
ŘÍJNOVÉ DRUHÉ ÚTERÝ PRO LOKOMOTIVU BRNO

Třiatřicet  dětí  dnes  zamířilo  do  klubovny  Lokomotivy  Brno,  aby  zde  ve  dvou  turnajích 
v pětikolovém švýcarském klání sehrálo další turnaj ze seriálu „druhé úterý“. Titulek článku 
je naprosto oprávněný – oba turnaje opět vyhráli zástupci Lokomotivy Brno.

V A turnaji  se v podstatě  žádné překvapení  nekonalo – první nasazená trojice  obsadila tři 
medailová místa. S mírným handicapem začínala Anička Vavřínková z Lokomotivy Brno – 
dorazila ze školy na turnaj v době, kdy už byly puštěné hodiny, a tak musela hrát od počátku 
s pětiminutovou  časovou  nevýhodou.  Přesto  partii  vyhrála  a  dotáhla  to  až  na  medailové 
umístění,  když  kapitulovat  musela  před Šimonem Volákem a Honzou Hvozdovičem – na 
medaili tentokrát stačily tři body. Stejně tak na medaili dosáhl tříbodový Matěj Tajovský (ŠK 
Kuřim),  který  musel  svého  krále  sklonit  jen  před  svými  přímými  konkurenty  Aničkou 
Vavřínkovou  a  Honzou  Hvozdovičem.  Turnaj  tak  jako  v září  vyhrál  Jan  Hvozdovič 
(Lokomotiva Brno) absolutním ziskem pěti bodů z pěti partií, a potvrdil tak dobrou formu na 
začátku sezónu, když už stihl absolvovat náročné partie v I. lize družstev mládeže a na utkání 
krajských družstev v Bratislavě.  Na fotografii níže můžete vidět celou vítěznou trojici –na 
první desce s bílými Matěj  Tajovský proti  Janu Hvozdovičovi  a na druhé desce vykukuje 
vůdkyně černých kamenů Anička Vavřínková.



Překvapením je však druhé místo stále se zlepšujícího Samuela Khadashe (opět Lokomotiva 
Brno) – tento odchovanec kroužku Adama Effenberger má za sebou těžké vážné partie v I. 
lize mládeže a OP družstev dospělých Brno-venkov a na výkonu je to poznat. Pokud se teď 
pozorný čtenář nemůže dopočítat medailistů (jsou kupodivu čtyři), tak to proto, že počítač 
stanovil dvě třetí místa – pomocná hodnocení tříbodových Tajovského a Vavřínkové byla 
totiž naprosto stejná.

V B turnaji udělal domácím lokomotivákům radost výkon Tadeáše Hladkého, odchovanec 
trenéra Ondřeje Zámečníka, který proplul turnajem jako nůž máslem a ziskem pěti bodů si 
vybojoval nejen prvenství, ale i zisk 4. výkonnostní třídy a postup do A turnaje. Tadeáš se ve 
svých sedmi letech (!!) nezalekl podstatně starších soupeřů – tady na fotografii ho vidíte 
s bílými kameny proti nejstaršímu účastníků B turnaje o osm let staršímu Samuelu Horáčkovi 
– inu šachy jsou skutečně sportem, kde vyrovnané partie mohou spolu svádět hráči různého 
věku…

Stránku  níže  přinášíme  další  snímek  z turnaje  a  závěrem  skládáme  hold  nenápadnému  a 
tichému  Vendelínu  Hafrovičovi,  který  již  přes  desítku  let  obětavě  a  nezištně  pomáhá 
pořadatelům se zapisováním výsledků partií a s rozhodováním. Moc děkujeme za tuto pomoc.




