
      

 

Ořechovské loučení se sezónou 2014/15 – SVEZARE CUP 

 

Na základě loňského úspěšného loučení se sezónou jsme se 

rozhodli v tradici pokračovat, a proto jsme za přispění sponzorů 

zorganizovali dne 8.5.2015 v restauraci U Fasurů 2. ročník. Loučení 

bylo pro nás Ořechováky veselé, protože jsme se jako jeden z elově 

nejslabších týmů 2. ligy hravě zachránili, a to již 3 kola před 

koncem. Účast byla rekordní - 48 účastníků a kapacita hracího sálu 

byla naplněna až po okraj.  

 

 

Pohled do hracího sálu, nejblíže partie Jan Uhmann – Petr Skácelík 

 

 

 



 

 

 

Již od začátku byla nálada skvělá, podpořena kalíškem uvítací 

slivovice a jednohubek, které poctivě  připravoval pan Prokop.  

 

 

Obětavý Jirka Prokop (v modrém) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objevila se i první ženská účastnice našich loučení slečna Elena 

Semenova, kterou doprovázeli bodyguardi z Durasu  a turnaj získal 

ihned na kráse. Bodyguardi byli nesmlouvaví a pokusy prohodit 

několik slov s představitelkou národa, který nás osvobodil, 

umožnili jenom některým jedincům (FM Jacko...). Že by úplatky? 
(číslo protikorupční linky je +420 257 043 800. V provozu je v pracovní době, poté se 

podání nahrávají na záznamník. Kromě telefonní linky je zřízena také protikorupční e-

mailová adresa: korupce@mfcr.cz).  

 

 

Vlado Jacko a Elena Semenova aneb s úsměvem jde všechno líp☺ 

    

 

 

 

 

 



 

 

Po zahájení se v ostrých bojích vykrystalizovala vedoucí skupina 

málo pijících borců. Skutečné šachové bitvy ale byly vidět 

především na zadních deskách – maty, přehlédnutí, půllitry na 

stole a pohodička. Po každém kole byla také losován tombola a 

Neklan Vyskočil vyhrál dokonce svou první losovanou cenu 

v životě. David Holemář daroval vyhranou cenu z tomboly (obraz 

akademického malíře Přemysla Pitříka)  hospodě U Fasurů. Jen aby 

nelitoval, ceny obrazů akademického malíře Pitříka půjdou určitě 

závratně nahoru. Po 6. kole jsme se posilnili řízkem se salátem a 

pivem  a „hor sa chlapci“  do dalších tvrdých ořechovských bitev. 

Nakonec dopadlo vše podle předpokladů – vyhrál „domácí“ FM 

Vlado Jacko, před IM Neklanem Vyskočilem a  FM Davidem 

Holemářem. To nám vyneslo 1.050 Kč na pitný režim ostatních, a 

to na základě propozic o krácení cen hráčům nad 2200 ELO bodů.   

Peníze byly vynaloženy účelně a loučení pokračovalo až do 

pozdních hodin (jak jsem míchal nápoje, nebylo mně ráno až tak 

dobře a vypadal jsem jako kuvik). Závěrem chci jménem všech 

hráčů poděkovat rozhodčímu Ondrovi Zámečníkovi a jeho 

přítelkyni za bezproblémový a pohodový průběh  turnaje.  

 

Výsledky turnaje najdete na 

http://www.chessresults.com/tnr172616.aspx?lan=5&art=1&wi=821.   

Věříme, že se do roka a do dne opět sejdeme!! 

 

Dr. Stanislav Messerschmidt     

 



 

S Jarkem Veselým (vpravo) a mým parťákem Pavlem Kubátem (sedící vlevo) 

   

 

 


