
Kobylisy memes  
Jak to vše propuklo ? 

 

 Jako každý lichý pátek jsme se i 9. prosince 2016 sešli v oddíle na trénink. Po jeho 

skončení jsme se s Michalem bavili na téma Českolipská memes a  v tom nás to napadlo. 

Co udělat nějaké kobyliské memy? Byl jsem tímto nápadem nadšen, takže jsem hned po 

příchodu domů založil uzavřenou skupinu kobylisy memes, která však byla zasvěcena 

pouze členům našeho oddílu a až na pár  výjimek nemohl žádný nekobylisák vstoupit.   

Tu noc mi Kilián napsal a představil nápad Kobylisy memes. Přišel obrovský boom! Memy 

se tvořily snad úplně samy. Skoro každý kobylisák přihodil do skupiny aspoň jeden meme. 

 Od toho momentu se nápady na memy vytvářely v mé hlavě skoro pořád a doslova jsme 

začali ve skupině spamovat. Na většině memů se podíleli tito 3 lidé: Gor, Dolejš a Kikina.  

 “Co takhle udělat Kobylisy memes “otevřenou skupinu?” zeptal se mě Kilián. „Ta stránka 

bude stát za nic,“ tato hříšná slova jsem pronesl, ale v tu chvíli jsem nevěřil tomu, že se 

stránka chytí, přece jenom Kobylisy memes jsou jen vtípky mezi určitou skupinou lidí, to 

ostatní nepochopí…. 

    Kilián to ale tak lehce nevzdal a skupinu si založil, ale jak jsem zprvu  předpokládal, 

meme se moc nechytly a nikdo jim ani moc nerozuměl.  

 Memy jsme dělali i nadále, ale sami jsme tušili, že tyto memy nebudou slavné, jestli 

nezměníme koncept! Proto jsme začali narážet na problémy, se kterými se šachisté často 

setkávají nebo jsme do memů začali přidávat známé tváře české  šachové scény! Světe 

div se, ale postupně memy získávaly oblibu i své pubilkum. Vše šlo jako po másle.  

 

Dokonce i naše vztahy s Kiliánem se dostaly do pořádku, což po hozené židli nikdo 

nečekal, ale memy dělají divy. 

 

  
 

Nějaký hroty? 

 



 

 
 

Tento meme nám zaslal Dolejš. Zprvu tam byla místo Aurory napsaná Oáza, nakonec jsem 

se rozhodl to přepsat na Auroru. A v ten moment jsem si to uvědomil. My jsme sice brali 

meme jako srandu a samozřejmě to není nikdy myšleno nijak seriozně, ale pod touto 

fotkou se objevil OČEKÁVANÝ komentář od Davida Novotného, který Anaškina označil. 

Samozřejmě se objevil komentář i od samotného Anaškina (Nevím k čemu bylo toto 

vytvořeno a co tím autor chce říct,ale vzniká takový pocit, že se tady nějakej “Kobylisák” 

snaží o pomstu.  Na šachovnici to proti Auroře zřejmě nezvládá.) Jakého Kobylisáka asi 

myslel?  

 Ti, co mě znáte, jistě víte, že často mám výbušnou náladu a vše jsem začal zbytečně 

hrotit. Kiliánovi se to samozřejmě nelíbilo a celou diskuzi pod fotkou smazal, což bylo velmi 

správné rozhodnutí. Poté mi řekl, že na této stránce nechce žádné hroty, což mě sice 

trochu mrzelo, ale konflikt není nikdy správné řešení. Pár dní jsem neměl náladu na memy, 

ale poté se vše dalo do pohody.  

 

 

Jak se vlatně takový meme vytvoří ? 

  

Já a Kilián máme velmi odlišné metody. U mě to bývá většinou jako trénování taktiky. 

Prohlížím si různéfotky (fotky jsou jako taktické diagramy) a za pár vteřin mi naskočí 

popisek. Osobák mám u memů s panem Vokáčem , kde byli 4 memy vytvořeny cca během 

30-50 vteřin. Zatímco Kilián na začátku vymyslí popisek a až poté hledá fotku. Někdy (spíš 

skoro pořád pozn. Kikina) mu s hledáním fotky pomůžu. Myslím že za můj vyhledávací skill 

na netu mohu vděčit pradědovi, který dělal u KGB.  

 

 



Co přišlo potom ? 

 

Nevěděli jsme, jak někteří na naše memy zareagují, ale přišly i dobré ohlasy! Není to jen 

mládež, která sleduje naše memy. Velmi nás potěšil např. Patrik Pýcha, kterému se memy 

velice zalíbily a dokonce nás zásoboval fotkami (děkujeme!). Lajky a komentáře nám 

zanechali u memů i šachové hvězdy jako Tadeáš Kriebel nebo Tereza Rodhstein. 

Doufáme, že lajky od slavných osobností českého šachu budou přibývat! Potešily i 

fotokomentáře od dalších:  

 
 

Náš cíl? 

  

Nejde nám o nějaké liky či srdíčka na facebooku. Nejde nám o to si z někoho vystřelit nebo  

někoho dokonce ponížit. Jde o to pobavit a hlavně nějakým způsobem sblížit šachovou 

komunitu a hlavně změnit názor společnosti o stereotypech šachistů. Přeci nejsme jen 

banda nerdů za šachovnicí či kompem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zatím nejúspěšnější meme, co se týče reakcí (překvapivě to byl nápad jinak líné Kikiny) 

 

 
 

 

 

Nakonec přidívám největší masterpiece od Michala Ostrého: 

 

 
 

Těšte se na další memy a v plánu máme I diagram, ale to si počkejte… 

Peace,   

Gor a Kikina 


