ještě 
zastupovali šachové Brno Duras a Bystrc Oilers a nastoupil i MKS Vyškov B. Původně 
sedmikolový turnaj hraný švýcarským systémem se tak změnil na sedmikolový „každý 
s každým“, kdy v každém kole měl jeden tým volno. Turnaj řídili Radka Slepánková a pan 
Slepánek a u počítače seděl sympatický pan X. Tentokrát jsem se rozhodl, že si při tempu 25 
minut na partii budu všechny své partie zapisovat. Ne že by měly nějakou cenu, ale prý to 
pomáhá koncentraci a člověk neudělá tak lehce hrubou chybu. Ale jak se ukáže, není to tak 
docela pravda. V prvním kole jsme bojovali s družstvem Durasu Brno. Moje partie s panem 
Věžníkem byla taková zahřívací – skončila poměrně rychle ve střední hře jakýmsi 
opakováním tahů. Tak jsem měl možnost prohlížet si i dění na dalších deskách. S Jurou 
Hrdinou jsme se chytali za hlavu, když v pozici na diagramu (je to jen schéma, nikoliv přesný 
obrázek situace) si Jura Řehůřek z nějakého důvodu netroufl vzít pěšce na g7 se šachem...   
 
Věžník,M (1848) - Kalendovský,J (1999) [B07] 
Vyškov rapid teams (1), 31.03.2012 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Se3 c6 5.Dd2 b5 6.f3 a6 7.0–0–0 Da5 8.Kb1 Se6 9.Jd5 Dxd2 
10.Jxf6+ exf6 11.Vxd2 Sg7 12.h4 h5 13.Se2 d5 14.Jh3 Jd7 15.Jf4 Jb6 16.b3 Ke7 17.Sd3 
Sh6 18.Ve2 Vad8 19.c3 Vc8 20.Vhe1 Sxf4 21.Sxf4 Kd7 22.Sh2 Vhe8 23.Kb2 Va8 24.Ve3 
Vac8 25.Se2 Va8 (R) ˝–  ̋
 
Řehůřek,J (1711)- Menčík,P (1558) 
Vyškov rapid teams (1), 31.03.2012 
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 Přibližně v takovém postavení mohl Jirka buď dát mat ve 4 tazích, nebo vyhrát i jiným 
způsobem, ale na g7 věží nevzal a nakonec partii prohrál. Mohl zahrát 1.Vxg7+ Kh8 2.Vg8+ 
(Nebo 2.Dxf6 Dxf5 3.Dc3! a proti odtahům věže je černý bezmocný, na př. 3...Sf7 4.Vg5+ 
Ve5 5.Vxf5 a vyhraje) 2...Kxg8 3.Dg3+ Kf7 4.Dg7# 0–1 
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Ve druhém kole jsme nastoupili proti MKS Vyškov B, přičemž mne můj soupeř příjemně 
překvapil nečekanou novinkou již ve třetím tahu! Co tou obětí pěšce sledoval, není příliš 
jasné. Ale asi se chtěl zmocnit iniciativy v představě, že budu zoufale bránit dobytý materiál a 
rozestavím své figurky příliš pasivně. Téměř mu to vyšlo, ale nakonec jsem získal i lepší 
útočné postavení a mohl jsem partii rychle ukončit – viz diagram. 
 
Kalendovský,J (1999) - Fabian,Z (1931) [B12] 
Vyškov rapid teams (2), 31.03.2012 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 c5 4.Sb5+ Jc6 5.dxc5 e6 6.Se3 a6 7.Sxc6+ bxc6 8.c3 Se7 9.Je2 Jf6 
10.Jd2 0–0 11.0–0 Vb8 12.b4 a5 13.a3 Sa6 14.Ve1 Dc7 15.Jd4 Vfd8 16.Da4 Sb5 17.Jxb5 
cxb5 18.Dc2 a4 19.exd5 exd5 20.Sd4 Je8 21.Ve2 Sf6 22.Vae1 Df4 23.Dd3 Jc7 24.g3 Dh6 
25.f4 Sxd4+ 26.cxd4 Dc6 27.Jf3 f6 28.Ve7 Ve8 29.Df5 Vbd8 30.Kf2 Kf8  
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  31.Vxe8+ (A teď bylo správné 31.Je5, což jsem přece připravil svým předchozím tahem 
Kf2! A to dobývalo dámu, např. 31...Vxe7 32.Jxc6 Vxe1 33.Jxd8 a je konec) 31...Vxe8 
32.Vxe8+ Kxe8 33.Dxh7 (a bílý vyhrál) 1–0 
 
Ve třetím kole hrál Bystrc proti pozdějšímu vítězi Makkabi Boskovice. Utrpěli jsme naši 
největší porážku 1,5:3,5 a náš sen o prvním místě se začal rozplývat. Moje partie s panem 
Leošem Ševčíkem byla opět krátká. Když jsem viděl, že náš lídr Lukáš Řehůřek na první 
desce rychle remízoval, neodolal jsem a tutéž nabídku jsem učinil sám.  
 
Ševčík,L (1925) - Kalendovský,J (1999) [B06] 
Vyškov rapid teams (3), 31.03.2012 
1.d4 g6 2.e4 d6 3.f4 Sg7 4.Jf3 Sg4 5.Se2 Jf6 6.Jc3 0–0 7.0–0 c6 8.Se3 b5 9.a3 a6 10.h3 Sc8 
11.Dd2 Jbd7 12.e5 Jd5 13.Jxd5 cxd5 14.Vae1 Jb6 15.b3 Sf5 16.Sd3 Sxd3 17.Dxd3 Vc8 
18.f5 Dc7 (R) ˝–  ̋
 
Po třetím kole totiž následoval oběd, na který jsem se vydal zpočátku v úplném osamocení. 
Šachisté si většinou vybrali z předloženého menu, já dostal chuť na šopský salát (63 Kč), 
rohlík a jeden desetistupňový gambrinus (25 Kč). Během oběda se na turnaj dostavil 
sportovní redaktor Vyškovského deníku a můj dávný přítel z Brna pan Zdeněk Vlach, který 
při zahájení čtvrtého kola, které začalo poněkud později, neboť záplava šachistů trochu 
překvapila personál místní restaurace, pořídil obrazovou dokumentaci pro svůj Deník.  
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(Z týmu Bystrce je vidět jen Lukáše Řehůřka a mne, zato MKS Vyškov A je zde celý -  
Rozumek, Kupčík, Pech, Jandl (83 letý! – remízoval s Hampelem se 3 pěšci méně) a Tomek) 
  
Kalendovský,J (1999) - Kupčík,Z (2031) [B26] 
Vyškov rapid teams (4), 31.03.2012 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 (Při těchto tazích nás fotil Zdeněk Vlach) 4.Sg2 Sg7 5.d3 d6 6.Se3 
a6 7.a4 Vb8 8.Dd2 b5 9.axb5 axb5 10.f4 Sd7 11.Jf3 Jf6 12.h3 0–0 13.0–0 (Nabízím remízu 
a soupeř odpovídá: "Chci si ještě zahrát!") 13...e5? (Teď mu říkám vítězoslavně: "No, tys to 
chtěl!" - ztrácí pěšce) 14.fxe5 Jxe5 15.Jxe5 dxe5 16.Sxc5 Ve8 17.Va6?! Dc8  
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 (Po tahu černého jsem se dost polekal: visí mi věž a střelec dokonce se šachem! Navíc je 
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ohrožen pěšák na h3. Co teď?) 18.Vaxf6 Sxf6 19.Df2 Sg7 20.Jd5 Se6 21.Je7+ Vxe7 22.Sxe7 
Vb7 23.Sf6 Sxh3 24.Sxg7 Sxg2? (a černý honem nabídl remízu, kterou jsem bez váhání 
přijal. Ale co by hrál černý po 25.Sxe5!, jak mi večer na Anenské bleskově ukázal pan 
Vykydal, to se už bohužel nedovíme) ˝–  ̋
 

 
 
(Zde je kromě vašeho zpravodaje vidět i oba nejúspěšnější bystrcké borce Lukáše Řehůřka a 
Jirku Hrdinu) 
 
V pátém kole měl Bystrc volno a to jeho členové využili rozdílně: část borců si vyjela do 
Dědic hledat rodnou chaloupku prvního dělnického presidenta Klementa Gottwalda, já se 
rozhodl plnit zpravodajské povinnosti a rozhodl jsem se zapisovat jednu partii pro tento 
článek. Vybral jsem si druhou desku zápasu ŠK Tetčice – Makkabi Boskovice. Mimochodem, 
Gottwald se prý narodil jako dítě nemanželské ve Vídni – jeho rodná světnička v Dědicích byl 
bolševický mýtus. A už tam není „Klémovo“ muzeum, nýbrž jakési regionální muzeum, které 
je ovšem ve svátek zavřeno. Což jsem se dozvěděl při obědě od přítele Zdeňka Vlacha. Tak se 
naši hoši vrátili z Dědic s nepořízenou. Ještě k tomu obědu – René Přibyl si při něm stěžoval, 
že se Tetčicím vůbec nedaří – mají po třech kolech jen 3,5 bodu! Měli ovšem ve druhém 
utkání volno, ale i tak 3,5 z deseti?! Partie, kterou jsem zapisoval, se mi líbila, tedy přesněji 
řečeno přemýšlivý způsob hry Leoše Ševčíka, který v zahájení „neblical“, ale snažil se najít 
dobrý plán. Získal pěšce a pak ani Radkova vynalézavost s koněm a věží nemohla zabránit 
porážce. Diagram znázorňuje jasné vítězství strategie bílého.  
   
Ševčík,L (1925) - Přibyl,Radek (1867) [C62] 
Vyškov rapid teams (5), 31.03.2012 
1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 Jc6 4.Sb5 d6 5.d4 exd4 6.Jxd4 Sd7 7.Jxc6 Sxc6 8.Sxc6+ bxc6 9.0–0 
Se7 10.f4 0–0 11.b3 Jd7 12.Sb2 Sf6 13.Df3 Ve8N [RR 13...Sd4+ 14.Kh1 c5 15.Vad1 Ve8 
16.Ja4 Sxb2 17.Jxb2 De7 18.Vfe1 Jb6 19.e5 f6 20.Jd3 fxe5 21.fxe5 d5 22.Jf4 c6 23.c4 dxc4 
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24.bxc4 Jxc4 25.Dxc6 Jb6 26.Jd5 Jxd5 27.Dxd5+ Kh8 28.Vc1 Vac8 ˝–˝ Cohn,E-Balla,Z/Bad 
Pistyan 1912/HCL (28)] 14.Vad1 De7 15.e5 dxe5 16.Dxc6 Dc5+ 17.Dxc5 Jxc5 18.Jd5 Vac8 
19.Jxf6+ gxf6 20.fxe5 fxe5 21.Vf5  
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  21...Je6 22.Vxe5 Vcd8 23.Ved5 Vxd5 24.Vxd5 c6 25.Vd7 a6 26.Va7 Jc5 27.Vc7 Je4 
28.Vxc6 Vd8 29.h3 h5 30.Vxa6 Vd1+ 31.Kh2 h4 32.Vh6 f5 33.Vxh4 Jd2 34.Vd4 Jf1+ 
35.Kg1 Vb1 36.Kf2 Kf7 37.Sc3 Vc1 38.Se1 Jh2 39.Vc4 Ke6 40.a4 f4 41.a5 1–0 
 
A protože se tato partie hrála přemýšlivě, stihl jsem si zapsat i závěr duelu na první desce. 
Aspoň tak máme malou ukázku hry vítěze první šachovnice Libora Chloupka, který dosáhl 5 
bodů ze šesti partií: 
 
Tláskal,M (2017) - Chloupek,L (2125) 
Vyškov rapid teams (5), 31.03.2012 
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 Partie pokračovala: 1.c7 Vc8 2.h3 c4 3.Jc5 Db5 4.b4 Vxc7 5.De2 Vc8 6.Dd2 Vb8 7.Dd4 h6 
8.Kh2 Va8 9.Dc3 Ve8 10.a4 Db8+ 11.g3 Ve2 12.Kg2 Da8+ 13.Kf1 Va2 14.f3 Dd5 0–1 
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V šestém kole jsme se utkali s favorizovanou Kuřimí, pro kterou to byl poslední zápas. 
V sedmém kole měla volno a musela čekat na výsledky ostatních. Po turnaji konstatoval Jirka 
Majer senior, že tento turnaj se Kuřimi moc nevydařil, ačkoliv jako jediná přijela i 
s náhradníkem Michaelem Vaškem, který uhrál 3 body ze 4 utkání. „Zklamala“ první deska – 
FIDE mistr Jirka Majer mladší, který utrpěl dokonce dvě porážky.   
  
Majer,Ji ří sen. (2028) - Kalendovský,J (1999) [A88] 
Vyškov rapid teams (6), 31.03.2012 
1.d4 g6 2.g3 f5 3.Sg2 Jf6 4.Jf3 Sg7 5.0–0 d6 6.c4 0–0 7.Jc3 c6 8.Db3 Ja6 (Nebo 8...Kh8 
9.Vd1 Ja6 10.Da3 De8 11.b4 Jc7 12.Sb2 e5 13.dxe5 dxe5 14.Da5 Ja6 15.b5 b6 16.Da3 Jc5 
17.bxc6 e4 18.Jd4 Df7 19.Vac1 Se6 20.Jcb5 a6 21.Jd6 Dc7 22.Jb7 1–0 Kortschnoj,V-
Dolmatov,S/Las Vegas 1999) 9.Sg5 h6N (Obvyklé prý je 9...De8 10.d5 Jc5 11.Dc2 Jfe4 
12.Jxe4 Jxe4 13.Se3 c5 ˝–˝ Vinci,S-Weiland,T/Wiesbaden 2000, nebo  9...Je4 10.Jxe4 fxe4 
11.Jd2 Sxd4 12.Jxe4 Jc5 13.Jxc5 Sxc5 14.Se3 Db6 15.Sxc5 Dxc5 16.e3 a5 17.Vfd1 a4 
18.Dc3 Se6 19.Vac1 Va6 20.Vd2 Vb6 21.h3 Vf5 22.g4 Ve5 23.Dd3 Vb4 24.b3 Gofshtein,L-
Barbat,T/Paris 2000/ a 1-0 ve 44 tazích)  10.Sxf6 exf6 11.e4 fxe4 12.Jxe4 Kh7 13.Vfe1 f5 
14.Jc3 Vb8 15.Ve2 f4 (Někde zde jsem nabídl svému soupeři remízu, nejsa již na tahu, jaksi 
dodatečně. Upřímně se tomu zasmál) 16.Vae1 fxg3 17.hxg3 Sg4 18.Ve3 Sxf3 19.Sxf3  
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  19...Df6 (Teprve při zapisování partie do Chess-Base mne napadlo, proč jsem nehrál 
19...Sxd4 20.Ve7+ Kh8 s pěšcem víc a přijatelným postavením? Vždyť proto jsem vyměnil 
střelce za koně. Jirka Majer se mi po partii „omlouval“ za svoji výhru přibližně těmito slovy: 
„To víš, sklerózu máme oba, u tebe se objevuje jaksi důrazněji“. Není nad útěšná slova 
přítele!) 20.d5 Jc5 21.Dc2 Vf7 22.b4 Ja6 23.a3 Vbf8 24.Jd1 cxd5? 25.Sxd5 Vc7 26.Ve6 
Dg5? 27.Vxg6! Dxg6 28.Se4 Vf6 29.Sxg6+ Vxg6 30.Ve6 1–0 
 
A teď další momentka z tohoto zápasu. Souboj na páté desce trval až do „zavíračky“. Ve 
střední hře mohl Jirka Řehůřek sebrat soupeři figuru, kterou ten dobrat králem nemohl, 
protože by mu utekl bílý pěšák do dámy. Pak se situace kaleidoskopicky měnila až nakonec 
měl černý pěšce a koně proti střelci.   
 
Řehůřek,J - Vašek,M 
Vyškov rapid teams (6), 31.03.2012 
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 Po doslova zuřivém tahání a šachování koněm, kdy dokonce se asi dvakrát utkali oba králové 
doslova tváří v tvář, ztratil bílý nervy a sebral otravujícího jezdce. 1...Jd3+ 2.Sxd3?? (Ale po 
správném 2.Kf1 na př. 2...Jb2 3.Sb5 Jd1 4.Ke1 atd. nemá černý jak vyhrát.) 2...Kxd3 3.Kd1 
Ke3 4.Ke1 d3 a černý vyhrál elementární pěšcovku. 0–1 
 
Před sedmým a závěrečným kolem přečetla Radka Slepánková průběžné pořadí, které znělo 1. 
Makkabi Boskovice 17, 2. KME Kuřim 16,5, 3. MKS Vyškov B 14, 4. Bystrc Oilers 13 atd. 
Tak jsme k zápasu s Tetčicemi zasedli poněkud zkroušení s tím, že již o nic nejde. Přesto jsme 
vyhráli 3:2, ale moje a Řehůřkova porážka vedla k tomu, že nás od stříbrné medaile dělila 
jediná půlka bodu. Ovšem i bronz je nakonec úspěchem. Partii s Radkem Přibylem jsem se 
rozhodl nezapisovat a to byla možná chyba. Když jsem ve 20. tahu získal pěšce, ani mne 
nenapadlo nabízet remízu. A s narostlým sebevědomím a podceněním unaveného soupeře 
(aspoň tak při hře Radek vypadal) jsem dopadl jak sedláci u Chlumce... 
 
Kalendovský,J (1999) - Přibyl,Radek (1867) [D03] 
Vyškov rapid teams (7), 31.03.2012 
1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.Sg5 e6 4.e3 Se7 5.Sd3 0–0 6.Jbd2 c5 7.c3 h6 8.Sh4 Jbd7 9.Je5 cxd4 
10.exd4 Jxe5 11.dxe5 Jd7 12.Sg3 Sh4 13.Jf3 Sxg3 14.hxg3 Dc7 15.De2 Jc5 16.Sb1 Jd7 
17.Dc2 f5 18.exf6 Jxf6 19.Dg6 Df7 20.Vxh6 Dxg6 21.Vxg6 Sd7 22.Sc2  
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 atd. Mám pěšce víc - měl bych vyhrát, ale!) 0–1 
 
Kalendovský,J (1999) - Přibyl,Radek (1867) 
Vyškov rapid teams (7), 31.03.2012 
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 Partie pokračovala: 1...e5 2.fxe5?? Vf2+ 3.Kd1 Sg4+ 4.Kc1 Vxc3 5.Vb7+ Ke6 6.Vb6+ Kd7 
7.e6+ Sxe6 a bílý se vzdal. Ale myslím, že ve výchozí pozici byl černý král na f7. 0–1 
 
V posledním kole se nejdéle hrála partie mezi Vlastimilem Rozumkem a Martinem Hyršem. 
Byla to – jak jinak – vyrovnaná věžovka. Hyrš se v ní dobře bránil a nakonec zůstali na 
šachovnici jen králové a po jedné věži. Hyršova nabídka remízy byla odmítnuta (Rozumek 
měl o pár vteřin lepší čas) a začalo hektické mlácení do hodin, tak milované panem Jiřím 
Vachkem. Nakonec po asi minutě šílenství zvolal vítězoslavně Martin Hyrš „Padl!“. Vzápětí 
byly dole oba „praporky“ (hrálo se s elektronickými hodinami, ale na jiných deskách i 
klasickými) a partie byla zcela rozumně dána za remízu. Nad touto drobnou příhodou jsme se 
s Jirkou Majerem jun. shodli, že by se takové postavení v rapidu dál hrát nemělo a že by snad 
měl zasáhnout i rozhodčí. A ještě k těm výkřikům při hře. Dnes ve Vyškově se rozlehl sálem 
ještě jeden, to když ve čtvrtém kole porazil v divoké partii Jura Řehůřek Milan Tomka z MKS 
Vyškov A, jehož krále při téměř plné šachovnici vehnal do matu. Ano, dr. Píše často říkával: 
“Mat, mat! – volali lidé“, když se něco takového přihodilo.    
 
Zpráva pro tisk:  
 
Vyškov. V hotelu Dukla se konal Pohár Jihomoravského šachového svazu v rapid šachu 
družstev. Výsledek: 1. Makkabi Boskovice 20,5 (Libor Chloupek 5, Leoš Ševčík 2,5, Milan 
Boháček 4, Pavel Hubený 5,5, Miroslav Veselý 3,5), 2. KME Ku řim 16,5 (Jiří Majer ml. 2,5, 
Jiří Majer st. 4, Bohuslav Křena 1,5, Jan Vitula 2,5, Bronislav Horák 3, Michael Vašek 3), 3. 
Bystrc Oilers 16 (Lukáš Řehůřek 4,5, Jan Kalendovský 2,5, Jiří Hrdina 4, Tomáš Kacálek 
3,5, Jiří Řehůřek 1,5), 4. MKS Vyškov B 15,5 (Miroslav Tichý 3, Zdeněk Fabian 2,5, Robert 
Kudlička 3,5, Aleš Martinovič 2,5, Jiří Jakubčík 4), 5. Duras Brno 12,5 (Martin Hyrš 2, 
Michael Věžník 2,5, Stanislav Fuchs 1, Leoš Fojt 3, Pavel Menčík 4), 6. MKS Vyškov A 
12,5 (Vlastimil Rozumek 3, Zdeněk Kupčík 3,5, Václav Pech 2,5, Miroslav Jandl 2, Milan 
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Tomek 1,5), 7. ŠK Tetčice 11,5 bodu (Martin Tláskal 1, Radek Přibyl 3,5, René Přibyl 3,5, 
David Hampel 1, Miroslav Heger 2,5. 
    
Po vyhlášení vítězů a rozdání cen jsme se vrátili s řidičem Jurou Hrdinou do Brna a zbytek 
odpoledne jsme trávili (Jura Řehůřek, Tomáš Kacálek, já a později i Franta Vykydal a Standa 
Staněk) na Anenské při sledování hokejového přenosu Kometa-Plzeň. Z té vyhrané pětistovky 
zbyly po odečtení vkladu 200 Kč tři stovky, které byly přiděleny Lukášovi, mně a Kacálkovi, 
když se Jirka Hrdina a Jura Řehůřek cen velkomyslně vzdali. Standa zde neustále přemítal, 
jak asi bude hrát v prvním tahu jeho zítřejší soupeř z rozhodujícího zápasu v KP I o postup do 
II. ligy Jirka Sekanina. Vytypoval 1.d4, 1.c4, 1.Jf3 a nebo 1.g3, ale mohl by prý zahrát i 
Staňkovo 1.Jc3, nač měl připraveno 1...c6 2.e4 d5 atd. A jaká byla v neděli na Morendě 
(neboli v klubovně Lokomotivy Brno) skutečnost? Sekanina zahrál 1.e2-e4! A pak se 
připravujte na důležitý zápas. Mimochodem – Staněk zvítězil a velmi tak přispěl k postupu 
Morendy do druhé ligy. Ale to už je jiná kapitola... 
 
(kal)  
 


