
Líté boje pod radničním mečem 
Historie šachového dění ve Šlapanicích přesahuje jedno století. Již v roce 1913 místní Sokol zavrhuje 
otravnou hru v karty a obrací se k šachu, 1. 5. 1924 se pak koná šachový turnaj zájemců Šlapanice-
Prace a v témže roce je založen oficiálně sokolský šachový kroužek, jehož počet členů dosáhne až 38. 
Činnost je bohatá před válkou, za okupace i po ní. Mezi poslední vrcholné šachové akce konané ve 
Šlapanicích patří mezinárodní utkání Lokomotiva Brno-Montbeliard (Francie) v roce 1977 a Memoriál 
Jana Šedého (asi nejznámějšího šlapanického šachisty) v bleskovém šachu konaný v roce 1980. 

Od té doby dochází k postupnému úpadku šlapanického šachového života. Několik šlapanických 
šachistů hraje v brněnských oddílech, šachový kroužek na základní škole je obnoven až v druhém 
pololetí školního roku 2012/2013. Na jaře roku 2017 se spolek Kavka, který se zabývá historií 
Šlapanicka, obnovuje a oživuje staré zvyky, historické objekty a artefakty, začíná zabývat myšlenkou 
uspořádání turnaje. Turnaj je nazván Líté boje pod radničním mečem, jako místo konání je zvolena 
historická budova radnice, dnes Restaurant Radnice.  

Privilegium konání trhu bylo uděleno Šlapanicím za vlády Ferdinanda I. v roce 1531. Tato výsada 
městečko opravňovala ke konání osmidenního trhu s „frejunkem“, jenž začínal po 3. neděli 
velikonoční. Symboly, kterými dávala města všem místním i cizím lidem na vědomí, že disponují 
městskými právy, měly různou podobu. Poměrně častým symbolem byl meč a tak tomu bylo i ve 
Šlapanicích. V kronice se o tom doslova píše: „Meč tehdy vztyčován byl na výstrahu zlodějům 
jarmarečním, kteří po jarmarcích chodili a kradli, ale též připomínal prodávajícím kupcům, by míra 
jejich spravedlivá byla a jednání jejich s kupujícími poctivé“. Díky Kavce je na historické budově 
radnice znovu vytčen meč, replika z díly řezbáře Ladislava Boráka. 

Pod tento meč se sjelo 23. září 2017 k sedmikolovému turnaji v rapid šachu 54 šachistů, mezi nimi 
dva IM, dva FM, kromě jihomoravských kráčů i hráči z Pardubického kraje a také – což je možná 
nejdůležitější – čtrnáct hráčů ze Šlapanic, z toho deset neregistrovaných. Turnaj se tak stal opravdu 
zajímavým setkáním té nejpestřejší šachové obce. A co se dělo na čele turnaje? Favorit turnaje IM 
Jaroslav Bureš přichází o své vedení po 5. kole, kdy ho o půlbod předstihne IM Neklan Vyskočil. Na 
první šachovnici se oba borci utkají v kole šestém: partie ale končí remízou. Do sedmého kola se na 
pětibodového Vyskočila dotahují s pěti body Hrubeš a Hošek, a zatímco na první desce partie Hrubeš-
Vyskočil končí znovu remízou, Martin Hošek poráží Solila a stává se tak zaslouženě historicky prvním 
vítězem šlapanických Lítých bojů!  

Shrnutí výsledků: 1. Martin Hošek (2095, Jezdci Jundrov), 2. IM Neklan Vyskočil (2308 ŠK Duras BVK), 
3. Pavel Hrubeš (2167, TJ Lanškroun). Nejlepší senior nad 65 let Petr Krejčí (2125, ŠK 64 Brno), 
nejlepší junior do 16 let Šimon Volák (1650, ŠK Rozrazil, z.s.), nejlepší žena Lucie Kuchynková (1562, 
ŠK Hustopeče), nejlepší hráč ze Šlapanic Michael Kureš (1891, ŠK Lokomotiva Brno, z.s.), nejlepší 
neregistrovaný hráč Petr Řezníček ze Šlapanic. Milým překvapením bylo především osmé místo 
třináctiletého Šimona Voláka (nasazen jako 26.). 

Turnaj byl zcela profesionálně řízen rozhodčími Ondřejem Zámečníkem a Marií Tancerovou. 
Restaurant Radnice připravil chutný oběd, sponzoři pomohli s cenami, mezi nimiž jistě zaujalo kvalitní 
víno od našich dolnorakouských sousedů.  

Kavka (obecná) je ptákem zajímavým, inteligentním, hravým, přátelským a se smyslem pro humor. 
Šlapanická Kavka nezůstává za svým ptačím vzorem pozadu.  


