
MEMORIÁL JANA KREJČÍHO 
JUBILEJNĚ PO TŘICÁTÉ

Jubilejní 30. ročník Memoriálu Jana Krejčího proběhl v sobotu 2. dubna v budově rajhradské základní školy na 
Havlíčkově ulici.  Pořadatelé  se tradičně dobře připravili:  o soutěž rozdělenou do tří  věkových kategorií  se 
starali  tři  samostatní  rozhodčí,  na  akcí  převzal  záštitu  hejtman  Jihomoravského  kraje  Michal  Hašek  a  se 
zajištěním věcného  cenového fondu výrazně  pomohlo  město  Rajhrad:  jeho starosta  František  Ondráček  se 
dostavil na zahájení a s pořadateli si vyměnili  vzájemné poklony: ti  poděkovali městu za podporu turnaje a 
starosta zase na oplátku ocenil jejich úsilí o rozvoj šachového sportu ve městě. Mnohé výpravy z míst, kde se 
obce  a  města  o  šachovou  mládež  vůbec  nezajímají,  tak  zřejmě  mohly  jen  tiše  závidět  podporu,  která  se 
v Rajhradě šachům dostává…

Ředitel turnaje Miroslav Hurta a Starosta města František Ondráček

Pak následovalo představení rozhodčích jednotlivých kategorií  (ti  se vzápětí  odebrali na svá místa připravit 
rozlosování  prvního kola),  obligátní  zvolení  námitkové  komise  (ta  jako již tradičně neměla po celou dobu 
turnaje  žádnou  práci,  ale  předpis  je  předpis)  a  připomenutí  několika  šachových  pravidel  (hlavně  to  o 
nepoužívání mobilních telefonů) a organizačních pokynů se již účastníci rozešli do svých hracích místností, 
neboť začít včas je dobrou vizitkou každého pořadatele a Rajhrad je dodržováním (a někdy i předstíháním) 
stanoveného časového harmonogramu pověstný…



Zahájení v prostorách velké tělocvičny: vlevo rozhodčí nejpočetnějšího turnaje starších žáků ,mezinárodní 
mistr Richard Biolek, vedle něj rozhodčí mladších žáků Jan Gorčák a Marie Tancerová, rozhodčí dorostu a 

dospělých Ondřej Zámečník, ředitel turnaje Miroslav Hurta, starosta města František Ondráček

Pohled přes poháry na účastníky při slavnostním zahájení…



Dělat turnaj ve škole je vlastně snadné: stoly se nemusí dovážet, protože školní lavice se jednoduše srazí k sobě 
– a je to. 

Pohled do hrací místnosti dorostenců a dospělých. Nejmladší žáci hráli ve školní jídelně (foto dole)



O občerstvení účastníků se staral bufet paní Holzmannové a cenový fond pamatoval na každého účastníka. A 

jaké byly výsledky? U nejmladších žáků patřila všechna medailová místa žáků Kuřimi. Podle očekávání zvítězil



nasazený hráč číslo jedna Lukáš Petříček (viz foto nahoře). Na druhé místo se poněkud překvapivě probojoval 
stále se lepšící Ondra Hronek a třetí místo patří Šimonu Tajovskému. 

Ondřej Hronek, Lukáš Petříček, Šimon Tajovský

Nejlepší mladší žákyně: Lusine Movsisyan, Laura Coufalová, Hana Hvozdovičová



Zatímco v mladších žácích dominovala Kuřim, ve starších žácích panovala Lokomotiva Brno – v první osmičce 
se umístilo hned pět Lokomotiváků. V turnaji zvítězil Jan Hvozdovic před jediným Kuřimákem, který se 

V kategorii B jsme při hře zachytili bronzového Michaela Kureše a nejlepší dívku Julii Richterovou.

Rozhodčí Richard Biolek, Matěj Tajovský, Jan Hvozdovič, Michael Kureš



dokázal vklínit mezi Lokomotivu, a to Matějem Tajovským..

Rozhodčí Richard Biolek, Julie Richterová, Olga Dvořáková a Renata Sasková

Kategorii A navštěvoval i trenér Lokomotivy Brno Milan Šnorek, jenž sledoval hru svých svěřenců



V kategorii  A – dorostenců a dospělých – zvítězil  hlavní favorit Vít Valenta z TJ Sokol Velké Losiny.  Na 
druhém místě  se  umístil  reprezentant  Lokomotivy  Brno  Dominik  Hrůza,  jenž  současně  získal  pohár  jako 
nejlepší dorostenec, a na bronzové příčce skončil hustopečský Luboš Kuchynka. Nejlepší ženou byla vyhlášena 
Daniela Dumková ze Zastávky.

Medailisté A turnaje: Luboš Kuchynka, Vít Valenta, Dominik Hrůza, Daniela Dumková,
 rozhodčí Ondřej Zámečník

Pořadatelé děkují všem hráčům a vedoucím výprav za bezproblémový průběh turnaje, sponzorům za přízeň a se 
všemi se těší opět za rok v Rajhradě na viděnou.


