
 1

Turnaj v Semilassu 2012 
 
Na turnaj O pohár BVK, jehož 13. ročník připravil ŠK Duras BVK Brno ve velkém sále 
Semilassa, jsem se přihlásil na poslední chvíli v pátek odpoledne. Musím říci, že 
nemám rád přihlašování na rapidy předem, i když chápu zájem pořadatelů, kteří si 
chtějí být jisti, že nepřekročí kapacitu sálu a v případě, že se hráčů přihlásí moc, měli 
by mít právo přespočetné ve vší slušnosti odmítat. Tak to aspoň platí pro 
velmistrovský rapid v Hustopečích, který pořádá tamější starosta Luboš Kuchynka. 
Tam je vždy přes sto zájemců o utkání s našimi nejlepšími hráči. Na jednom 
z Romanových memoriálů jsem byl předem přihlášen, pak se mi však nechtělo 
vstávat a na turnaj jsem nedorazil. Rozhodčí Vojáček mne ovšem ve startovní listině 
ponechal a tak jsem obsadil poslední místo s nulou bodů. Tomu jsem se chtěl včera 
vyhnout (i když mne Neklan Vyskočil ujistil, že se to již nestane) a tak jsem se do 
Králova Pole vydal. Na zastávce u Semilassa jsme vystoupili z autobusu (náhradní 
doprava) spolu s Františkem Vykydalem. Ten zamířil do sálu (prý tam byl dnes 
poprvé) a já na druhou stranu ulice do známého antikvariátu spojeného s prodejnou 
Levné knihy. V jednom z regálů jsem objevil pár šachových publikací, z nichž jedna 
mne docela potěšila. Na obálce této brožury se skvěl titulek „Die Aljechin-
Verteidigung im Korrespondenzkampf. Eine theoretische Studie von. O. 
Dankert. Deutsche Arbeiter-Schachbund Sitz Chemnitz“. Tato knížečka 
(nedatovaná) má 51 stran a pochází zřejmě z dvacátých let minulého století. Třeba o 
ní bude něco vědět přítel bibliograf Karel Mokrý. Velký sál Semilassa se pomalu 
zaplňoval dospělými hráči i dětmi, které měly odehrát svůj Pohárek BVK, včetně 
rodičů a trenérů. U stolků, kde se shromáždili početní senioři, jsem se pak svým 
úlovkem pochlubil. Ovšem velkou odezvu jsem nevyvolal. Ale aspoň jsem se 
dozvěděl, že „životním přáním“ kolegy Josefa Šrámka je, aby skončil o půl bodu 
přede mnou. Předem říkám, že dnes se mu to zcela výjimečně nepodařilo. Po 
krátkém úvodním proslovu předsedy Durasu ing. Rudy Moulise začala kontrola 
prezentace. Na poslední chvíli ještě doběhli – nu kdo myslíte. Ano – máte pravdu – 
Honzík Uhmann senior a Jura Řehůřek, který absolvoval právě v klubovně 
Lokomotivy Brno na Staňkově ulici losovací schůzi Krajského přeboru I. třídy. A 
samozřejmě hned domlouval přeložení našeho zápasu s TJ Znojmo, který by se měl 
podle rozpisu uskutečnit v Bystrci, do Znojma. V malé anketě, již se zůčastnili David 
Holemář a já zjistil Jura, že proti tomu nic nemáme. Jak se s tím popasují přátelé 
Znojemáci, jichž bylo dnes v Brně plno (a to Zdeněk Kavan raději losoval, než by hrál 
rapid) uvidíme. A než se ujme úvodního slova hlavní rozhodčí IA Ladislav Palovský, 
vydáme se do místní restaurace, která otevřela o něco dřív, než  měla napsáno na 
dveřích. A koho u stolu nevidíme: svá první piva tam popíjejí přátelé Pavel Kubát 
(momentálně šéf družstva Ořechova), Jiří Marek (který kromě Prušánek bude hrát za 
Hodonín – náhle se ocitnuvší v KP I) a Ivan Markovič z Hustopečí. Vídím, že dnes 
bude veselo – Jirka Marek bude mít přednášku o víně, o svých předcích 
v Chorvatsku – ve znalosti tamějších realit se předháněli s panem Kejdušem, Ivan 
Markovič zase bude perlit historkami ze svého pohnutého šachového života. Ale to 
teprve příjde. Teď hovoří z pódia v sále rozhodčí Palovský. Upřímně se snaží vytvořit 
v sále co nejpřátelštější atmosféru, když upozorňuje, že ve věci mobilů bude dnes 
velmi tolerantní a první pípnutí bude mít za následek pouhopouhé „varování“ a teprve 
při opakování dojde ke kontumaci. A vida – ani jeden mobil při hře myslím nepípl. A 
je tu první kolo. Vedle mne sedící Jarek Binder si mne dobírá: „Tebe vzali do turnaje 
žáků?“ No vypadá to tak – mým soupeřem je úspěšný finalista přeboru ČR v kategorii 
do desíti let Ara Martirosyan! Tuto partii tedy zapisuji – až bude Ara velmistrem, budu 
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mít pěknou památku. Z velkého odstupu naši partii sleduje otec Artyom a nad 
některými tahy svého synka trochu kroutí hlavou.    
  
Martirosyan,Ara (1348) - Kalendovský,Jan (1991) [B08] 
Brno /rapid Semilasso/ (1), 22.09.2012 
1.e4 d6 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 g6 4.d4 Sg7 5.Sc4 c6 6.0–0 0–0 7.Se3 b5 8.Sb3 b4 
Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9rsnlwq-trk+0 
9zp-+-zppvlp0 
9-+pzp-snp+0 
9+-+-+-+-0 
9-zp-zPP+-+0 
9+LsN-vLN+-0 
9PzPP+-zPPzP0 
9tR-+Q+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
9.e5 Jg4 10.Je2 dxe5 11.dxe5 Dxd1 12.Vaxd1 Jxe5 13.Jxe5 Sxe5 14.Sd4 Jd7 
15.Sxe5 Jxe5 16.f4 Jg4 17.Vf3 c5 18.Vfd3 Sa6 19.c4 bxc3 (Teď se bílý zarazil - že 
by zapomnel na braní mimochodem?) 20.bxc3 c4 21.Sxc4 Sxc4 22.V3d2 Je3 
23.Ve1 Vad8 24.Jd4 Jf5 25.g4 Jxd4 26.cxd4 e6 27.Vc1 Sd5 28.Vc7 Vb8 29.Vxa7 
Va8 30.Vd7 Vxa2 31.Vxa2 Sxa2 32.Va7 Sd5 33.Kf2 Vb8 34.Va3 Kg7 35.Kg3 Vb3+ 
36.Vxb3 Sxb3 37.h4 h5 38.g5 f6 39.Kf3 Kf7 40.Ke4 Ke7 41.Ke3 f5 42.Kd3 Kd6 a 
černý vyhrál. 0–1 
 
Dvořák,Adam (2051) - Kratochvíl,Josef (2264) 
Brno /rapid Semilasso/ (2), 22.09.2012 
Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+R0 
9-+-vll+p+0 
9+-+r+pmk-0 
9R+-+-+P+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+-zPKzP0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 
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 Závěr partie (pozice přibližná) zaznamenal ve své fenomenální paměti V. B., který 
se turnaje dnes účastní jako divák: 1.h4+ Kf6 2.g5+ Ke5 3.f4# 1–0 
 
Ve druhém kole dostávám za soupeře už na pohled velmi sympatického borce 
z Caissy Třebíč, jehož propagační letáky na web Chess Talker ležely na každém 
hracím stolku. Podrobnosti této záslužné iniciativy jsou popsány v článku Neklana 
Vyskočila na webu JmŠS. Naše partie se mi zpočátku líbila, ale její závěr se mi 
bohužel nevyvedl.  
 
Kalendovský,Jan (1991) - Bělohlávek,Petr (2146) [B26] 
Brno /rapid Semilasso/ (2), 22.09.2012 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 e6 6.Se3 d6 7.Dd2 Jge7 8.Sh6 Sxh6 
9.Dxh6 Db6 (Obvyklejší je 9...Jd4) 10.0–0–0 Sd7 11.h4 0–0–0 12.Jge2 Kb8 13.h5 
gxh5?! 14.Vxh5 Jd4 15.Vdh1 Jec6 16.Df6 Jb4 17.Vxh7 Vxh7 18.Vxh7 Se8 19.Vh8 
Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-mk-trl+-tR0 
9zpp+-+p+-0 
9-wq-zppwQ-+0 
9+-zp-+-+-0 
9-sn-snP+-+0 
9+-sNP+-zP-0 
9PzPP+NzPL+0 
9+-mK-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 
19...Jxa2+ 20.Jxa2 Jxe2+ 21.Kd2 Jd4 22.Jc3 Jc6 (A teď jsem bohužel ztratil niť hry 
a záhy jsem stál špatně) 23.Vh1? Dxb2 24.Vb1 Da3 25.Jb5 Da5+ 26.Kd1 a6 27.Jc3 
Vc8 28.Je2 Dd8 29.Db2 (Teď jsem přestal zapisovat a po průlomu d6-d5 atd. jsem 
partii prohrál) 0–1 
 
Trochu mne „unavovalo“ i to stálé přebíhání mezi stolky 11 (po výhře v lichem kole) a 
18-26 (po prohře v sudém kole). Ještě musím podotknout, že řeč byla samozřejmě i 
o prohibici, ale v restauraci jsme popíjeli jenom 11 a 12stupňová piva (Gambrinus 11 
– 25 Kč), Plzeň (35 Kč) a většina borců a dětí si objednávala supertalíř s pizzou. 
V úvodních kolech se pro nás stavoval hlavní rozhodčí s upozorněním, že se zase už 
hraje. A k příjemné náladě přispívalo i to, že vydal pokyn, aby nikdo nepouštěl 
hodiny, dokud se soupeř nedostaví. Tak by to mělo být vždy. Ovšem jiný IA Mirek 
Hurta je vyznavačem rychlého průběhu turnaje a kde vládne nad turnajem on, běhá 
po zahájení kola po sále a pouští hodiny „jednotně“ všem. Přeskočme teď několik 
dalších kol, kdy jsem stačil vyhrát černými tento Caro-Kann (1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 b5 
4.e5 Sf5 atd.) s panem Effenbergerem, který se v závěru zbytečně polekal mého 
tlaku po h-sloupci a nastavil figuru, prohrát se Slávkem Sremaňákem bílými zavřenou 
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sicilku, v níž jsem obětoval nekorektně střelce za dva pěšáky na h6 a když jsem pak 
přišel ještě o kvalitu, tak jsem spočítal figury a maje o věž méně, korektně jsem to 
vzdal. V lichém pátém kole jsem nějak v Pirce přemohl pana Hemalu ze Znojma a 
přišlo šesté kolo. Vladimír, když mne uviděl, konstatoval: „To je zajímavý, v každém 
turnaji hrajeme spolu“, nač jsem replikoval: „No vidíš, jak jsi dobrej!“. A byl i tentokrát. 
V zahájení mne přehrál (za trochu podivné tahy Dc2 a a3 se omlouvám, paměť mi již 
tak neslouží a potřeboval jsem se nějak propracovat k té závěrečné pozici, kdy mi 
Vladimír odchytil dámu).   
 
Ševčík,Vladimír (2231) - Kalendovský,Jan (1991) [A42] 
Brno /rapid Semilasso/ (6), 22.09.2012 
1.d4 g6 2.c4 Sg7 3.e4 d6 4.Jf3 Jd7 5.Jc3 c6 6.Se2 Dc7 7.Se3 Jgf6 8.0–0 0–0 9.b4 
e5 10.d5 c5 11.Jb5 Db8 12.bxc5 dxc5 13.Jd2 a6 14.Jc3 Dd6 15.Vb1 Je8 16.Ja4 f5 
17.f3 b6 18.Dc2 Df6 19.a3 fxe4 20.Jxe4 Dh4 21.Sg5 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+l+ntrk+0 
9+-+n+-vlp0 
9pzp-+-+p+0 
9+-zpPzp-vL-0 
9N+P+N+-wq0 
9zP-+-+P+-0 
9-+Q+L+PzP0 
9+R+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 1–0 (21...Dh5 22.g4 Dh3 23.Jf2+-) 
 
Takže stále držím padesát procent 3 ze šesti. Mezitím se v Semilassu objevilo 
několik dalších diváků: třeba Zdeněk Závodný nebo Josef Spodný, také ze zmíněné 
losovací schůze přišlo pár lidí. Dobrou práci odvádí pan Lapuník. Vyložil na jednom 
stole řadu oxeroxovaných publikací, stažených z webu. Za nepatrný peníz jste si 
mohli pořídit třeba ruskou publikaci „Jakou silou hraji“. Nakonec myslím všechny 
výtisky odkoupil pro Sokol ČOS Vranovice pan Šťastný... V restauraci má jediná paní 
servírka napilno, musí běhat i do hospody o patro níž a tak ne vždy stačí napojit 
všechny žíznivé šachisty. Smůlu měl i velmistr Tomáš Polák, který tuším před šestým 
kolem marně čekal na svůj nealko nápoj. A tak se mu stala nemilá příhoda 
s třebíčským Josefem Kratochvílem, kterou zachytil můj skvělý reportér V. B.. Sice 
teď chodí o berlích – následek podvrknutí nohy při fotbálku – ale dění na předních 
šachovnicích si všímá pozorně. 
 
Kratochvíl,Josef (2264) - Polák,Tomáš (2514) 
Brno /rapid Semilasso/ (6), 22.09.2012 
Diagram  
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XIIIIIIIIY 
9r+-+-+-tr0 
9+-+-+pzp-0 
9-+-+-snn+0 
9zp-+kzp-+p0 
9P+-+N+-zP0 
9vL-+-+PzP-0 
9-+-+-mK-+0 
9+R+-+-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
 V partii následovalo: 1.Jg5 Vhb8 2.Vbc1 a černý se před prakticky vynuceným 
matem vzdal. 1–0 
 
I v sedmém kole tu máme záznam zahájení, které zaujalo V. B. na prvním stole: 
 
Bernášek,Jan (2510) - Vykydal,František (2113) [E70] 
Brno /rapid Semilasso/ (7), 22.09.2012 
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Jge2 Jbd7 6.Jg3 e5 7.d5 a5 8.Se2 h5 9.h4 
Jc5 10.Sg5 0–0 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9r+lwq-trk+0 
9+pzp-+pvl-0 
9-+-zp-snp+0 
9zp-snPzp-vLp0 
9-+P+P+-zP0 
9+-sN-+-sN-0 
9PzP-+LzPP+0 
9tR-+QmK-+R0 
xiiiiiiiiy 

 
11.Sxh5 (Tah, který udivil mého informátora, ale podle Bernyho je to pořád dle teorie. 
Vykydal střelce nevzal a po) 11...Sd7 12.Se2 s pěšcem méně prohrál. 1–0 
 
A já se v sedmém kole dostal zase nad 50 procent šťastnou výhrou s naším 
bystrckým bossem.  „Ty Honzo děláš asi chybu, když ty partie zapisuješ“, zlobí 
kolega Skácelík, „oni se tví soupeři pak na hru víc soustředí, aby se nedostali po 
případné prohře do novin!“. No tak jsem zase psát přestal, ačkoliv mi pan rozhodčí i 
partiáře s logem Durasu nabízel. Tuto hru jsem vylovil ze slabé paměti: 
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Kalendovský,Jan (1991) - Řehůřek,Jiří (1714) [B24] 
Brno /rapid Semilasso/ (7), 22.09.2012 
1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 e6 4.Sg2 Jge7 5.d3 d5 6.f4 dxe4 7.Jxe4 Jd5 8.Jf3 Se7 9.0–
0 0–0 10.b3 Jf6 11.De2 Dc7 12.Sb2 Jxe4 13.dxe4 b6 14.Vfd1 Vd8 15.Vxd8+ Jxd8 
16.Vd1 Jc6 17.h4 Sb7 18.Jh2 Vd8 19.Vxd8+ Dxd8 20.Jg4 Jd4 21.Df2 Jc6 22.Je3 
Sf6 23.e5 Se7 24.f5 Dc7 25.Df4 Jd8 26.Sxb7 Dxb7 27.f6 Sf8 28.Dg5 Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-sn-vlk+0 
9zpq+-+pzpp0 
9-zp-+pzP-+0 
9+-zp-zP-wQ-0 
9-+-+-+-zP0 
9+P+-sN-zP-0 
9PvLP+-+-+0 
9+-+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
28...Kh8?? 29.fxg7+ Sxg7 30.Dxd8+ 1–0 
 
„A teď budeš mít v Bystrci utrum“, komentoval naši partičku jízlivě přítel Jara Binder.  
Ještě než to zapomenu, musím zaznamenat, že mne přišel pozdravit přítel Michálek 
z Třebíče. V turnaji sice nehrál (nedávno zdárně překonal jednu hodně šerednou 
chorobu!), ale doprovázel na turnaji žáčků svoji dcerku Nelu Viktorii...  
Sedíme zase v restauraci a když je vylosováno předposlední kolo, přichází za mnou 
Pavel Kubát s tím, že hrajeme spolu. „Nedáme to za remis?“ „Ale jistě, právě jsem si 
objednal pivo“.  Mám však trochu obavu, že když jsem porušil linii proher v sudých 
kolech, že do toho posledního pak dostanu někoho silnějšího, než by se dalo 
očekávat. Měl jsem však štěstí. Zatímco Pavel Kubát poslední kolo prohrál, já dostal 
za soupeře Martina Kladňáka z Durasu, který se nechal připravit v Pircce, kterou hrál 
bílými, o pěšce a vedení výhry v koncovce stejných střelců bylo pak už jen 
„záležitostí techniky“. Tož se raduji (samozřejmě předčasně) ze zisku 5,5 bodu a tím 
(možná) nějakou nadějí na cenu prů důchodce. Jenže ouha – do restaurace přichází 
zářící Honzík Uhmann, který na dotaz kolikže má bodů, hrdě opáčí šest a půl! A je 
vymalováno. Blahopřeji mu k ceně pro seniory, o ni však mu nejde (je věcná), ale dělí 
prý po remíze s velmistrem Polákem (Bernášek a Polák jsou jasní) třetí až šesté 
místo!  Ale šance mu pokazil pan Tsenov, který stál dobře s Kratochvílem, ale 
prohrál, takže Honza končí šestý. A má aspoň tu stovku! Vítězný Honza Bernášek 
končí turnaj pěkným tahem. Viz diagram. A po turnaji se se mnou ještě rozdělil o 
oběd -  také na něho byla obří pizza příliš.  
 
Bernášek,Jan (2510) - Skácelík,Petr (2213) 
Brno /rapid Semilasso/ (9), 22.09.2012 
Diagram  
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XIIIIIIIIY 
9-+-+rtr-mk0 
9zppzp-wqp+p0 
9-+l+psn-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+-zP-wQ0 
9zP-sN-+L+R0 
9-zPP+-+PzP0 
9+-+-+R+K0 
xiiiiiiiiy 

 
 V této (přibližné) pozici bílý rychle vyhrál hezkým tahem: 1.Se4 1–0 
 
Turnaj skončil, ceny jsou vyhlášeny a rozdány. Ti co vyhrávali včera jsou dnes 
v pozadí (s výjimkou stálic ovšem). Tak to v rapidech a blickách hraných švýcarem 
zkrátka chodí. Zpráva pro tisk: 
 
Šachy v Semilassu. ŠK Duras uspořádal 13. ročník turnaje v rapid šachu, který byl 
současně přeborem Brna. Startovalo 64 šachistů. Výsledek: 1. Jan Bernášek (Rapid 
Pardubice) 8(9), 2. Tomáš Polák (Zikuda Turnov) 7, 3.-6. Josef Kratochvíl (Caissa 
Třebíč), Lukáš Kuchynka (Tatran Litovel), Petr Bělohlávek (Caissa Třebíč), Jan 
Uhmann st. (ŠK Hustopeče) 6,5, 7.-11. Vladimír Ševčík (ŠK Duras Brno), František 
Vykydal (Lok. Brno), Slavomír Sremaňák (SVK), Ondřej Nepomucký, Petr Skácelík 
(oba Duras Brno) 6, 12.-22. Tsvetoslav Tsenov (Lok. Brno), David Holemář (Bystrc 
Oilers), Ivan Markovič (ŠK Hustopeče), Arnošt Zeman (Orel Ořechov), Milan Donnert 
(Duras Brno), Adam Dvořák (Lok. Brno), Neklan Vyskočil (Duras Brno), Tomáš 
Lakatoš (ŠK 64 Brno), Jan Kalendovský (Lok. Brno), Libor Dvořák (TJ Znojmo), 
Luboš Kuchynka (ŠK Hustopeče) 5,5 bodu atd.  
 
Jenomže na řadu přichází další turnaj! Pohár BVK bývá tradičně následován 
vylučovacím bleskovým turnajem. V propozicích stávalo, že právo účasti má prvních 
64 hráčů z Poháru. Dnes se jich přihlásilo 35. Aby bylo možno turnaj řádně 
uskutečnit – musely sehrát tři dvojice kvalifikaci – aby počet startujících byl řádně 
dělitelný – tedy aby zůstalo 32 borců. Ten elově slabší si může vybrat. Buď bílé se 6 
minutami a povinností vyhrát, nebo černé s 5 minutami a stačí remíza. I stalo se – 
blicák běží. Do restaurace přicházejí první vyřazení.  
 
 
Věžník,Michael - B,V [A02] 
Brno /blitz Semilasso/, 22.09.2012 
1.f4 Jf6 2.e4!? Jxe4 3.d4 d5 4.Jf3 c5 5.c3 Jc6 6.Se2 Sf5 7.0–0 e6 8.Je5 Sd6 9.Jd2 
0–0 10.Jdf3 f6 11.Jxc6 bxc6 12.Jh4 cxd4 13.cxd4 Db6 14.Jxf5 exf5 15.Vb1 
Diagram  
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XIIIIIIIIY 
9r+-+-trk+0 
9zp-+-+-zpp0 
9-wqpvl-zp-+0 
9+-+p+p+-0 
9-+-zPnzP-+0 
9+-+-+-+-0 
9PzP-+L+PzP0 
9+RvLQ+RmK-0 
xiiiiiiiiy 

 
15...Jc3 a bílý vyhrál 0–1 
 
Zeman,Arnošt - B,V 
Brno /blitz Semilasso/, 22.09.2012 
Diagram  
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+pmk-0 
9pzp-+-+-+0 
9+-+p+R+p0 
9-+-wq-+-zP0 
9zP-tr-+-zP-0 
9-+-+-zP-+0 
9+-+-wQ-mK-0 
xiiiiiiiiy 

 
 A takhle byl B.V. vyřazen:  1...Vd3? 2.De7 a bílý vyhrál. 1–0 
 
Ve finále prý Josef Kratochvíl poráží Neklana Vyskočila. Lidé postupně odcházejí, ale 
náš debatní kroužek ještě (venku začalo silně pršet) zůstává (Marek, Markovič, 
Řehůřek, Kejduš, Havel, B. V....). . Večer končíme pak sami s V. B. v hospůdce, 
kterou znám z loňského Veletržního turnaje – jakpak se teď vlastně jmenuje? U 
Jaróša! Předtím jsme hledali jinou „Na devadesátce“, kde měli být přátelé karetníci 
v čele s Davidem H., ale přejeli jsme mnoho zastávek, a když jsme tam nakonec 
dorazili, byli šachisté již fuč... Přehráváme si partie, které si V. B. zapamatoval, 
předvádí mi svoji úspěšnou přednášku o Najdorfově variantě s obětí pěšce na b2 – 
co ten si všechno nepamatuje, vzpomíná na své teoreticky zajímavé „sicilské“ partie 
s velmistry (Babula, Krejčí...) a povídáme si o jeho názorech na šachy, kdy tím 
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hlavním není ctižádost vyhrávat, ale prostě přátelské nenásilné prostředí. Byl to 
prostě příjemný večer u piva a vína (které pil V. B.).  
 
(kal) 


