
Šachový turnaj očima organizátorů 

Málokdo ví, kolik je s pořádáním turnaje práce. Všechno se raději chystá den předem, aby se ráno 
pak v pohodě stíhalo, ale i tak vypadají přípravy nějak takhle: 
 

 
šachový materiál, bufet, tiskárny, ceny, poháry, atd. Všimněte si vuvuzely, která je připravena na 
zklidňování rozdováděných dětí. 
 
Je potřeba nejen jedno auto, ale rovnou dvě. Už by bylo načase, aby někdo vynalezl nafukovací 
kufr. Nebo auto s takovým kufrem, na který by bylo použito nezjistitelné zvětšovací kouzlo, aby se 
tam všechno vydalo. 
 

 



Takže teď je už vše nachystáno, sbaleno, převezeno a zase vytaženo a je na čase dát Dělnický 
dům do stavu, v jakém ho účastníci turnaje vidí, když přijedou na Zastávku hrát šachy.  
 

 
 
 

Bufet „U hladového permoníka“ se slečnou prodavačkou osobně. 
 

 
 



Navíc Krajský přebor družstev mladších žáků dostává podporu od JmŠS v podobě příspěvku, 
který pokrývá náklady na párek v rohlíku pro všechna družstva zdarma, což také jistě zvyšuje 
zájem spousty dětí zahrát si tento turnaj  
 

 
 

Když dorazily přihlášené týmy žáků, vyšlo najevo, že jedno družstvo přijelo ochuzeno o pár členů 
a jedno družstvo mělo nadbytek náhradníků, a tak se rozhodli táhnout za jeden provaz (Loko Brno 
+ Jezdci Jundrov, ovšem bez práva na postup).  
 
Ředitel turnaje pronesl úvodní řeč, hlavní rozhodčí zdůraznil některé pokyny pro hráče (mobily, 
hlášení výsledků a podobně) a mohlo se začít hrát. Jelikož několik oddílů postavilo do turnaje dvě 
i více družstev, bylo první kolo losováno ručně, aby se družstva stejného oddílu utkala hned na 
začátku turnaje.  
 

 



Samotný turnaj probíhal relativně v klidu. Děti už odjakživa jedou na „pohon založený na principu 
nekonečné nepravděpodobnosti být tiché a klidné“ - a tak občas byly slyšet pokyny, že by se mělo 
brát ohled na ty, co ještě hrají. Nicméně, děti jsou děti ... co si budeme vykládat.  
 

 
 
Turnaj se chýlil ke konci, docházely pendreky, párky v rohlíku, chystaly se ceny, pořadatelé 
pomalu vypisovali diplomy a děti začínaly být čím dál rozvernější, buďme optimističtí a říkejme, že 
se nejspíš nemohly dočkat vyhlášení výsledků.  
 

 
 
A na konci turnaje už zbývalo „jen“ vyhlásit vítěze, předat poháry a medaile vítězům, odměnit 
všechna družstva balíčkem medových perníků a diplomem a každého hráče odměnit věcnou 
cenou. 



Vítězem turnaje se stalo družstvo ŠK Lokomotiva Brno A (ve složení Michael Kureš, Vilém Faja, 
Jan Matyáš Dvořáček, Khadash Samuel, Anna Vavřínková a Tadeáš Hladký), které neztratilo ani 
jeden zápasový bod a všech 7 utkání vyhrálo! 
 

 
 
Druhé místo patřilo družstvu ŠK Kuřim A (ve složení Matěj Tajovský, Rudolf Richter, Šimon 
Tajovský, Alice Habinová, Tomáš Fikejs a Adam Boček), kteří utrpěli bolestnou porážku od 
Lokomotivy Brno A a rozešli se smírně s týmem ŠK Duras BVK Kr. Pole. 
 

 
 



Bednu nám doplňuje další kuřimské družstvo, a to ŠK Kuřim B (ve složení Lukáš Petříček, Tomáš 
Keprt, Ondřej Hronek, Šimon Boháč, Jakub Matula a Renata Sasková), které do cíle dorazilo 
v těsném závěsu za svým bratrským družstvem. 
 

 
 
Medailisté postupují na Mistrovství ČR družstev mladších žáků, které se bude hrát ve dnech  
10. - 12.6.2016 v Hradci Králové.  
 
Bramborovou medaili si urvalo družstvo ŠK Duras BVK Kr. Pole (ve složení David Barák, Petr 
Glozar, Jan Brož, Martin Lúč, Boris Kupsa a Klára Kunčická), které doběhlo s pár vteřinovým 
(bodovým) náskokem před svými pronásledovateli – ŠK Kuřim C (5. místo, ve složení Vojtěch 
Havel, Jiří Gregor, Václav Šetina, Pavel Ševčík, Michal Svoboda a Lusine Movsisyan) a 
TJ Spartak Adamov (6. místo, ve složení Olga Dvořáková, Martin Hloušek, Vít Sereda, Jan 
Kratochvíl, Matyáš Polzer a Marek Dvořák). 
 

Umístění na dalších místech: 7. ŠK Veselí nad Moravou, 8. ZŠ Vedlejší Brno A, 
9. ŠK Hustopeče A, 10. ŠK Lokomotiva Brno B, 11. Kvasaco Vacenovice, 
12. Šachy Zastávka, 13. Jezdci Jundrov, 14. ŠK Hustopeče B, 15. SK Vyškov, 
16. ŠK Kunštát, 17. ZŠ Vedlejší Brno B, 18. ŠK Kuřim D, 19. Loko C + Jundrov B (mix) 
  

Kompletní výsledky: http://chess-results.com/tnr216146.aspx?lan=5&art=0&wi=821. 
 

Na bezplatný párek v rohlíku bylo vydáno 131 lístečků, nicméně hlad byl mocný a tak ještě před 
začátkem posledního kola zbyly z celkových 170 svlékacích párků pouze obaly. Nejčastější náplní 
rohlíků byl kečup (spotřeba 2,5 kg), hořčice byla v kurzu o něco méně (spotřeba 1 kg). Děti 
zkonzumovaly několik kilogramů pendreků a dalších energii doplňujících cukrovinek. 
 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu turnaje ať už finanční podporou, 
nebo přiložením ruky k dílu, hlavnímu rozhodčímu Miroslavu Hurtovi za skvěle zvládnutý turnaj, 
vedoucím a doprovodům družstev za aktivní spolupráci a umravňování dětí (vuvuzela sloužila 
spíše k ohlašování začátků kol a jako signál předcházející důležité zprávě ). A v neposlední řadě 
patří poděkování obci Zastávka za bezplatný pronájem skvěle připraveného hracího sálu včetně 
ozvučení. 

http://chess-results.com/tnr216146.aspx?lan=5&art=0&wi=821

