
Kanár alá Řetězárna 

V neděli 15.3. ráno něco málo před devátou jsem se vydal na domácí zápas oblastního 

přeboru, kde Česká Ves hostila Lukou. 

 Šel jsem kolem Romanova brlohu, a tak jsem se pro něj zastavil. Bylo asi 8:50, kdyţ mi 

Roman pohodlně sdělil, ţe ještě není po snídani, a ţe přijde na zápas trochu později. Ţe já 

jsem si na to po těch letech ještě nezvykl. Zavřel jsem za sebou branku a opuštěně jsem 

pokračoval v krasojízdě. 

 Těsně před klubovnou zaparkovala dvě auta a z nich se vymanili hráči Luké. Nenápadně 

jsem kolem nich prošel, aby mě nesvázali a nezavřeli do kufru. To se na konec nekonalo a já 

jsem došel do hrací místnosti v pořádku. 

 Ve dveřích mě pokáral pan Till, ţe chodím ‚‚včas‘‘ a za odměnu jsem dostal úkol nastavit 

hodiny, coţ jsem zvládl, ani nevím jak. Kdyţ bylo všechno připravené a obě druţstva byla 

kompletní, aţ na domácí, Roman přišel o pár minut později, protoţe měl vydatnou snídani, a 

mohlo se začít hrát. Ještě před tím si mohli hosté zdarma objednat kávu nebo čaj. 

 Zápas se podle papírových předpokladů vyvíjel lépe pro domácí, kdyţ asi po hodině hry 

předposlední tři šachovnice poslaly Českou Ves do vedení 3:0. Následně asi po 30 minutách 

skončila partie na 1. desce, kde potvrdil skvělou formu Patrik Gnida, který vyuţil 

zanedbaného vývinu figur soupeře a zvýšil náskok na 4:0. Hned na to se rovnaly figurky i na 

druhém plátně, kdyţ Roman Gawlas ve své oblíbené francouzské měnil a měnil, aţ měl figuru 

navíc a soupeř poloţil krále - 5:0. 

 Za tohoto stavu se dohrávaly partie na 3., 4. a 8. šachovnici. Na třetí hrál autor těchto řádku 

Petr Chytil. Ve střední hře jsem obětoval figuru, kterou soupeř odmítl a po pár výměnách a 

šachách jsem soupeři svázal věţí dámu s králem a soupeř kapituloval - 6:0. Ve vzduchu 

poletovaly fámy, ţe zazpívá kanár, ale tomu věřili jen ti větší optimisté, protoţe na 4. 

šachovnici se trápil Filip Louţil s pěšcem míň a na 8. desce bojoval Milan Macík sice s 

dvěma pěšci navíc, ale bránil se soupeřově dámě a jezdci. 

 Filipův soupeř touhou po vítězství zapomněl na ohroţenou kobylku, kterou náš hráč lapl jako 

hladový chameleon mouchu. Po pár tazích soupeř vzdal - 7:0. Domácí se opět přiblíţili k 

magické osmičce. Na posledním prkně se domácí hráč ubránil a přešel do protiútoku s dvěma 

ťoky navíc a zavěsil na konečných 8:0.  

Šachy jsou boj a nelítostná hra. A platí to dvojnásob, kdyţ se utkají dva týmy, z nichţ se jeden 

uchází o první příčku a druhý celek bojuje o „záchranu“!  

Česká Ves získala 3 body a vyhoupla se na 1. místo oblastního přeboru sever, ale druhý 

Jeseník má stále o zápas méně a o postupu pravděpodobně rozhodne další zápas. 

Petr Chytil 


