
Mistrovství ČR družstev ml. žáků 2015

Republikové  kolo  družstev  mladších  žáků  proběhlo  letos  v Hradci  Králové  a  přes  drobné  nedostatky 
můžeme konstatovat, že bylo dobře pořadatelsky připraveno.

Tajemství, proč pořadatel ŠŠPM Lipky Hradec Králové si za místo konání zvolil zrovna ZŠ a MŠ Josefa 
Gočára,  bylo  studiem školních  nástěnek na místě  konání  záhy odhaleno:  ředitelka  mistrovství  a  šéfová 
šachové školy Lipky Svatava Ptáčková zde totiž působí jako učitelka 3.B

Pořadatelé měli slušné webové stránky, ze kterých šlo vyčíst mnoho informací. Je proto škoda, že trochu zlé 
krve  vzbudila  skutečnost,  že  o  zamezení  vstupu  dospělého  doprovodu  do  hrací  místnosti  nebyla 
v propozicích ani na webu žádná zmínka. Informaci o této skutečnosti pořadatelé odeslali emailovou poštou 
vedoucím výprav  až  v den  konání,  a  protože  mnoho  dospělých  jelo  na  soutěž  rovnou  z práce,  kde  si 
přirozeně nemohou vyřizovat soukromé maily, dorazil jim tento mail vlastně až po mistrovství. Kdo však 
viděl hrací místnost na místě 

samém, důvody rozhodnutí pochopil – rozměry místnosti neumožňovaly větší účast diváků. Pořadatelé to 
kompenzovali on-line přenosem z prvních tří stolů a na partie se šlo docela dobře dívat z horní galerie – 
proto k protestům ohledně omezení vstupu do hracího sálu nako-



nec nedošlo. Také je třeba zmínit, že do haly k bufetu mohli pořadatelé přistavět více stolů a židliček, aby 
bylo kde vypít kávu, ale jinak vše ostatní už fungovalo.
Především se dodržoval časový rozpis, což je vizitkou každého dobrého pořadatele. Pěkným zvykem bylo 
vyhlašování  začátku  každého  kola  fanfárami,  které  na  skutečnou  trubku  provedl  skutečný  trumpetista 
Tomáš Ptáček (syn ředitelky turnaje). Pořadatelé si dali záležet na označení stolů a vyrobili pěkné cedulky 



družstev… Organizátoři skutečně mysleli na děti – cenový fond pamatoval na každého účastníka – a velmi 
vhod přišla i drobná pozornost pro každého účastníka – nanuk zdarma. Nabídka výběru oběda ze dvou jídel 
začíná být už pomalu na mládežnických akcích standardem, i když žáky místní základky lze politovat – 
rozehřátá jídelna připomínala spíše saunu a po půlhodině (stání ve frontě + konzumace oběda) vycházel 
člověk doslova splavený. Na druhou stranu cennou devizou města jsou nádherné parky v okolí školy – děti 
zde nalézaly potřebný stín, lákalo je i nedaleké hřiště s prolézačkami a mnozí zavítali i do pravoslavného 
dřevěného kostelíčka. Místními parky probíhal i běžecký závod, kterého se – k mému velkému překvapení – 
účastnil i vedoucí výpravy Ústí nad Labem Pavel Chrz (do této chvíle lituji, že jsem na procházce neměl 
s sebou foťák…)

Nedílnou  součástí  této  akce  je  doprovodný  program  –  a  zde  si  pořadatelé  skutečně  šplhli.  Večerní 
simultánka  sice  v sobotu  moc  lidí  nepřilákala  (po  dnu  plném šachů  je  to  ostatně  i  pochopitelné),  ale 
návštěva obřího akvária skutečně stála za to. Avizovaných 45 minut prohlídky se díky poutavému výkladu 
průvodkyně  protáhlo  díky  nekonečným  dotazů  zvídavých  dětí  na  dvojnásobek  (alespoň  v případě 
Lokomotivy Brno).

A jak dopadlo mistrovství po šachové stránce? Z pohledu našeho kraje více než úspěšně. Obě družstva 
našeho kraje, Lokomotiva Brno i Kuřim, měla za úkol umístit se do 13. místa (jedině tak budeme mít příští 
rok na mistrovství tři postupová místa). Tento úkol nejen splnila, ale i bohatě překročila,  když nakonec 
uhrála … medailová místa. Obě družstva prohrála jen se suverénem soutěže Beskydskou šachovou školou 
Frýdek-Místek (před výkome Frýdeckomísteckách nutno smeknout, byli o třídu lepší než samotní medailisté 
a soutěží propluli s naprosto jednoznačnou převahou),

jinak s ostatními špičkovými republikovými centry sváděla vyrovnané souboje. Pikantní je, že vzájemný 
zápas Kuřimi s Lokomotivou skončil nerozhodně 3 : 3. O lepší umístění Kuřimi rozhodla až skutečnost, že 
remizovala pouze dvakrát, zatímco lokálka třikrát.



Stříbrné  družstvo  Kuřimi  tvořili  vedle  vedoucího  Pavla  Krupici  David  Němec,  Matěj  Tajovský,  Julie 
Richterová, Lukáš Petříček, Tomáš Kříž a Tomáš Keprt.

Bronzovou Lokomotivu tvořili Tomáš Koci, vedoucí Miroslav Hurta, Petr Glozar, Michael Kureš, Šimon 
Volák, Vilém Faja, Anna Vavřínková a Jan Matyáš Dvořáček.



Závěrem pro náš kraj tak úspěšného mistrovství připojujeme společné foto Kuřimi a Lokomotivy Brno.


