
 PRVNÍ MAT ROKU 2017 DAL 

PRAŽSKÝ PETR NEUMAN 
 

 

Bleskových turnajů se na konci roku na našem územím hraje přehršel, ale troufám si tvrdit, že jen jeden 

jediný se hraje přesně na přelomu starého a nového roku. Je pozoruhodné, že se stále najde dost 

zapálených milovníků královské hry, kteří si ani silvestrovskou oslavu nedovedou bez šachů představit  

Píšeme zde o bleskovém turnaji, který pořádá Agentura 64 Grygov v rámci šachového festivalu „České 

šachové vánoce“. Protože festival se hraje až do Nového roku, není divu, že pořadatelé (a nečekejte žádný 

početný tým – je to jen nestárnoucí Jaroslav Fuksík se svou manželkou) organizují i silvestrovský večírek, 

v jehož rámci se bleskový turnaj hraje. 

 

 

Pohled do silvestrovského hracího sálu 

 

Devítikolový turnaj začíná ve 22 hodin. Po odehrání šesti kol následuje pauza, během níž všichni přítomní 

přípitkem oslaví příchod Nového roku. Po půlnoci se pak dohrají zbývající tři kola. Nejlepší tři účastníci jsou 

pak odměněni věcnými cenami – letos zvítězil Vojtěch Plát před polským reprezentantem Krzysztofem 

Chojnackým a Martinem Červeným. Jak vidíte, ceny byly věcné, ale pro účastníky mladší 18 let byly 

připraveny i „nealkoholické“ ceny. 

 



 
 

Martin Červený, Krzysztof Chojnacki, Vojtěch Plát a ředitel turnaje Jaroslav Fuksík 

Specifikou turnaje je i vyhlašování prémiových cen v každém kole. Tady uvádíme jejich výčet a přehled 

vítězů: 

 



První mat seniora – Leonid Kernazhitsky (Ukrajina) 

První vítězství ženy – Kateřina Skočková (Praha) 

První mat jezdcem – Jan Malík (Ostrava) 

První vítězství cizince – Krzysztof Krupa (Polsko) 

Poslední pat roku 2016 – Adéla Zákoucká (Jičín) 

Poslední mat roku 2016 – Michal Redzisz (Polsko) 

První mat roku 2017 – Petr Neuman (Praha) – viz foto nahoře 

První pat roku 2017 vytvořili společnou rukou Lukáš Klíma (Ostrava) a Aleš Jedlička (Polabiny) – viz snímek 

dole. 

První vítězství českého hráče v roce 2017 – Petr Hollan (Litovel). 

 

 

V pohodovém a veselém duchu proběhla celá silvestrovská party. Děkujeme panu Fuksíkovi za organizaci 

příjemné šachové oslavy Nového roku! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


