
DRUHÉ ÚTERÝ PRO LOKOMOTIVU 
BRNO 

Hladký, Vavřínková, Khadash – to jsou příjmení medailistů únorového dílu nekonečného seriálu šachových 
turnajů „druhé úterý“ který tento týden proběhl za účasti 34 mladých vyznavačů královské hry jako vždy 
v hrací  místnosti  Lokomotivy  Brno.  Vítězem  turnaje  se  stal  tentokrát  starší  ze  sourozenecké  dvojice 
Khadashů Kamil, který kosil nemilosrdně všechny, co mu los předhodil do cesty, až v závěrečném pátém 
kole si mohl „dovolit“ remízu s Tadeášem Hladkým. Před jeho nemilosrdnými figurkami neobstál ani jeho 
oddílový kolega Tomáš Novotný (viz snímek na další stránce nahoře), který taktéž směřoval k medaili. Ale 
nejprve porážka od vítěze  turnaje,  a  pak nehoda s v partii  s Ondrou Kiolbergerem (viz  snímek na další 
stránce dole), kdy Tomáš měl sice kvalitu méně, ale nebezpečného pěšce na sedmé řadě a soupeři se již 
povážlivě  nakláněl  praporek,  způsobily,  že  z roho  bylo  nakonec  „až“  osmé  místo.  Stříbrná  Anička 
Vavřínková prohrála  jen s vítězem turnaje,  o  její  medaili  rozhodla  výhra  v posledním kole  s nasazenou 
turnajovou jedničkou nebezpečným Samuelem Khadashem. Že je druhé úterý turnajem, kde se potkávají 
žáci nejrůznějšího věku a výkonnosti, svědčí i skutečnost, že tři a půl bodu dosáhli společně Tadeáš Hladký 
(rok narození 2008) a Ondřej Kilberger (2001) – lepší Buchholz tentokrát  připadl mladšímu hráči.  A to 
Tadeáš v turnaji nebyl nejmladší – v „A“ skupině pokročilých hráčů startoval ještě kuřimský Vašek Šetina 
(ročník 2009), jenž docílil dvou turnajových bodů…





Celkový pohled na účastníky A turnaje uvádíme na následujícím snímku…

… pohled  na  účastníky  B  turnaje  zase  najdete  zde,  kde  na  první  desce  svádí  souboj  Michael  Ulčák 
s Alžbětou Procházkovou.



Děvčat zde vůbec bylo jako máku – zde fotograf zachytil Leontýnku Hladkou a Bětku Kubátovou.

Rozlučme  se  s turnajem  pohledem  na  medailisty  turnaje  začátečníky  –  zleva  vidíte  třetího  Vojtu 
Klinkovského z Durasu, uprostřed Lauru Coufalovou z Lokomotivy Brno a vpravo jejího oddílového kolegu 
Michaela Vlčáka, jenž v turnaji zvítězil absolutním výkonem pěti bodů z pěti partií.


