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Reportáž o působení kobyliské 

mládeže na prvních kolech letošního 

ročníku české nejvyšší šachové ligy.



Změnilo se něco oproti 
minulým rokům?
    Ano! Letos jednoznačně pomýšlíme

minimálně na finále A, ne-li ještě výš. Sice jsme

měli v podstatě stejné družstvo jako v

posledních letech, ale většina týmů se musela

omladit o několik již plnoletých opor, což
značně snížilo jejich sílu. Přesto však mohl

každý v tabulce po straně (ano, nejsem tak

dobrý v grafických úpravách jako Michal, ale

snad to není důvod k lynčování) vidět jedno

jméno, které naše zasloužilé členy mohlo

překvapit. Díky Gorově loňskému hostování a

ochotě tamního trenéra, jsme nakonec byli na

3. desce posíleni o Gustava.  

Brali jsme to jako posílení o solidního hráče,

protože spoléhat pouze na Molkiho (O.

Molkanova) a Želviho (M. Kubát) se bralo jako

velmi riziková záležitost. Jinak byl zbytek celkem

jasný. Já na první, Pářa (V. Pařízek) na druhé,

Skypy (O. Skýpala) na pětce a Doly (J. Dolejš)

měl hájit kobyliskou čest na poslední. Vzhledem

k jeho nízkému Elu jsme byli trochu nervózní z

toho, co předvede, ale já jsem mu jako správný

trenér věřil.  Přesto bylo vcelku jasné, že

bodovat by se mělo zejména na prvních

deskách a u Skypyho, zbytek se měl pokusit to

nepodělat. Ale zdali se nám tato taktika

podařila, se dozvíte v následujících řádcích. 



KONDIČNÍ
CHŮZE

V 17:15 jsme se překvapivě objevili na srazu všichni a 

prakticky ihned jsme začali začleňovat našeho hosta do 

světa trapných vtipů a blbých keců, jak je v našem oddílu 

zvykem.  V autobuse jsem proti tomu zvolil pro mě celkem 

tradiční řešení, nasazení sluchátek a ignorování okolního

světa, což fungovalo perfektně. 

Po výstupu z autobusu však 

následovala zhruba hodina a 

půl, kdy počet nevhodných slov z

mých úst prudce vzrostl. Nadával 

jsem na zavřené obchody, na 

dlouhou pěší cestu, která byla 

převážně do kopce, na lidi 

pocházející z kolébky komunismu 

(kterých je ve Varech mnoho), na 

velký počet psů nebo na hudební 

vkus spoluhráčů. Suverénně 

nejvíce sprostých slov jsem ale 

použil v souvislosti s nevlídným 

chováním recepčních, to jsem se

rozohnil opravdu velice a asi půl 

hodiny jsem na ně nadával. 

Své kouzlo mělo i rozdělování do 

pokojů. Po zjištění, kde sídlí 

jediný dvoulůžkový pokoj, jsme 

se tam s Gustavem nastěhovali a 

začali si vybalovat. Zhruba po 

minutě nás ale navštívili Želvi a 

Pářa a domáhali se zmíněného 

pokoje. Na mou bleskovou 

otázku „Proč?“ nám bylo 

odpovězeno, že si to zamluvili a 

že mají právo obývat tuto 

místnost. Avšak neměli šanci. 

Nakonec se jejich dočasným 

domovem stal pokoj s Pájínem, 

čímž se dost možná zabránilo 

větším problémům, než Molkiho 

zapomenutí občanky a 

následným dohadům s 

nepříjemnou recepční. Poté jsme 

s Molkim a Pájínem zašli do 

restaurace na dobrou večeři, 
takže aspoň s něčím jsem mohl 

být ten den spokojený. No a pak 

jsem si už užíval pohodlné 

karlovarské postele. 



1. KOLO - PROMAT 
OAZA PRAHA - TJ 

KOBYLISY
První potěš itelnou zprávou byl čas zahájení 1. kola. Zač ínalo se až od 11:00, což 
výrazně zpř í jemnilo mů j  program. Stihl jsem si dokonce i nakoupit. A to ne jen tak 
ledajaké pokrmy. Pár dnů před tímto víkendem jsem četl v knize od J.Aagaarda- 
Thinking inside the box (mimochodem výrazně doporučuji celou jeho sérii
Grandmaster Preparation) kapitolku o výž ivě. Tam jsem se dozvědě l ,  že podle autora 
je u partie nejlepš í  j íst ovoce, zeleninu a ořechy, sladkých věcí je prý dobré se 
vyvarovat. Tak proč to nezkusit? Nakoupil jsem kromě neperlivé Magnesie 
(samozřejmě je také vhodná neochucená neperlivá voda!) pů l  ki la hroznů ,  rajčata a 
ořechové tyč inky. Během cesty zpět jsem si uvědomil, že spořádat sám tolik hroznů za 
víkend bude velice obtížné, tak jsem vždy před každým kolem požádal ostatní, aby mi 
s jedením pomohli, včetně soupeřů. Kromě mého protivníka v prvním kole si však 
nenabídl nikdo, spoluhráč i  se však č ini l i ,  zejména Gustav. 

Druhou potěš itelnou zprávou bylo složení družstva soupeře. Jak tabulka výše 
naznačuje, OAZA byla oslabena o 2. a 4. šachovnici, což nám mě lo usnadnit úlohu 
př i  získávání tř í  bodů. Z letmého pohledu na soupisku bylo jasné, že předpokládaný 
plán se bude muset lehce pozměnit. Kosit se mě lo na zadních šachovnicích a přední 
to mě ly za úkol ně jak výrazně nepodě lat. Vzhledem k tomu, že jsme byli i  vepředu o 
parník si lně jš í ,  tak se nečekala žádná tragédie ani tam. 
Vyjasňování prvních pozic v zápase vyzně lo jednoznačně pro nás: Doly získal pika, 
Skypy stál (př i)vyhraně a Pářa mě l  brát pěšce. Já jsem si nalezl do varianty králky, 
která zřejmě nebyla za mě korektní, ale možnost útoku na krále tu stále byla, takže 
jsem spokojeně uždiboval z nekonečné zásoby hroznů. 



 Takže jsem musel vyhrát. Z předchozích 

extraligových článků je patrné, že 

takové situace nesnáším dobře, takže 

mě stálo hodně psychických sil na partii 

nahlížet objektivně a v klidu. Ale 

nakonec jsem se konečně dostal k 

nějakému tlaku na krále. Avšak soupeř 
se mi na něj obchvatem také pomalu 

dostával, takže objektivně byla pozice 

pořád lepší pro bílé barvy. Zanedbal 

však údržbu toho svého a jal se matiti 

toho mého. To však nebyla dobrá 

možnost, protože jsem ho stačil 

bezpečně schovat a bílé figurky stály 

najednou nejhůře, jak mohly. Soupeř se 

vše snažil zachránit pomocí taktiky, tu 

jsem ale přes všechnu nervozitu 

spolehlivě spočítal a nakonec matil. Po 

tom, co mi soupeř podal ruku, jsem v 

euforii a s velkou úlevou zapumpoval 

pěstí. Za tento akt jsem si vysloužil od 

Pářovy soupeřky pohled, který 

naznačoval, že si myslí, že nejsem úplně 

mentálně v pořádku. Ale co, hlavní bylo, 

že jsem přinesl týmu důležitý bod. V té 

chvíli jsem již věřil v zisk alespoň půlky 

bodu a klidně jsem odešel na oběd. 

Po obědě jsem se šel kouknout na 

zbývající partie a jen rychle dodám, že 

Gustav zkušeně navyšoval výhodu a 

nakonec vyhrál a Pářova soupeřka se 

nezmohla na víc než věčný šach. 

Nakonec výsledek vcelku přesvědčivý, 

ale byly fáze, kdy to mohlo dopadnout 

jinak. 

N O M A D I C   |   2 4

Druhá fáze vyjasňování však tak slavná nebyla. Doly 

ztratil pěšce a začal stát trochu divně, Skypy najednou 

měl pouze lepší koncovku a Pářa zcela zbytečně ztratil 

neuvěřitelné množství času na to, jakou figurou pěšce 

vzít, takže byl rázem na bonusu. Já jsem měl pořád 

podobnou pozici, akorát už začalo docházet k trochu 

ostřejším výpadům. Z hroznů jsem uždiboval již 

podstatně nervóznějšími pohyby. 

Nakonec to však vzadu dopadlo dobře. Doly v časovce 

nějak soupeře ošálil a vyhrál, i když technika provedení 

se mu dala vytknout. Skypy si nakonec podmanil partii po 

dobře sehrané poslední fázi koncovky. Pak však přišla 

nečekaná a ne zrovna pozitivní zpráva. Molki z nějaké 

normální pozice, která do té doby nestála za zmínku, 

udělal nechutný paskvil a zaslouženě po nějaké chvíli 

zastavil svým typickým šnečím tempem hodiny. K tomu 

Pářa přehlédl tah, kterým by okamžitě vyhrál a rázem 

bránil na bonusu pozici na hranici prohry. Takže to 

vypadalo, že se rozhodne u mě a Gustava. Ten stál s 

horším časem zhruba vyrovnaně, možná trochu lépe, 

každopádně jsem nemohl a ani nechtěl jeho pozici 

sledovat. 
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TJ KOBYLISY - 
DESKO LIBEREC

2 .  K O L O

Po vítězném obědě jsme mohli 

spokojeně nastoupit k zápasu 

s Libercem, který měl být 

našimi nejlehčími třemi body 

tohoto víkendu. Ale soupiska 

soupeře rozhodně nebudila 

dojem, že by se očekával z 

naší strany kanárek.  Avšak

všichni z nás vyjma Molkiho 

byli v dobré náladě, takže 

jsme předpokládali, že i druhé 

kolo dopadne dobře. Pro 

jistotu jsme radši vyměnili 

naštvaného Molkiho za zatím 

špatnou náladou 

neposkvrněného Želviho. 

Skypy obětoval pika, ale 

kompenzace se začala 

postupně vytrácet a Doly po 

několika antipozičních tazích 

stál s nekonečně horším 

časem  připrohraně. Ale 

nakonec jsem usoudil, že se 

stejně silným soupeřem je 

trapné tuto pozici po nabídce 

remízy tahat, a tak v průběhu 

jedení hroznu jsem remis přijal 

a začal doufat. 

První závany toho, že se něco 

děje, přišly asi po hodině a půl. 

V tu chvíli jsem dostal od 

soupeře nabídku remízy. V 

pozici, která vznikla z ruské, 

jsem neměl ani nejmenší náznak 

výhody. Přesto jsem váhal asi 10 

minut, protože jsem si nebyl jistý 

svými spoluhráči. Pářa dostal 

černými Maróczyho, tady jsem 

tušil jasné problémy od začátku. 

Gustav měl trochu divnou pozici 

a daleko horší čas, jediný Želvi 

byl vyhraný, ale nezahrál to 

úplně přesně, takže musel ještě 

něco předvést.  



Ale bylo to horš í .  Doly byl pořád př iprohraný a na bonusu, Skypyho kompenzace se 

úplně vytrati la a soupeř stál na výhru, Želviho jistá výhra se pomalu, ale j istě stávala 

č ím dál nejistě jš í  a nejistě jš í ,  Gustav sice začal stát solidně ,  ale časem se celkem 

rychle blíž i l  k hodnotě 0. něco (j istě se v tom mnozí z vás poznají), a Pářovi se přesně 

podle mých předpokladů hrála pozice blbě a začal stát hůře a hůře. Mé oč i  v tuto 

chvíl i  nenacházely potřebu se na tyto partie dívat a tak jsme š l i  s Molkim a Pájínem 

na večeř i .  Tam jsem si stěžoval, že u družstva není nikdo, kdo by mohl kontrolovat 

ně jaké nabídky remízy. Byl jsem sice ujištěn, že to ještě není potřeba, že by mě to 

ale uspokoji lo, se ř íct nedá. Proto jsem večeř i  spořádal stylem Chmel (tj. velmi 

rychle), a jal se zř ít partie mých kamarádů. 

První šok nastal po př íchodu, protože Skypy získával figurku a technika už mu nemě la 

dě lat žádný problém. To byl celkem zásadní obrat ve vývoji utkání. Želvi mohl podle 

mě dostat koncovku, kde by se potýkal s vážnými technickými problémy, ale soupeř to 

zahrál špatně a stál na prohru. Doly mezitím podle očekávání prohrál (spadnul, hanba 

ti!), ale rázem jsme vedli 2,5-1,5 a získávali šance na výhru. Pářa se dostával dle 

mého názoru č ím dál více do horš í  a horš í  pozice, takže partie Gusty se zdála být 

kl íčovou. Stál dobře, ale jak jsem naznač i l ,  jeho největš ím víkendovým nepř ítelem se 

staly hodiny, kde se čas ukrájel opravdu rychle. Bohužel na bonusu proti soupeřovým 

20 minutám udě lal několik hrubek, díky čemuž udě lal z potenciální koncovky s pěšcem 

navíc vejce. Rozhodovalo se u Pářy. Pomalu jsem schovával hlavu do dlaní a 

př ipravoval jsem se na zklamání z prohry, ale soupeř nabídl nečekaně remis. To mě v 

pozici, kde mohl hrát na výhru jen bílý a ještě k tomu mě l  na to reálné šance, celkem 

dost překvapilo. Pářa nemohl tento dárek odmítnout a remis př i jal. Těžko ř íci, jestl i  je 

remízový výsledek spravedlivý, ale aspoň jsme neprohráli , protože jsme k tomu mě l i  

velice blízko. 
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KLUB ŠACHISTŮ 
ŘÍČANY 1925 - 
TJ KOBYLISY

3 .  K O L O

Na rozdíl od předchozího extraligového sjezdu nebyly večery tak bujaré, šli jsme si v klidu nakoupit, 

příprava proběhla normálně a v rozumném čase jsme šli spát, to byla celá náplň extraligového 

večera (zvláštní, není-liž pravda?). Každopádně ráno jsme byli snad všichni fit a mohli jsme 

nastoupit do dalšího důležitého utkání. Soupeřem byly Říčany, se kterými jsme minulý roj prohráli 

3,5-2,5. Připsal jsem si zde jedinou prohru v extraligovém ročníku, která možná stála tým finále A. 

Rozhodně jsem nechtěl, aby se tohle opakovalo. 

A taky se neopakovalo. Soupeř se mi chytil do přípravy a asi po hodině a půl stál na prohru. Byl 

jsem si stoprocentně jistý, že jedním bodem v tomto zápase přispěju. Doly zahrál přesně to, co jsem 

pro něj připravil, udělal však zase několik pozičních chyb a začal stát pochybně. Skypy měl dobrou 

pozici, snadno vyrovnal a byl jsem u něj optimistou.  

Molki zase něco rozehrál, ale vzhledem k tomu, že stálé šnečí tempo měli oba soupeři, bylo něco 

vyvozovat předčasné. Gustav měl rovnou pozici, ale zase ten čas… Pářa stál dobře, ale přemýšlel 

asi 30-40 minut nad jedním tahem, vůbec jsem nechápal proč. V této fázi jsem lstivě nakázal 

Dolymu a Skypymu, aby nabídli remis (samozřejmě ve chvíli, kdy říčanský kapitán nebyl přítomen, 

což vyvolalo mírný zmatek v jejich řadách), i když jsem předpokládal negativní výsledek, který se 

samozřejmě dostavil. Ale aspoň za pokus to stálo.   



Netrvalo dlouho a začalo být jasné, že na rozdíl od předchozího roku to tentokrát 

budou Ř íčany, které budou bojovat o zápasovou remízu. Nejdř ív se na páté urodila 

remis, kdy z ně jakého důvodu se soupeř i  nechtě lo hrát, i  když mě l  najednou lepš í  

pozici. Já jsem vcelku přesvědč ivě vyhrál (ale konec byl lehce nervózní, nezahrál jsem 

to úplně přesně) a bylo to veselejš í .  K tomu ještě Pářa oněch 30 minut nestrávil 

zbytečně a nakonec korektně obětoval figuru za 2 pěšce, č ímž získal vyhranou pozici. 

Jen čas si musel lehce pohlídat. Doly mezitím prohrál, ale aspoň to nebyl tak špatný 

výkon jako v druhé parti i předchozího dne. Takže stav mě l  být brzy 2,5-1,5. 

Mezi těmito událostmi jsme znovu využ i l i  nepř ítomnosti ř íčanského kapitána (který 

spíše u parti í nebyl, než byl) a př ikázali Gustavovi, aby nabídl remis. Mě l  dobrou 

pozici, ale znovu daleko horš í  čas, takže to byl vskutku logický krok. Mů j  soupeř ,  který 

v tu chvíl i  vcelku logicky plnil roli toho nejvyšš ího, nedokázal přesvědč it svého 

spoluhráče, aby hrál dál, a tak se podepisovaly partiáře. Zbývala tedy Pářova vyhraná 

pozice a Molki, kde se začalo pomalu něco dít. Bohužel v náš neprospěch, Molki 

začal stát velmi zle. Radš i  jsem se odebral na oběd, ale už v tu chvíl i  jsem začal 

lehce klít na Molkiho výkon. V průběhu konzumování postupně př iš l i  oba naš i  zbývající 

aktéř i  s předpokládanými výsledky. Nejdř ív Pářa, který dokonal své krásné dílo, a pak 

Molki, kterého soupeř nakonec vcelku lehce udolal. Byl jsem jeho výkonem frustrovaný 

a tak se podruhé za extraligový víkend mů j  počet nadávek rapidně zvýš i l .  S odstupem 

času musím uznat, že jsem to notně přehnal a i přes otřesný výkon si toto Oleg 

nezaslouž i l .  Takže se omlouvám. Každopádně zápas skonč i l  3-3, což nás uspokojit 

nemohlo. Takže poslední utkání se ukázalo jako nejdů lež itě jš í  z celého víkendu. 



4. KOLO - TJ 
KOBYLISY - VŠTE 

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Nuže, jak nastoupit k superdů lež itému utkání? Zvoli l i  jsme vcelku logický krok. 

Molki znovu zcela logicky nebyl v náladě ,  tak jsme znovu nasadili našeho veselého 

náhradníka. Na začátku jsem byl lehce vyveden z míry zahájením a 4. tah byl 

opravdu školácký. Hned na to jsem neodhadl, že soupeřovo vytáhání pěšců má 

daleko více plusů než mínusů a začal jsem stát pochybně. Jako bych hrál na 

poslední šachovnici.  Tam probíhal vyrovnaný boj, ale to hlavní mě lo teprve př i j ít. 

Asi nepřekvapí, kde začalo být jasno nejdř íve. Želvi znovu zahrál černými draka a 

po hodině byla na světě pozice věže se střelcem proti věž i  bez střelce, takže 

brzy nebylo co řeš it ,  1-0 pro nás. Je neuvěř itelné, že i přes 0% úsil í ,  které Želvi 

dává šachu, dokáže lehce horš ího soupeře rychle smést a př inést dů lež itý 

zápasový bod. Skypy zase obětoval kvalitu a zmátl soupeřku tak, že vznikl 

podobný materiál jako u Želviho, 2-0. Nutno poznamenat, že tentokrát náš 

nejmladš í  hráč zahrál skvě le a byla to jeho nejlepš í  partie víkendu. 

Zbytek byl ale zašmodrchaný. Já jsem nevyuž i l  př í lež itosti vyrovnat, místo toho 

jsem se ještě oslabil a začal jsem stát hrozně ,  vlastně jsem jen čekal, co soupeř 
udě lá. Pářa mě l  ně jakou solidní pozici, ale zase horš í  čas, to samé Gusta. Doly 

začal stát lépe, ale stejně jako předchozí dva jmenovaní, s časem na tom nebyl 

nejlépe. 

Ve chvíl i ,  kdy se má pozice začala hroutit, se začaly dít věci. Doly získal koncovku 

s dvěma pěšci víc a nemohl prohrát, k výhře však bylo pořád velice daleko. 

Gustav byl v lepš í  pozici na bonusu a začal zmatkovat. V tu chvíl i  kapitán hostů 

velice l išácky poradil soupeř i  Pářy, aby nabídl remis. Ten stál asi př ivyhraně ,  ale 

časovka se blíž i la a hra byla velice ostrá. Po dlouhé době se nakonec rozhodlo, 

že by mě l  Pářa remis vzít, protože tím bychom mě l i  aspoň bod jistý. Pak se staly 2 

události, které se očekávaly. Gustav nehrál v časovce dobře a brzy prohrál, já 

jsem se mohl vzdát už dobrou pů lhodinu. Po dojedení posledního hroznu jsem 

natáhl ruku a poblahopřál soupeř i  k zaslouženému vítězství.  Jaký otřesný výkon! 

(Možná karma za nadávky Molkimu?) 



Zbýval Doly. Mě l  jezdcovku s pěšcem více, realizace mě la být ale velice těžká. 

Navíc nás pohled na hodiny, které ukazovaly hodnotu okolo 2.30, také nemohl 

potěš it. V tuto chvíl i  jsme začali (nebo aspoň já) být velice nervózní a vytvářet 

různé konspirační teorie. „Ztratí koně.“ „Spadne na čas,“ zaznívalo a napětí 

houstlo. Soupeř však hrál koncovku špatně a Doly naopak překvapivě dobře a 

rychle. Pak př išel kritický okamž ik partie, kdy jsme vš ichni př ítomní vědě l i ,  že je 

Doly vyhraný, ale musel by zahrát přesně několikatahovou variantu. V tu chvíl i  byl 

soupeř na tahu a přemýš lel nad pozicí asi 15 minut. Pro větš inu družstva byla 

partie nekoukatelná, a proto jsme se radš i  nadýchávali čerstvého karlovarského 

vzdoušku. Ostatní sice moc nevěř i l i ,  že Doly zahraje vyhrávající variantu, protože 

to taky chtě lo trochu odvahy, ale já jsem s lehkými pochybnostmi věř i l ,  že se pro 

nás př íhodná pozice na šachovnici objeví. Ale koukat jsem se na to nemohl, to 

bych si moje srdce hodně koledovalo. Po několika dalš ích chvíl ích vyběhl k nám 

ven posel (už nevím, kdo to byl) a zahlásil ,  že Doly zahrál správný tah několik 

sekund po tahu soupeře. Je vidět, že se dokázal z partie s Libercem pouč it a 

tentokrát neponechával nic náhodě. V tuto chvíl i  už byla pro mě pozice 

koukatelná a vydržel jsem do konce partie. A o zhruba 3 minuty pozdě j i  to př iš lo. 

Soupeř netečně zastavil hodiny a v našem táboře propukla erupce radosti, kterou 

jsem za celé své extraligové působení asi nezaž i l .  Naštěstí se Dolymu nic nestalo 

a tak jsme bez jakékoli újmy na zdraví mohli spokojeně odjíždět domů. 



HOLA, HOLA,
ŠKOLA VOLÁ!

Po cestě domů už bylo ale načase přemýšlet o škole a učení 

(maturitní ročník je zlo). Přemýšlení jsem prokládal dohady s 

Pájínem, zdali bude výhra s Vary příští utkání stačit k postupu 

do áčka a hádkami se spoluhráči, kde jsem hrdě prohlašoval, 

že český rap se s hudbou obsahující španělský jazyk nedá

srovnávat. Cestou autobusem se ale stala neočekávaná věc. 

Vybil se mi mobil a tak jsem kus cesty netradičně strávil hovory 

s ostatními, na rozdíl od cesty do Varů se však nejednalo o nic, 

z čeho bych měl dostat rakovinu. Výstupem z autobusu jsme 

zakončili svoji společnou víkendovou extraligovou pouť a bylo 

načase se vrátit zpět do reality. 

Jak na tom jsme? 

Na závěr se sluší dodat, jaké 

jsou naše šance na postup do 

finále A. 

Jsme nyní třetí s celkem 

komfortním náskokem na 

zbývající týmy pod námi. Výhra v 

následujícím mači by nás 

pravděpodobně posunula tam, 

kam míříme. Ale přesto nás ještě 

nečeká jednoduchý úkol, porazit 

Karlovy Vary rozhodně nebude 

tak snadné. Tak držte palce! 

Nějaké hlášky: 

„Vždyť to zvíře mučíš i po 

smrti!“- Reakce Pájína na moje 

neohrabané jedení vepřového. 

„Ty vole, to nenajde!“- Většina 

spoluhráčů před tím, než to Doly 

našel. 

„Měl jsem v jednu chvíli lepší čas 

než ty.“- Doly si v posledním 

mači všiml, že má o minutu lepší 

čas než já. 

„Ej ej, Jelen!“- Buranské 

pořvávání spoluhráčů na hráče 

OAZY v době obědové 

přestávky. 
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