
Turnaj v Soběšicích – NAPŘÍČ GENERACEMI

Slovo pořadatele:

Když jsem dnes v 9,03 zahajoval v Soběšicích turnaj byl jsem velmi spokojený, jak se nám 
ten prolog turnaje, tedy registrace  celé téměř stovky hráčů, pěkně vydařil a jak všechno klape 
jako na drátkách. Inu nebylo divu. Mirek Hurta dokázal virtuózně během chvilky všechny 
zaregistrovat, rozlosovat, usadit a já si šel v klídečku objednat svoji ranní kávu. Sotva jsem 
k ní usedl, vypadla poprvé elektřina. Káva mi najednou připadala jaksi hořčí a od té chvíle by 
se turnaj mohl pyšnit přídomkem Napříč generacemi aneb v hlavní roli elektrikář. Jističe 
vypadly totiž ještě několikrát, a i když se všichni snažili o nápravu, asi půlhodinové zpoždění 
jsme již nedokázali přes veškerou snahu odbourat. Přesto si troufám tvrdit, že i přes tuto námi 
nezaviněnou kaňku, turnaj proběhl ve velmi přátelské atmosféře a byl velmi povedený.

Velký dík patří hlavnímu sponzorovi této akce – firmě Novatech a.s., která některé aktivity 
spojené  s mládežnickým šachem již druhým rokem Lokomotivě sponzoruje.

Samotný turnaj dostál opět svému názvu, neboť se zde sešly generace od těch nejmladších 
/nar.2006/ až  po devadesátileté kmety /nar.1920/. Stejně tak i výkonnostní spektrum bylo 
rozmanité, a tak se bojovalo v každém kole na všech 47 šachovnicích.

Skutečný souboj generací – devítiletý Tomáš Koci v partii proti dvaadevadesátiletému 
Bohumíru Hájkovi



Nejmladší účastník turnaje Michael Kureš (nar. 2006) a nejstarší účastník Bohumír Hájek 
(nar. 1920)

Nelítostný los svedl proti sobě syna a otce Martirosyany. A nebyli zdaleka jediní, rodinných 
dvojic, které musely hrát proti sobě, zlomyslný los určil více.



Nejlepší senioři: Jiří Kropáč, Jan Peška a Christos Stambolidis

Dalším specifikem turnaje je hojná účast rodinných klanů, kdy si přijdou zahrát do jednoho 
turnaje rodiče i jejich ratolesti. Losovací program je však nemilosrdný a pak slyším stesky 
jako: „ach jo, porazila mě“ nebo „to musím jet takový kus cesty, abych si s klukem zahrál“ 
apod. Navíc je zde vidět něco zvláštního. Děti, starostlivě sledující výkon svého rodiče, který  
není šachově tak zdatný jako ony. Na většině turnajů je tomu právě naopak.

Nejlepší dospělí – Alice Fajová, Adam Effenberger, Pavel Menčík, Lubomír Fiala



Samotné  vyhlášení  výsledků  a  rozdělení  bohatého  cenového  fondu  byla  už  jen  ta  nutná 
závěrečná tečka, která, doufám, proběhla ke všeobecné spokojenosti.

Nejlepší junioři – Veronika Bartošová, Patrik Pospíšil, Ondřej Zámečník, Kyryl Slepov

Nejlepší starší žáci – Tereza Koci, Vojtěch Jurásek, Radek Zeman, Benedikt Hofírek

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří dnes na turnaj našli cestu a věřím, že se někdy zase 
za rok všichni ve zdraví a síle při dalším ročníku setkáme.

Miloš Kocí 


