
 VYŠKOVSKÁ  ROŠÁDA  

Vyškovská rošáda nám vkročila  do druhé desítky a  v sobotu 16.  1.  2016 se konal 
v Besedním domě již 11. ročník tohoto turnaje. Účast sice nebyla rekordní (123 účastníků), 
ale kde jsou doby, kdy jsme si usilovně přáli překročit magickou stovku. Turnaj slavnostně 
zahájil ředitel MKS Vyškov pan Mgr. Luboš Kadlec a předal slovo mě jako hlavní rozhodčí a 
následně hráče uvítal i náš nový předseda SK Vyškov pan Rudolf Šperka. Mezi tím měli hráči 
možnost si zkontrolovat, zda jsou řádně nahlášeni do turnaje a až na dva malé nedostatky zde 
bylo vše v pořádku. A pak to přišlo, snad je opravdu osudné, že na turnaji zlobí technika. 
Tentokrát  se  nejednalo  o mě,  ale  Jarda Hejný,  který losoval  kategorii  špuntů do 8 let  a 
kategorii do 12 let nemohl vytisknout nasazení. Tím vzniklo malé dvacetiminutové zpoždění, 
za což se účastníkům omlouváme, ale věřím, že během turnaje jsme vše dohnali.

Každý šachový turnaj nejdříve začíná prezencí…

V kategorii nejmladších startovalo celkem 9 dětí, proto jsme se rozhodli zkrátit hrací 
tempo o  pět minut a přidat počet kol, ať si „špunti“ zahrají. I tak to všechno stihli do 14 
hodin, kdy se vyhlašovala tato kategorie jako první. 

Výsledky kategorie špunti

Každý z těchto malých účastníků byl náležitě odměněn a získal hned dvě ceny, pěknou 
knížku a k tomu balíček sladkostí.

http://chess-results.com/tnr203966.aspx?lan=5


Vítězové kategorie do 8 let

Nejpočetnější byla kategorie do 12 let o 76 účastnících. I tato kategorie měla hladký 
průběh a až na nějaké nemožné tahy, nebylo třeba zásahu rozhodčího. Každopádně zde 

Celkový pohled do hracího sálu kategorie žáků do 12 let



Prostor pro odpočinek, dospělé a pro turnajový bufet

odvedli kus práce sáloví rozhodčí Stanislav Vémola a jeho pomocník Honza Vytopil, 
vždyť oběhat a seřídit tolik hodin chce dosti zdatnosti.   

Vítězové kategorie do 12 let



První místo v této kategorii patří Šimonu Volákovi z ŠK ZŠ Brno, Vedlejší (6 bodů), 
ale zvláštností určitě je vyrovnanost na prvních třech místech, 2. místo Tajovský Matěj ŠK 
Kuřim (6 bodů), 3. místo Jan Hvozdovič Lokomotiva Brno (6 bodů), kdy o tomto pořadí 
rozhodovalo až druhé pomocné hodnocení bucholz  a o prvním a druhém místě dokonce až 
třetí progres. Další výsledky zde.

Třetí a nejstarší kategorii (sloučené starší žáky s dorostem) jsem měla mít na starosti 
já. Prozíravě jsem si však na pomoc přizvala svou bývalou svěřenkyni Ivču Čuprovou, která 
mě skvěle zastoupila a já se tak mohla věnovat organizačním věcem turnaje,  které jsme měli 
s tátou na starosti a  nebylo toho zrovna málo. Naštěstí nám ochotně vypomohly maminky od 
Andyho Chelíka a Davídka Pospíšila, za což jim patří poděkování.

O občerstvení se jako vždy na jedničku s hvězdičkou starala paní Markéta Trněná. A 
tak se dá závěrem říct, že další Vyškovskou rošádu máme úspěšně za sebou. V nejbližší době 
se  ještě  můžeme  těšit  na  reportáž  Vyškovské  televize  a  já  bych  ráda  poděkovala  všem 
sponzorům, především Nadaci tři brány, Městu Vyškovu a MKS Vyškov za jejich podporu. 
Dále organizátorům především z řad rodičů a sálovým rozhodčím za skvěle odvedenou práci.

Abych nezapomněla - ještě závěrem připojuji odkaz na výsledky kategorie C.

.

Hrací sál nejstarší kategorie

Na další akce ve Vyškově se těší jménem Sportovního klubu Vyškov autorka těchto 
řádků.

Radka Slepánková.

http://chess-results.com/tnr203991.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr203965.aspx?lan=5&art=1&rd=7&wi=821

