
Aleš Dumek: Okresní kolo Přeboru škol v šachu Brno-venkov

Účastníky okresního kola Přeboru škol v šachu hostila 23.11.2010 Zastávka. Při prezenci se 
ve velkém sále Dělnického domu v Zastávce sešlo 8 týmů jak v kategorii 1.-5. tříd základních 
škol, tak v kategorii 6.-9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
Naštěstí  jsme  nezaznamenali  situaci  známou  z brněnského  městského  přeboru  škol,  kdy 
v posledních pěti minutách před zahájením dorazí 90% družstev, zde to bylo jen 75% :-) A to 
proto, že vlakem po deváté hodině přijelo hned šest z osmi družstev nejmladší kategorie.

Pohled do hracího sálu
Pokud se v nejstarší kategorii studentů a žáků středních škol sejdou více než 2 družstva, lze to 
považovat za svátek hodný zápisu do knihy rekordů. Letos se ale zápis konat nebude, protože 
se  sešla  2  družstva,  konkrétně  domácí  G TGM Zastávka  a  G Židlochovice,  které  přijelo 
v sestavě  Jiří  Musil,  Josef  Hrušat,  David  Vávra  a  Michal  Némethy.  Pořadatelé  společně 
s hlavním  rozhodčím  středoškolákům  připravili  osmikolovou  tabulku  vzájemných  zápasů 
scheveningským systémem, což znamenalo, že v podstatě hrál každý s každým, někteří pro 
jistotu dvakrát.

Středoškoláci



Zastávecký  tým  ve  složení  Michal  Keda,  Pavel  Just,  Jan  Vaverka,  Michal  Kratochvíl, 
Miroslav  Novotný  a  Matouš  Kolařík  podával  vyrovnané  výkony,  a  po  5  vítězstvích  2 
remízách a jedné prohře zaslouženě zvítězil a postupuje do krajského kola.

Vítěz v kategorii středních škol Gymnázium Zastávka

V prostřední  kategorii  patřilo  k favoritům  družstvo  Gymnázia  TGM  Zastávka,  které 
nastoupilo v sestavě Rudolf Zezula, Nataša Richterová, Daniela Dumková a Roman Krupica. 
Připomeňme  si,  že  v  této  sestavě  letos  v březnu v  republikovém finále  loňského ročníku 
obsadili osmé místo. Předposlední listopadové úterý nedali – podobně jako Chuck Norris - 
nikomu  nic  zadarmo  a  bez  ztráty  jediného  bodu  turnaj  s 28  zápasovými  body suverénně 
vyhráli. 

Vítěz v kategorii II. stupně Gymnázium Zastávka



Na druhém postupovém místě  se  s 19  body umístil  tým Gymnázia  Židlochovice  „A“  ve 
složení  Jan  Zich,  Josef  Dvořák,  Martin  Jaroš,  Kateřina  Tancerová,  Jan  Musil.  Bronzový 
stupínek si se ziskem 16 bodů zajistil tým Martin Liška, Lukáš Kalabis, Jiří Zajíček, Kryštof 
Vaňous, kteří reprezentovali ZŠ Kuřim Jungmannova.

ZŠ Kuřim, Jungmannova

Bramborovou  medaili  bralo  za  12,5  bodu družstvo  ZŠ a MŠ TGM Zastávka.  Na dalších 
místech se umístili ZŠ a MŠ Střelice (12,5b), G Židlochovice „B“ (10b), ZŠ TGM Rajhrad 
(8b), ZŠ Ořechov (6b).

Mezi osmi nejmladšími týmy si nejlépe vedlo družstvo ZŠ Kuřim Jungmannova (22,5b) ve 
složení Filip Jahn, Jan Pělucha, Miroslav Bauer David Špunar. Druhou postupovou příčku 
obsadila pro změnu opět Kuřim, tentokrát ZŠ Kuřim Tyršova „A“ (21b), jejíž barvy hájili 
Viktor Vondruška, Jakub Křivánek, David Němec, Jakub Němec, Petr Matoulek . Na třetím 
místě se umístil tým ZŠ Vranovice (18b), který tvořili Adéla Rapcová, Jiří Mazuch, Matěj 
Petráš,  Vladimír  Kohout.  Čtvrtí  skončili  domácí  mládežníci  ze  ZŠ a  MŠ TGM Zastávka 
(14,5b). Dále následovaly ZŠ Modřice (14b), ZŠ Kuřim Tyršova „B“ (8,5b), ZŠ Hrušovany 
(8,5b) a ZŠ Zakřany (5b).

Lze říci, že turnaj byl v dobrých rukou hlavního rozhodčího Miroslava Hurty, kterému ostatní 
úspěšně  sekundovali,  a  tudíž  probíhal  v pohodě  (a  víceméně  i  v klidu).  Také  proto  mohl 
starosta obce Zastávka, pan Petr Pospíšil, předat ceny dříve, než bylo plánováno. 
 


