
TŘI SCHŮZE NA LOKOMOTIVĚ 
 
 
 

 
 

 
 
V hrací místnosti Lokomotivy Brno proběhly v neděli hned tří schůze. Nejdříve, v 9 hodin se zde sešli 
zástupci Okresního šachového svazu Brno-venkov, aby zde pod vedením svého předsedy Aleše 
Dumka doladili termínový kalendář a rozlosovali svůj dlouhodobý okresní přebor družstev. Ten díky 
dlouhodobé práci s mládeží v Kuřimi a v Zastávce zažívá relativní rozkvět – hraje zde jedenáct 
družstev, což v historii této soutěže je za poslední léta největší počet, jehož bylo dosaženo. Je ovšem 
pravda, že zde hrají dva týmy ze sousedního okresu – konkrétně dva celky Lokomotivy Brno, jež 
ovšem tuto sezónu jako hosté hrají bez práva postupu. 
 
Autor tohoto článku měl fotografování ztíženo tím, že se musel věnovat řízení losování soutěží 
družstev, takže pořizování snímků se věnoval narychlo a ve shonu – a podle toho to taky vypadá. Tady 
se podařilo zachytit (a ještě ne dost šťastně) jen některé účastníky jednání – v zelenošedé bundě 
vidíme tišnovského Josefa Šilhu a úplně vpravo zástupce Ivančic Romana Patočku a Petra Doležala. 
 
Úderem desáté hodiny pak zahájily losovací schůze všech čtyř skupin krajského přeboru. Materiály i 
soupisky byly předpřipraveny, a tak vše probíhalo jako po másle. Někteří účastníci měli dotaz, jak si 
vyložit nový dodatek přijatý naší krajskou STK po konzultaci s republikovou komisí rozhodčích, že první 
zazvonění mobilu se trestá napomenutím, teprve druhé provinění prohlášením partie za prohranou. 
Jestli se tím myslí druhé provinění téhož hráče, nebo druhé provinění téhož týmu (jako že hráči A 
zazvoní telefon, potrestá se napomenutím, hráči B téhož týmu zazvoní telefon, partii okamžitě 
prohrává) – protože Pravidla FIDE mluví o provinění hráče (ne týmu), platí první verze, to znamená, že 
v popsaném případě se i hráč B potrestá pouze napomenutím. 
 
Protože v klubovně Lokomotiva je místa dost, každá skupina sesedla kolem jednoho stolu. Kvůli 
svižnému spádu jednání jsme ze skupiny KPII A vedoucího pana Boháčka stihli nafotit již jen jednoho 
odcházejícího účastníka (na snímku na následující straně je to ten osamocený pán u vzdálenějšího 
stolu), tak v popředí vidíme účastníky KPII B pány Hobzu z Moravské Slavie, pana Röslera z Hodonic,  



 
 
pana Prokopa z Moravské Slávie a zástupce Ivančic pány Doležala a Patočku. Účast zástupců skupiny 
C byla o poznání chudší: na snímku níže vidíme jen vedoucího skupiny pana Skoumala a bystrckého 
zástupce pana Kubíčka. Ale účast na losovací schůzi je nepovinná, tak o co jde. 
 

 
 



 
 
Vedoucího KP I Davida Cipryse snad ani představovat nemusíme – jeho skupina je nejsilnější, největší 
(hraje zde 12 družstev oproti deseti v KP dvojkách) a nejváženější. Proto asi tato skupina schůzovala 
nejdéle. Ale to už plynule přecházíme ke třetí schůzi, a to k zasedání krajské komise mládeže, jež 
začala v 10:30 a byla jen těsně usnášeníschopná, protože se jí zúčastnilo pět členů z osmi (kromě   
 

 



Autora tohoto článku a snímku na fotce vidíme Aleše Dumka (zástupce okresu Brno-venkov), Tomáše 
Rösslera (okres Znojmo), Davida Cyprise (Břeclav), Radku Slepánkovou (Vyškov) a Jana Slepánka 
(host). Tak nízká účast na jednání může znamenat, že: 

a) práce s mládeží v našem kraji nikoho nezajímá; 
b) krajská komise mládeže pracuje tak výborně, že nikdo nemá potřebu se do její práce míchat. 

Rozhodnutí necháváme na laskavých čtenářích tohoto článku. Je ovšem faktem, že účast na jednání i 
na losovacích schůzích byla negativně ovlivněna souběžně probíhajícím krajským školením 
rozhodčích, na což si mnozí také hořce stěžovali. 
 
Zápis z jednání komise krajské mládeže přineseme na tomto webu co nejdříve – hned po jeho ověření. 
 


