
O pohár místostarostky  
 
Sobotní turnaj „O pohár místostarostky ÚMČ Brno-sever Mgr. Zdeňky Tůmové“ se odehrával 
v naší nové lokomotivní klubovně na základní škole Staňkova. Na odpoledne sem 
Jihomoravský šachový svaz svolal losovací schůze krajských přeborů I. a II. třídy, takže 
turnaj byl obohacen přítomností řady zástupců losujících klubů, např. ze Znojma, Vyškova, 
Tišnova, Kuřimi, Adamova atd. Při prezentaci se zapsalo 75 šachistů a šachistek, a proto 
všechny stoly byly plně obsazeny, přesto měl každý z účastníků místa dost, takže známý 
nešvar (mačkání sousedových hodin) se vyskytoval celkem zřídka. Hrálo se obvyklých devět 
kol patnáctiminutovek. Bufet fungoval skvěle, příjemný pohled byl i na velkou řadu 
dárkových košů, které zaplatil vlídný úřední sponzor... Při zahájení promluvily kromě ředitele 
turnaje Jiřího Vachka obě milé zástupkyně sponzora, pani Mgr. Tůmová i ing. Kateřina 
Kalinová za krajské zastupitelstvo. Pak již zopakoval základní technické věci hlavní rozhodčí 
Mirek Hurta a upozornil, že odpolední dvě kola bude řídit jeho zástupce pan Benák, neboť on 
má v té době schůzi komise mládeže. Hle, co musejí naši dobrovolní funkcionáři během 
jednoho dne všechno zvládnout! Turnaj jsem začal skoro by se chtělo říci jako obvykle: dvě 
první partie jsem vyhrál: s panem Hálou, který sice „vyhrožoval“, že dnes konečně zvítězí a 
pak se žákem Ondřejem Strnadem, kterého asi trochu zmátlo moje nezvyklé zahájení:  
 
Strnad,O (1744) - Kalendovský,J (2028) [A40] 
Brno /rapid místostarostky/ (2), 19.09.2009 
1.d4 e5 2.dxe5 Jc6 3.Jf3 De7 4.Sg5 Db4+ 5.Jbd2 Dxb2 6.e3 Jxe5 7.Jxe5 Dxe5 8.Jf3 Sb4+ 
9.Ke2 Dc3 10.Vb1 b6 11.Dd3 Sa6  
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 (No - myslím, že to tak bylo...) 0–1 
 
Ve třetím kole jsem dostal opět veselého žáka Gajdoše, s nímž jsme rozehráli „Píšeho“ 
variantu 1.d4 Jf6 2.Sg5 Je4 3.Sh4 atd. a za chvíli jsem měl pěšce míň, pak jsem přišel o 
druhého, a když mi Daniel sebral třetího pěšáčka, pronesl svoji obvyklou větičku „Nabízím 
remízu“, kterou jsem byl opravdu, ale opravdu již nucen přijmout. Na zvědavé dotazy, proč 
dává vyhranou partii za remízu, odpovídal Gajdoš také svým obvyklým sloganem, „že má 
úctu ke stáří“. Tož tak, asi budu nucen příště jeho nabídky rezolutně odmítnout, neboť mne 
tím remízovým morem v tomto turnaji nechtě nakazil – viz dále... A teď jednu hádanku. Víte, 
kolik měl dr. Píše bodů po druhém kole? Nevíte, tak já vám to řeknu: dva. A teď ale pozor, 
kolik bodů měl dr. Píše po třetím kole? No, zatím to nikdo, ba ani večer v hospodě u Pásků, 
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kam jsme s Jurou Řehůřkem od „Bílého koníčka“ zajeli a kde jsme našli Luboše Rišku a 
Frantu Vykydala a později i Standu Staňka (vrátili se z rapidu a losování II. ligy E ve 
Vinarech u Přerova, Staněk z turnaje ve Valašské Bystřici) neuhodl. Tak já vám to prozradím: 
měl jeden bod. Jak to je možné? Hanes prohrál ve druhém kole s mladým Holemářem, ale ten 
nahlásil (asi ze zvyku) výsledek obráceně! Ve třetím kole byl Píše vylosován na první stůl, 
kde prohrál s Urbancem. Byl to sice u rozhodčího reklamovat, ale Mirek řekl, že bere změnu 
výsledku na vědomí, ale vylosování už měnit nebude... Taky kuriozita! Ve čtvrtém kole 
porážím málo přesvědčivě stříbrného medailistu z mistrovství ČR v rapidu žáků Jirku Musila 
– a mám najednou krásných 3,5 ze 4.  
    
Kalendovský,J (2028) - Musil,J (1932) [B26] 
Brno /rapid místostarostky/ (4), 19.09.2009 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 d6 4.Sg2 g6 5.d3 Sg7 6.Se3 e6 7.Dd2 Jge7 8.Sh6 0–0 9.h4 Jd4 
10.Sxg7 Kxg7 11.h5 Vh8 12.0–0–0 Vb8 13.Jf3 Jxf3 14.Sxf3 e5 15.hxg6 hxg6 16.Vxh8 
Dxh8 17.Vh1 Dg8 18.Dh6+ Kf6  
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  19.Jb5? (Hledím do pozice pár minut a zavrhuji téměř samozřejmé 19.Dh4+ g5 20.Dh6+ 
Dg6, protože nevidím ještě o dva tahy dál: 21.Dh8+ Ke6 22.Vh6 a podobně s okamžitou 
výhrou! To dokresluje moji skvělou forma, která se ještě projeví v dalších kolech) 19...Se6 
20.Jxd6 Jc6 21.Jc4 (a bílý vyhrál zejména proto, že černý měl jednak málo času, jednak hrál 
ještě hůř, než on) 1–0 
 
 
 
 
V pátém kole dostávám konečně někoho z první desítky. Zaznamenáváme kuriozitu: 
s výjimkou Ládi Urbance bylo na prvních třech stolech 5 hráčů bývalé ligové Univerzity: 
Ševčík, Štefl, Číp, Uhmann, já.. A Urbanec nás závistivě označil za „staré struktury“... 
S Daliborem Čípem se mi v rapidech moc nedaří a ani zde jsem moc nezvládl zahájení (1.c4 
e5 2.Jc3 Jf6 3.Jf3 Jc6 4.g3 Sc5?!) a záhy stojím hůře. Ve střední hře se mi však podaří nějaké 
taktické triky a v pozici na diagramu vychází poměrně nadějná oběť kvality: 
 
Číp,D (2182) - Kalendovský,J (2028) 
Brno /rapid místostarostky/ (5), 19.09.2009 
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  1...Vxe3 2.Dxe3 Sxd4 3.De4 Vxb2+ 4.Kf1 Vf2+ 5.Ke1 Dxf3 6.Dxf3 Vxf3 a partie skončila 
po čase remízou, když jsem již měl za kvalitu 4(!) pěšce, ale polekal jsem se zbytečně 
zdánlivého útoku dvojice bílých věží na bod f7. Smír nabídl Dalibor tichým hlasem, a když 
jsem jej přijal, odtušil jenom: „Kdybys našel tah h6, tak bys to asi vyhrál.“  ̋–  ̋
 
A bylo tu šesté kolo a s ním jako soupeřka paní Věra Medunová. A zde se naplno u mne 
projevila remízová nákaza, způsobená Danem Gajdošem. Posuďte sami – v zavřené sicilce 
jsem zkusil obvyklý průlom tahem 12.f5. Všechny moje oběti skeptická soupeřka přijala, ale 
v patnáctém a šestnáctém tahu se nebránila přesně a dovolila mi získat překrásný tlak na 
svého téměř holého krále. Že jsem v prakticky vyhrané partii nepokračoval (Fritz hlásí 
výhodu skoro pět celých), ale dal přednost vrabci v hrsti, za to jsem byl bohyní Caissou tvrdě 
potrestán ve zbývajících třech kolech, kdy už jsem si ani „neškrtl“.  
 
Kalendovský,J (2028) - Medunová,V (2070) [B24] 
Brno /rapid místostarostky/ (6), 19.09.2009 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 b6 6.Se3 Sb7 7.Dd2 e6 8.h4 h5 9.Jh3 Jge7 10.f4 
0–0 11.0–0 d6  
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  12.f5 exf5 13.Sh6 fxe4 14.Sxg7 Kxg7 15.Jxe4 Jf5 16.Jf4 Je5 17.Jxh5+ gxh5 18.Vxf5 Jg6 
19.Jf6 Sxg2 20.Jxh5+ Kh7 21.Jf6+ [21.Kxg2+-] 21...Kg7 22.Jh5+ Kh7 23.Jf6+ Kg7 
24.Jh5+ ˝– ̋
 

 
 
(Ovšem můj dvorní fotograf Zdeněk Závodný mne usvědčuje ze slabé paměti, zapomněl jsem 
do textu partie vložit tahy a6 a a4! A kdo ví, zda i další průběh není spíše vymyšlený...) 
 
Moji remízovou taktiku „pochválili“ Honza Uhmann i Dalibor Číp: „Děláš to chytře, při tom 
velkém množství lidí po remízách se silnými dostaneš nějakého saláta a snadno se pak 
posuneš výš“. Ale předpověď jim jaksi nevyšla, v sedmém kole dostávám k malé své libosti 
pozdějšího vítěze turnaje Láďu Urbance. Rozehráváme Panovův útok v Caro-Kannu. Mám 
trochu horší postavení, Láďa hrozí postupovat pěšci dámského křídla. V kritické pozici si 
říkám: „Nesmíš koněm na c4, má to tam kryté víckrát“ a bác ho, samozřejmě tam jdu, ztrácím 
důležitého pěšáka a už se vezu. První prohra, po které však následuje obvyklá „Hurtovská“ 
přestávka, aby si lidé mohli v bufetu objednat párky. S Láďou Šteflem a Vladimírem 
Ševčíkem se shodujeme, že takové přestávky, při nichž člověk výjde z tempa, nejsou nic 
příjemného a na jiných rapidech se (naštěstí) nevyskytují. A je tu osmé kolo a můj tradiční 
soupeř Vladimír Kosina. „Stačí si počkat a on už udělá ke konci hrubku“, radí mi Uhmann. 
Ale kdež – tentokrát hraje Kosina velmi opatrně, všelijak se (a bohužel mnohem rychleji než 
já) v pozici kroutí, získává pěšce, všechny mé hrozby lehce kryje a dokonce sám hrozí matem 
v situaci, kdy mám na hodinách 16 vteřin a on aspoň dvě minuty. „Spadl ti“, volá Vladimír 
vítězně a divácí kolem se mu smějí, místo aby dal jednotažec, vítězí na čas! Tedy, vlastně se 
smějí mně, jak to hraji. Druhá nula a do posledního utkání mám desetiletého žáka Adama 
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Dvořáka. Tak aspoň naděje na přijatelných pět a půl. Ale ouha – přehrajte si závěrečnou 
partii:   

  
 
Kalendovský,J (2028) - Dvořák,A (1864) [B26] 
Brno /rapid místostarostky/ (9), 19.09.2009 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 d6 4.d3 Jf6 5.Sg2 g6 6.h3 Sg7 7.Se3 0–0 8.Dd2 a6 9.a4 Vb8 10.Sh6 
Dc7 11.h4 Sd7 12.Sxg7 Kxg7 13.Jd5 Jxd5 14.exd5 Jd4 15.h5 Vh8 16.h6+ Kf8 17.Je2 Jxe2 
18.Dxe2 Vg8 19.0–0 f6 20.f4 Kf7 21.Vfe1 Vbe8 22.b3 g5 23.Dh5+ Vg6 24.Ve2 Db6 25.Kh2 
Db4  
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  26.fxg5?? Sg4 27.Dxg6+ Kxg6 28.Ve4 Dc3 29.Vae1 Sf5 30.Vxe7 Vxe7 31.Vxe7 Kxg5 (a 
černý hladce vyhrál...) 0–1 
 
 
Turnaj končí, pánové rozhodčí Hurta a Benák cosi dlouze počítají a už je tu „závěrečný 
hvizd“ v podobě krátkého vtipného projevu paní místostarostky, která s námi zůstala i po 
turnaji a dlouhého vyhlašování výsledků a předávání věcných cen nejlepším seniorům, ženám, 
žákům, hráčů s určitým Elem a nakonec vlastně všem zůčastněným žáčkům! A já se červenám 
při slovech paní místostarostky, která praví: „Jsem moc ráda, že máte tak dobré žáky. 
Dokonce jsem slyšela, že desetiletý Adam Dvořák porazil pana Kalendovského.“ No – to je 
tedy reklama. I doma se to stydím ženě říci... Ale nechť, příště to snad bude lepší... Jako 14. 
nasazený končím 36., ale na Buchholz jsem pátý-sedmý (větší měli jen Uhmann st, Ševčík, 
Číp a žák Blahynka)?! Po turnaji se vydatně losuje, my s Jurou Vachkem a paní 
místostarostkou besedujeme na dvoře u stolku pro kuřáky. A když Jura Řehůřek svoji KP II B 
pro Bystrc Oilers dolosoval, odcházíme s ním a Honzíkem Uhmannem, obtěžkaným cenami, 
k „Bílému koníčkovi“ na Pionýrské, kde se tak dobře vaří...  
 


