
VÍTĚZEM PROSINCOVÉHO 
DRUHÉHO ÚTERÝ SAMUEL 
KHADASH Z LOKOMOTIVY 

BRNO

Úterní  odpoledne  13.  prosince  bylo  v hrací  místnosti  Lokomotivy  Brno  zasvěceno  dalšímu  turnaji 
z nekonečného seriálu dětských turnajů „druhé úterý“. Pořadatelé na startu přivítali třiadvacet hráčů – jednalo 
se o nejslabší návštěvnost v celé letošní sezóně. Ale blížící se Vánoce a přehršel dalších akcí zřejmě vykonaly 
své…

A turnaj pokročilých se hrál za poměrně slabé účasti osmi hráčů, takže jim stačily jen čtyři šachovnice, což 
zabralo jen dva stoly – onu krátkou řadu vidíte na snímku dole, kde proti sobě na první desce spolu zápolí

Martin Žaža a Filip Nezval. Ve velice vyrovnaném turnaji, kde všichni medailisté alespoň jednou zakusili 
hořkost  porážky,  nakonec  zvítězil  Samuel  Khadash  před  Vilémem  Fajou  a  Tadeášem  Hladký  –  všichni 
z Lokomotivy Brno. Nejmladší z trojice medailistů Tadeáš Hladký dokonce prohrál dvakrát, ale při malém 
počtu  hráčů  dosažené  tři  body  ještě  na  třetí  místo  stačily.  Na  fotografii  na  další  straně  vidíte  oceněné 
medailisty – zleva doprava se obdrženými cenami pyšní Tadeáš Hladký, Samuel Khadash a Vilém Faja.



V B turnaji začátečníků již byla konkurence početnější, jak ostatně vidno i z následujícího obrázku.



Od samého počátku se o prvenství rozpoutal  napínavý boj mezi  Davidem Žažou ze Zastávky a Semirem 
Arabo z Lokomotivy  Brno.  Své  soupeře poráželi  jako kuželky,  a  protože  jejich  vzájemná  partie  skončila 
remízou, muselo přijít ke slovu pomocné hodnocení, což je počet výher. A to vyznělo ve prospěch Semira, 
protože David v prvním kole dostal jako přebývající hráč (při shodném ratingu hráčů 1000 počítač řadí hráče 
podle abecedy, a tak se David se svým příjmením na Ž ocitl až na konci startovní listiny) bod bez hry. Inu, i 
takové  maličkosti  někdy rozhodují  o  prvenství.  Davida  to  však  nemusí  mrzet,  protože  i  druhé  pomocné 
hodnocení – střední Buchholz – bylo lepší pro soupeře. Na třetí místo se dokázala vyšvihnout nová vycházející 
naděje Lokomotivy Brno Michal Ulčák.

Jako tradičně turnaj skončil v mírném časovém předstihu a věcnou cenu si z podařené akce odnesl každý 
účastník.


