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70 let organizovaného šachu v Kunovicích

Úvod
Vážení šachoví přátelé, milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou brožura 70 let ŠO Kunovice, jejíž ambicí je
krátce představit historii a současnost našeho šachového oddílu. Formu
této brožury jsme zaměřili na slovní hodnocení a fotografie. Není cílem
této publikace čtenáře zahltit množstvím tabulek, kterých máme na
několik desítek stran formátu A4. Také obdobím od sezóny 2008/2009
není věnováno mnoho prostoru, neboť od té doby vydáváme pravidelně
ročenku, kde je každá sezóna podrobně popsána a ještě detailnější
informace jsou k dispozici na našich webových stránkách.
Chtěli bychom poděkovat městu Kunovice za poskytnutí příspěvku na
vydání této brožury i spolupráci na ostatních akcích k 70. výročí
organizovaného šachu v Kunovicích.
Hezké čtení přejí autoři brožury

Josef Martinák a Pavel Růčka
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Kunovice

K

unovice. Město Kunovice se nachází na jihovýchodní Moravě
v jihozápadní části Zlínského kraje 3 km jižně od Uherského
Hradiště. Leží na řece Olšavě nedaleko jejího ústí do řeky
Moravy v nadmořské výšce 185 m. Kunovice se rozkládají v
úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu jsou ohraničeny Hluckou
pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím
Chřiby.
Kunovice byly od roku
1971 součástí města
Uherského
Hradiště,
jako jeho městská část.
V roce 1990 občané v
místním
referendu
vyjádřili svoji vůli
město osamostatnit. 1.
ledna 1991 se začala
psát novodobá historie
samostatných Kunovic.
V roce 1997 byly
Kunovice
prohlášeny
městem. Dnes žije v našem městě 5 400 obyvatel.
Město má bohatou historii. Svědčí o tom množství archeologických
nálezů již ze starší doby kamenné. V době velkomoravské na území
dnešních Kunovic leželo několik osad, jejichž funkcí bylo střežit přístup
k centru Velkomoravské říše.Vojensko-strategická poloha Kunovic,
ležících na křižovatce prastarých obchodních cest, hrála vždy v jejich
dějinách podstatnou roli. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z
13. ledna 1196, kdy zde byla datována listina olomouckého knížete
Břetislava pro klášter Hradisko u Olomouce se zaznamenaným místem
jednání - Cunovicz. Jméno pochází pravděpodobně od jména franckého
knížete Kunráda – česky Kuna (Kuno), jehož potomci se nazývali
Kunovici.
Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice zemědělskou
oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím. Rozvoji
průmyslu napomohlo vybudování železnice, Kunovice se staly
důležitým nákladním a osobním železničním uzlem a spojkou mezi
Vlárskou dráhou a tratí Břeclav - Přerov. Za první republiky zde byly
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dvě cihelny, mlýn s elektrárnou a začal se rozvíjet potravinářský
průmysl. Kunovice jsou známy především výrobou letadel. Je zde letiště
s mezinárodními parametry. Leteckou výrobu dnes připomíná unikátní
letecké muzeum.
Město dnes žije bohatým kulturním životem a místními tradicemi –
především masopust, jízda králů a hody s právem se staly významnými
kulturními akcemi, o kterých se ví v celém regionu Slovácka. Také
pálení čarodějnic a stavění máje na jaře a vánoční zpívání v zimě
přitahují každoročně hodně lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Kunovice jsou dnes městem, které svým obyvatelům i návštěvníkům
nabízí podmínky pro spokojený život i příjemný pobyt.
Zdroj: http://www.mesto-kunovice.cz/a/kunovice

Pohled na centrum města
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Šach na českém a československém území
První zmínka o šachu na českém území je v latinsky psané
svatovojtěšské legendě z poloviny 12. stol., prvním česky psaným dílem
o šachu jsou Štítného Kniežky o šašiech, které zachycují tehdejší
znalosti o dějinách šachu a vysvětlují tahy jednotlivých figur a jejich
symboliku.
Mezi české panovníky, kteří rádi hráli šachy, patří Přemysl Otakar I.,
Jan Lucemburský, Jiří z Poděbrad a Vladislav Jagellonský. K
obdivovatelům šachové hry patřil také Jan Amos Komenský, s oblibou
je hrával též jeho přítel, malíř Rembrandt van Rijn.
Moderní šachový život na českém území vznikl v polovině 19. století,
nejdříve šachová skladba; úloháři zde v 80. letech 19. století vytvořili
takzvanou českou školu úlohovou, stylově odlišnou od staroněmecké
školy. Prvním šachovým spolkem byl pražský Prager Schachklub
(1867), první sjezd šachistů se konal r. 1872 v Praze a první
významnější český klub, Český spolek šachovní, vznikl r. 1884, kdy
také na krátkou dobu začal vycházet první český šachový časopis ŠachMat. Nejlepším českým šachistou před první světovou válkou byl
Oldřich Duras, který byl později jmenován jako první Čech velmistrem.
Ústřední jednota českých šachistů, zprvu sdružující pět klubů s
200 členy, vznikla roku 1905. Velké mezinárodní turnaje se začaly v
českých zemích pořádat v první dekádě 20. století (Karlovy Vary 1907 a
1911, Praha 1908).
V samostatné ČSR se šachový život dále rozvíjel. Byla uspořádána řada
velkých turnajů, Československo reprezentovali například Richard Réti
nebo Salo Flohr. Ústřední jednota českých šachistů se roku 1924 stala
zakládajícím členem Mezinárodní šachové federace FIDE.
Československé družstvo vyhrálo první, ještě neoficiální šachovou
olympiádu v Paříži 1924, druhé místo na olympiádě získalo v letech
1933 a 1982, třetí bylo roku 1931, kdy se olympiáda konala v Praze v
paláci U Nováků. Věra Menčíková se stala první a dlouholetou ženskou
mistryní světa. Od roku 1927 vychází časopis Československý šach (za
války pod jménem Šach).
Druhá světová válka a následné převzetí moci komunisty sice
neznamenala pro šachy úplnou katastrofu, i nadále se konalo mnoho
zajímavých turnajů a zápasů a český šach si udržoval vysokou úroveň,
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přesto však mnozí šachisté zahynuli následkem války (Věra
Menčíková), byli zavražděni nacisty (Karel Treybal) nebo emigrovali
(Luděk Pachman, Vlastimil Hort). Po válce československé družstvo
dvakrát vybojovalo titul vysokoškolských mistrů světa (1954 a 1963) a
čeští korespondenční šachisté dvakrát vyhráli svoji šachovou olympiádu
(1955 a 1968). Miroslav Filip se dvakrát účastnil turnaje kandidátů o
titul mistra světa.
V současnosti řídí český šachový život Šachový svaz České republiky.
Nejsilnějším českým šachistou je David Navara.
http://cs.wikipedia.org/wikipedia.org/Dějiny_šachové_hry

Heslo FIDE – mezinárodní šachové federace – „Jsme jeden lid“
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Vznik šachového klubu v Kunovicích
Tak dlouho jsme se v našem Šachovém klubu bavili o tom, kdy vznikl,
až jsme se o to začali zajímat zcela vážně a začali bádat v historických
pramenech.
Šachové kroniky, které máme, jsou od roku 1978. Je tam sice uveden
přehled přeborníků oddílu od roku 1947, ale nemáme a neznáme
prameny, z nichž tyto údaje pocházejí.
Při víceméně náhodné koupi šachové literatury na základě inzerátu jsme
získali – neočekávaně – rovněž 28 ročníků časopisu Československý
šach (1950, 1965-1991). Prostudováním rubrik Z domova jsme se o ŠK
Kunovice mnoho nedozvěděli, ale povzbudilo nás to do další práce.
Sehnali jsme další ročníky – nejstarší z roku 1947 a současně začali
prověřovat v Knihovně BB v Uherském Hradišti bývalý místní plátek –
týdeník Slovácká jiskra – ročníky 1963-1991. Rovněž jsme prověřili
materiály, které se nacházejí ve Státním okresním archivu Uherské
Hradiště – jedná se o dva archivní fondy, a to ŠK Šumice a ŠK
Záhorovice. Zde jsme narazili například na
Šachové zprávy
Uherskohradišťské župy šachové anebo korespondenci (korespondenční
lístek a malý dopis) mezi ŠK Kunovice a ŠK Šumice a spoustu dalších
zajímavých materiálů, ne však týkajícího se našeho klubu.
Neocenitelným pomocníkem nám byly šachové „kroniky“ boršického
šachového nadšence pana Josefa Ludvíčka.
Vše nasvědčovalo tomu, že historie vzniku našeho ŠK sahá ještě před
rok 1947. Potom vzaly události rychlý spád. Na úvodní schůzku před
zahájením šachové sezóny 2008/2009 přines pan Vichorec jakýsi „starý
sešit“, který našel doma v šuplíku. Z něj jsme se dobrali toho, že o
registraci bylo požádáno v roce 1944. Následně se na webových
stránkách Václava Kotěšovce, které jsou věnovány prioritně
skladebnímu šachu, objevily neskenované ročníky 1939-1945 časopisu
Šach (tak byl přejmenován časopis Československý šach během
Protektorátu). A tam jsme v čísle 3/1944 nalezli článek, který toto datum
potvrzuje. Nevíme přesný den a měsíc, ale s určitostí to bylo v I. čtvrtletí
roku 1944. Samozřejmě máme na mysli vznik organizovaného
šachového klubu – šach se v Kunovicích zajisté hrával dávno a dávno
před tím.
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Letos je to tedy kulatých sedmdesát let. Je to mnoho nebo málo? Pro
život šachového klubu to zase až tak hodně není. Nemůžeme
nevzpomenout úvodu historie šachového klubu Třebíč, kde se uvádí, že
šachový klub byl založen poměrně pozdě - v roce 1921 ….
Nechceme se vracet hluboko do šachových dějin v České republice, ale
konstatujme, že 8.9.1905 byla založena Ústřední Jednota
Československých Šachistů se sídlem v Praze, první šachový svaz
v Rakousku-Uhersku.
V Kunovicích to trvalo dalších 39 let, než byl ustaven oficiální šachový
klub. Organizačně spadal do Uherskohradišťské župy šachové, která
mimo Uherskohradišťska zahrnovala oblasti Vsetína, Zlína, Kroměříže a
Hodonína. V našem blízkém sousedství bylo několik agilních šachových
klubů v okolí Uherského Brodu – například Šumice, Záhorovice a
Prakšice – s delší historií. Šachový klub v Uherském Brodě samotném
vznikl v roce 1927. Je trochu paradoxní, že náš ŠK vznikl právě v roce
1944, tj. předposledním roce 2. světové války, ale nebyl to jediný
případ. Současně s ním byly za nové členy přijaty ŠK Vizovice, Lanžhot
a Slušovice. Jak vidno, ani válka nedokázala utlumit společenské
aktivity obyvatelstva.

Zpráva z Šachu č. 3/1944 – druhý řádek shora
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Šachová historie Kunovic
Oficiální datum přijetí Šachového odboru S. K. Kunovice za člena
Uherskohradišťské župy Ústřední jednoty českých šachistů je 27. února
1944. Stalo se tak na schůzi župního výboru, která se uskutečnila
v Grand hotelu v Uherském Hradišti, jak dokazuje Zápis č. 8, který jsme
získali z Národního archivu Praha z fondu ÚJČŠ. Tady se taktéž
dočteme, že Š.O.S.K. Kunovice měl registrováno 24 členů. Bohužel je
nelze jmenovitě doložit.

Zápis č. 8 župního výboru Uherskohradišťské župy ÚJČŠ
Letos je tomu tedy oněch zmiňovaných 70 let, od založení
organizovaného šachu v Kunovicích. Pokusíme se u této příležitosti o
malou rekapitulaci činnosti našeho oddílu. Z nejstaršího období našeho
klubu se bohužel nedochovalo mnoho dokumentů a žádný fotografický
materiál. Zachoval se pouze „starý sešit“ Protokol došlých a odeslaných
dopisů. První položku v něm představuje Registrace a přihláška Š.O. ze
dne 22. 2. 1944.
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Kde se hrávalo a hraje?
Jak je vidět ze zápisu župního výboru, tak jednatelem byl pan Hlaváček
(v zápise chybně uvedeno Hlaváč), a tak první místem schůzek a zápasů
byla dodnes fungující hospoda u Hlaváčků. I většina dalších „štací“ byly
sály místních hospod – Bečicova (později tam byla školní družina, dnes
pekárna), lidový dům – U Sopucha a dále také v hospodě (holičství)
Blahoňova. Nakonec šachisté na delší dobu zakotvili v restauraci Na
Křižovatce (známější pod názvem „Fialka“), někdy v 60. letech
minulého století, kam se šachisté přesunuli do klubovny. Po vybudování
sportovní haly se šachové dění přesunulo tam, a to až do roku 1990, kdy
došlo po neshodách se správcem a potažmo i vedením TJ ohledně délky
tréninku, k návratu do klubovny Na Fialce. Poslední změna je z roku
2009, kdy nám vyšlo vstříc město Kunovice a poskytlo nám pronájem
místnosti v podzemním podlaží sportovní haly.

Restaurace Na Křižovatce

Vlevo první a vpravo zatím poslední zápas v nové hrací místnosti
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Kdo hrával a hraje?
Prvním soutěžním ročníkem, kdy se do soutěží družstev Kunovice
zapojily je sezóna 1946/47. Tehdejší sestava Kunovic byla následující:

Ve 40. - 50. letech hrály Kunovice povětšinou okresní přebory družstev.
V té době se setkáváme ve skromných archivních záznamech se jmény
Malina, Sopůch, Hlaváček, Škrášek, Bráblík, Ovčáček, Černý, Vaverka,
Coufal, Cimbálník, Hráček, Prachař, Habarta, Gavanda, Uher, Fornůsek,
Škrla, Kučera, Škrášek, Grůna … Těch jmen bylo určitě ještě víc, ale jak
již bylo uvedeno, z těch dob schází dokumentační materiály.
Většina z výše uvedených hrála jen krátce. Naopak po dlouhá léta
hrávali pánové Antonín Podškubka st., František Růčka, Lapčík,
Huspenina, Ryšánek, Vaculík, Miklík a též dodnes stále aktivní pan
Antonín Vichorec, který podle svých slov do oddílu přišel v roce 1947.
11
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Pro letos pětaosmdesátiletého Antonína Vichorce je jistě důležitým
datem 9. 6. 1963. Tento den uspořádal oddíl v Boršicích simultánku
s velmistrem Pachmanem. Pan Vichorec jako jediný dokázal zvítězit,
což dokazuje dochovaný zápis partie. Mimochodem, pan Vichorec, ač
v současnosti nejstarší registrovaný hráč našeho okresu, je stále
úspěšným hráčem v soutěžích družstev.
V roce 1970 přišli do klubovny dva noví zájemci – Jiří Hráček a Josef
Martinák. V té době tam potkávali hráče - Podškubka st., Lapčík,
Růčka, Vaculík, Huspenina, Dáňa, Kupec, Šereda, Milan a František
Šáchovi, Rozsypal, Ryšánek, Miklík, Vichorec, Čápek, Tobola,
Podškubka ml., Polách. Mihnul se tam Lapčík ml. a Kolečkář.
Pánové Hráček a Martinák se rychle zapojili do dění v oddíle. V roce
1972 dokonce vydali na stroji psané první a bohužel i poslední číslo
magazínu Šach. Obsah byl opravdu široký a zahrnoval jak informace o
klubovém dění, tak i o slavném zápase o mistra světa mezi Fischerem a
Spasským nebo o Vánočním „činžákovém“ turnaji.
O něco později pak přišly i další nové tváře Tonda Šilhavík a Petr
Hanáček a potom trochu odrostlejší začátečník Josef Knotek. Tím začala
nejúspěšnější éra kunovského šachu, kdy áčko povětšinou hrávalo
krajské soutěže. Fotky tehdejší základní osmičky ze zápasu v Kroměříži
z roku 1981 naleznete v příloze. V dorosteneckých letech hrál výborně
Tonda Šilhavík, který si v roce 1982 vybojoval postup na MČR. Dvě
partie z mistrovství (bohužel obě prohrané) se pak objevily i v knize
Ladislava Alstera Šachy hra královská.
Mezitím někteří členové šachu zanechali (František Šácha, Šereda,
Polách, Tobola), nebo se odstěhovali (Rozsypal, Hráček) a někteří starší
páni odešli hrát šachy do království bohyně Caissy (Podškubka st.,
Růčka, Lapčík, Huspenina, Vaculík, Ryšánek, Kupec, Dáňa).
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Hráč
Martinák Josef
Šácha Milan
Podškubka Antonín ml.
Vichorec Antonín
Kupec Jan
Knotek Josef
Šereda Jan
Růčka Pavel
Zemčík Jan
Hanáček Petr
Vavřík Jiří
Bílek Jaromír
Šilhavík Antonín
Kadlec Pavel
Grygerová Martina
Lapčík Josef
Škrášek Miloslav
Hráček Jiří
Rozsypal Petr
Dáňa Josef
Růčka František
Podškubka Antonín st.
Kunovjánek Milan
Šaňák František
Blažek
Tobola Zdeněk
Ryšánek Josef
Šváb Jan
Vaculík Jan
Janík
Kašpárek Ondřej
Boček Tomáš
Mašíček Michal

host

Přehled a statistika hráčů ŠO Kunovice (1960 – 2013)

H

H
H

H

H
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Celkem
body part
%
204,5 361
56,6%
189,5 361
52,5%
179,0 330
54,2%
151,0 311
48,6%
112,5 212
53,1%
109,5 187
58,6%
109,5 202
54,2%
96,0 206
46,6%
85,0 206
41,3%
77,5 140
55,4%
69,0 162
42,6%
67,0 181
37,0%
64,5 116
55,6%
36,0
69
52,2%
36,0
73
49,3%
35,5
71
50,0%
32,0
66
48,5%
27,0
68
39,7%
27,0
52
51,9%
20,5
51
40,2%
19,5
41
47,6%
14,5
46
31,5%
11,0
17
64,7%
9,5
22
43,2%
7,5
11
68,2%
7,5
12
62,5%
7,5
12
62,5%
7,0
10
70,0%
6,0
15
40,0%
5,5
12
45,8%
5,0
7
71,4%
5,0
12
41,7%
4,5
7
64,3%
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Směták
Polách Oldřich
Hráček
Krmíček Antonín
Slanicay Gabriel
Uherek
Ondra Jiří
Hromada Martin
Kopálek Jaroslav
Sedlář Adam
Gorčík
Dičer František
Turzík Vlastimil
Bílek Petr
Kučera Pavel
Miklík Vladimír
Veselý
Zelnitius Albert
Paška Josef
Huspenina František
Šmíd Milan
Fridrich Tomáš
Frielander Vlastimil
Růčka Tomáš
Kusák
Tvrdoň
Skrášek Adam
Danyuk Pavlo

H

H

4,5
4,0
3,5
3,5
3,5
3,5
2,5
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0

8
12
6
6
7
8
4
7
3
6
3
6
7
17
1
1
1
1
2
3
4
4
7
3
5
2
1
2

56,3%
33,3%
58,3%
58,3%
50,0%
43,8%
62,5%
35,7%
66,7%
33,3%
50,0%
25,0%
21,4%
8,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
50,0%
33,3%
25,0%
25,0%
14,3%
16,7%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Ze „starého sešitu“ víme, že v roce 1947 byl za předsedu oddílu zvolen
Kliment Kučera. Někdy v padesátých letech byl vedoucím oddílu zvolen
Antonín Podškubka st. Poté se v této funkci vystřídali Jan Šereda, Josef
Martinák, Milan Šácha a od roku 2007 ji zastává Pavel Růčka.
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Přehled oddílových přeborníků
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Fornůsek František
Růčka František
Růčka František
Růčka František
Hlaváček Ladislav
Růčka František
Růčka František
Ing. Gavanda
Růčka František
Růčka František
Růčka František
Růčka František
Růčka František
Vichorec Antonín
Vichorec Antonín
Vichorec Antonín
Uherek
Šereda Jan
Šereda Jan
Šereda Jan
Vichorec Antonín
Vichorec Antonín
Podškubka Antonín ml.
Vichorec Antonín
Vichorec Antonín
Podškubka Antonín ml.

Knotek Josef

Zdroj: kronika Kunovic 1978-1990
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ŠO Kunovice v soutěžích družstev
Hlavní součástí života každého šachového oddílu jsou dlouhodobé
soutěže družstev. Ty se v našem regionu hrají od sezóny 1935/1936. Ve
válečných a poválečných letech se ne vždy povedlo soutěže uspořádat.
A tak náš oddíl do soutěží naskočil v sezóně 1946/1947. A jak si
v soutěži vedl ukazuje níže uvedená tabulka.
Uherskohradišťská Župa III. třída – jih
Poř. Tým
1
2
3
4
1.

Šumice

2.

1946/1947
Body Skóre

*

3,5

4,5

5,0

3,0

13,0

Záhorovice

2,5

*

3,0

4,0

1,5

9,5

3.

Kunovice

1,5

3,0

*

4,5

1,5

9,0

4.

Jalubí

1,0

2,0

1,5

*

0,0

4,5

Zdroj: šachová kronika Boršic vedená Josefem Ludvíčkem
a Šachové zprávy Uh. Župy.
Pro úplnost dodejme, že se tehdy hrálo na šesti šachovnicích a bodování
bylo bod za výhru a půl bodu za remízu. A bez zajímavosti určitě není
ani to, že obce, se kterými jsme tehdy hráli, už mnoho let šachový oddíl
nemají.
Náš oddíl se do od té doby do soutěží družstev zapojuje víceméně
pravidelně. Nehráli jsme pravděpodobně jen v sezóně 1948/1949.
V následující sezóně 1949/1950 se z důvodu správní reorganizace (vznik
krajů) soutěže v našem regionu nehrály. Z 50. let nám chybí dvě tabulky
ze sezón 1957/1958 a 1962/1963 kdy se zatím nepodařilo výsledky
sehnat. Ale velmi pravděpodobně náš tým do soutěží zasáhl. Z ostetních
sezón až po dnešní dobu máme vždy minimálně konečnou tabulku, ale
ve velké většině i křížovou tabulku s výsledky jednotlivých zápasů.
Zde není prostor na kompletní přehled všech tabulek. Případné zájemce
odkazujeme na naše webové stránky, kde to lze dohledat. Je to přes 25
stran formátu A4 , kde je přes 80 tabulek.
Jak je výše uvedeno, tak v sezóně 1950/1951 se nehrál přebor
uherskohradišťské župy, ale přebor Gottwaldovského kraje. Ten byl
tehdy rozprostřen až na jih, proto se utkáváme např. s Hodonínem,
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Strážnicí nebo Bzencem. Jako ukázku uvádíme tabulku ze sezóny
1952/1953, kdy Kunovice hrály KP II. třídy (celkem se hrály tři třídy).

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KP Gottwaldovského kraje II.třídy - sk. 2A
Tým
1
2
3
4
5
Uherské Hradiště B * 4,5 4,0 7,0 5,5
Staré Město
3,5 * 6,0 6,5 5,5
Strážnice
4,0 2,0 * 5,0 3,0
ČSM Jalubí
1,0 1,5 3,0 * 7,0
ČSD Veselí B
2,5 2,5 5,0 1,0
*
Blatnice pod Ant.
0,5 1,5 2,5 4,0 3,5

6
7,5
6,5
5,5
4,0
4,5
*

Spartak Kunovice

3,5

1,0 3,5 1,0 3,0

4,5

1952/1953
7 Body Skóre
7,0 5,5
35,5
4,5 5,0
32,5
7,0 3,5
26,5
5,0 2,5
21,5
3,5 2,0
19,0
4,5 1,5
16,5
*

1,0

16,5

Další úprava systému soutěží přichází v letech 1953/1954. Nehrají se
soutěže s účastníky celého kraje, ale nejnižší soutěž je hrána jako
okresní přebor. Důležitou je pro náš oddíl sezóna 1958/1959, kdy
poprvé nasazujeme do soutěží dva týmy. Jeden hraje krajskou soutěž,
druhý pak okresní přebor.
V šedesátých letech povětšinou máme jen jeden tým. Hraje se opět
v jiné struktuře, protože je nové krajské upořádání a my spadáme na
dlouhé roky do jimomoravského kraje. V této době je znatelný úbytek
šachových oddílů v našem kraji. Koncem šedesátých let hraje
v soutěžích družstev jen pětice měst nebo obcí. Konkrétně to je Uherské
Hradiště, Uherský Brod, Staré Město, Boršice a Kunovice. Dokonce i
jinak pravidelný účastník z Uherský Ostroh má dvouletou pauzu.
Začátek sedmdesátých let přináší jednu důležitou věc ve strukturách
soutěží družstev. Je zavedena celostátní liga. Do té doby se hrálo jen na
krajské úrovni a nejlepší týmy se utkávaly na jednorázovém přeboru o
titul republikového mistra. A také sedmdesátá léta přinášejí nebývalý
nárust popularity šachu. Hlavní zásluhu na tom má zápas o mistra světa
Bobby Fischer – Boris Spasskij v roce 1972. V našem regionu to ještě
umocnil i příchod Ing. Vratislava Hory, který byl vynikající trenérmetodik a zapálený šachista. To vše mělo za následek, že počet oddílů
se znásobil a v polovině sedmdestátých let bylo v našem okresu kolem
25 oddílů. To mělo samozřejmě za následek rozšíření soutěží. Od roku
1973/1974 se hraje nejen OP I, ale i OP II. A v sezóně 1977/1978
přibývá i OP II. Náš oddíl má v té době rovněž více členů než
17
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v minulosti, a tak staví v pěti sezónách dva týmy. Áčko hraje povětšinou
v oblastním přeboru, nebo po přejmenování, v krajském přeboru II.třídy.
Osmdesátá léta jsou výkonnostně nejlepší v celé historii ŠO Kunovice.
Výjma jedné sezóny hraje naše áčko KP II.
Společenské změny v roce 1989 zasahují i šachové hnutí. Jednak vzniká
Moravskoslezský šachový svaz a tím se mírně mění struktura soutěží,
ale především ubývá šachistů. To má za následek zánik několika oddílů
a ve větších oddílech snížení počtu družstev. Náš oddíl odehrál krajské
soutěže v osmdesátých letech víceméně v deseti lidech, a
tak
v devadesátých letech muselo být áčko doplněno mladými hráči z béčka.
Brzy ale oddíl nemá dostatek hráčů pro dva týmy, a proto na dlouhá léta
máme jen jeden tým. Jedinou výjimkou je ročník 1996/1997, kdy se na
jeden rok povedlo sestavit i béčko.
Podobná situace je i během prvního desetiletí nového milénia. Celou
dobu hrajeme okresní přebor, později se vznikem krajů přejmenovaný
na regionální přebor. Po mnoho let máme ustálenou sestavu, kdy nás na
soupisce je maximálně deset až jedenáct, a to navíc i s výpomocí hostů,
což je při osmičlenné sestavě na zápas hraniční počet. Do roku 2004 se
datuje vznik šachového kroužku na Domečku ve spolupráci
s Kunovickým centrem mládeže. Tam pod vedením Josefa Knotka, jeho
dcery Martiny a později Pavla Růčky začínáme připravovat nové adepty
královské hry. To má za následek účast nejlepších na soupisce áčka a
zejména v sezóně 2007/2008 vznik béčka. To hraje nejdříve v regionální
soutěži a když naše áčko na dva roky postoupí do krajské soutěže, tak
regionální přebor. V béčku hrají povětšinou děti. V sezóně 2010/2011
bohužel áčko padá do regionálního přeboru a protože se nenašel
dostatek týmů pro hraní regionální soutěže, končí i naše béčko.
V aktuálně probíhající sezóně 2013/2014 se po dvou letech našlo dost
týmů pro sestavení regionální soutěže, čehož náš oddíl samozřejmě
využil a máme opět dva týmy v soutěžích.
Tolik zběžný přehled naší účasti v soutěžích družstev. Je to pouze
stručný nástin. Podrobné tabulky jsou opět k dispozici na webových
stránkách. Tam si lze prohlédnout souhrnou tabulku našich účastí
v dlohodobých soutěžích. Letos hrajeme dle dostupných dat 66. sezónu.
Podobným počtem se může pochlubit v našem okrese jen velmi málo
oddílů.
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Kunovice hrály v průběhu času v následujících soutěžích:
A - tým




















1946/47 – 1947/48 – Uherskohradišťská župa III
1950/51 – 1952/53 – Krajský přebor II Gottwaldov
1953/54 – 1957/58 – Okresní přebor Uherské Hradiště
1958/59
– Krajská soutěž Gottwaldov
1959/60 – 1968/69 – Okresní přebor Uherské Hradiště
1969/70
– Oblastní přebor
1970/71
– Okresní přebor Uherské Hradiště
1971/72
– Oblastní přebor
1972/73
– Okresní přebor Uherské Hradiště
1973/74 – 1974/75 – Oblastní přebor
1975/76 – 1976/77 – Krajský přebor II. třídy
1977/78 – 1979/80 – Okresní přebor Uherské Hradiště I
1980/81 – 1987/88 – Krajský přebor Jihomoravského kraje II
1988/89
– Okresní přebor Uherské Hradiště I
1989/90
– Krajský přebor Jihomoravského kraje II
1990/91 – 2001/02 – Okresní přebor Uherské Hradiště I
2002/03 – 2008/09 – Regionální přebor Uherské Hradiště I
2009/10 – 2010/11 – Krajská soutěž Zín
2011/12 – 2013/14 – Regionální přebor Uherské Hradiště I

B – tým
 1958/59
– Okresní přebor Uherské Hradiště
 1964/65
– Okresní přebor Uherské Hradiště
 1970/71 – 1973/74 – Okresní přebor Uherské Hradiště
 1975/76
– Okresní přebor Uherské Hradiště II
 1982/83
– Okresní přebor Uherské Hradiště III
 1986/87
– Okresní přebor Uherské Hradiště III
 1989/90 – 1990/91 – Okresní přebor Uherské Hradiště III
 1991/92
– Okresní přebor Uherské Hradiště II
 1996/97
– Okresní přebor Uherské Hradiště II
 2007/08 – 2010/11 – Regionální soutěž Uherské Hradiště
 2013/14
– Regionální soutěž Uherské Hradiště
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Mládež
Práci s mládeží lze datovat do roku 1975, kdy vedl kroužek mládeže
Josef Martinák. Chodili tam tehdy Lahodný (později zběhl ke kopané),
Suchomel, Peterka, Žajdlík, Jiří Vavřík (po nějaké době šachu zanechal,
aby se ještě později k němu opět vrátil a hrál je dodnes). V příloze
najdete dvě fota z té doby. Bylo to pouze krátce, protože Josef Martinák
v říjnu 1975 nastoupil dvouletou základní vojenskou službu. Později
trénink pokračoval na „horní“ škole (dnešní ZŠ Červená cesta) a
kroužek vedl učitel a šachista pan Jaroslav Černoch z Veselí nad
Moravou. Po odchodu pana Černocha v roce 1982 do důchodu skončil
kroužek mládeže na ZŠ Červená cesta. Tím na několik let ustala starost
o malé adepty šachové hry. Po několika letech se kroužku na ZŠ ujal Jan
Zemčík, který byl začátkem 80. let nejlepším hráče ve zmíněném
kroužku, jak ostatně dokládá i zpráva ze Slovácké jiskry z roku 1982.

Slovácká jiskra
Do kroužku chodila přibližně osmička dětí, z nichž někteří se do
kroužku po letech vrátili. Jako např. v článku zmínění Vlastimil Ondra a
Pavel Růčka. Tito jmenovaní a s nimi ještě starší bratr Vlastimila Ondry
Jaroslav a mladší bratr Pavla Růčky Tomáš Růčka se brzy stávají členy
šachového oddílu Kunovice, kde hrají nejnižší soutěž za béčko, kde jsou
jejich spoluhráči ještě bratři Jaromír a Petr Bílkovi.
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Kroužek na škole trval asi dva roky, kdy se často jezdilo na sobotní
turnaje zejména do Uh. Hradiště a Boršic. A též probíhá soutěž
Pionýrská sportovní liga.
Během devadesátých let je několik krátkých pokusů o obnovení práce
s mládeží na obou kunovických školách pod vedením Josefa Knotka a
Milana Šáchy. Tyto pokusy mají však povětšinou krátké trvání, ať již
pro malý zájem dětí, nebo pro časové zaneprázdnění vedoucích.
Na podzim roku 2002 vzniká kroužek ve spolupráci s kunovickým
centrem mládeže na Domečku pod vedení Josefa Knotka a jeho dcery
Martiny Knotkové (provdané Grygerové). Později se k nim přidává i
Pavel Růčka. Prvně se střídají všichni tři, ale postupně Knotkovi končí a
kroužek vede jen Pavel Růčka.
Kroužek navštěvovalo kolem osmi dětí. Prvním turnajem, který jsme
obsadili, byla VC v Hluku 18. 10. 2003. Náš oddíl tehdy reprezentovala
dvě děvčata. Asi naposled v historii VC se sešlo dost dívek, a tak se hrál
samostatný dívčí turnaj. Eva Kavková obsadila čtvrté místo. Její
kamarádka Karolína Schönbaumová pak byla sedmá.
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno
Buráňová Svatava
Vávrová Soňa
Kunčarová Renata
Kavková Eva
Májková Karolína
Blechová Lenka
Schönbaumová Karolína

Oddíl
Vlčnov
Vlčnov
Vlčnov
Kunovice
Hluk
Osvětimany
Kunovice

Body
7
6
4
4
3,5
2,5
1

S-B
21,00
15,00
7,50
7,00
6,25
2,75
0,00

Na další turnaje této sezóny už jezdí i kluci, když se nejvíce prosazuje
Adam Sedlář. Ten byl v kroužku jeden z nejmladších, ale brzy hraje
nejlépe ze všech. A to dokazuje i na turnajích, kde pravidelně bojuje o
místa v první desítce. O něco později se k němu přidává i další
talentovaný mladík Tomáš Lessy. V té době začínáme pomalu jezdit i na
vzdálenější turnaje mimo okres, a to zejména na krajské GP (Grand
prix) do Kroměříže nebo Zlína, případně do Brumova na krásný turnaj
Hradní věž.
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Adam Sedlář hraje s Tomášem Lessym v Brumově (květen 2006)
Pro Adama to byl poslední turnaj sehraný v našich barvách. Ještě
v květnu 2006 přestupuje do Starého Města, kde hned naskakuje do
družstva mladších žáků, které získává na MČR třetí místo, ke kterému
Adam výkonem 7/9 výrazně napomohl. Bohužel Adam dlouho u šachu
nezůstal a asi po dvou letech šachu úplně zanechal.
Na podzim 2006 začíná Pavel Růčka vést kroužek na ZŠ Unesco v
Uherském Hradišti. Ten navštěvuje asi 15 dětí, z nichž některé jsou
velmi šikovné a aktivní. Na turnaje jezdí stále více dětí, již se nevejdou
do jednoho auta a musí přijít na řadu rodiče. Největším talentem
z kroužku na Unescu je Adam Skrášek. Ten hned na svých prvních
turnajích atakuje přední místa. Hned v prosinci 2006 končí na GP
Zlínského kraje v Osvětimanech v konkurenci 45 hráčů z celého kraje na
výborném šestém místě. V Kunovicích je stále nejlepší Tomáš Lessy,
ale začínají do kroužku chodit i jiní, velmi dobře se prosazuje i prvňák
Michal Mašíček.
Prvním vrcholem sezóny je březen 2007. Tím, že se počet dětí rozrostl o
děti z Unesca, můžeme poprvé postavit i družstvo mladších žáků. Chybí
nám dívka, tak si půjčujeme ze Starého Města Martinu Fuskovou.
V Napajedlích se nám vše daří, vítězíme ve vyrovnaných zápasech a
v konkurenci třinácti týmů končíme na 2. místě. To nám zajišťuje postup
na MČR, které se hraje v daleké Stráži pod Ralskem.
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Připomeňme si sestavu úspěšného týmu: Tomáš Lessy, Martina
Fusková, Adam Skrášek, Pavlo Danyuk, Michal Mašíček a Martin Lesa.
Na republikovém mistrovství nahradila Martinu Fuskovou Tereza
Bačáková z Boršic. Zde již na své soupeře nestačíme a končíme na
posledním místě s jednou výhrou, ale třídenní mistrovský turnaj je pro
všechny odměnou za náročnou sezónou.

Celý tým ve Stráži pod Ralskem
Před sezónou 2007/2008 došlo ke dvěma změnám díky přestupům.
Jednak do Starého Města odešel nejlepší hráč Tomáš Lessy, a naopak
k nám přišel z Boršic Martin Hromada. Kroužek na Unescu chtělo
navštěvovat tolik dětí, že se musely udělat dvě skupiny pro mladší a
starší. A též se výrazně zvedl zájem dětí jezdit na turnaje. Ze statistik
vyplývá, že v této sezóně jsme se zúčastnili celkem 25 mládežnických
akcí. Na nich se prostřídalo 24 dětí. Rekordní byla účast na GP
v Osvětimanech, kde bylo 14 našich účastníků.
Hned v listopadu se týmu starších žáků povedlo druhým místem
postoupit z krajské soutěže do krajského přeboru. Turnaj se hrál na ZŠ
Unesco. Z ideální sestavy sice scházela dvojice Skrášek a Mašíček, ale i
23
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tak jsme si postup v pohodě pohlídali. Kluci hráli v sestavě Martin
Hromada, Pavlo Danyuk, Martin Lesa, Antonín Krmíček a Josef Paška.

Zleva Lesa, Hromada, Danyuk, Krmíček a Paška
V Krajském přeboru starších žáků končíme na 6. místě, které nám
zaručuje příslušnost i pro další sezónu. V soutěžích jednotlivců si
připisujeme několik slušných výsledků. Největšími jsou třetí místa
Martina Hromady na VC v Dolním Němčí a dokonce dvě třetí místa
Adama Skráška z VC v Hluku a z VC Uherské Hradiště.
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Zleva Mrkus, Štefaník a Skrášek
Adam Skrášek a Pavlo Danyuk jsou taky součástí týmu ZŠ Unesco
v kategorii 1. - 5.tříd (spolu s Martinou Fuskovou a Ondrou Stuchlým),
který bez problémů vyhrál okresní i krajské kolo a na republikovém
finále v Malenovicích u Frýdku-Místku skončil na solidním 8. místě.
Sezóna 2008/2009 byla v mnohém podobná té předchozí. Jen
v soutěžích družstev se nám dařilo lépe. Družstvo starších žáků
v krajském přeboru končí na 3. místě. ZŠ Unesco opět vyhrála bez
problémů jak okresní, tak krajské kolo a jede na republikové kolo
s vysokými ambicemi. Pavlo Danyuk už hrát nemůže, tak jej v týmu
nahrazuje Antonín Krmíček. Všem výborně vychází první den, kdy na
jeho konci porážíme i obhájce loňského prvenství ZŠ Frýdlant nad
Ostravicí v poměru 3:1. A do druhého dne jdeme s tříbodovým
náskokem. Bohužel hned první zápas jen remízujeme 2:2 a před
posledním kolem máme náskok jednoho bodu, ale horší pomocné
hodnocení. Poslední zápas vyhráváme sice 3:1, ale náš konkurent 4:0.
Bodově jsme na tom stejně, ale pomocné hodnocení mluví pro Frýdlant.
ZŠ Unesco končí na 2.místě.
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Zleva Stuchlý, Fusková, Krmíček, Skrášek, vzadu vedoucí Růčka
V soutěžích jednotlivců si opět připisuje solidní výsledky. Martin
Hromada je opět medailový při VC v Osvětimanech.
Sezóna 2009/2010 přináší celkem 31 turnajů na kterých hrají naše děti.
Zásluhu na tom má seriál „První čtvrtek“, hraný na střídačku ve Starém
Městě a Uherském Hradišti. Určeno bylo zejména pro začínajícími
hráče. Novinkou je též zavedení tréninků s Martinem Beilem v naší
klubovně. Dochází na ně nejen nejlepší hráči z našeho oddílu, ale i z
okolních oddílů. Pětice našich kluků hraje i na pětidenním Mistrovství
Moravy a Slezska ve Zlíně. V krajském přeboru starších žáků končíme
na 4. místě. Výrazně se prosazují v seriálu VC i v regionálním přeboru
v mladších kategoriích Michal Mašíček a Tomáš Fridrich. Michal končí
na druhém místě na VC Dolní Němčí a třetí na VC Osvětimany.
V celkovém hodnocení končí Michal na třetím místě. Společně pak
Michal a Tomáš berou medaili na RP žáků za druhé a třetí místo. Martin
Hromada opět končí na medailovém umístnění jako v minulých letech,
tentokráte byl druhý v Dolním Němčí.
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Zleva Mašíček, Nekarda a Fridrich
Sezóna 2010/2011 je výsledkově velmi úspěšná. Tomáš Fridrich se
stává naším prvním vítězem jednoho z turnajů VC, když vítězí v Hluku.
Přidává k tomu ještě druhé místo z VC Uherské Hradiště a třetí z VC
v Osvětimanech. V celkovém hodnocení mu to přináší druhé místo.
Martin Hromada končí druhý na VC Uherské Hradiště i v celkovém
hodnocení.

Zleva Kolačný, Hromada a Skalka
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Tomáš Fridrich též bez ztráty bodu vítězí v regionálním přeboru žáků.
Připisujeme si i první medailové umístnění v turnaji GP Zlínského kraje.
Michal Mašíček je třetí na GP v Hluku. A jelikož i ostatní turnaje
odehrál slušně, tak je třetí i v celkovém hodnocení, což je vynikající
výsledek.

Zleva Kovařík, Rakušan a Mašíček
V soutěžích družstev končíme po roční pauze opět na třetím místě. A
výborně si vede i družstvo ze ZŠ Unesco. Tentokráte bylo kompletně
složeno z odchovanců šachového kroužku vedeného Pavlem Růčkou ve
složení Tomáš Fridrich, Lukáš Oplatek, Tomáš Jurča a Albert Zelnitius.
Okresní kolo bez problémů vyhrávají a vyrovnaným výkonem celého
týmu, i když vyzvednout je nutno parádní výkon Tomáše Fridricha na
první desce, končí na druhém místě v krajském kole.
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Zleva Zelnitius, Jurča, Fridrich a Oplatek
A tak se jede opět do Malenovic na republikové kolo. Tam již kluci
nestačí na republikovou špičku a končí na 21. místě z 29 nejlepších škol
v republice. Ale již samotná účast byla pěknou odměnou za dobré
výkony. Na podzim roku 2010 se poprvé po domluvě s oběma školami
hraje turnaj o krále a královnu kunovických škol. Společný turnaj pro
obě školy hraje na ZŠ U Pálenice celkem 21 dětí. Vyhrává Martin
Hromada před Michalem Mašíčkem.

Účastníci přeboru kunovických škol
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Následující sezóna 2011/2012 byla hlavně ve znamení našeho vítězství
v Krajském přeboru starších žáků. Po dobrém průběhu sezóny se
rozhodovalo až v posledním kole v zápase se Sokolem Ústí. Nám stačila
remíza, kterou jsme také dosáhli. Symbolicky důležitý půlbod
znamenající postup do 1.ligy dorostu udělal na první šachovnici hrající
Adam Skrášek. Ten celou sezónu neprohrál a byl hlavním strůjcem
našeho postupu, když několik zápasů rozhodl.

Zleva Skrášek, Mašíček, Paška, Fridrich a Krmíček, vzadu Růčka

30

70 let organizovaného šachu v Kunovicích
V soutěžích jednotlivců je potřeba vzpomenout další medailové
umístnění ze seriálu VC, tentokráte si třetí místo připsal Albert Zelnitius
v Dolním Němčí. Michal Mašíček navázal na loňský přebornický titul
z regionálního přeboru žáků a bez ztráty bodu zvítězil. Tam se i
v nejmladší kategorii prosadil Tibor Horáček druhým místem.

Zleva Nekarda, Náplavová, Mašíček a Plášek

Zleva Horáček, Macháček a Marek
V zatím poslední dokončené sezóně 2012/2013 jsme hráli 1. ligu
dorostu. Našimi soupeři byly kromě několika oddílů z našeho kraje i
např. Duras Brno, Kuřim, Grygov, Prostějov nebo Ostrava. Oproti
krajskému přeboru to je mnohem silnější soutěž, navíc hraná na šesti
31

70 let organizovaného šachu v Kunovicích
šachovnicích oproti pěti v KP. Pomáháme si proto na první desce
Michalem Skalkou z Veselí nad Moravou. Jinak hraje většina kluků
z vítězného týmu u KP doplněná o Tibora Horáčka. Některé týmy jsou
svojí úrovní vysoko nad naše síly, ale dva zápasy s Třincem a
Prostějovem vyhráváme. Ale bohužel několik dalších vyrovnaných
zápasů se láme na stranu našich soupeřů. Končíme na 10. místě, které
znamená sestup. Byla to ale další dobrá zkušenost.

Většina našeho ligového týmu. Vzadu Fridrich a Krmíček, vepředu
Mašíček, Skrášek a Skalka
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V soutěžích jednotlivců se naši hráči dvakrát prosazují na medailové
posty v GP Zlínského kraje. Nejprve ve Zlíně dosahuje nejlepšího
oddílového umístnění Mikuláš Trávníček, když končí na druhém místě
v kategorii do 10 let. Tibor Horáček pak třetí ve Valašské Bystřici.

Zleva Opluštil, Trávníček a Šruc

Zleva Macháček, Suchánek a Horáček
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Tibor Horáček pak končí na třetím místě i v jednom z turnajů VC,
konkrétně v Osvětimanech. Michal Mašíček se prosazuje i ve starší
kategorii a končí druhý ve Veselí nad Moravou a třetí v celkovém
hodnocení VC. Tibor Horáček s Tomášem Fridrichem si vezou medaili i
z regionálního přeboru žáků.
V aktuální sezóně 2013/2014 tak hrajeme opět KP družstev starších
žáků. Z dosud odehraných turnajů můžeme uvést druhé místo Tibora
Horáčka z VC ve Veselí nad Moravou, první místo Tibora Horáčka a
druhé místo Mikuláše Trávníčka na turnaji ve Zlíně-Malenovicích nebo
třetí místo Michala Mašíčka v celkovém hodnocení seriálu VC.

Zleva Trávníček, Horáček a Ondroušek
Ještě musíme zmínit pravidelné vánoční turnaje, konané a pořádané ve
spolupráci s Kunovickým centrem mládeže na Domečku. Probíhají již
asi sedm let za účasti jak dětí z našeho oddílu, tak i neregistrovaných
dětí.
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Fotka z vánočního turnaje na Domečku v roce 2011
Během posledních dvanácti let prošlo mládežnickými kroužky, ať již
v Kunovicích, nebo na ZŠ Unesco mnoho desítek dětí. Odhadem to jistě
bude někde kolem 60 - 70. Někteří chodili jen chvilku a nejeli na žádný
turnaj, další si prošli i turnaji, i když třeba jen v jedné sezóně. Jak bylo
uvedeno výše, tak někteří odešli do jiného oddílu (Sedlář, Lessy),
někteří i s velmi dobrou výkonností šachu zanechali (Skrášek, Danyuk,
Lesa,…). Několik dětí to s námi táhne už dlouhou dobu, což je řekněme
pět a více let. Teď již mají někteří 15 a více let a doufáme, že alespoň
někteří z nich zůstanou našimi členy i do budoucna a pomalu se začlení
do týmu dospělých, kde již mnozí nastupují. Za všechny zmiňme
Martina Hromadu, Michal Mašíčka, Toníka Krmíčka nebo Tomáše
Fridricha.
Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům za jejich vstřícný přístup.
Bez jeho součinnosti by se nedalo jezdit na turnaje a zápasy v tak
hojném počtu.
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Pořádali jsme
Náš oddíl byl pořadatelem mnoha šachových turnajů a akcí. Akce se
konaly nejdříve na Pálenici, později ve sportovní hale. Přebory LETu
v bleskové hře se většinou hrávaly v restauraci Na křižovatce (dnes Na
Fialce). Poslední akce pořádáme na Panském dvoře.
Jednou z prvních akcí byl v roce 1963 okresní přebor družstev
v bleskovém šachu na Pálenici.

Slovácká jiskra 1963 č. 32
Bleskové přebory LETu Kunovice
Samostatnou kapitolou pak jsou i přebory LETu v bleskovkách, které
pořádala odborová organizace LETu ve spolupráci s naším oddílem na
Fialce. Z podkladů pana Josefa Ludvíčka z Boršic, tzv. kronik, lze
vystopovat, že tato tradice se datuje pravděpodobně od roku 1965.
Turnajů se samozřejmě zúčastňovali také hráči pořádajícího oddílu.
Z dostupných materiálů lze vypátrat, že z našich hráčů zvítězil v VI.
ročníku v roce 1969 Antonín Vichorec a v roce 1987 Josef Martinák.
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Meziokresní utkání Uherské Hradiště vs Olomouc
Svého času byly tyto zápasy velmi populární. Měli jsme tu čest jeden
takový zápas uspořádat dne 28. dubna 1974 ve sportovní hale
v Kunovicích.
Díky pečlivosti pana Josefa Ludvíčka máme k dispozici kompletní
sestavy a výsledky.
1

Okres UH
Blaha Petr

oddíl
SM

VT
KM

½

Okres OL
Vávra

VT
KM

2

Švancer Břetisl.

SM

1

0-1

Trávníček

KM

3
4

Blaha Vojtěch
Šaňák František

SM
SM

1
KM

0-1
0-1

Nekovář
Malcánek

KM
KM

5
6

Hulík Jiří
Petřík

SM
SM

1
1

1-0
1-0

Vlachynský
Smýkal

1
1

7

Slaník Antonín

UH

1

½

Bohata

1

8
9

Krča Milan
Švec Josef

UH
UB

1
1

0-1
½

Šlajer
Zapletal

1
2

10
11

Gabriel Lubom.
Hurdes Josef

Boršice
Boršice

2
2

1-0
½

Lendet
Hogel

1
1

12

Kunc Miroslav

Boršice

2

½

Marek

2

13
14

Rozsypal Petr
Vichorec Ant.

Kunovice
Kunovice

2
2

½
0-1

Bieberle
Remek

2
1

15
16

Prachařová Iva
Zpěvák Pavel

UB
UB

3
2

0-1
1-0

Trunečková
Neoral

3
3

17

Mudrák Josef

UB

3

1-0

Balcárek

3

18
19

Martinák Josef
Slavíček

Kunovice
Bojkovice

3
4

1-0
1-0

Huták
Kouřil

2
3

20

Bosák Jan
UH
CELKEM

3

1-0
11-9

Fiala

4

šach.

Jako pořádající oddíl jsme dostali možnost nasadit tři hráče. Celkové náš
okres reprezentoval výběr hráčů z pěti oddílů (to ještě mělo UH šachový
oddíl). U olomouckého výběru neznám zastoupení oddílů. Za náš výběr
hodně zabodovalo posledních 5 šachovnic, které tak značnou měrou
přispěly k celkovému vítězství výběru okresu UH v poměru 11:9.
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Simultánka GM Vlastimila Babuly
Po roce 1989 jsme dlouhá léta nic podobného nepořádali. Až někdy po
roce 2007 organizujeme jako oddíl několik mládežnických turnajů, ale
ne v našem městě, ale na ZŠ Unesco, a tak naší první porevoluční akcí je
simultánka s GM Vlastimilem Babulou 9. 6. 2013 v hlavním sále
Panského dvora. Simultánka se konala přesně 50 let po vítězství pana
Vichorce nad velmistrem Pachmanem v boršické simultánce.
Simultánky s GM Babulou se zúčastnilo 22 hráčů, velmistr s nikým
neprohrál, připustil jen několik remíz.

Pohled do sálu při simultánce

Trojice zleva Ludvíček, Vichorec a Hurdes si zahrála simultánku po 50
letech
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Mládežnický turnaj v rámci seriálu Velkých cen
V lednu 2014 jsme pak uspořádali na Panském dvoře i mládežnický
turnaj, když se u nás hrál 4. díl ze seriálu VC mládeže. Byla to první
akce k připomenutí 70 let oddílu. Většina účastníků kvitovala přesun
z Uherského Hradiště. Pokud to bude jen trochu možné, rádi bychom
zde turnaje pořádali i nadále. Ať již mládežnické, tak i pro dospělé.

Společenský sál Panského dvora zaplněn více než šedesátkou dětí
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Bleskové soutěže družstev
Pravidelně se zúčastňujeme okresních a krajských přeborů v bleskové
hře. V těchto silně obsazovaných turnajích není v našich silách bojovat o
přední pozice, nicméně se nám daří umísťovat dle nasazení, případně
lépe.

Účast na turnajích
Účast našich hráčů na turnajích hraných tempem vážných partií
nepřekročila hranice okresu. Soustředila se na okresní přebory
jednotlivců v Uherském Hradišti, Memoriál JUDr. Běťáka a Brabce a
v poslední době také na FIDE Open, pořádaný oddílem Staré Město.
V sezóně 1981/82 zvítězil Josef Martinák v Memoriálu JUDr. Běťáka a
Brabce v Uherském Hradišti.
Hojněji jsou obsazovány turnaje v rapid šachu (15 minut), které jsou
pořádány zejména ve Vlčnově, Osvětimanech, Vnorovech. Nicméně,
doposud se nepodařilo žádnému z našich hráčů dosáhnout na první cenu.
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Současnost oddílu
V únoru 2014 má náš oddíl 26 registrovaných hráčů u šachového svazu.
Z nich je 10 dospělých a 16 hráčů mladších 18 let. Dalších několik dětí
navštěvuje kroužky.
Vichorec Antonín

10.8.1929

Podškubka Antonín

3.10.1944

Šácha Milan

20.12.1950

Hráček Jiří

5.1.1954

Martinák Josef

2.12.1955

Vavřík Jiří

18.9.1957

Bílek Jaromír

29.7.1968

Zemčík Jan

23.3.1969

Růčka Pavel

23.5.1974

Slanicay Gabriel

27.10.1976

Hromada Martin

20.8.1996

Skrášek Adam

11.12.1997

Krmíček Antonín

11.11.1998

Mašíček Michal

29.4.1999

Fridrich Tomáš

14.2.2000

Kovařík David

24.4.2000

Pospíšil Ondřej

29.9.2000

Bouzek Ondřej

21.3.2001

Tran Huu Filip

27.1.2001

Zelnitius Albert

3.9.2001

Ptáček Robert
Bída Patrik

19.3.2002

Horáček Tibor

24.7.2003

19.7.2003

Trávníček Mikuláš

2.5.2003

Zerzáň Vojtěch

21.8.2004

Lesa Tomáš

30.5.2005
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Informace o ŠO Kunovice a kontakty
Šachový oddíl Kunovice byl zaregistrován dne 8. 8. 2002 v rejstříku MV
jako občanské sdružení a bylo mu přiděleno identifikační číslo
26600790.
Šachový oddíl Kunovice – občanské sdružení
Na Bařince 1191
686 04 Kunovice
IČO: 26600790
Bankovní účet: 224340354/0300
webové stránky – www.sachykunovice.cz
Hrací místnost:
Klubovna šachu ve sportovní hale v Kunovicích, Panská 9 (vchod
z boční strany zelenou brankou)
Tréninky (mimo červenec a srpen):
Pondělí 16:00-17:30 – mládež
Úterý 13:00-15:00 – kroužek na ZŠ Unesco UH (pro žáky ZŠ Unesco)
Pátek 16:00 – 19:00 – mládež i dospělí
Tréninky mládeže s externími trenéry:
pondělí 16:00-18:00 – IM Richard Biolek st. (1x za 14 dní)
pátek 17:30-20:00 – Martin Beil (1x měsíčně)
Tréninky s trenéry p. Beilem a p. Biolkem navštěvuje skupina nejlepších
žáků. V pondělním termínu mají ostatní děti trénink na „Domečku“.
V pátečním termínu pak trénink pro ostatní děti odpadá.
Předseda oddílu: Pavel Růčka,
mail: Pavel.Rucka@worldonline.cz , mobil: 605 063 310
Členové výboru:
Josef Martinák, mail: josef.martinak@seznam.cz , mobil: 737 051 259
Milan Šácha, mail: presidio.fc1592@gmail.com , mobil: 604 908 580
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Humorné příhody ze šachových Kunovic
Notace
Svého času se mistrovské partie okresního/krajského přeboru nemusely
zapisovat. Bylo samozřejmě otázkou času, kdy se toto pravidlo zruší a
skutečně se tak stalo. Povinnost zapisovat průběh partie však některým
hráčům přinesl velké problémy, protože nezvládali notaci. Kunovice
zajížděly tehdy na mistrák do Strážnice – dodávka byla zadaná, takže
šachisté dostali k dispozici nákladní vůz RN s plachtou a lavicemi na
korbě. Pan Vaculík byl právě z těch, kterým notace moc nevoněla, takže
na zpáteční cestě byl středem vtípků stran této záležitosti. Tyto vtípky
těžce nesl a celá akce vyvrcholila na vlakovém přejezdu ve Vnorovech,
kdy RN musela zastavit kvůli projíždějícímu vlaku a toho využil pan
Vaculík k tomu, že se pokusil vyskočit z korby, aby už měl konečně klid
od vtipkujících kolegů. V opuštění korby mu bylo zabráněno a
vtipkování následně ustalo, aby se snad nepokoušel o seskok během
jízdy.
Zkrátka zkratka
Tenkrát se hrál mistrák v Bystřici pod Lopeníkem. Jedno vozidlo, svou
Tatru, řídil vstříc zápasu pan František Růčka, povoláním uhlobaron,
takto elitní hráč šachového klubu. Poblíž Tlumačova jej začal jeden ze
spolujezdců navigovat, že to tady zná, takže nyní je potřeba jet tam a
tam, což je zkratka oproti původní cestě. Řidič podlehl svodu a výsledek
se dostavil, když Tatra ladně vplula na dostihovou závodní dráhu.
Naštěstí se ten den neběžel žádný dostih …
Šach, šach, šach …
Výše zmínění dva hráči, pan Růčka a Vaculík, se nesčetněkrát utkali za
šachovnicí, a to zejména při volných a bleskových partiích. Pan Růčka,
pozičně precizní hráč, naproti tomu pan Vaculík, přírodní typ, který hrál
více srdcem a liboval si v rozevlátých pozicích. Znáte bleskovky, tam se
dá uvidět ledacos. Pan Vaculík se v horších pozicích uchyloval
k následujícím činům. Král pana Růčky např. na f6, před ním pěšec,
krytý právě králem. Toho využil pan Vaculík k tomu, že tohoto pěšce
sebral svou nekrytou dámou se slovy:“Šach, šach, šach … „ Pan Růčka
za této situace rychle uchopil svého monarchu a ustoupil mimo dosah
soupeřovy dámy, aniž by si povšiml, že tato je na braní. Taková je síla
slova …
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Střelec chameleón
V zápase proti Kroměříži předvedl Tonda Podškubka mistrovskou
kamufláž. Tonda měl bílé, hrála se sicilská a po výměně zůstal na d4
Tondův jezdec krytý dámou. Soupeř měl jezdce na c6 a po Tondově
„vývinu“ Sd3?? jednoduše koníka na d4 schlamstnul zadarmo. Pokud se
však domníval, že Tonda se vzdá, tak byl v hlubokém omylu. Hra
pokračoval dál, dovedete si asi představit, jak se hraje s vyrovnaným
soupeřem bez figury, ale ten se neměl k rychlé realizaci své materiální
výhody a pak se začalo vařit z vody. V zajímavé pozici, kdy se Tonda
dostal k protihře, zahrál zdrcující Sf3 na h6! Po dalších asi 5 tazích se
jeho soupeř před matem vzdal. Partie ukončena, partiář stvrzen podpisy
obou soupeřů. Tu přikročili k analýze právě odehrané partie, a tak přece
jen, ale přece již pozdě zjistili, že Tondův střelec musel být chameleón,
kdy z bílého pole f3 ladně připlul na černé h6. Během hry si toho ani
jeden z nich nevšiml.
Jezdec mimochodník
To bylo zase v zápase s Boršicemi, kdy hrál pisatel těchto řádků
s panem Ludvíčkem. Měl jsem černé figury a stál jsem poněkud
stísněně. V jisté pozici jsem se zadumal a zdálo se mně dobré postavit
jezdce na pole c6. I učinil jsem tak. Nicméně ani tento tah nezabránil
dalšímu zhoršování pozice a následné porážce. Při analýze partie jsme
marně hloubali jak se můj jezdec dostal na c6, když před tímto tahem se
nacházel na poli f6! Vynechání tahů v partiáři nepřicházelo v úvahu,
takže jsme na to pouze nevěřícně zírali. Pikantní na tom bylo to, že když
jsem se o něco později setkal s panem Ludvíčkem, tak si posteskl, že má
kvůli tomu mému koňskému skoku v klubu drobné potíže, neboť si z něj
kolegové utahují, že neumí notaci.
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Šachová enkláva na leťáckých činžácích
Fischerova éra vyvolala velkou vlnu zájmu o šachovou hru. Nejinak
tomu bylo i v Kunovicích. V prosinci 1971 jsme zde uspořádali Vánoční
turnaj, kterého se zúčastnila hned osmička šachových nadšenců. Každý
si zvolil přezdívku – nějakého známého šachistu, takže se na startu sešli:
Fischer, Geller, Larsen, Petrosjan, Hort, Korčnoj, Ree a Ullmann. Slušná
společnost, není-liž pravda? Členy šachového klubu jsme tehdy byli
pouze Jiří Hráček a já. Nadšení zde bylo vysoce převyšovalo schopnosti,
tudíž se hrálo především rukama. Dodnes mám všechny partie zapsané
v sešitu Početník od 4. ročníku ZDŠ a ty dokumentují předchozí tvrzení.
Vítězem turnaje se stal Jiří a následovaly semifinálové boje kandidátů –
hráčů na 2.-5. místě. Právo vyzvat Jiřího jsem si vybojoval, ale v tomto
zápase jsem podlehl Jiřímu 2:6 a ten se tak stal mistrem činžáků.

Takto popisuje činžácké zápolení Jiří ve svém šachovém bloku
O prázdninách v roce 1972 jsme dokonce vydali první číslo časopisu
Šach, které se bohužel stalo také posledním. Byl to strojopis formátu A4
s ručně kreslenými diagramy. Obsahoval články A ještě Vánoční turnaj,
Pravidla šachu (zde jsme navrhovali Komisi FIDE, na jejích chod se měl
vybírat měsíční příspěvek ve výši Kč 2,00!, který měl sloužit na pořízení
cen v řešitelské soutěži), Semifinálové boje o mistra činžáků v šachu,
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Oblastní a okresní přebor (to jsme již hrávali za kunovické „B“) a OP
dorostu, Vývoj novodobého šachu, Partie a zajímavosti ze světa a
Šachová událost číslo jedna (Reykjavik) – aktuálně to bylo 2:0 pro
Spasského. Na zadní straně obálky pak byla ona řešitelská soutěž (6
nalepených diagramů vystřižených z novin). Zmínku o ní můžeme
nalézt na stránkách Václava Kotěšcovce, věnované především
skladebnímu šachu.
Není bez zajímavosti, že v dnešní době šachy aktivně hraje trojice
bývalých činžáků – Jiří Hráček, Jiří Vavřík a moje maličkost.
Josef Martinák
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Přílohy

První záznam ve „starém sešitu“ – registrace a přihláška
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Ukázka zápisů ve „starém sešitu“
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Šachové zprávy z uherskohradišťské župy šachové ÚJČŠ
Ročník VI. č. 5., Uherské Hradiště, 19. 9. 1947

Zdroj: Okresní archív Uherské Hradiště
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František Růčka

Vladimír Miklík
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Foto ze Slovácké jiskry z roku 1963
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Zápis simultánkové partie VM Pachman vs Vichorec
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Jan Šereda – foto ze Slovácké jiskry č. 40/1967

V šachové rubrice pozice z vítězné partie Jana Šeredy
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Článek ze Slovácké jiskry – nejlepší umístění ŠOK v KP II. třídy
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Články ze Slovácké jiskry o bleskových turnajích LETu
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Vlevo Podškubka Antonín starší a vpravo mladší

Zprava Blažek, Vichorec, Šereda, Kupec, Tobola, Podškubka ml.
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Zleva – Lahodný, Vavřík, Peterka, Suchomel a Žajdlík – rok 1975

Suchomel, Lahodný, tehdejší trenér mládeže Martinák a vpravo Vavřík

Fota ze zápasu v Kroměříži 18. 10. 1981
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Josef Knotek

Antonín Šilhavík (vpravo)

58

70 let organizovaného šachu v Kunovicích

Josef Martinák

Jan Kupec
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Antonín Podškubka ml.

Milan Šácha (vlevo)
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Petr Hanáček (uprostřed)

Jan Šereda
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Z okresní ELO listiny roku 1981

Klubovní PF 2013
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Po zápase v lednu 2014 u sportovní haly v Kunovicích
Zleva – Růčka, Podškubka, Vavřík, Vichorec, Martinák, Bílek, Šácha

Gabriel Slanicay
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Jenda Zemčík

Jiří Hráček

Náš stálý host z Kopřivnice Pavel Kadlec
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