
„Turnaj jsem vyhrál já“ – tak zněla slova ředitele turnaje Michala Šípka při závěrečném 
vyhlašování vítězů a předání cen na 5. ročníku Memoriálu Oldřicha Šípka v šachu. A to 
přitom byl turnaj silně obsazen (průměrné ELO první desítky činilo 2183) a samotný Michal 
byl až devatenáctý nasazený! Ale Michal si ze soupeřů nedělal hlavu a sedm vítězství ho 
bezpečně vyneslo na první příčku turnaje. Je skutečně raritou, aby člověk mající plnou hlavu 
starostí se zabezpečením turnaje samotný turnaj hrál, a to ještě tak dobře, že si musí sám sobě 
předat první cenu!

Trojice medailistů –Václav Pekař, Michal Šípek, Slavomír Sremaňák

Pokud mě paměť neklame, v současné době se v Brně pravidelně hrají již jen čtyři memoriály 
– kromě výše uvedeného Memoriálu Oldřicha Šípka se hraje o vánočních svátcích Olexův 
memoriál a silvestrovský bleskový Memoriál Karla Radila a čtveřici doplňuje mládežnický 
Gillarův memoriál. Mnoho dalších tradičních memoriálů (např. Gargulákův) již upadly do 
zapomenutí a nebýt neúnavného novináře Jana Kalendovského, který svěžími článečky 
oživuje historii (nejen) brněnského šachu, neměla by dnešní mladá generace o slavných 
brněnských koryfejích zpřed padesáti či sto lety ani ponětí.

Dlouholetého trenéra a člena Lokomotivy Brno Oldřicha Šípka mají mnozí ještě v živé 
paměti. Snad proto členové Lokomotivy poctili turnaj hojnou účastí – z celkových 66 
účastníků jich bylo přesně 50%. Ukázalo se tak, že i přes zářijový kalendář přeplněný 
různými rapidy a bleskovkami má turnaj velmi slušnou návštěvnost. 



Výstavní cenový fond

Však také pořadatelé zajistili velmi pěkný cenový fond – věcnou cenu nakonec získal úplně 
každý účastník.

Tradiční účastník rapidů Stanislav Staněk a nestor brněnských šachistů František Vykydal



Pan Karel Zikan by bez své  tradiční kávy nemohl snad ani hrát šachy

Potěšitelná byla i účast mládeže – a ta tu rozhodně nebyla jen do počtu. Vždyť takový Martin 
Blahynka, který si se 6,5 body odnesl palmu nejlepšího žáka, hrál většinu turnaje na předních 
šachovnicích (v osmém kole dokonce na první) a zle zatápěl i ratingově silnějším soupeřům.



Martin Blahynka

Další domácí mládežník David Karapetyan



Dařilo se rodině Medunové. Paní Věra byla oceněna jako nejlepší žena a její syn Eduard si 

Věra Medunová

odnesl ceny hned dvě – jednu jako druhý nejlepší žák a druhou jako nejlepší hráč s ELO 1801 
– 2000. Nejlepším seniorem byl vyhlášen Jan Uhmann z Hustopečí. Byly oceněny i další 
speciální kategorie, ale jak už bylo napsáno výše, ceny se skutečně dostaly na každého.

Pohodový turnaj bez sporů a námitek, který měl potřebný spád, nadprůměrnou návštěvnost, 
hodnotný cenový fond a tradiční bufet paní Holzmannové – to je vizitka akce, jež byla 
důstojnou šachovou vzpomínkou na osobnost Oldřicha Šípka a současně jednou z posledních 
prověrek šachistů před začínající novou sezónou soutěží družstev.

Pro zvídavé ještě připojujeme dva odkazy:

Fotogalerie http://lokalka.rajce.idnes.cz/Memorial_Oldricha_Sipka_-_28.09.2010/#

Výsledky http://chess-results.com/tnr38611.aspx?lan=5
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