
 

 

Kouzelníci, slepci a přepisování učebnic! 

V neděli 11.12. jsme v klubovně Lokomotivy viděli nečekaně povedené představení týmu 
Lokomotivy F proti Hustopečím. Pravda, Loko F je nejlépe improvizující tým v letošní KP2c, 
ovšem dnešní divák si žádá pro svoji spokojenost mnohé, takže každý náš výkon je hodnocen 
mimořádně kritickým okem. Nadpis možná napoví, jakým směrem se tento článek vydá. 

Začneme krátkým prologem - ještě necelé dva dny před utkáním, v pátek večer, jsem měl 
k dispozici asi tři a půl hráče. To se nehraje dobře. Ale opět se prokázal náš improvizační talent. 
Po sérii vysoce účinných omluv a domluv jsme nastoupili k utkání jako profesionálové. Od 
prvního do posledního místa na soupisce. A skoro bez zpoždění. 

Prolog č. 2 - když jsme si loňskou sezonu odhlasovali hrací tempo s inkrementem, nevěděl 
jsem, že mi bude přidělen oktet DGT 2000, v příštím životě už tu chybu nezopakuju. Vysvětlím - 
byly to první soutěžně zavedené digitální hodiny, jejich pokročilost uživatelského rozhraní je 
slušným slovem nepopsatelná a pokud jich máte nastavovat osm na každé utkání, začnete si 
vážit hodinových a minutových ručiček a starosvětského tikání. 

No, jdeme hrát. Naši soupeři nás nepodcenili. Přijeli ve své zatím nejsilnější sestavě tuto 
sezonu. Trochu je podezřívám, že se mi někdo z nich naboural do mého počítače, protože 
museli vědět, že já náš základ nepostavím snad do příštího roku. Ale hraní proti poslednímu 
týmu v tabulce je závazek. 

 
Pravá fotka: Vpravo sedící Honza Uhmann ml. rozehrává bílými partii proti panu Urbanovi, vedle něj pan 
Kalendovský vzdoruje Luboši Kuchynkovi, třetí deska není vidět a tím pádem není důležitá. 
Levá fotka: Karel Martišek si asi dopřává nějakého tajného kofeinového lektvaru, vedle něj v modrém 
Jarek Haupt ve svém tradičním posezu, vedle něj mladá Eliška Vavřínková, naše vynikající želízko v ohni. 
U šachovnic chybí v lokomotiváckém týmu třetí, sedmá a osmá deska. Proč asi jde o naše jediné kuřáky? 
Najde někdo souvislost? 

Karel Martišek se ujal své tradiční role odborníka na nemožné. Při mojí malé procházce asi 
hodinu po zahájení jsem ho viděl (čtvrtá deska) ztrácet jezdce a obtížně zachraňovat h-sloupec 
vedoucí přímo na krále. Nemusím napovídat, co jsem si myslel. Měl štěstí, že byl v rohu 
místnosti. Nemusel jsem se tam dívat moc často. A on se vám za půl hodiny prochází kolem 
našich šachovnic s bodem v kapse. Uvěřte tomu. To zaklínadlo, co použil, si pečlivě tají. Partiář 
nám nedal. 



 

 

V nějaké té době si náš nový klubový předseda pan Miloš Kocí zpříjemnil neděli svojí další 
remízou na osmé šachovnici. Zde podotknu nepopíratelnou výhodu naší improvizace při 
skládání sestav. Soupeři jsou absolutně bez šance se na nás připravit. Jeden kapitán KP2 mi to 
popsal: „Všiml jsem si, vy tu KP2 hrajete tak nějak všelijak.“ 

Jarek Haupt, naše pátá šachovnice, podle plánu chtěl remizovat též poměrně rychle, podařilo 
se mu to a mohl tak spěšně opustit hrací místnost a věnovat se plánovanému vyučováni na 
fakultě, kam se v neděli odváží snad jen ti, kteří nehrají šachy. Další komentář netřeba. 

A pak tu máte Elišku Vavřínkovou. Jsou věci, na které si můžete vsadit. Třeba na fotbal nebo na 
výsledek voleb. Nebo na to, že Eliška vás u šachovnice nepříjemně potrápí a v tomto případě 
byste neudělali chybu. Sice bez pěšce, ale s krásnou kompenzací, dokázala naše nejmladší 
členka týmu přehrát svého soupeře a zajistit nám krásné score 3:1 a papírově příjemné 
postavení. A navíc mi pomohla postavit figurky před utkáním. Co chcete jako kapitán víc? 

Expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa. Pět částí klasických řeckých tragédií. Z Athén to je 
do Brna asi 1371 kilometrů. A stačí pár tahů na šachovnici a máte ty tragédie hned. Pan 
Kuchynka, hustopečský exstarosta, přehrál ke vzdání pana Kalendovského na druhé šachovnici 
a několik minut nato se autor článku vzdal na třetí desce panu Šedému. Score se srovnalo na 
3:3 a díváme se na první a sedmou desku, kde věřit našim výhrám odmítá snad každý šachový 
engine v tomto městě. Expozici a kolizi máme dávno za sebou, krizi a peripetii jsem tímto právě 
představil. Hrajeme s posledním týmem soutěže a sotva taháme za silnější nitku. 

Katastrofa, poslední část tragédie. Na žádné z posledních obou šachovnic to nevypadá na 
výhru. Snad se dnes připravíme o body vlastním neumětelstvím. Časová tíseň. Všichni čtyři 
hráči se dostali za kontrolu. Přenastavuju ty zpropadené hodiny. Nikomu nemůžu přiznat 
nějakou větší časovou výhodu, snad jen hustopečský pan Urban na první desce trpěl nejvíce. 
Hraje se dál, „trpělivě“ sleduju obě poslední hrající desky. 

 
Pravá fotka: Partii mladého hustopečského Martina Vaculíka s naším Zdeňkem Polákem přihlíží se 
zaujetím Jiří Tesař, vedoucí hostujícího týmu. Hraje se už okolo 16:00. Bufet je dávno zavřený. 
Levá fotka: Jan Kalendovský kontruje sledováním první desky Uhmann ml.-Urban. Kapitán, rozhodčí, 
fotograf a autor článku v jedné osobě čte zprávy. Santové měli sraz ve Skotsku, nějaké volby 
v Rumunsku a nějaký motorkář vezl psa oblečeného do turecké národní vlajky v Istanbulu. 



 

 

Na obou šachovnicích jsou soupeři našich borců elově o něco málo slabší, pozice se začínají 
pomalu otevírat, hustopečtí začínají předvádět drobné chyby, trvá to dlouho, ale jsme vyhraní 
v obou případech. A teď chceme přepsat ty učebnice. Jako šestou část ke klasickým tragédiím 
přidáme část αποπληξία, řecký výraz pro zdvih. Takový malý happy end. Výsledek v zápisu 5:3 
podepisuju jako rozhodčí a kapitán rád, ale nejde vyjádřit všechny nervy, které toto utkání 
provázely. 

Přátelé, děkuji za dočtení až sem, slibuju, že naši týmovou improvizaci budu i nadále pilovat do 
posledního detailu. Jako jednotka jsme uspěli, jako jednotlivci jsme se v neděli rozdělili na 
kouzelníky a slepce. To se ale asi stává všude. Pro nás, doufám, jen v tomto kole. 

Hezký den všem 
Ondřej Kašpárek 
kapitán Loko F 

Lokomotiva Brno F   ŠK HPM TEC Hustopeče B 

UHMANN Jan (Z-H) 2064 1 - 0 1946 URBAN Vlastimil (Z-V) 

KALENDOVSKÝ Jan (Z-V) 1972 0 - 1 1940 KUCHYNKA Luboš (Z-V) 

KAŠPÁREK Ondřej (Z-H) 1875 0 - 1 1854 ŠEDÝ Ctirad (Z) 

MARTIŠEK Karel (Z) 1859 1 - 0 1761 JURÁK Stanislav (Z) 

HAUPT Jaromír (Z) 1790 ½ - ½ 1921 KOČÍ Karel (Z) 

VAVŘÍNKOVÁ Eliška (Z) 1731 1 - 0 1514 STUCHLÍK Ivan (Z) 

POLÁK Zdeněk 1524 1 - 0 1373 VACULÍK Martin (Z) 

KOCÍ Miloš 1347 ½ - ½ 1485 TESAŘ Jiří 
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