
Turnaje  v     Židenicích vyhrává  letos Broňa Němeček  

Jeden  z mnoha  kroužků  Brněnské  šachové  školy  pracuje  v  prostorách  ZŠ  Brno,  Gajdošova  3. 
Kroužek  vyvíjí  činnost  již  několik  let  a  výborně  se  mu  daří  díky  vynikající  spolupráci  s vedením školy. 
Několikrát do roka tady mají žáci příležitost zahrát si v již tradičních šachových turnajích a nejlepší hráči si 
pravidelně mohou porovnat svoje znalosti s šachisty ostatních škol našeho města. Škola na šachové soutěže 
vysílá skoro vždy s paní vychovatelkou z družiny maximum svých žáků.

Vedoucí kroužku Jan Gorčák se svými svěřenci

Před velkým turnajem brněnských škol se pravidelně na podzim odehraje kvalifikace o šachového přeborníka 
školy. V tomto školním roce si zahrálo 20 zájemců a svoji neotřesitelnou pozici potvrdil loňský i předloňský 
nejlepší šachista školy  Bronislav Němeček z 8.A s 5 b. (5). O 2.-4. příčku se podělili se čtyřmi body Leoš 
Sedláček (6.A), Eduard Jakubčík (6.B) a Michal Florian (9.A). Nejlepším z mladších žáků byl Šimon Vantuch 
ze 4.C na 5. místě.

Před koncem kalendářního roku si v Mikulášském šachovém turnaji o pěkné ceny zahrálo 11 šachistů 
a šachistek. Zvítězil opět Broňa Němeček s 5 b. (5) před Šimonem Vantuchem se 4 b. a Vojtou Staníkem ze 
4,C s 3,5 b. Již na pátém místě skončil s 2,5 b. jeden z nejmladších účastníků Tomáš Vejmělka z 2.A.

Ve středu 30. března se konal  6. ročník  šachového turnaje „O nejlepší šachovou třídu Gajdošky“. 
Mladší hráli švýcarským systémem na 4 kola s časem 20 minut na partii.  Titul  zaslouženě obhájila loňská 
přebornická třída letos jako 4.C, dokonce i ve stejné sestavě jako loni: Šimon Vantuch, Jan Havlena a Jan 
Janko. Další ocenění získalo družstvo 4.B ve složení David Tuong, Tomáš Virčík a Adam Šurý. Třetí příčku 
obsadili hráči ze 3.C - Dan Geržičák, Michal Horák a Jan Procházka, protože jejich týmy byly sestaveny čistě 
ze spolužáků jedné třídy,  jak  předepisují  podmínky  soutěže.  V kategorii starších je nejlepší 8.A, protože 
Bronislav Němeček a Martin Kadaňka porazili všechny konkurenční třídy i bez pomoci "náhradníka" z 8.B 
Toma Tuonga.  Druhou příčku obsadila  třída 6.B - Martin Štěrba, Miroslav Maloň a Eda Jakubčík. Hned za 
nimi se umístili  šachisti ze 6.B a 7.A Ondřej Kroupa, Jan Adler a Patrik Ličkovskij. Čtyři družstva odehrála 



vzájemné  zápasy  každý s  každým,  na  partie  jednoho kola  nebylo  třeba  více  než  20 minut.  Nejpočetnější 
šachovou reprezentaci letos vyslala 6.B, která nominovala pět schopných šachistů, což je úctyhodný výkon! 
Zahrálo si celkem 14 tříčlenných třídních družstev, tedy 40 chlapců a 2 dívky.

Mimořádnou příležitostí  pro šachisty ze čtyř  základních škol této  městské části  je vždy na konci 
školního roku  Židenický sportovní den.  Součástí programu  s mnoha disciplínami je  každoročně  veliký 
šachový turnaj, který určuje také momentálně nejsilnějšího šachistu všech základních škol v Židenicích. Také 
tuto soutěž od založení pomáhají řídit rozhodčí a organizátoři Brněnské šachové školy.

V Brně 15. dubna 2011                      Jan Gorčák, vedoucí šach. kroužku

                                                                                                                                  


