
Radilův memoriál 2010 
 
Cestou na náš oblíbený silvestrovský bleskový turnaj jsem v tramvaji potkal pana Nezdařila 
ze Zborovic, který se naň rovněž vypravil. Pěkně jsme si v „šestce“ popovídali. V klubovně 
již bylo plno hráčů, registrujících se do turnaje u stolku rozhodčího Mirka Hurty. Samozřejmě 
– je poslední den roku – a tak byla část borců častěji v bufetu paní Dany Holzmannové, než 
v hrací místnosti, či na školním dvorku, kde ovšem vál ledový mrazík... Přišlo i několik 
nehrajících diváků a tak bylo od začátku celkem veselo a příjemně. Favoritem byl 
samozřejmě velmistr Petr Velička, ale i ostatní konkurence byla na brněnské poměry celkem 
slušná. V prvním kole mi los přidělil známého dorostence Ondru Zámečníka. Měl jsem 
celkem dobrou náladu (po požití několika becherů od přítele Vládi Sládka a dalších, resp. 
rumu od Reného Přibyla) a tak jsem se svým soupeřem zažertoval v tom smyslu, že mu to 
třeba dám za remízu. On toho využil hned při druhém tahu – ale to jsem ještě odmítl a vedle 
sedící Hošek odtušil, že to „stejně prohraješ jako vždy“. No – byla to Pircka a ohledně 
výsledku jsem v duchu souhlasil s Hoškem. Ale – člověk míní a Pánbůh mění... V závěru 
jsem Ondrovi sice sebral figuru na f3, ale jeho dáma začala obtěžovat mého králíka, takže 
nebylo zbytí – remíza! Mistr Závodný to později komentoval tak, že žákům stále vštěpuje, prý 
se mne nemusejí bát (zejména po nějakých těch Becherech), ale nerozhodnému výsledku se 
Zámečníkem se divil též. Já ovšem nevím proč – blicka je přece blicka a tam je možné 
všechno.  
 
Zámečník,O (1533) - Kalendovský,J (2003) 
Brno /Radil mem./ (1), 31.12.2010 
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  1...Kg7 2.Dd7+ Kg6 3.De6+ a černý musel souhlasit s věčným šachem. Schéma JK) ˝–  ̋
 
A je tu druhé kolo, mým soupeřem je podle startovní listiny Martin Beil! Po chvíli mu po tahu 
1.e4 pouštím hodiny, ale dlouho zůstávám u šachovnice sám. Tak se vydávám soupeře hledat 
a vyptávám se různých lidí... Prý tady už byl, prý za něho někdo zaplatil, prý někam odešel, 
prý ho nikdo neviděl... A když má „Beil“ na hodinách 0.00, jdu hlásit panu Vendelínovi, 
zapisujícímu výsledky, svoji výhru. Na chodbičce se potkávám s Pavlem Kubátem, který 
nadává na rozhodčího: prý se už o půl desáté přihlásil, vklad zaplatil, ale v rozpisu prvního 
kola nebyl a hraje až od druhého... Později Mirek Hurta vysvětlil, jak se to stalo. Když se 



 2 

přihlašoval Kubát, zapsal z nějakého důvodu do startovní listiny místo něho Beila. Věř – kdo 
může...  A je tu další kolo a s ním jako soupeř tuším Arnošt Zeman. A já mám potřetí bílé (!), 
tak to veřejně ohlašuji, ale nikoho to zřejmě nezajímá (myslím, že je to proto, že mezitím 
Hurta přízračného Beila ze startovní listiny zase vymazal). Hrajeme zavřenou sicilku, ztrácím 
kdesi na b2 pěšce, ale partie se komplikuje, dávám na e6 dámou věčný šach. Arne se tváří 
nespokojeně a to ještě netuší, že dnes on – známý a dobrý blicař – skončí někde na 35. místě... 
Pořadí dalších svých partií si již nevybavuji přesně, natož jejich průběh. Vím jen to, že jsem si 
nakonec koupil za 299 Kč knihu pana Biolka „Šachová zahájení“ a nechal si ji podepsat od 
přítomných borců, kteří tam mají životopisné heslo a partii. Byli to Evička Kulovaná a Petr 
Velička. Na koupi knihy jsem vymámil od Sládka malou půjčku, kterou mám prý splácet 
v podobě becherů – no uvidíme.  
 

                            
 
A sotva se mi Evička do knihy podepsala, již máme hrát s sebou. Odolal jsem nutkání 
nabídnou rychle remízu a rozehráli jsme Caro-Kann. „Já nic jiného nehraji“, tvrdila pak 
slečna Kulovaná.   
 
 
Kalendovský,J (2003) - Kulovaná,E (2331) [B12] 
Brno /Radil mem./, 31.12.2010 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Se3 Db6 5.Dc1 Jd7 6.Jc3 Se7 7.Sd3 Jgf6 8.Jge2 0–0 9.0–0 c5 
10.Ja4 Dc6 11.Jxc5 Jxc5 12.dxc5 Sxc5  
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 (Takhle nějak začala naše partie, kterou jsem prohrál ve čtyřvěžovce přehlédnutím matu na 
první řadě) 0–1 
 
Evě se dnes dařilo – skončila nakonec čtvrtá, ale mohla pomýšlet i na medaili, zkazila to až 
v závěru. Cena pro nejlepší ženu jí však uniknout nemohla.  
 
Urban,V (2003) - Kalendovský,J (2003) [A86] 
Brno /Radil mem./, 31.12.2010 
1.d4 f5 2.g3 Jf6 3.Sg2 g6 4.c4 Sg7 5.Jc3 0–0 6.Jh3 d6 7.0–0 c6 8.f4 Jg4 9.Jg5 Db6 10.e3 
Ja6 (Takhle nějak začala tato partie, po níž pak Mlénský velmi kritizoval Urbana za tah 
pěšcem na f4...) 0–1 
 
Kalendovský,J (2003) - Sikora,L (1838) 
Brno /Radil mem./, 31.12.2010 
 
Partie začala 1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f4 Sg7 5.Jf3 0-0 6.e5 dxe5 7.dxe5 Dxd1 8.Kxd1 Jg4 
9.Ke1 a během dalších tahů jsem potupně přišel o několik pěšáků. Tak jsem aspoň v závěru se 
pokusil vytvořit známé schéma věčného šachu jezdcem a věží (černý postupující pěšec se 
chystal proměnit rychle v dámu) a to mi soupeř laskavě umožnil: 
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  1.Je4 a3 2.Jf6+ Kf8 3.Vd7 a2 4.Jxh7+ Ke8 5.Jf6+ (a černý uznal, že z věčného šachu 
neunikne. Schéma! JK)  ˝–  ̋
 
Postupně jsem se všemi našimi žákovskými a dorosteneckými talenty remízoval (patřil k nim 
ještě Hošek, který šel po mně od začátku taky bílými zostra: 1.d4 f5 2.g4, ale pak svůj útok 
trochu přehnal a nekorektně cosi obětoval. V závěrečné pozici jsem měl figuru víc, ale 
vzhledem k tomu, že jsme každý měli tak jednu minutu do konce, nabídl jsem remízu, která 
byla trochu rozpačitě přijata. A věčným šachem skončila i dost divoká holandská s Adamem 
Dvořákem. Ze schématické závěrečné pozice se to nezdá, ale Adam hrál vskutku velmi 
„obětavě“, asi tak divoce, jak vypadala většina jeho partií v Olexáči.  
 
 
Dvořák,A (1986) - Kalendovský,J (2003) 
Brno /Radil mem./, 31.12.2010 
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  1.Kg2 Dg4+ 2.Kf1 Dd1+ (Zhruba závěr partie. JK) ˝–  ̋
 
Kalendovský,J (2003) - Orel,M (2111) [B24] 
Brno /Radil mem./, 31.12.2010 
1.e4 c5 2.Jc3 e6 3.g3 Jf6 4.Sg2 Jc6 5.Jge2 d5 6.exd5 Jxd5 7.d4 Jxc3 8.bxc3 Dc7 9.0–0 Se7 
10.Sa3 Da5 11.Dc1 0–0 12.Vd1 (Takhle nějak začala naše partie, kterou jsem v závěru 
oslovsky pokazil. Orel mi pak prozradil, že před tím 4 partie černými prohrál!) 0–1 
 
Ještě jsem prohrál bílými se Standou Messerschmidtem (pěkně mi pak poděkoval) a s Pavlem 
Kubátem, s nímž jsem měl vlastně dnes výsledek 1:1 (viz příhodu s Beilem) a porazil jsem 
Standu Párala (v Pircově obraně černými na čas!), Václava Zdráhala a remízoval jsem v úplně 
posledním kole s Adamem Páralem. Do jisté pozice mohla být „teoreticky zajímavá“ pouze 
partie následující, ale – viz dále... 
 
Masařík,J (1977) - Kalendovský,J (2003) [A84] 
Brno /Radil mem./, 31.12.2010 
1.d4 g6 2.c4 f5 3.h4 Jf6 4.h5 Jxh5 5.Vxh5 gxh5 6.e4 Sg7 7.Dxh5+ Kf8 8.Dxf5+ Kg8 9.Jf3 
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d6 10.Dh5 Df8  
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 (Takhle nějak začala tato partie, za chvíli jsem měl po divokých obětech bílého o věž víc a 
nakonec jsem vyhrál v téměř remízové pozici na přehlédnutí šachu bílým! Po partii jsem mu 
říkal, že si tu obranu pamatuji z Olexáče, kde tak hrál černými Gažík s Kratochvílem, a 
Masařík tvrdil, že si připravil zlepšení! JK) 0–1 
 
 
Radilův memoriál.  Silvestrovský bleskový turnaj Lokomotivy Brno měl 52 účastníků. 
Výsledek: 1. Petr Velička (Geofin Ostrava) 12(15), 2.-3. Petr Skácelík, Miroslav Jurka (oba 
Duras Brno) 11, 4. Eva Kulovaná (Gordic Jihlava) 10,5, 5.-7. Milan Kratochvíl, Lukáš 
Řehůřek (oba Lok. Brno), Jan Uhmann st. (ŠK Hustopeče), 9,5, 8.-12. Milan Donnert (Duras 
Brno), Jiří Musil (Lok. Brno), Neklan Vyskočil (Duras Brno), Martin Blahynka, Jan Uhmann 
ml. (oba Lok. Brno) 9, 13.-18. František Vykydal (Lok. Brno), Marek Orel (nereg.), Dalibor 
Mlénský ŠK Hustopeče), Vladimír Štefl (ŠK 64 Brno), René Přibyl (Bystrc Oilers), Václav 
Zdráhal (TJ ZČE Plzeň)8,5, 19.-25. Pavel Kubát (Orel Ořechov), Adam Páral (Vinohrady 
Brno), Vlastimil Urban (Hustopeče), Jan Kalendovský (Lok. Brno), Karel Zejda (ŠK 64 
Brno), Jaromír Veselý (Lok. Brno), 25.-28. Stanislav Messerschmidt (Orel Ořšechov), Martin 
Hošek, Karel Martišek, Břetislav Eichler (všichni Lok. Brno) 7,5, 29.-31. Daniel Gajdoš 
(Jevíčko), Jan Masařík (ŠK 64 Brno), Stanislav Havlát (Moravská Slavia) 7, 32.-40. Vladislav 
Sládek (ŠK 64 Brno), Adam Dvořák (Lok. Brno), Stanislav Páral (Vinohrady Brno), Arnošt 
Zeman (Štefanydes Polička), Ladislav Prucek (Sokol Přemyslovice), Lukáš Sikora (Lok. 
Brno), Pavel Kopkan (Bystrc Oilers), Miroslav Nezdařil (TJ Zborovice), Oldřich Sojka (Sokol 
Střelice) 6,5 bodu atd. Nejlepší ženou byla Kulovaná, nejlepším seniorem Uhmann, nejlepším 
juniorem Musil.  
 
Po turnaji jsme chtěli jít (my chlapci Uhmanni, Gajdoš, René Přibyl, Lukáš Řehůřek, 
Vykydal, já) k Červenému drakovi, ale ten byl otevřen jen do 14 hodin, takže jsme se vrátili o 
zastávku zpět, kde v dosud námi nenavštívené hospůdce již seděl Jirka Řehůřek s přáteli 
z Moravské Slavie Radomírem Kejdušem a Standou Havlátem, Karlem Glacnerem a tam jsme 
strávili příjemné chvíle až do zavíračky v 16 hodin... 


