
ÚSPĚŠNÁ VYŠKOVSKÁ ROŠÁDA
I druhý turnaj seriálu KP žáků v rapidšachu potvrdil, že u těchto turnajů lze počítat s účastí nad sto dětí. 
Vždyť do Vyškova jich přijelo rovných sto třicet. Pořadatelé letos všechno zvládli velmi uspokojivě: včas a 
hladce zvládnutá prezence, hladký průběh turnaje, dobře zásobený bufet a pěkný cenový fond jsou pěknou 
devizou prvního letošního většího mládežnického turnaje v našem kraji. Jediné drobné postesknutí: snad jen 
kdyby pořadatelé dokázali ještě omezit nadměrný hluk v hracích místnostech.

Sál  Besedního  domu  v prvním  patře  je  znám  charakteristickými  čtyřsedadly,  jež  vzdáleně  připomínají 
sedadla v kině.

Pořadatelé  sem umístili  kategorii  C (mladší  žáky)  a  A (nejmladší  žactvo  do  osmi  let).  S tou  nejmladší 
kategorií byly trochu problémy: počet se nakonec po drobných omylech a nepřesnostech ustálil na deseti, 
což švýcar na sedm kol ještě zvládl, ale už hrozilo, že by se muselo hrát každý s každým. Že bychom toho 
nejmladšího potěru měli málo? Asi ne, ale takto malé děti, co se šachem teprve začínají, ještě málokdy jezdí 
na tak dlouhé celodenní turnaje, a tak pokud pořadatelé nemají  dostatek vlastních odchovanců, měli  by 
konání této kategorie zvážit. Děti zde hrály podle očekávání rychle a nakonec zvítězili ti, kteří už nějaký ten 
turnaj  za  sebou  mají:  s velkou  převahou  zvítězil  Vašek  Šetina  před  Viktorem  Krausem  a  Martinem 
Procházkou – všichni tři z oddílu, kde se s takto malými dětmi pracuje nejlépe v celém kraji, tj. v Kuřimi. 
Na čtvrtém a pátém místě skončili sourozenci Hladcí hrající v barvách Lokomotivy Brno.



Na špunty seřazené vedle sebe byl docela milý pohled …

… i na jejich nefalšované nadšení ze získaných cen, jež předával Honza Slepánek.



Kategorie B už by se pro fotografování do jednostupu nevešla, tak alespoň nabízíme celkový pohled na hrací 
sál.  Na snímku níže vidíte vítěze turnaje Lukáše Petříčka z Kuřimi (7 bodů), Filipa Nezvala z Durasu a 
Jakuba Urbana z Prostějova (oba 6 bodů) a nejlepší dívku Zuzanku jackovičovou z Moravské Slavie Brno 
(4,5 bodu).



Nejstarší kategorie C byla vyhodnocena zvlášť v kategorii do 14 a zvlášť v kategorii do 16 let. Tady vidíte 
oceněné:  Jakub  Němec  (Kuřim)  –  celkový  vítěz  turnaje,  Šimon  Londin  (Prostějov),  Olga  Dvořáková 
(Adamov), Daniela Urbanová (Prostějov)

David Barák (Duras), Ondřej Kilberger (Lokomotiva Brno), Šimon Volák (Rozrazil Brno).


