
Líté boje pod radničním mečem 
 

Sobota 22. září 2018 byla dnem konání druhého ročníku Líté boje pod radničním mečem. Místo 
konání se nezměnilo, byla jím jako loni restaurace Radnice na konečné trolejbusu 31 ve Šlapanicích, 
kde se pod mečem zaregistrovalo 57 hráčů k sedmikolovému turnaji na 2x20 minut. 

Co se dělo? Na úvod šachisty pozdravily dvě významné osobnosti šlapanického šachu: manželé 
Skácelovi. Bohuslav Skácel proslul nejen jako silný hráč, ale také jako trenér československého 
družstva žen na šachové olympiádě, metodik šachového svazu a organizátor celostátních školení 
trenérů. Mistryně FIDE Libuše Skácelová, rozená Záhorovská, byla mj. přebornicí ČSSR dorostenek 
v roce 1975. Manželé Skácelovi se dnes věnují aktivně country hudbě a šachy sledují jen z pozice 
diváků. Ale nikdy neříkej nikdy, říká se. 

Osvěžující novinkou byl tentokrát umělecký nádech věcných cen, které dostali ti nejlepší navíc 
k cenám finančním. Pro první místo to byla dřevěná věž z dílny Boba Růžičky. V jednotlivých 
kategoriích pak vítězové dostali monografii sochaře Jaromíra Garguláka Vyznání v bronzu zakleté. 

A jak turnaj dopadl? Bez zaváhání zvítězil GM Vlastimil Babula (7 bodů), lítější boje zahrnující mnohá 
překvapení se pak odehrávaly za jeho zády. Druhý nakonec skončil IM Jaroslav Bureš (6 bodů) a třetí 
FM Josef Kratochvíl (5,5 bodu). 

Nejlepší ženou byla WFM Michaela Svobodová (Jezdci Jundrov), nejlepším seniorem nad 65 let Petr 
Krejčí (ŠK 64 Brno), nejlepším juniorem do 16 let David Barák (ŠK Duras Brno), nejlepším hráčem ze 
Šlapanic Karel Martišek (ŠK Lokomotiva Brno) a nejlepším neregistrovaným hráčem Antonín Skácel, 
také ze Šlapanic. Při předávání cen krátce vystoupil velmistr Vlastimil Babula, pochválil Šlapanice, 
které navštívil poprvé a kde si stihl na krátké procházce s oběma hrajícími syny prohlédnout i 
nedaleké náměstí a mladým popřál a doporučil, ať si jdou za svým cílem. 

Spolek Kavka také ve stejném týdnu dokončil přípravy ke vztyčení obnoveného červeného kříže. Kříž 
byl postaven na své původní místo (kde doposud stálo jen ztrouchnivělé torzo) v poli nedaleko letiště. 
Kvůli počasí a zemědělským pracím bude celý projekt dokončen v příštím roce. 

Sobotní turnaj byl oživením šachového dění, které se, vypadá to, stane ve Šlapanicích dobrou tradicí. 


