
Zraky všech fanoušků skupiny KPII A se tuto neděli upíraly do Vyškova,  kde se v boji o 
postup střetly dva vedoucí celky tabulky – Vyškov A a Kuřim B. Že hosté z Kuřimi odjedou 
s vysokým výpraskem 7 : 1, snad ale nečekal vůbec nikdo. O následující komentář průběhu 
utkání  jakož i  doprovodné fotky se zasloužil  „náš  stálý  vyškovský zpravodaj“  a rozhodčí 
utkání Stanislav Vémola: 

„Pohled na předané  soupisky k vzájemnému  utkání dvou nejlepších družstev sliboval velkou 
bitvu. Rating soupeřů byl vcelku vyrovnaný a tak jsem s napětím očekával, které družstvo 
strhne  vítězství  na  svou stranu.  Můj  tip  na  konečný  výsledek  byl  4:4,  kapitán  domácích 
Zdeněk Kupčík  musel ještě na poslední chvíli zamíchat sestavou po odřeknutí Vaška Pecha a 
měl zřejmě šťastnou ruku, když povolal do boje mládežníka ze Sportovního klubu Vyškov, 
doposud 100% Honzu Čermáka. Průběh utkání byl ale jednostranný, po rychlé výhře Jirky 
Moučky na osmé přidal další důležitý bod právě Honza Čermák v souboji  s doposud také 
stoprocentním Františkem Laštovičkou 7/7!  A když své dobré pozice pokazili Jirka Majer a 
Pavel Krupica,  přidali body už na 4:0 Jarek Hejný a Míra Tichý. Pak jediný bod hostů uhrál 
 Martin Hyrš hrozícím postupem pěšce až do dámy, ale to bylo vše, Robi Kudlička přehrál 
soupeře na šesté a bylo rozhodnuto. Ještě hrající kapitán domácích poznamenal, že měl v noci 
sen, ve kterém se mu zdálo o výhře 7:1! A když oba hráči domácích, Vlasta Rozumek na 
první a Zdeněk Kupčík na páté, dovedli své partie k výhře, sen se stal skutečností a zápas 
skončil  hned na konci páté hodiny hrací doby.  Áčko Vyškova čeká v jeho   posledním 10. 
 kole  družstvo  ze  Sloupu a  při  jakékoliv  výhře  na  jeho  půdě   může  již  před  závěrečným 
kolem, kdy stojí,  slavit dlouho očekávaný  postup!
Béčku Vyškova se tak nevedlo, stále dotahovalo náskok soupeře z Jevíčka a tak výhra stále 
výborně hrajícího 83letého Miroslava Jandla a vítězný bod z posledně hrané partie dvojzápasu 
Tomáše  Čermáka  s Pavlem Greplem znamenal  celkovou  plichtu  4:4,  spokojena  byla  obě 
družstva.“

Blansko na domácí půdě přivítalo céčko Lipovce a podle zprávy pana Polácha mohli domácí 
vyhrát,  kdyby  na  druhé  šachovnici  Saida  nezahodil  výhru.  Pak  to  s domácími  vypadalo 
všelijak, na 4.šachovnici prohrál Kovář, ale Palaš hezky vyhrál věžovou koncovku a Slouka v 
poslední partii dne udržel s troškou štěstí ve věžové koncovce také remízu. Za zmínku stojí 
ještě výhra Senášiho po zisku kvality. Celková remíza 4:4 je zasloužená a cenná především 
pro Lipovec C, který tak o něco posílil tenoulinké šance na svou záchranu…

Napínavý zápas podle Jiřího Klinkovského sehrála domácí Rudice s Lipovcem B. Za stavu 
3,5 : 3,5 se rozhodovalo na 1. šachovnici. Domácí Michal Rada si udržel malou iniciativu, 
danou barvami figur, až do koncovky. Z pohledu na hodiny bylo zřejmé, že má partii mnohem 
promyšlenější.

Poslední místo v tabulce zatím uzavírá Adamov B, který prohrál  s Boskovicemi 3 : 5. Na 
rozdíl  od předposledního Sloupu C však Adamovští  mají  ještě zápas k dobru, takže boj  o 
sestupového černého Petra bude ještě velmi zajímavý.

A nyní již nahlédněme do zajímavé fotogalerie zápasů ve Vyškově:



Třiaosmdesátiletý pan Miroslav Jandl

František Kejík – Martin Hyrš

Jiří Majer st. a Jan Košata



Kapitán domácích Zdeněk Kupčík

Lídři Jevíčka

Moučka Jiří a host Jan Čermák – zatím mají stoprocentní bodový zisk



Pohled do hrací místnosti

Libor Rumian – Jiří Jireš

Tomáš Čermák zachránil výhrou remízu béčka


