
Memoriál Jana Krejčího
V Rajhradě dnes proběhl 27. ročník tradičního mládežnického turnaje do 18 let Memoriál Jana 
Krejčího. Pořadatelé zvládli – jak je v Rajhradě dobrým zvykem – ukončit prezenci na minutu 
přesně a v 11.00 tak, jak kázaly propozice, vypukly partie prvního kola. A pak už se vše jen 
urychlovalo: vyhlašování výsledků kategorie mladších žáků začalo s devadesátiminutovým 
předstihem a činily se i ostatní kategorie, takže v 16.30 již nebyl ve škole, kde se turnaje 
odehrával, ani noha. Rychlému spádu přispěl jak dobrý výkon rozhodčích Jana Čejky, Jana 
Gorčáka a Ondřeje Zámečníka, tak i to, že nebyl zaznamenán žádný protest, takže zvolení 
námitkové komise v úvodu turnaje se nakonec ukázalo jen jako zbytečnou formalitou.

Zahajovací ceremoniál se letos obešel bez čestných hostů, které povinnosti odvály jinam, ale 
na turnaj nezapomněli. Nad akcí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal 
Hašek (Jihomoravský kraje rovněž věnoval poháry, medaile a diplomy do turnaje), starosta 
Rajhradu Bc. František Ondráček (město přispělo na cenový fond) a za dostatek věcných cen 
mohou pořadatelé děkovat příspěvku z OV KSČM Brno-venkov a sponzorům z řad 
rajhradských drobných podnikatelů a rodičů dětí. Poděkování za bezplatný pronájem prostor 
patří místní základní škole. 

Nevlídné počasí tentokrát nikoho na školní hřiště nelákalo, a tak nejvíce byl mezi koly 
navštěvován bufet paní Holzmannové.  Hrálo se jako vždy ve školních třídách. 

Turnaj mladších žáků

Nejmladší kategorie soutěžila pod bedlivým dozorem vedoucích a rodičů, ale favoritům se 
dnes nějak nedařilo dosáhnout na špici turnaje. A tak se z prvenství nakonec radoval 
kuřimský Matěj Tajovský, jenž nebyl ani jednou poražen a jenž na sebe upozornil již skvělým 
výkonem na nedávném Turnaji šachových nadějí ve Frýdku-Místku. Další medailová umístění 
získali nenápadní David Barák (Duras Brno) a Michal Štoudek (Lokomotiva Brno). 

Ke zcela mimořádnému jevu došlo v prostřední kategorii starších žáků, když turnaj vyhrála … 
dívka. Naposledy k tomu v Rajhradě došlo v roce 2007, kdy se vítězkou stala Reka Kantor 
z Dunajské Stredy, nyní nad všemi kluky zvítězila talentovaná Tereza Koci z Lokomotivy Brno. 



Na další místa tabulky se probojovali Radek Zeman (Duras Brno) a Vojtěch Straka (Sokol 
Vranovice).

Vítězka starších žáků Tereza Koci

Vyhlášení výsledků starších žáků: rozhodčí turnaje Jan Gorčák, Vojtěch Straka, Tereza Koci, 
Radek Zeman a ředitel turnaje Miroslav Hurta



V nejstarší dorostenecké kategorii nenechala trojice favoritů z Lokomotivy Brno Eduard 
Meduna, Oskar Hájek a Jirka Musil na pochybách, kdo je tady pánem, a medailové posty 
obsadili v právě uvedeném pořadí.

Vyhlášení dorostenecké kategorie: ředitel turnaje Miroslav Hurta, Eduard Meduna, Oskar 
Hájek, Jiří Musil, Daniela Dumková a rozhodčí Jan Čejka


