
Pohár JmŠS ve Vyškově 2011 
 
Turnaj o Pohár Jihomoravského šachového svazu v bleskové hře čtyřčlenných družstev 
připravili zkušení vyškovští pořadatelé (pan Vémola, rodina Slepánků a další) v pěkném 
prostředí hotelu Dukla. Na výši bylo nejen samotné provedení akce, ale i levné a dobré 
občerstvení, včetně výtečného oběda. Družstva Lokomotivy se vypravila na turnaj několika 
směry: větší část auty od obchodního domu TESCO u nádraží, pozdější vítězové jeli do 
Vyškova autobusem. Pro družstvo Loko D se podařilo zajistit chybějícího čtvrtého hráče tak, 
že jsme si pro něj zajeli do Podolí. Dr. Píše si právě chystal snídani, ale pak přece podlehl 
lákání Břeti Eichlera a vydal se s námi na cestu za medailemi. Protože však byl tak náhle a 
nečekaně přepaden (mobil měl vypnutý) – ve Vyškově doháněl spánkový deficit a asi 7 nebo 
8 velice slibných partií prohrál na čas. Pan doktor je velmi tvrdohlavý a ačkoli již velmi 
špatně vidí, stále odmítá navštívit očaře... To je podle některých odborníků hlavní důvod toho, 
že dr. Píše nikdy nereklamuje soupeřův spadený praporek. Ale vraťme se k samotnému 
turnaji. Náš tým, který se rozhodl bojovat o medaili, měl v prvním kole volno. Proto jsem 
mohl bloudit po hracím sále a kochat se různými kuriozitami, o něž není v bleskovkách 
nouze. Jednu z nich mi slíbil poslat kolega Michal Sysel, ale protože tak zatím neučinil, 
dovoluji si předvést kritické postavení aspoň schematicky na následujícím diagramu. 
Podotýkám, že se hrálo na „reklamních“ šachovnicích, které dostal Michal Šípek v sobotu po 
skončení rapidu ve Křtinách. Tyto šachovnice byly poměrně veliké, takže vzdálenost mezi 
bodem g6 a b1 činila téměř jeden celý metr. Tím snad lze trochu vysvětlit oboustrannou 
slepotu. Černý dal právě rafinovaný šach dámou na d3(!!)...     
 
Sysel,M (1974) - Vyskočil,N (2340) 
Vyškov /Pohár JmŠS v bleskové hře/ (1), 24.04.2011 
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 V partii se stalo:   1...Dd3+?!?! 2.Vd2 Db1+ a černý vítězoslavně hlásí: "Mat!". Bílý vidí, že 
jeho král nemá žádný ústup a vzdává se. A teď se ozve někdo z diváků - to přece  žádný mat 
není - střelec může dámu vzít! Bylo však jiz pozdě. Inu – mistři musejí mít štěstí, že... 0–1 
 
Příjemné zahájení turnaje – šťastné vítězství v úvodním kole potkalo i mne, kdy soupeřka 
přehlédla, že její střelec je svázaný...  
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Hejná,J (1534) - Kalendovský,J (2003) 
Vyškov /Pohár JmŠS v bleskové hře/ (2), 24.04.2011 
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 Partie skončila takto: 1.h5 Jxc3 a bílá se vzdala! 0–1 
 
Po třech výhrách se hodí malý odpočinek s dávným soupeřem Vaškem Pechem z Vyškova. 
 
Pech,V (2034) - Kalendovský,J (2003) [B07] 
Vyškov /Pohár JmŠS v bleskové hře/ (4), 24.04.2011 
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.g3 Sg7 5.Sg2 0–0 6.Jge2 c6 7.0–0 Jbd7 8.h3 e5 9.Se3 Ve8 
10.Dd2 Dc7 11.Vad1 Jf8 12.dxe5 dxe5 13.Dd6 Dxd6  
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Kalendovský,J (2003) - Eichler,B (1648) [B00] 
Vyškov /Pohár JmŠS v bleskové hře/ (5), 24.04.2011 
1.e4 b6 2.d4 Sb7 3.Jc3 d6 4.f4 Jd7 5.Jf3 e5 6.Sc4 h6 7.0–0 Je7 8.fxe5 dxe5 9.De1 f6 10.Df2 
Jg6 11.Dg3 Jf4 12.Sxf4 exf4 13.Dg6+ Ke7 14.Df7+ Kd6 15.Jb5+  
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  1–0 (Závěrečnou pozici zachytil pohotový fotoreportér David Ciprys. Ale i tak byla 
rekonstrukce partie, v níž Břeťa Eichler podle svého vyjádření jaksi experimentoval, docela 
obtížná. Ach ten Alzheimer... 
 
Šic,M (1628) - Kalendovský,J (2003) [B01] 
Vyškov /Pohár JmŠS v bleskové hře/ (8), 24.04.2011 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Da5 4.Jf3 c6 5.d4 Sg4 6.Sc4 Jf6 7.0–0 e6 8.Sd2 Dc7 9.h3 h5?  
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  (Geniální oběť? Asi hloupost – černý zapomněl, že bílý si mat na h2 dát nenechá a představí 
jezdce na e5! Ale bylo třeba hrát dál, jakoby se nechumelilo. Vždyť je to blicka, kde se může 
stát i s figurou míň ještě cokoliv) 10.hxg4 hxg4 11.Je5 Sd6 12.Sf4 Jbd7 13.Dd2 0–0–0 14.g3 
Jf8 15.Vfe1 Vh3 16.Jxf7 Dxf7 17.Sxd6 Vxd6 18.Df4 Vd8 19.Ve4 Dh5 20.Kg2 Vh2+ 
21.Kg1 Vh1+ 22.Kg2 Dh3# (A stalo se!) 0–1 
 
Po třičtvrtihodinové obědové přestávce následoval hektický závěr. Já nic nejedl a ostatní jsem 
varoval: nejezte během turnaje, budete pak ospalí a bude se vám hrát špatně. 90% účastníků 
mých rad nedbalo a pak na to někteří doplatili, jako můj mladý soupeř v následující 
poobědové partii:    
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Sikora,L (1816) - Kalendovský,J (2003) 
Vyškov /Pohár JmŠS v bleskové hře/ (10), 24.04.2011 
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 (Je těžké si představit, co asi mohl být poslední tah bílého – a to i z této schematické pozice – 
nikoliv přísně dokumentární. Ztratit ve vyhraném postavení v jednom tahu střelce i věž se 
šachem, to by zlomilo i zkušenější borce...) 1...Dxe3+ 2.Kf1 Dxc1+ 3.Kf2 Dxf4+ 4.Ke2 Sxd6 
5.exd6 Vxd6 6.Da8+ Kg7 a černý vyhrál. Schéma! 0–1 
 
Kalendovský,J (2003) - Brda,V (1308) [C33] 
Vyškov /Pohár JmŠS v bleskové hře/ (11), 24.04.2011 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Df3 g5 4.Sc4 Jc6 5.Je2  
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 a teď táhl černý figurou z e8 na e5. Já mu říkám "Nemožný tah" a on se diví. Ukázalo se, že v 
základním postavení měl černý přehozené krále a dámu! A od vedlejšího stolu Michal Šípek: 
„Když jste to neopravili na začátku, pak už dáma je dáma a tah je možný!" A tak byla celá 
moje koncepce v královském gambitu rozvrácena, naštěstí udělal černý několik hrubých chyb 
a prohrál. 1–0 
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Řehůřek,J (1728) - Kalendovský,J (2003) [A28] 
Vyškov /Pohár JmŠS v bleskové hře/ (12), 24.04.2011 
1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.Jf3 Jc6 4.a3 g6 5.d4 exd4 6.Jxd4 Sg7 7.Jxc6 bxc6 8.g3 0–0 9.Sg2 De7 
10.0–0 Sa6 11.Dd3 d5 12.b3 Vab8 13.Vb1 Vfd8 14.h3?  
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 (Hned pochopíte, proč je v této malé přestřelce tolik otazníků na obou stranách) 14...dxc4 
15.bxc4? Vxd3 16.Vxb8+ Sf8? 17.exd3 Jd7 18.Va8 Dc5 19.Se3 Dxa3 20.Je4 a černý 
kupodivu vyhrál. Asi silou vůle... 0–1 
  
Škoda, že finále Duras – Lokomotiva A nám nevyšlo. Při remíze 2:2 jsme mohli být i stříbrní.  
 
Kalendovský,J (2003) - Dvořák,K (2088) [B26] 
Vyškov /Pohár JmŠS v bleskové hře/ (13), 24.04.2011 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 d6 6.Se3 Vb8 7.Dd2 b5 8.Jge2 Jd4 (A teď se bílý 
polekal "známých triků" jako 9.0–0 Sh3 10.Sxh3?? Jf3+ a začal hrát pod dojmem, že 
"naletěl", trochu divně) 9.Jd1 Jxe2 10.Dxe2 Jf6 11.h3 0–0 12.Dd2 a5 13.0–0 b4 14.Sh6 Sa6 
15.Sxg7 Kxg7 16.f4 a4 17.Vb1 Db6 18.Jf2 c4 19.g4 cxd3 20.cxd3 b3 21.axb3 Dxb3 22.f5 
Vfc8 23.Vfe1 Vc2 24.Da5 Sxd3 25.g5 Jd7  
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 a bílý prohrál po řadě dalších tahů, kdy se v jednu chvíli černý dotkl bílého jezdce na e4, ale 
protože ho ničím brát nemohl, bylo to bez následků, i když v zápalu boje bílý reklamoval 
"nemožný tah".  0–1 
 
Prohráli jsme 0,5:3,5 a jedinou remízou, kterou udělal Franta Vykydal se Skácelíkem, jsme 
uhájili bronz! Náš kapitán Michal Šípek byl s výkonem družstva spokojen a ochotně nás 
odvezl přímo před vchod naší oblíbené restaurace „Na Anenské“, kde jsme pak rozebírali 
dnešní události s kolegy z týmu Bystrc Oilers do pozdních nočních hodin...  Lukáš Řehůřek se 
hodně zasmál nad mou odpovědí na podiv svého otce, jak si to všechno ze sehraných partií 
můžu pamatovat: „No taky si hodně vymýšlím...“. V sobotu byla „Anenská“ překvapivě plná 
fanoušků hokeje, kteří se posilovali před zápasem Finsko-Švédsko v hale Rondo (byli tam i 
Jirka Řehůřek s Reném Přibylem), v neděli fanoušků ubylo a chvílemi to vypadalo, že jsme 
tam jediní návštěvníci. Snad proto nás má personál tak rád.   
 
Trojice nejlepších na jednotlivých deskách: 
 
 I. deska Oddíl Body % 
1 Nepomucký Ondřej Tatran Poštorná 10 83.3 
2 Kratochvíl Karel Loko Brno C 9x 79.2 
3 Musil Jiří Loko Brno B 9 75.0 
 II. deska    
1 Kratochvíl Milan Loko Brno C 10 83.3 
2 Skácelík Petr Duras Brno 10 83.3 
3 Vykydal František Loko Brno A 9x 79.2 
 III. deska    
1 Kunčar Petr Loko Brno C 9x 79.2 
2 Šípek Michal Loko Brno A 8x 70.8 
3 Hošek Martin Loko Brno B 8x 70.8 
4 Nikodém Gustav Bystrc Oilers 8x 70.8 
 IV. deska    
1 Dvořák Karel Duras Brno 10x 87.5 
2 Bednář Jakub Loko Brno C 9x 79.2 
3 Kalendovský Jan Loko Brno A 9 75.0 
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(Focení bronzového týmu. Zleva Vémola, Slepánek, Šípek, Vykydal, Kalendovský, Staněk, 
Heger) 


