
KPIIA – 6. kolo
Zatímco po pátém kole tabulce z obou stran vévodily celky Vyškova (vedl Vyškov „A“ a tabulku 
uzavíral poslední Vyškov „B“, po šestém kole je všechno jinak.

Především vyškovské áčko remízovalo v Boskovicích. Přitom zpočátku vše vypadalo na hladké 



vítězství Vyškova – viz následující komentář kapitána domácích Milana Boháčka: „Po necelých 
třech  hodinách  vedli  Vyškovští  4:0(!)  a  vše  nasvědčovalo  našemu  rychlému  konci.  Výkon 
zadních  desek  nemá  cenu  vůbec  komentovat...  Naštěstí  naše  "lepší  polovička"  neztratila 
odhodlání. První bod připsal Leoš Ševčík. V partii s Miroslavem Tichým stál poměrně špatně, ale 
soupeř  si  počínal  až  příliš  bezstarostně  a  doplatil  na  to.  Druhý bod přidal  Jiří  Marek,  který 
jednoznačně přehrál Vlastimila Rozumka. Poslední dvě partie vyústily v nelehké koncovky, ale 



Dušan Dobeš s Liborem Chloupkem naštěstí ukázali své kvality. Celkový výsledek 4:4 je těžko 
uvěřitelný.  Nespokojeny budou určitě  oba týmy - Vyškov ztratil  vedení 4:0, my dokázali  4:0 
prohrát.“

Zaváhání Vyškova okamžitě  využil  celek Kuřimi B – jeho výhra s Jevíčkem, které zatím ani 
jednou nevyhrálo, se sice očekávala, ale výsledek 7,5 : 0,5 je skutečně drtivý.

V Lipovci hrála hned čtyři družstva – domácí lipovecké béčko a céčko na domácí půdě přivítaly 
Sloup  a  Vyškov  B.  V utkání  Lipovec  B  –  Sloup  obě  mužstva  nastoupila  bez  mnoha  hráčů 
základní sestavy.  Velmi brzy zvítězil Milan Ševčík a odstartoval tak sérii domácích vítězných 
partií... Když tento zápas skončil domácím vítězstvím 6,5:1,5, v současně hraném zápase Lipovec 
C-Vyškov B byla v plném proudu ještě polovina partií... V zápase o nepopulárního "ČERNÉHO 
PETRA" postavili  hosté poprvé v této sezóně svého lídra Zdeňka Fabiána a pravděpodobně i 
tento fakt rozhodnul o vítězství vyškovského béčka. Byl to dlouho naprosto vyrovnaný zápas, 
který se zlomil ve čtvrté hrací hodině. Poslední partie skončila po pěti hodinách a jedním z aktérů 
byl zanedlouho třiaosmdesátiletý pan Jandl. Nezbývá, než hluboce smeknout!!!

O  utkání  v Blansku  s Rudicí  se  o  těsném  výsledku  3,5  :  4,5  rozhodlo  hlavně  na  třech 
šachovnicích. Na druhé šachovnici domácí hráč prohrál po hrubce.  Na šesté šachovnici domácí 
Senáši neuplatnil figuru navíc a partie skončila po dramatickém průběhu nerozhodně. K dovršení 



všeho smůlovatého na poslední šachovnici domácí sedmnáctiletý Lukáš Slouka prohrál zbytečně 
v pěšcové koncovce na vzdáleného volného pěšce.  Průběhu utkání by zřejmě lépe odpovídal 
nerozhodný výsledek.

Před  zahájením  všech  utkání  proběhla  i  anketa  mezi  hráči  o  hracím  tempu.  Aniž  bychom 
předcházeli  závěry STK našeho svazu,  hrubým odhadem se dá konstatovat,  že  přibližně  dvě 
třetiny hráčů skupiny KPIIA jsou proti jakémukoli zkracování hracího tempa.


