
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV MLADŠÍCH ŽÁKŮ: 
NA REPUBLIKU POSTUPUJÍ LOKÁLKA A KUŘIM 

 

Krajský přebor družstev mladších žáků proběhl v sobotu 14. dubna v Dělnickém domě v Zastávce podle 

osvědčených not: dostatečně velký a přehledně uspořádaný hrací sál (viz foto)…  
 

 
 

…perfektní organizační zajištění (tým Aleše Dumka nemá chybu) a hladký průběh celé akce bez jakýchkoli 

prostojů, pro každého účastníka párek v rohlíku zdarma a pěkný cenový fond – co si lze vlastně přát více? 
 

 



Konečné pořadí po 7 kolech 
Poř. St.č. Družstvo Partie   +    =    -   PH 1   PH 2   PH 3  

1 4 ŠK Lokomotiva Brno "B" 7 6 1 0 19 83 28,0 

2 2 ŠK Kuřim "A" 7 6 0 1 18 83 35,0 

3 3 ŠK Lokomotiva Brno "A" 7 4 2 1 14 90 26,5 

4 1 ŠK Kuřim "B" 7 4 1 2 13 84 27,0 

5 11 ŠK Lokomotiva Brno "C" 7 4 0 3 12 59 18,5 

6 8 SK Vyškov 7 3 2 2 11 54 23,5 

7 5 ŠK Duras BVK Královo Pole 7 3 1 3 10 87 23,5 

8 9 ŠK Kuřim "D" 7 3 1 3 10 68 21,5 

9 6 ŠK Kuřim "C" 7 3 0 4 9 96 23,0 

10 7 Šachy Zastávka 7 3 0 4 9 61 22,0 

11 12 Šachy Brankovice 7 3 0 4 9 54 18,5 

12 10 Mix 7 2 0 5 6 62 13,5 

13 13 ŠK Kuřim "E" 7 1 0 6 3 60 12,5 
 

Výsledky připomínají trochu obložený sendvič – na čele tabulky třikrát Lokomotiva obložená Kuřimí. 

Lokomotiva letos poprvé zkopírovala kuřimskou taktiku a nepostavila nejsilnější tým, ale dva rovnocenné celky, 

když nejlepší hráče rovnoměrně rozdělila do dvou družstev. Prvenství lokomotivního béčka je však skutečně 

nečekané: jednak papírově silnější bylo (a mělo být) lokomotivní áčko, jednak tento celek byl až čtvrtý nasazený. 

Béčko však prokázalo skutečně bojové srdce: nejprve v prvním kole odmítlo vyslyšet papírové předpoklady a 

místo toho, aby poslušně prohráli se svým áčkem, udrželi hráči remízu. V Lokomotivě z toho žádná radost 

nepanovala: v tříbodovém hodnocení je vstup do soutěže s remízou u celků, jež mají bojovat o postup, tím 

nejnešťastnějším. Je však zvykem nespekulovat a nechat děti, aby hrály a samy si o umístění rozhodly… 

 

Další chleba se lámal ve čtvrtém kole, v němž béčko senzačně rozdrtilo první nasazený celek Kuřim A, když na 

první desce brněnský Tadeáš Hladký udržel remízu s kuřimským supertalentem Lukášem Petříčkem a na třetí 

brněnský Michael Ulčák porazil favorizovaného kuřimského hosta Rudolfa Richtera. Vítězství týmu a postup do 

republiky je tak skutečně zasloužený. Na snímku z dospělých vidíte ředitele turnaje Aleše Dumka a vedoucího tý- 
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mu Jiřího Hladkého a pak už následují děti hezky seřazené od první po šestou šachovnici: Tadeáš Hladký, 

Barbora Brožová, Michael Ulčák, host Pavel Vojtek, Jan Teplý a Mikuláš Hladký, přičemž Pavel a Mikuláš 

udělali na svých deskách vynikající výsledek sedm bodů ze sedmi partií. 

 

 
 

Kuřimské áčko zaváhalo jen v souboji s lokomotivním béčkem: vše ostatní vyhrálo, přičemž Šimon Tajovský do-

sáhl na druhé desce absolutního výsledku sedmi bodů ze sedmi. Na snímku vidíte vedle kapitána Davida Němce 

Lukáše Petříčka, Šimona Tajovského, Rudolfa Richtera, Šimona Boháče, Viktora Krause a Lusine Movsisyan. 

 

 



Lokomotiva Brno A v sestavě nehrající kapitánka Anna Vavřínková, Michael Kureš, Leontýna Hladká, Marie 

Vavřínková, host Robin Vaněk, Adam Flek a Václav Sedlák prohrála s kuřimským áčkem a remizovala se svým 

béčkem a rovněž kuřimským béčkem: stačilo to tak tak na třetí místo a na vybojování posledního třetího 

postupového místa do republikového přeboru. 

 

Na první nasazený celek Kuřim B, který měla též postupové ambice, zbylo až čtvrté místo a dalším velkým 

překvapením je páté místo Lokomotivy Brno C – to je u celku složeného ze samých začátečníků s ELO 1000, kdy 

pouze na první desce hrál hráč se 4. výkonnostní třídy, naprosto nečekané a jen potvrzuje zde neustále 

opakovanou skutečnost, že krajského přeboru družstev mladších žáků se nemusí bát žádný začátečník, ba právě 

naopak jde o soutěž, kde začátečníci převažují. 

 

Úvod článku při výčtu pozitiv jsem zakončil řečnickou otázkou „co si lze vlastně ještě přát více?“ – Inu, našlo by 

se. Trápit nás může postupně se snižující počet zúčastněných týmů – klesáme rok od roku níže. Je ostuda, když 

z některého okresu nedorazí na soutěž ani jedno družstvo – svědčí to o slabé úrovni práce s mládeží. Také výrazně 

upadá výkonnostní úroveň soutěžících. Začátečníků zde bylo a bývá hodně, to je pravda a vzhledem k věku dětí je 

to i pochopitelné. Varující však je, že klesá počet družstev schopných bojovat o postup do republiky. To, že si 

Kuřim i Lokomotiva Brno mohou dovolit nepostavit nejsilnější týmy, ale naopak své nejlepší hráče zamíchají i do 

béček, a žádný jiný klub z kraje je za to nepotrestá a postup jim nesebere (či aspoň nezkomplikuje), je smutné. Jak 

silný může krajský přebor být, se můžeme poučit třeba u sousedního Zlínského kraje http://chess-

results.com/tnr335930.aspx?lan=5&art=0&turdet=yes . Podívejte se na odkaz a pochopíte. 

 

Závěrem připojujeme ještě několik momentek z turnaje. Zde na snímku dole vidíte bojovat kuřimské céčko 

s Lokomotivou Brno B… 
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…nahoře Lokomotivu A s Kuřimí A a dole Kuřim B s Kuřimí D… 

 

 



 
 

…nahoře Brankovice s Lokomotivou Brno C a dole hraje Duras proti Vyškovu. 

 

 


