
DRUHÉ ÚTERÝ PRO FAJU, 
KILBERGERA A PEČENKU

Za průměrné  účasti  36 dětí  proběhl  dnes  v klubovně Lokomotivy Brno pravidelný 
žákovský turnaj druhé úterý.

Turnaj  A  byl  trochu  poznamenán  slabší  účastí  –  chyběli  ti,  co  tento  týden  hrají 
republikové mládežnické mistrovství v Koutech nad Desnou. Slabší konkurence využil Vilík 
Faja z domácího oddílu, který poprvé prohrál až v závěrečném pátém kole, kdy skončil na 
štítě svého klubového kolegy Ondřeje Kilbergera. Ten sice prohrál s dalším Lokomotivářem 
Tomášem Novotným, ale výhra v posledním kole ho katapultovala dopředu na celkové druhé 
místo. Na třetím místě se umístil Tomáš Pečenka ze Zastávky – z plejády tříbodových měl 
nejlepší Buchholz.

V turnaji B byla  konkurence početnější a každé zaváhání se v pětikolovém švýcaru 
tvrdě  tresce.  Jako  nůž  máslem  projel  turnajem  Martin  Moliš  z Lokomotivy  Brno 
stoprocentním výkonem pěti bodů z pěti partií. Na druhém místě se umístil teprve sedmiletý 
Václav  Šetina  z Kuřimi,  jenž  prohrál  jedinou  partii,  a  to  s vítězem  turnaje.  Je  skoro 
neuvěřitelné, že mezi oběma medailisty byl věkový rozdíl osmi let… Třetí se se čtyřmi body 
umístil  Vladislav Misyuk z Lokomotivy Brno. Ten v prvním kole prohrál  a pak se zvolna 
dotahoval na přední pozice, aniž by se musel utkat se Šetinou a Molišem. Ale o tom švýcar 
je…

Jako vždy se s věcnou cenou pamatovalo na každého účastníka.



Medailisté A turnaje: Petr Pečenka, Ondřej Kilberger, Vilém Faja

Vítězové B turnaje: Martin Moliš, Václav Šetina, Vladislav Misyuk



Na turnaj vozí hráči kromě rodičů i trenéři, kteří pak pozorně sledují předváděnou hru svých 
svěřenců. Tady předu vlevo stojí Dušan Lacko ze Zastávky.

Své děti z kroužku na ZŠ Gajdošova přivezl i Jan Gorčák



Celkový pohled do hracího sálu

Na prvním šachovnici v modrém triku vítěz B turnaje Martin Moliš



Poslední kolo. Na první desce B turnaje s bílými Martin Moliš (Lokomotiva Brno) proti Vašku 
Šetinovi z Kuřimi. Věkový rozdílů mezi oběma hochy je osm let…


