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Šachový březenŠachový březenŠachový březenŠachový březen----dubendubendubenduben    

    
 Kociánkovští šachisté usedají 

k šachovnicím celou zimu během 

městské šachové soutěže. Pomalu 

přestalo platit, že si k nám ostatní 

soupeři chodí pro body. Začínali 

naopak mít z partií těžkou hlavu a 

z nás respekt. Náš nejstarší šachista 

pan Müller už zvítězil nad hodinami, 

takže mu zbytečně neběží čas, když 

je zapomíná mačkat. 

Kuba Lukáč – náš 

nevybouřený talent 

prochází střídavě 

vlnami vítězství a 

proher a tentokrát si 

vítězství pohlídal pro 

ten závěr. A jak už to 

bývá, naše výsledky 

bývají většinou i 

úsměvné, a tak 

přináším malou reportáž přímo 

z bojiště, která vás o tom jistě 

přesvědčí. 

 

Poslední tři šachová kola 

 Základní soutěž - 7.kolo SK DDM-KME Kuřim "E" - SOVA Kociánka          3                                      2  Při šachu stačí, když zazvoní někomu telefon a znamená to kontumační prohru. Proto nikdy nezkoumejte, jestli se hráč dostavil k šachovnici tímto způsobem. Tentokrát nás to stálo vítězství v partii i zápase. Jinak zápas lze označit jako komedii plnou omylů. Například Jakub Lukáč v nádherné partii mohl zvítězit likvidací útoku bílého,ale   

     raději si počkal na efektní závěr partie ve stylu tři figury budou víc než jedna dáma. Základní soutěž - předehrávka 8.kola SOVA Kociánka  - Lokomotiva Brno P            2                                 3 Přes bojovný výkon úplné sestavy naši hráči nestačili na pozorně hrající Lokomotivu.Nevyužili jsme několika chyb soupeře a naopak soupeř využil naše nepřesnosti.Přesto výsledek není tak katastrofální jak to původně napovídal průběh utkání. Základní soutěž - 9.kolo Lokomotiva Brno Q - SOVA Kociánka               2                    3  Podle zpráv z bojiště zákadní soutěže jsme utrpěli vítězství, které mohlo být ještě vyšší. Leč naše bolest se zápisy a časem si opět vybrala svou daň.Nelze naším šachistům a šachistkám ale upřít bojovnost a tak jen k lepšímu dávám komentář Michala Janků, kterým zhodnotil svoje vítězství v partii:  "Tak jsem zase haluzově vyhrál,noo."  Nutno dodat,že dík této "haluzi" vyhrálo i celé družstvo,a tak Ti Míšo za tu haluz, děkujeme. (Petr Horáček) 
Letos jsme uhájili třetí pozici, hurá.  
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Pokračujeme vPokračujeme vPokračujeme vPokračujeme v    šachové reportáži …šachové reportáži …šachové reportáži …šachové reportáži … 

Tradiční Florianův memoriál a MČR 

v rapid šachu                        

Letošní turnaj na Kociánce se nesl 

ve znamení improvizací. První tři 

kola proběhla v pátek 16.4. sice bez 

problémů, ale od sobotního rána 

jsme neustále řešili různé 

nekomunikace. Mezi tiskárnou a 

notebookem a nakonec vypověděl 

službu i samotný šachový program 

určený k rozlosování jednotlivých 

kol. S menším zpožděním jsme 

nakonec odehráli všechna 

naplánovaná kola, jen se posledních 

pět hrálo ve zrychleném 

patnáctiminutovém tempu.                     

Letos druhý šachový turnaj přilákal 

„staré šachové zasloužilce“ 

(Tomáše Rőssnera, Miroslava 

Tichého, Leoše Spáčila a další), 

kteří prodlužovali jednotlivá kola 

hrou do posledních minut a mladší 

hráči se od nich učili hledat na 

šachovnicích složité kombinace i 

léčky, po kterých následoval 

zpravidla mat.                   

K naší radosti se zvedla účast 

nejmladších účastníků. Brněnský  

 

 

Kája Brož měl koho porážet a 

oceněni byli na závěr všichni tři 

přihlášení nejmladší šachisté.              

 Jak jsem předeslala o Kubovi 

Lukáčovi, dařilo se mu i na tomto 

turnaji. A možná že i rychlá hra 

posledních pěti kol pomohla k tomu, 

že Jakub svoji kategorii vyhrál.             

 Úroveň turnaje se zase 

posunula o kousek výš, o čemž 

svědčí vyrovnané výsledné bodové 

hodnocení účastníků. Další šachový 

turnaj proběhne v rámci Her 

handicapované mládeže, tak trénujte 

poctivě dál ☺ 

První soutěžní pondělí 

Na devatenáctého dubna se 

těšili všichni příznivci petanque. 

Rozběhla se totiž petanquová soutěž 

města Brna.                    

V letošním roce je malá novinka, 

totiž ta, že sportovci Kociánky 

budou docházet na domácí 

boulodromy jednotlivých týmů.      

A naše první klání se tak 
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odehrálo na tvrdém středověkém 

povrchu hradeb špilberských. 

„Těžce na cvičišti, v boji je vše 

jinak.“ Tak by se dal shrnout náš 

první zápas, který jsme bohužel 

prohráli. Pro 

hráče byl tvrdý 

povrch, na 

kterém se koule 

více kutálely než 

házely, velkým 

problémem. I přes bojovného ducha 

jsme nedokázali v jednotlivých 

kolech (jedničky 1 proti 1, dvojky 

2:2 a trojky 3:3) utržit víc než po 

dvou bodech. Ale nezoufáme, 

vydáme se trénovat na tvrdé cesty 

a příští týden hrajeme na domácím 

povrchu, což znamená: „Soupeři, 

těšte se!“ 

Odveta na domácím kolbišti                  

 Po prohře v prvním kole 

brněnské ligy v petanque (celkový 

výsledek 4:39), jsme se hned o 

týden později vyzbrojili na domácím 

hřišti na soupeře. Výsledek 39:11 

už vypadá lépe, ne? V tabulce jsme 

se posunuli o 

několik míst 

dopředu a příští 

týden vzhůru do 

Lužánek na další 

kolo. 

Květen bude opět ve znamení 

petanque a příprav na závěrečnou 

předprázdninovou akci Her 

handicapovaných talentů, o které 

vás budedeme samozřejmě 

informovat. 

 

 

 

 

   
 


