
Historický úspěch našich šachistů 
na M-ČR družstev starších žáků

Tento  rok  se  zapíše  zlatým  písmem  do  dějin  našeho  krajského  mládežnického  šachu:  naše  děti 
v Zaječicích,  na  tradičním turnaji  žákovských družstev,  konaném každoročně  od roku 1963 a  v posledním 
období majícím status otevřeného republikového mistrovství hraném v Seči u Chrudimi, dobyly nejen medaili, 
ale současně další tým našeho kraje obsadil sedmé místo. Musí se tak přepisovat historické tabulky, neboť tak 
úspěšné výsledky náš kraj v celé půlstoletých dějinách tohoto turnaje nemá. Nejblíže tomuto výsledku jsme byli 
v roce 2010, kdy Lokomotiva Brno se umístila třetí a Duras Brno devátý.

Zásluhu na letošním historickém úspěchu mají hráči Lokomotivy Brno. Jejich áčko ve složení Vojtěch 
Jurásek,  Michal  Žitný,  Jan  Hvozdovic,  Eliška  Vavřínková,  Michael  Kureš  a  Vilém  Faja  prohtálo  pouze 
s Polabinami a Vlašimí a po zásluze obsadilo třetí místo. Konečné pořadí je následující:

1. BŠŠ Frýdek-Místek B

2. 2222 ŠK Polabiny A

3. ŠK Lokomotiva Brno A

Vítězný Frýdek-Místek s ředitelem turnaje Jaroslavem Hájkem

Pozorného čtenáře jistě zaujme, že mistrovství vyhrálo B družstvo Beskydské šachové školy Frýdku-
Místku,  které  dokonce porazilo  své áčko (jen pro škarohlídy:  žádná spekulace  se  soupiskou zde ze strany 
Frýdku-Místku nebyla: áčko Beskydské šachové školy (druhý nasazený tým) bylo skutečně papírově silnější 
než béčko (pátý nasazený tým).



Stříbrné Polabiny

Bronzová Lokomotiva Brno hrála ve slušivých černých dresech



Na vynikajícím sedmém místě pak skončila Lokomotiva Brno B, jež nastupovala v sestavě sourozenci 
Khadashové,  Anna  Vavřínková,  Tomáš  Koci,  Jan  Matyáš  Dvořáček  a  Tomáš  Novotný.Je  vidět,  že 
s nadcházející generační obměnou opravdu nemusí mít v Lokomotivě starosti.

Na šestnáctém místě se umístila v oranžových dresech Kuřim A. Družstvo významně podpořil na páté 
desce Matěj Tajovský výkonem sedmi bodů z devíti partií. Kuřim má ohromnou masovku a s dětmi začínají 



pracovat  už  v mateřských  školách:  úspěchy  v mladších  žácích  se  však  zatím  nedaří  přetavit  do  starších 
kategorií. Pokud zintenzívní práci s talenty, mohou se dočkat umístění v první desítce už velice brzy.

26.  místo Durasu (žluté dresy)  je mírným zklamáním.  Příčinou, proč Duras v poslední době vyklízí 
přední příčky našeho krajského mládežnického šachu, je úzká základna. Kroužky v klubu prostě v nynější době 
nestačí, je třeba vyjít za dětmi do škol. 



Pravé orgie masovosti pořádají v Kuřimi: na mistrovství vyslali i B družstvo (35. místo) a C družstvo 
(45.  místo).  To  ostře  kontrastuje  s přístupem  ostatních  mládežnických  oddílů,  které  tuto  soutěž  vytrvale 
bojkotují a republikového srovnání se bojí.

Dodejme ještě,  že startovní  pole  čítající  šedesát  týmů patří  rovněž k historickým rekordům soutěže, 
kterou  letos  rovněž  charakterizovala  extrémně  velká  vyrovnanost  mezi  soutěžícími  družstvy.  O  dobrém 
umístění  pak  rozhodoval  výkon  každého  jednotlivého  hráče  a  drobný  nezdar  na  jedné  šachovnici  mohl 
v konečném účtování stát i deset míst celkového pořadí.

Doprovodný turnaj dvojic nejmladšího žactva vyhrála polská Wroclaw před neznámým ŠK Libštát a 
tradičním medailistou Beskydskou šachovou školou Frýdek-Místek. Z našich týmů se v první desítce umístil na 
šestém místě celek Kuřimi A a na devátém místě ŠK Lokomotiva Brno.

To není sice Kuřim A (její foto na kuřimském webu vůbec není k dispozici), ale alespoň dvojička Kuřimi C, 
které se mému fotoaparátu připletla do cesty. Na fotce jsou Tomáš Havel a Václav Šetina

Turnaj jednotlivců vyhrál vyhrál mezinárodní mistr Vojtěch Plát, nastupující letos v barvách Lysé nad 
Labem.

Připravované hodnocení pořadatele této grandiózní akce pak vypadá takto:

Tým pořadatelů doznal čtyři změny a nutno dodat, že k lepšímu. Jaroslav Hájek měl zástupce v osobě 
Pavla Němce, který udělal hodně potřebné práce před turnajem i na místě. Rozhodčím na hlavním sále byl 
zkušený  ing.  Zdeněk  Fiala.  Stravu,  ubytování  a  vyúčtování  s přehledem  zajistili  Luboš  Jedlička  a  Petra 
Tobišková, vedoucí družstev i paní Drábková si pochvalovali perfektní komunikaci. Jiří Hájek měl na starosti 
věcné ceny, Josef Vařejčko šachový materiál (musel zajet i do Prahy) a Josef Šustr posílal předběžné faktury.

V týmu rozhodčích zůstal FA Mgr. Miroslav Hurta (jasná jednička), dětskou jídelnu měla pod patronací 
Jana Londinová z Hlinska a METOS Chrudim OPEN Zbigniew Niemiec z Wroclawi. Zahájení turnaje bylo 
krátké, ale působivé. Sestry Vlasákovy čistě zazpívaly hymnu (jen náhodou jsou moje vnučky) a po té dostal 
prostor na pár vět ředitel turnaje, který všech 725 hostů přivítal.



Lokomotiva Brno: Tomáš Hladký a Marie Vavřínková

K překvapení přítomných se na pódiu objevilo 15 cyklistů v bílých dresech, všichni přijeli (již potřetí) 
až z Krasové a Brna pozdravit náš turnaj. Jejich „žlutý trikot“ ing. Vlastimil Chládek přivezl hodnotné věcné 
ceny a všem připomněl, jak jsou šachy krásná hra. Paní Ilona Králová (METOS v.o.s. Chrudim) byla okrasou 
na pódiu a na závěr předávala věcné ceny. PaedDr. Jan Mazuch (AVE kontakt Pardubice) všechny pozval na 
letní CZECH Open. Jana Havlíčková zastoupila svého muže (předsedu KM ŠSČR) a na zakončení předávala 
diplomy. Na diplomech je pořadí v M-ČR, zahraniční družstva se nepočítají.

Přihlášená družstva přijela včas (opět narostl  počet - maxima bylo dosaženo) a tak Mirek Hurta již 
v 9,30  měl  vše  v počítači  a  připravil  první  kolo.  Dařilo  se  po  oba  dva  dny,  časový  plán  byl  na  minutu 
dodržován.

Pořadatelé (doplňuji další: Pavla Samková, Lukáš Hájek, František Konrád, Ivan Kubeš) připravili hrací 
sály a po turnaji zase všechno uklidili. Děkujeme vedoucím družstev, dokonce ani šachové hodiny nebylo nutné 
znovu nastavovat.  Prostě parádní spolupráce.  Již popáté se konalo večerní posezení pořadatelů s vedoucími 
družstev při kvalitním víně z Boršic (dovezl vedoucí Starého Města Antonín Horsák, 60 litrů za 2700,-Kč). Za 
klad považuji, že se nepodařilo vše vypít, a tak si pár litrů odvezli domů hosté za zahraničí.

Junior Centrum již má svého majitele a tak čekáme, jak s celým prodělečným areálem naloží. Ten je 
přitom pro náš turnaj velice vhodný. Je uprostřed ČR, jsou tu prostorné hrací sály, perfektní stravování a děti si 
mohou po partii vyběhnout do krásné přírody Železných hor. Nesmím zapomenout na ochotný personál, již 15 
let s námi spolupracuje paní Mgr. Miroslava Drábková.

Pokud  by  areál  nebyl  k dispozici,  zahájíme  jednání  o  uspořádání  v Chrudimi  nebo  v Pardubicích. 
Uvažujeme o dvou změnách propozic. Větší příplatek za přihlášku na poslední chvíli (letos Nový Bor a Jičín) a 
hlavně: na sále mohou být pouze hrající + jeden vedoucí družstva. Kdo dohraje, půjde se projít.).

Věcné ceny dostali všichni v turnaji METOS Chrudim OPEN (88 hráčů a hráček). Dále všichni hráči i 
vedoucí družstev v turnaji Omega plus OPEN (230), kteří na vyhlášení vydrželi až do konce. Připočteme turnaj 
jednotlivců, poháry, medaile, darované knihy a pamětní tužky, jsme u čísla přes 35.000,-Kč.



Dostal  jsem pochvalu  za  dokonalou  prezentaci  výsledků všech  uplynulých  ročníků  turnaje.  Někteří 
vedoucí se tam našli i s dosaženými body. Připomínám, že vše máme dokumentováno i na našich stránkách, 
které nyní udržuje Luboš Jedlička: http://zajecice.chesspce.cz/   

Za jedinou velkou chybu považuji to, že letos poprvé jsme neměli ozvučený hlavní sál na zahájení a 
dokonce ani na zakončení. Další poznatky a připomínky od vedoucích družstev čekáme. Zapomenuté bundy 
z loňska jsme dali mezi věcné ceny, ale nikdo o ně neměl zájem. Letos přibyly další věci i čepice.

Budu rád za připomínky k letošnímu festivalu i náměty na zlepšení pro 55. šachové Zaječice, které se 
budou hrát 3. - 4. 6. 2017. Časem dopracuji pořadí oddílů za posledních 10 let a objeví se na našich stránkách.

V Chrudimi 30. 5. 2016 Jaroslav Hájek, ředitel turnaje.

http://zajecice.chesspce.cz/

