Černohorský soudek 2011
Turnaj čtyřčlenných družstev v rapid šachu o „Černohorský (pivní) soudek“ se konal již po
třinácté. Odjakživa byl určen pro šachisty z Blanenska a jejich kamarády z Vyškovska a
Tišnovska. Pozvat na tuto více méně uzavřenou akci Brňáky v úmyslu neměli. Ale jak se tam
tedy letos ocitl tým VIP Brno? Za všechno může pan Vykydal. Přečetl si propozice, zavolal
panu Hubenému, že se přihlašuje. Pavel Hubený začal cosi o tom, že je to turnaj uzavřený jen
pro zvané. Pan Vykydal se zatvrdil a zeptal se Pavla: „Chceš hrát turnaje v Brně? Tak nás
pozvi na soudek. Jinak zařídím, abyste si v Brně už neškrtli.“ Nevím, zda jejich dialog
probíhal právě takto, ale pozvání pro staré pány z Brna nakonec přišlo. A tak jsme se ve dvou
vozech v neděli 8. května 2011 do Boskovic vypravili. Píšeho a mne vezl pan Vykydal,
Vladimír Štefl jel s paní samostatně. V Boskovicích jsme byli téměr první a jak se sál
postupně plnil dalšími a dalšími týmy, bylo nám jasné, že to nebude žádná procházka
růžovým sadem. Vždyť o palmu prvenstí přijeli bojovat mnohonásobní vítězové z Lipovce,
silní Vyškováci a Kuřimáci, také v rapidech osvědčené borce z Makkabi Boskovice nebylo
možno podceňovat. Nakonec se dostavilo osmnáct týmů, které byly rozděleny do tří skupin po
6 družstvech, z nichž první dva postupovali do finále A, druzí dva do finále B atd. V naší
skupině B (rozhodčí Sekanina) jsme obsadili v sestavě Vykydal, Štefl, Píše, Kalendovský
zcela hladce první místo, majíce skóre 19:1 (jedinou prohru zaznamenal Vláďa Štefl
s lipoveckým Martinem Handlem) a mohli jsme se těšit na finále A. Musíme pochválit také
dobře vedený bufet se skvělou nabídkou: např. ostravská klobása a černohorské pivo – 40 Kč.
Ale kupodivu šel na odbyt i čaj a kolem druhé odpolední došly i vlnky – vyprodáno!
Z kvalifikačních bojů si dovolím uvést jednu ukázku. Z diagramu sotva poznáte, že se jednalo
o odmítnutý královský gambit. V přibližně tomto postavení (ale myslím, že bílý h-pěšec stál
na h3) následovalo:
Kalendovský,J - Hradil,R
Boskovice /rapid Soudek/ (4), 08.05.2011
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(S vazbou věže jsem v předběžném propočtu počítal a připravil jsem si malou léčku na
matové motivy) 1...Sd6 2.Dh4 Sxe5 (Podle očekávání) 3.Vxf6 (Moje pointa) 3...g6 4.Sxg6 (a
teď se milý soupeř nadlouho zamyslel a obranu nenašel a rychle prohrál: 4...De7? (Ale v
restauraci "U koníčka" ukázal pan Vykydal ihned správný tah černého: 4...Vf7! a bílý bude
mít velký problém hrát dál s kvalitou méně) 5.Vxf8+ a černý se vzdal. Ztrácí dámu, nebo je

mat. 1–0
Ve finále A už to nebylo tak jednoduché. Ještě šestou partii po sobě jsem vyhrál, poraziv
podruhé pana Milana Ševčíka z Lipovce, ale tím jsem s úspěšnými partiemi skončil.
V sedmém kole jsem přemýšlel, jaké zahájení proti Pavlu Hubenému zvolit. Po 1.e4 mi často
dával tahem 1...e5 příležitost ke královskému gambitu, ale protože se ho už asi naučil, zvolil
jsem 1.d4. A to jsem asi dělat neměl, Pavel bez váhání odpověděl holandsky 1...f5 a byl jsem
tam, kde jsem být nechtěl, jsa donucen hrát proti své vlastní zbrani. Něco drobného jsem
v průběhu hry získal, pak Pavel obětí figury to dostal zpátky, v jisté chvíli jsem ještě jeho
remízovou nabídku odmítl, ale po serii dalších tahů v mírně lepší věžovce jsem sám remízu
nabídl. A tím jsem se dostal takříkajíc z tempa. V osmém kole hrajeme s Vyškovem (také
holandská, jenže tentokrát černými). Dá se říci, že mne Franta Kejík trochu zatlačil a musel
jsem přejít do horší věžovky. Zde jsem se však jako znalec neprojevil. Krutý závěr mé jediné
porážky v turnaji:
Kejík,F - Kalendovský,J
Boskovice /rapid Soudek/ (8), 08.05.2011
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1...Va2 2.a5 Vb2? 3.b5 axb5 4.a6 a černý se po několika zbytečných šachách vzdal. 1–0
Předposlední kolo bylo „domluvené“. Před naší partií se mne přítel Pavel Krupica zeptal: „Jak
budeme hrát?“ Pochopil jsem správně a odpověděl jsem: „To mne zveš na pivo?“ I stalo se,
v zahájení dámským pěšcem (měl jsem bílé) byla „podepsána“ rychlá remíza. No, už jsem byl
trochu unaven a přestával jsem si šachově věřit. Naštěstí jsem náš tým zatím nijak nepoškodil,
i když jsem pukl nebo remízoval, vyhrávali jsme skoro pokaždé 3:1. A protože lahváče
v bufetu došly, přesunuli jsme se do vedlejší restaurace. S námi byl jeden mladíček (pil
spořádaně Kofolu) a tomu dával Pavel Krupica „trenérské kapky“. Myslím, že to byl Tadeáš
Boček. Pavel Krupica měl nedávno velký sportovní úspěch: v anketě o nejlepšího trenéra
města Kuřimi zvítězil před všemi zástupci ostatních sportů! I Elo si o pár desítek bodů
polepšil. Po této příjemné pivní přestávce přišlo velké finále Adamov-VIP Brno! My jsme
měli zatím 4 výhry, Adamováci tři a prohru s Boskovicemi. Tudíž nám k vítězství stačila
remíza. První jsem zkusil učinit remízovou nabídku já:
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Kalendovský,J - Mížák [D02]
Boskovice /rapid Soudek/ (10), 08.05.2011
1.d4 d5 2.Jf3 e6 3.Sf4 Jf6 4.e3 c5 5.c3 Jc6 6.Jbd2 Sd6 7.Sxd6 Dxd6 8.Se2 0–0 9.0–0 c4
10.Dc2 h6 11.e4 dxe4 12.Jxe4 Jxe4 13.Dxe4 b5 14.a4 Sa6 15.Vfd1 Je7 16.axb5 Sxb5
17.Je5
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Remíza. Můj soupeř se napřed zatvářil trochu rozpačitě, ale Pavel Masák od vedlejšího stalu
zašeptal: „Jak chceš. Záleží na Tobě“. A bylo... Jenomže na třech zbývajících deskách to
přestávalo vypadat dobře. Vykydal na první stál celkem přijatelně s Karlem Švehlou, Píše
s Masákem si černými už začínal libovat, když tu najednou ztratil figuru a vzdal se. Hrálo se
tedy už jenom na prvních dvou stolech. Z pověrčivosti jsem se na ty partie raději nedíval a
vyslal jsem Jiřího Moučku, aby to zhodnotil. Když se vrátil, řekl, že to vypadá dobře.
Jenomže nakonec prohrál i Vykydal a tak Šteflova výhra s Laco Paluchem nebyla nakonec
k ničemu, protože přes to, že jsme měli myslím stejný počet bodů i stejné skóre, tak rozhodl
vzájemný zápas! Sice jsme pak Píšeho podezřívali, že to Adamovu, za který hraje II. ligu,
prodal (měl před touto partií 9 z 9!), ale důkazů nebylo a tak jsme se museli spokojit s druhým
místem. Ale zase na druhé straně – třeba nás díky tomu, že jsme nevyhráli, pozvou i
napřesrok. Při vyhlašování vítězů bylo focení tří nejlepších celků a já zažil něco, co jsem ještě
nikdy nezažil: cvakání fotoaparátů a blesků jako při focení filmových hvězd: v řadě před námi
stálo osm(!) fotografů a jeden filmař z místní televize. Na propagaci je asi Pavel Hubený
majstr. S cenami to bylo letos poněkud skromnější: jenom soudky a lahváče Černé hory, pro
děti křupky. A to na stole v přísálí ležela řada propozic z minulých ročníků, kdy se k soudkům
přidávaly i obálky s pěnězi... A letos nic. Ale aspoň jsme si zahráli a celkovými výsledky snad
i trochu zvýšili sebevědomí týmu, který dr. Píše vtipně nazval „Rakve Brno“. Vtip je v tom,
že náš průměrný věk byl 71 let, resp. součet 285 roků! Kam se na nás hrabou třeba Kuřimáci,
z nichž nejstarší Jirka Majer bude slavit šedesátku až 13. května! Podle veselého elektrikáře
Franty Laštovičky, který nás v průběhu turnaje dobře bavil nejrůznějšími anekdotami typu:
„Víš, jaký je rozdíl mezi manželkou a žumpou?“ připravil prý klub Jirkovi k výročí malé
překvapení: domluvil mu přátelský zápas s velmistrem Navarou, jenomže Navara se prý
omluvil, že nemá zrovna čas... Ale třináctého bude v kuřimském klubu jistě veselo. Znám
ještě jednoho budoucího jubilanta a připomíná mi ho často vyškovský pan Vémola:
„Nezapomeň na Jirku Moučku!“ Určitě nezapomenu a už se těším na jednu z etap oslav
v hospodě „U Kadleca“ (tam, kde pěstují kajmany). Ale kdy to bude, to ví zatím jen JM a
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Bůh... Ještě výsledky „rakváčů“: František Vykydal 7 z 10, Vladimír Štefl 8,5, Jan Píše 9, Jan
Kalendovský 7,5 bodu. Úspěšný den jsme s panem Vykydalem zakončili v restauraci „U
koníčka“ na Pionýrské ulici, kde na nás již čekal Luboš Riška sledováním zápasu ČeskoRusko v hokeji, který jsme vyhráli. Pak chtěl na magnetických šachách předvést některé
momenty ze svých dnešních partií pan Vykydal, ale už si nedokázal (nebo nechtěl?!) na nic
vzpomenout. Tak aspoň jeden fragment z jeho partie na nočním blicáku v sobotu o půl druhé
ráno v Ostravě:
Vykydal – N.N.
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Schéma z bleskové partie. Vykydal na tahu může dát jednotažec 1.Dh6+, ale místo toho
zahrál (to sotva uhodnete) 1.Kh1 (asi v domnění, že dostal šach a musí uhnout), takže soupeř
reklamuje nemožný tah a vyhrává. Takový je život šachisty...

A malý přídavek k poctě jubilantovi:

Majer,J - Kročian,J [C42]
24. koresp. přebor ČSFR, 1991
1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jxe5 d6 4.Jf3 Jxe4 5.d4 d5 6.Sd3 Se7 7.0–0 Jc6 8.Ve1 Sg4 9.c3 f5
10.Db3 0–0 11.Jfd2? (Zde chtěl bílý "tvořit“ a ke své škodě se ani nenamáhal podívat se do
teorie, jestli tato "tvorba" nemá už předchůdce) 11...Jxf2! (Teprve nyní jsem zalistoval v
teorii a dočetl se, že velmi nebezpečné je 11. Jfd2, umožňující černému po 11...Jxf2! 12.Kxf2
Sh4+ 13.g3 f4 velmi silný útok. Rozborem jsem se přesvědčil, že tento útok vede k rychle
výhře černého, a tak skutečná vlastní tvorba začla až v objektivně prohrané pozici) 12.Sf1
Sh4? (Černý pokračuje v intencích výše popsané varianty, ale zde už tento tah není dobrý.
Místo toho mohl zahrát krásný tah 12...Sd6!! s bleskovou výhrou. Např. A) 13.Dxd5+ Kh8
14.Sc4 Sxh2+ 15.Kxf2 (15.Kxh2 Dh4+ 16.Kg1 Jh3+ 17.gxh3 Dxe1+) 15...Dh4+ 16.Kf1 Sg3;
B) 13.Kxf2 13...Sxh2 14.g3 f4] 13.g3 f4 14.gxh4 Ja5 15.Dc2 Dxh4 16.Jf3 Jh3+ 17.Sxh3
Sxf3 18.Se6+ Kh8 19.Df2 Dg5+
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(Černý směřoval do této pozice s přesvědčením, že po 20.Kf1 Jc4 s dalším Je3 vyhraje.
Diagram) 20.Dg3! (Rázem stojí na výhru bílý. Ještě se stalo: 20...Dh5 21.Sxf4 Vf6 22.Sg5
Vg6 23.Sf7 Dxg5 24.Sxg6 Dxg6 25.Dxg6 hxg6 26.Jd2 Sg4 27.Ve7 Vc8 28.Vae1 Jc6
29.Ve8+ Kh7 30.Vxc8 Sxc8 31.Jf3 Sf5 32.Ve8 g5 33.Je5 (J. Majer - Korespondenční šach
5/1992, str. 25) 1–0
Přehled výsledků:
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