
SERIÁL KP MLÁDEŽE V RAPIDŠACHU TRADIČNĚ 
ZAHÁJIL TURNAJEM V BRANKOVICÍCH

Brankovice, nenápadná obec s necelou tisícovkou obyvatel na hlavní trase z Brna do Uherského Hradiště, je 
významným  centrem  jihomoravského  mládežnického  šachu.  Zásluhou  Miroslava  Křivánka  a  tamějších 
organizátorů  Jaroslava  Hejného,  Stanislava  Lánského  a  manželů  Čermákových  a  za  účinného  přispění 
nestora  moravských  trenérů  Vratislava  Hory  zde  byl  vybudován  silný  mládežnický  oddíl,  který  to  na 
přelomu tisíciletí  dotáhl  až  do  extraligy  družstev  mladšího  dorostu.  Agilní  funkcionáři  tak  přesvědčivě 
dokázali,  že  i  v nevelké  obci  lze  vybudovat  špičkový  mládežnický  oddíl.  Neméně  úžasnou  tradicí  je 
mládežnický turnaj O brankovického krále, který ve zdejším kulturním domě proběhl již po osmnácté a 
jehož se zúčastňuje čím dál více dětí – loni jich bylo o dva více než předloni a letos o pět více než loni – 
celkových 145 mladých adeptů královské hry je jistě dobrou vizitkou turnaje, jenž se hraje jako součást 
jihomoravského KP mládeže v rapidšachu.

Stalo se již tradicí, že se na tomto turnaji vyhlašují vítězové loňského seriálu KP. I letos si po ukončení 
prezence  v 9:30  vzal  slovo  autor  tohoto  článku,  aby  z přítomných  dětí  poozval  na  pódium  krajské 
přeborníky a předal jim medaili, diplom a drobnou věcnou cenu. Připomeňme si v krátkosti, o koho šlo:

D10: Marie Jasmína Londinová, Alice Habinová, Marie Vavřínková



H10: Vilém Faja a Lukáš Vojtěch Londin

D12: Julie Richterová, Olga Dvořáková a Anna Vavřínková



H12: Jan Hvozdovič, Tomáš Kříž, Matěj Takovský

D14: Eliška Vavřínková, Petra Masáková



H14: Vojtěch Jurásek, Vladimír Pavlík

A již odbila desátá hodina a s ní začátek turnaje. Tady pořadatelé trochu zaškobrtli, když nalosovali do kola 
i nějaké černé duše, ale během čtvrthodiny se vše vyřešilo a pak turnaj bez jediného zádrhelu pěkně odsýpal 
až  do konce.  Pořadatelé  na konci  dokonce  děti  pochválili,  že  byli  letos  v hracím sále  daleko tišší  než 
v předchozích ročnících. Letos byla opuštěna tradice samostatného dívčího turnaje a hrály se turnaje jen 
dva:  pro  mladší  (viz  odkaz  http://chess-results.com/tnr196331.aspx?lan=5&wi=821&turdet=YES)  a  pro 
starší žáky (http://chess-results.com/tnr196279.aspx?lan=5&wi=821&turdet=YES). 

Ze souboje loňských medailistů Pavlík – Jurásek vyšel dnes vítězně vůdce černých kamenů

http://chess-results.com/tnr196279.aspx?lan=5&wi=821&turdet=YES
http://chess-results.com/tnr196331.aspx?lan=5&wi=821&turdet=YES


Vždy po rozlosování se k nástěnce přivalily davy zvědavců. Vlevo vidíte nestárnoucího trenéra Starého 
Města Antonína Horsáka

Luboš Kuchynka (dorazil s hustopečským potěrem) v rozhovoru s Michalem Zavadilem (Duras Brno), vlevo 
stojí Nataša Richterová (Šachy Zastávka)



V každém turnaji však byly samostatně vyhlášeny i další věkové kategorie. To však mohlo být až poté, když 
Stanislav Lánský a Helena Čermáková vypsali diplomy (viz obrázek).

Zakončovací ceremoniál zahájil nejprve oceněním čtyř nejmladších účastníků (viz foto)

A poté pořadatelé na pódium pozvali vítěze všech věkových kategorií - do 10, 12, 14 a 16 let, zvlášť chlapci 
a zvlášť dívky, dohromady tak na pódiu vždy stálo osm odměňovaných.



Vítězové: Lukáš Petříček (Kuřim), Michael Kureš (Lokomotiva Brno), Vojtěch Jurásek (Lokomotiva Brno),  
Vilém Faja (Lokomotiva Brno), Petra Masáková (Adamov), Julie Richterová (Zastávka) a dvě zástupkyně 

Starého Města ze Zlínského kraje

Stříbrní medailisté: Šimon Tajovský (Kuřim), Jan Hvozdovic (Lokomotiva Brno), Anna Vavřínková 
(Lokomotiva Brno), Marie Vavřínková (Lokomotiva Brno), Eliška Vavřínková (Lokomotiva Brno), Kryštof  

Suchánek (ŠK Zlín), Matyáš Zavadil (Duras Brno), Klára Zouharová (Lipovec)



Bronzoví medailisté: Daniela Skalková (Veselí nad Moravou), Anna Facková (Brankovice), Tomáš Kříž 
(Kuřim), Radek Zabloudil (MKS Vyškov), Matěj Tajovský (Kuřim), Adam Boček (Kuřim), Klára Spáčilová 

(Staré Město), Olga Dvořáková (Adamov)

Děkujeme brankovickým pořadatelům za pěkně uspořádanou soutěž a všichni se již těšíme na druhý turnaj 
seriálu KP, který proběhne v sobotu 19. prosince v Břeclavi – propozice jsou již nyní k dispozici ke stažení 
na odkaze http://jmss.chess.cz/data/jmss_action/pathProp1572.pdf.    

http://jmss.chess.cz/data/jmss_action/pathProp1572.pdf

