
O tomto víkendu se hrálo mistrovství ČR družstev mladších žáků. Pořadatelé v čele 
s Jaroslavem Odehnalem patří ke zkušeným a web pořadatelů naznačoval, že chtějí 
mistrovství zorganizovat na patřičné úrovni a takovým způsobem, aby účastníci z Tábora 
odjížděli co nejvíce spokojeni. Skvělá nabídka doprovodného programu, velmi pěkné (až 
luxusní) ubytování v hotelu Dvořák za velice příznivé ceny, nabídka parkovacích karet pro 
zúčastněná družstva (hrálo se v historickém centru města a parkování je zde problémem), to 
vše bylo velmi milé a nadstandardní. 

Bohužel samotná organizace turnaje se pak potýkala s velkými problémy, až člověku maně 
prolétlo hlavou, jestli by nešlo zkombinovat M-ČR družstev starších žáků v Seči, kde 
ubytování bylo utrpením, ale samotný turnaj (a to zde účastníků bylo neporovnatelně více) 
běžel jako na drátkách, s M-ČR družstev mladších žáků v Táboře, kde ubytování a strava a 
doprovodný program byl OK, ale pro změnu utrpením byl zas průběh celého turnaje.

První problém, který se vynořil, bylo nepochopitelné rozhodnutí pořadatelů o zamezení 
vstupu diváků do hrací místnosti, které nebylo uveřejněno ani v propozicích, ale objevilo se 
až několik dnů před mistrovstvím na pořadatelských webových stránkách. Stylisticky 
těžkopádná výzva na webu „Přijďte se třeba i než podívat“ tím dostala pořádně na frak. To si 
opravdu pořadatelé mysleli, že návštěvníci pojedou do Tábora, aby se dívali na zavřené dveře 
od hrací místnosti? Alespoň my Brňáci jsme z tohoto důvodu sobotní návštěvu Tábora zrušili.
Těžko pochopit, že se přijme takové rozhodnutí, když neexistuje ani povinný zápis partií, ani 
není zajištěn přenos všech partií on-line. Ke cti pořadatelů však nutno přiznat, že nesmyslnost 
svého záměru na nátlak účastníků uznali a nakonec od něj upustili.

Ti, kteří zůstali doma, aby fandili svým dětem a družstvům, pak museli být nutně zklamáni 
tím, jakým způsobem byly (či spíše nebyly) výsledky mistrovství aktualizovány na web. První 
dvě kola se na webu v pátek do 22.00 vůbec neobjevila, další den ještě ani ve 20.00 nebyla 
aktualizována odpolední kola a v neděli pro změnu nahráli turnaj na web pod jiným číslem, 
takže mnozí včetně autora tohoto článku na výsledky čekali zbytečně. Neuvěřitelná 
neschopnost, připustíme-li, že by snad v hotelu Dvořák nebylo internetové připojení, problém 
se snadno dá řešit tím, že pošlu kterékoli místního kluka, který má doma internet, s flash 
diskem, aby data na internet nahrál…

A problémy se řetězily. Turnaj nabral zpoždění kvůli tomu, že rozhodčí nebyl schopen 
správně zadat data do Swissmanageru. První kolo bylo špatně rozlosováno a chybně bylo 
nalosováno i kolo druhé. Porovnejte jen následující los druhého kola:

Č. St.č. Družstvo MP MP Družstvo St.č.
1 9 TJ Stefanydes Policka 3 3 2222 Polabiny 1
2 2 Bohemians Praha 3 3 QCC Ceske Budejovice 7
3 11 Sokol Klatovy 3 3 Slavia Orlova 4
4 6 SK Tabor 3 3 Ricany 13
5 12 Chess Most 3 3 Lokomotiva Brno 8
6 10 Sokol Hostalkova 1 3 SK Duras Kralovo Pole 14
7 21 SK Lipa 1 1 SK PORG Praha 5
8 15 TJ Ostrava 1 1 Beskydská sachova skola 3
9 19 Novoborska SA 0 1 Panda Rychnov 23

10 18 Spartak Vlasim 0 0 SK Veseli n.L. 25
11 22 SO Hlinsko 0 0 SK KME DDM Kurim 17
12 16 Sokol Kobylisy 0 0 SK Teplice 27
13 26 SK Tachov 0 0 SK Spartak Chodov 20
14 24 SK Svetla n.S. 0 0 Loko Zabreh 28



s losem, který měl být správně takto:

Č. St.č. Družstvo MP MP Družstvo St.č.
1 9 TJ Stefanydes Policka 3 3 2222 Polabiny 1
2 2 Bohemians Praha 3 3 Lokomotiva Brno 8
3 11 Sokol Klatovy 3 3 Slavia Orlova 4
4 6 SK Tabor 3 3 Ricany 13
5 12 Chess Most 3 3 QCC Ceske Budejovice 7
6 10 Sokol Hostalkova 1 3 SK Duras Kralovo Pole 14
7 15 TJ Ostrava 1 1 Beskydská sachova skola 3
8 21 SK Lipa 1 1 SK PORG Praha 5
9 16 Sokol Kobylisy 0 1 Panda Rychnov 23

10 24 SK Svetla n.S. 0 0 SK KME DDM Kurim 17
11 18 Spartak Vlasim 0 0 SK Veseli n.L. 25
12 19 Novoborska SA 0 0 SK Teplice 27
13 26 SK Tachov 0 0 SK Spartak Chodov 20
14 22 SO Hlinsko 0 0 Loko Zabreh 28

Ach jo. Loňské mistrovství bylo ovlivněno podvodem Pandy Rychnov nad Kněžnou, která 
tvrdila, že registrace jejich cizince je řádně vyřízena, aby se hned v pondělí po soutěži podvod 
provalil a jejich výsledky musely být zkontumovány, letošní mistrovství zase neschopností 
rozhodčích obsluhovat Swissmanager a zajistit včasnou aktualizaci výsledků.

Z našeho kraje se mistrovství účastnila družstva Lokomotivy Brno, Durasu a Kuřimi. Prvním 
poznatkem bylo, že letošní soutěž byla velice vyrovnaná, družstvo z patnáctého místa mohlo 
klidně porazit nasazenou jedničku a nikdo si ničím nemohl být jist. Soutěž po napínavém 
průběhu nakonec vyhrálo družstvo ŠK 2222 Polabiny, které tak po úspěchu na M-ČR 
družstev starších žáků a výkonech v extralize dorostu potvrdilo pozici současného nejlepšího 
mládežnického centra v republice. Stříbrnou medaili získala Beskydská šachová škola 
Frýdek-Místek a třetí místo obsadil tým TJ Štefanydes Polička.

A jak se vedlo našim týmům?

Nejblíže medaili měla nakročena Lokomotiva Brno. Zvláště v sobotu se vzepjala k hrdinným 
výkonům a konala pravé divy udatenství. V šestém kole porazila pozdější vítěze z Polabin 3,5 
: 2,5 a v sedmém kole to byla Beskydská šachová škola, kdo mohl být rád za nerozhodný 
výsledek 3 : 3. V neděli však jako by Brňákům vyměnili hráče. Zbývající dvě kola prohráli, a 
jak už to ve švýcaru bývá, prohry v posledních kolech odhodí tým hluboko, hluboko… 
Celkové jedenácté místo je jistě zklamáním, ale přesto to pro náš kraj znamená aspoň druhé 
postupové místo do příštího republikového přeboru. A lépe se nevedlo ani Kuřimi a Durasu. 
Oba celky střídaly dobré chvilky se slabšími, ale celkové umístění na 18. a 22. místě znamená 
umístění v poli poražených a žádné postupové místo pro náš kraj navíc. 

Na stránkách Lokomotivy a Kuřimi se můžete seznámit s podrobnějším hodnocením 
vystoupení družstev těchto oddílů na této soutěži.


