
ZÁVĚREČNÝ SRAZ KP DRUŽSTEV 
MLÁDEŽE: DO I. LIGY POSTUPUJE KUŘIM!

Devadesátka mladých šachistů si dnes dala dostaveníčko ve Vyškově, aby zde 
odehrála závěrečná tři kola Krajského přeboru družstev mládeže. Tuto soutěž nám mnohé 
kraje závidí – mnohde totiž nemají tak agilní mládežnické oddíly jako my a tento krajský 
přebor hrají pouze dvě nebo čtyři družstva anebo se na vážné partie vůbec nezmohou a hrají 
tuto soutěž rapidovým tempem. Kdežto u nás má téměř stovka mládežníků příležitost hrát 
partie se zápisem a provádět poté jejich rozbory… 

Nezasvěceného může zarazit vyšší počet kontumací. Někdy se stane, že docházka dětí 
není stoprocentní a na soustředění musí vyjet vedoucí místo s pěti dětmi se čtyřmi. Není to 
však žádná tragédie, neboť souběžně s krajským přeborem se stejným časovým tempem hraje 
doprovodný turnaj jednotlivců, kde se ocitnou všichni, proti kterým soupeř nenastoupí nebo 
členové týmu, kteří zrovna při lichém počtu družstev dostali za soupeře pana Bye. Obě 
soutěže – jak krajský přebor, tak doprovodný turnaj (některé malé děti soustavně komolili 
název soutěže na „dobrovolný turnaj“) – jsou započteny na LOK ČR, takže účast v těchto 
soutěžích si oddíly mohou započítat do podpory šachových oddílů a kroužků. I když jako 
vedoucí soutěže jsem tady proto ke kontumacím poměrně shovívavý, přesto čeho je moc, toho 
je příliš, a tak přeci jenom pokutě neujde družstvo, které pět kol odehrálo pouze se třemi 
hráči… Tady už benevolentnost není na místě, přece se jedná o soutěž pětičlenných družstev. 
Není pak lepší takové družstvo zrušit a vozit ty tři děti jenom na doprovodný turnaj?

Vyškovští pořadatelé patří ke zkušeným a místní Besední dům se za uplynulá léta stal 
dějištěm nejedné šachové akce. Zázemí domu je využíváno ke spokojenosti všech (viz foto).



Toto přísálí je místem bufetu, který hojně využívali především samotní hráči turnaje (viz foto)

a stále usměvavá paní Trněná obsluhovala ponejvíce žadatele o párek v rohlíku (viz foto).



Mnozí vedoucí využili o patro níže položené restaurace k obědu (při objednávce meníčka 
zvládnete vše do třiceti minut).

Přesto, že šlo již o třetí sraz, začátek neproběhl hladce. Aniž by člověk chtěl být 
arbitrem sporu mezi pořadateli a kuřimským Pavlem Krupicou o to, kolik měl dovézt souprav, 
faktem je, že po začátku se zjistilo, že minimálně deset souprav chybí. Trvalo dvacet minut, 
než se nepříjemná situace vyřešila a takovéto zbytečné zpoždění, když mnohé výpravy 
využívají cenově výhodné dopravy Integrovaného dopravního systému JmK a potřebují 
nejpozději v 16 hodin odkráčet na vlak, je velmi nepříjemné. Naštěstí se vše stihlo a další 
zádrhel se již nevyskytl, vše pak běželo jako na drátkách.

Pohled do hracího sálu – úplně vpředu vidíte hráče Kuřimi
A jak dopadly výsledky? Kuřim D neponechala nic náhodě a závěrečná tři kola 

všechna vyhrála. Patří jí zasloužené prvenství a postup do I. ligy, kde nahradí své sestupující 
kolegy z Kuřimi B (jak ovšem na příští sezónu Kuřimští soupisky poskládají, je věcí 
samotného oddílu). O síle kuřimské mládežnické základny vypovídá i skutečnost, že druhé 
místo obsadila Kuřim C a páté místo tabulky Kuřim E. Na třetím místě se překvapivě ocitly 
Vacenovice, když jim pomohla dodatečná kontumace s Lokomotivou Brno E. Lokomotiva 
totiž nastoupila se dvěma volnými hráči, což předpisy nepřipouštějí, a musela být na poslední 
desce zkontumována. A tak se z původně nerozhodného výsledku 2,5 : 2,5 stala výhra 3,5 : 
1,5, což zástupce hodonínského okresu katapultovalo na třetí místo, zatímco pro reprezentanty 
krajského města zbyla nepopulární bramborová medaile.

Dobré výkony podaly i Zastávka A a Rousínovec, příjemně překvapil Duras a ocenění 
zaslouží i další oddíly, jejichž vedoucí vedou děti k šachu a k hraní vážných partií – takový 
Jundrov by hned čtyři hráče týmu mohl postavit do soutěže mladších žáků (= do 12 let). Je 
proto dobře, že naše oddíly myslí na budoucnost a že se soustavně pracuje i s tím nejmladším 
šachovým potěrem. 



Závěrem ještě připojujeme pár fotografií, za jejichž laskavé poskytnutí děkujeme panu 
Stanislavu Vémolovi.

Družstvo Durasu Brno se svým vedoucím Rudou Moulisem

Pohled do hracího sálu



Družstvo SK Vyškov A hrálo ve složení Jirka Trněný, Štěpán Vémola,Robert Kudlička,  
Andreas Chelík a Vašek Slezáček

Družstvo SK Vyškov B hrálo ve složení  zleva Honzík Trněný, Šimon Vémola, Tomáš Vinkler,  
Marek Hruška a Ondra Dorušák


