
OP škol ve Vyškově 2015

Tentokrát  ve  stísněných  prostorech,  ale  opět  na  hotelu  Dukla  uspořádal  Sportovní  klub 
Vyškov ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v pátek 23. 10. 2015 Okresní přebor 
školních týmů v šachu. V tradičních saloncích se chystala velká akce a tak nám musely stačit 
dva  menší  salonky  a  bar„Barbar“  (známý  již  z MČR  dětí  do  8  let)  pro  posezení  na 
občerstvení. 

Pořadatele  hned  na  začátku  překvapil  počet  družstev,  z původních  osmi  přihlášených  se 
najednou  na  startu  hlásilo  16  družstev.  Poslat  nepřihlášená  družstva  domů  by  sice  bylo 
výchovné, ale ne ku prospěchu šachu na okrese Vyškov. Bohužel to způsobilo trochu zmatků 
na začátku turnaje a první kolo se muselo losovat ručně. Čas během prvního kola a přestávky 
na chutný párek, který byl zdarma, stačil hlavní rozhodčí, aby data doplnila do PC a pak již 
měl turnaj hladký průběh. 

V kategorii 1. – 5. tříd ZŠ bylo pět družstev včetně dvou ze ZŠ Rousínov a v kategorii ZŠ + 
SŠ 11 družstev. Při tomto počtu padlo na poslední chvíli rozhodnutí, hrát jen jeden turnaj na 7 
kol s vyhlášením jednotlivých kategorií. A jak hovoří výsledky „mládí“ se neztratilo. Bývalo 
zvykem,  že kategorii  starších bez ztráty kytičky i  na šachovnicích vyhrávalo  družstvo SŠ 
Gymnázium Vyškov. Vzhledem k tomu, že družstvo podstatně omladilo, již pravidlo nejspíše 
platit nebude. 

Oporou vítězného družstva  ZŠ a MŠ Letní  pole  byli  hned tři  členové Sportovního  klubu 
Vyškov Radek Zabloudil(6), Jiří Trněný (6.5) a Tomáš Vinkler (4), čtveřici doplnil Michal 
Čtvrtníček se ziskem 7 bodů na 4. šachovnici.



Druhé místo patřilo „nižšímu“ Gymnáziu Vyškov a třetí místo patří ZŠ Rousínov (zároveň 
vítěz kategorie 1. – 5. třída).

Jan Slepánek ředitel turnaje, Radka Slepánková hlavní rozhodčí, nadějní mladí šachisté ze ZŠ 
Rousínov a v pozadí jejich spokojený trenér pan Jan Hvozdovič.



A až čtvrté místo obsadilo již zmiňované Gymnázium Vyškov.

Další výsledky zde.

Závěrem bych chtěla poděkovat nadaci „Tři brány“  za jejich finanční podporu, díky které 
jsme zajistili ceny do turnaje.

Vedení hotelu Dukla a MKS Vyškov za jejich podporu a všem pracovníkům, kteří zajistili 
hladký průběh turnaje Jan Slepánek (ředitel turnaje) Stanislav Vémola (rozhodčí) Jan Vytopil 
(pomocník sálového rozhodčího).

Za tým pořadatelů zpracovala Radka Slepánková

http://www.chess-results.com/tnr192258.aspx?lan=5&art=20&wi=821&snr=1

