
KP družstev mladších žáků Rajhradice 2012

I když se o letošní pořadatelství krajského přeboru družstev mladších žáků neoficiálně 
zajímalo několik šachových oddílů, žádný nedokázal nabídnout podmínky lepší než 
Lokomotiva Brno: pěkný hrací sál Obecního úřadu v Rajhradicích s výběhem na dvůr, 
hladkou organizaci turnaji (tu garantoval autor tohoto článku) a cenový fond minimálně 5.000 
Kč. Dokonce i když avízo o turnaji na krajském webu neslibovalo občerstvení zdarma, 
nakonec se podařilo zajistit obligátní párek v rohlíku pro každého soutěžícího bezplatně. Inu – 
dobří lidé a sponzoři ještě nevymřeli…

Budova Obecního úřadu v Rajhradicích

Ředitel turnaje rajhradický starosta Luboš Přichystal, jenž nad turnajem drží ochrannou ruku, 
sice nemohl být z pracovních důvodů osobně přítomen, takže námitková komise byla složena 
čistě ze zástupců vedoucích, ta však stejně ale neměla žádnou práci, protože proti rozhodování 
arbitra turnaje žádná námitka podána nebyla.

Turnaj začal s menším zpožděním, neboť se čekalo na Duras uvízlý v zácpě a také vlak do 
Rajhradu, odkud se pak mnozí dopravili navazující autobusovou linkou IDS, měl deset minut 
zpoždění. Na startu stanulo deset družstev. Tak jak to propozice předpokládaly, byl tedy 
zvolen hrací systém každý s každým. Mimo soutěž hrála dvě družstva – Lokomotiva Brno B, 
která neměla dívku a občas zde nastoupili dva hosté, a Kuřim C (příliš mnoho hostů).



Cenový fond překročil hranici 5.000 Kč

Bufet vedla spolehlivá Dana Holzmannová s dcerou



Zastávka senzačně remizovala s Durasem 3 : 3

Od počátku se odhadovalo, že boj o dvě postupová místa na republiku budou usilovat tři celky 
– Lokomotiva Brno, Duras Brno a Kuřim, která by ráda ukázala, že to s mládeží umí 
přinejmenším tak dobře jako brněnské celky. I když se ukázalo, že fámy o posílení 
favorizovaných celků Petrou Masákovou z Adamova byly skutečně jen fámami, s děravou 
soupiskou ze třech favoritů se dostavil Duras – přijel bez dívky (tu nezištně při prezenci ještě 
zapůjčila Kuřim) a bez Ara Martirosyana, který – jak se později z vývoje událostí ukázalo – 
v sestavě moc a moc chyběl.



Vítězná Lokomotiva Brno A

Všechny tři týmy se také bez problémů ujaly vedení. Teprve v pátém kole začalo drama, když 
v utkání Kuřim A – Lokomotiva Brno A se oproti papírovým předpokladům zástupci Brna-
venkova ujali vedení 3 : 1 a Brňáci byli moc rádi, že to nakonec dotáhli na remízu. Podle 
hesla „když se dva hádají, třetí se směje“ se vedení ujal Duras. Když ale v sedmém kole 
prohrál s Lokomotivou 2 : 4, ujala se vedení Lokomotiva, která je už pak nepustila a v turnaji 
zvítězila.



Stříbrná Kuřim A se svým vedoucím Pavlem Krupicou

V osmém kole Duras ztratil další body remízou se Zastávkou, a když pak v posledním kole 
prohrál i s kuřimským áčkem, musel jeden z původních favoritů na postup vypít kalich 
hořkosti až do dna:  bronzovou medaili mu vyfoukla překvapení soutěže Zastávka a na 
Brňáky zbyla až nepopulární bramborová medaile…

Do republikového kola, jež proběhne v polovině června v Olomouci, tedy postupuje 
Lokomotiva Brno a druhý v pořadí ŠK KME DDM Kuřim „A“

Uznání za účast ale zaslouží všechny celky. Počet deset družstev je sice menší než například 
v sousedním Zlínském kraji, je ale stále uspokojivý. Dát dohromady šest mladších žáků 
mohou totiž jen tam, kde se skutečně o mládež cílevědomě starají. Účast v krajském přeboru 
tedy vypovídá něco o úrovni práce s mládeží. Ti, kteří vývoj práce s mládeží sledují v našem 
kraji dlouhodobě, se pak ani nediví, že z okresu Brno-venkov soutěž obsadila čtyři družstva, 
z Brna-města přijela tři družstva a naopak ani jedním týmem do soutěže nepřispěly okresy 
Blansko a Znojmo.



Třetí místo obsadila nečekaně Zastávka

Lokomotiva A se o vyhraný dort podělila i se svým béčkem. Společné foto všech 
„lokomotivářů“


