
DRUHÉ ÚTERÝ PRO VILÍKA FAJU

Devětatřicet dětí širokého věkového rozpětí od patnácti let (narození v roce 2001 – například 
Ondřej Kilberger) až po šestileté (nejmladší účastníci byla Leontýna Hladká narozená v roce 
2010, jež v turnaji začátečníků docílila dva body) zavítalo včera do klubovny Lokomotivy 
Brno, aby zde odehráli  další  díl  nekonečného seriálu  náborových turnajů mládeže  „druhé 
úterý“. Ačkoli jako vždy pořadatelé začali na minutu přesně, vždy se našel někdo, do tahal až 
do poslední minuty, a tak turnaj neskončil v předstihu, ale až přesně dle propozic o čtvrt na 
sedm.

Turnaj A skončil situací, kdy první čtyři hráči získali shodně čtyři body, a tak muselo přijít ke 
slovu pomocné hodnocení, což je počet výher a pak teprve střední Buchholz. To na prvním 
místě staví hráče, kteří hrají aktivněji, takže trojice medailistů, jež se započítává do soutěže o 
finanční prémii 150,- Kč, byla následující:

1. Vilém Faja ŠK Lokomotiva Brno 4 4 10
2. Samuel Khadash ŠK Lokomotiva Brno 4 4   9,5
3. Tadeáš Hladký ŠK Lokomotiva Brno 4 4   8

Jako obvykle měli v tomto turnaji měli převahu hráči domácího oddílu, kteří obsadili prvních 
pět míst. Na obrázku dole vidíte medailisty (zleva doprava Sam Khadash, Vilík Faja a Tadeáš 
Hladký).

B  turnaj  začátečníků  proběhl  ve  znamení  boje  o  prvenství  mezi  kuřimským  Michalem 
Svobodou  a  zastáveckým  Davidem  Žažou.  Mezi  sebou  se  utkali  až  v posledním  kole  a 
vzájemný duel vyzněl ve prospěch kuřimského hráče. David Žaža se pak octl až na třetím 
místě,  neboť ho na pomocné hodnocení ještě přeskočil  Semir Arabo z Gymnázia Matyáše 



Lercha.Vítěze  Michala  Svobodu  vidíte  zde,  v pozadí  zapisovatel  výsledků  a  pomocný 
rozhodčí Vendelín Hafrovič.



Na těchto fotografiích nabízíme pohledy do hrací místnosti.



Na snímku nahoře vidíte vpravo nejmladší účastnici turnaje Leontýnu Hladkou z Lokomotivy 
Brno, na snímku dole vidíte Lusine Movsisyan (Kuřim) a Michala Vlčáka (Lokomotiva 
Brno).



Zde jsme zachytili kuřimského trenéra Pavla Krupicu se svým svěřencem Vaškem Šetinou

Na první desce A turnaje hraje s černými Kamil Khadash s Vilémem Fajou, na druhé Ondřej 
Kileberger s Tadeášem Hladkým.



O bufet pani Holzmannové byl jako vždy velký zájem.


