Okresní přebor škol 2018
Okresní přebor škol jsme termínově opět vrátili až ke konci listopadu a v pátek 30. 11. 2018 uspořádali přebor
v saloncích hotelu Dukla. Důvodem přesunu termínu bylo rozšíření šachové výuky na většinu škol ve Vyškově a
tak jsme čekali, než děti získají základní znalosti. Myslím, že počet účastníků nás všechny potěšil, sešlo se ze 7
škol celkem 17 družstev + 1 družstvo MIX. Již tradicí se stává, že nejpočetnější zastoupení má ZŠ Morávkova,
která do soutěže přihlásila opět čtyři družstva. Chci tedy poděkovat panu učiteli Mgr. Tomáši Černíkovi za
doprovod dětí na soutěž a jeho aktivní podíl na řízení kategorie 1. – 5. tříd základní škol. A ještě netrpělivě

Čelem k nám
družstvo ZŠ
Morávkova ve složení
Jan Kotisa, David
Ilgner, Denis Pikner
a Martin Feďkiv.

Vítězné družstvo ZŠ
Na Vyhlídce pod
dozorem ředitele
školy Mgr.
Miloslava Brtníčka.

sledoval svůj tým ZŠ Morávkova A, který až do poslední chvíle bojoval o postup do kraje, kde by určitě děti
získaly zkušenosti pro další ročníky, protože toto mladé družstvo je především složeno z hráčů 3. a 4. třídy ZŠ.
Kategorii 1. – 5. stupeň suverénně ovládlo družstvo ZŠ Na Vyhlídce, které hrálo v sestavě Libor Aujeský, Štěpán
Fabo, Tomáš Trnečka, Ivona Aujeská a Lukáš Jekl. Do krajského kola postupuje vítězné družstvo a z 2. místa
družstvo ZŠ a MŠ Brankovice.

V kategorii 6. – 9. ročníků a příslušných ročníků víceletých gymnázií soutěžilo o dvě postupová místa šest
přihlášených škol a v této kategorii si zahráli i jediní přihlášení středoškoláci z Gymnázia Vyškov. Gymnázium
tak v kategorii SŠ splnilo svou povinnost odehrát turnaj a tak postoupit do krajské soutěže. Dohled nad touto
kategorií převzal zkušený rozhodčí Stanislav Vémola a asistoval mu Martin Rudolf. Vítězem tohoto turnaje se
stalo družstvo víceletého Gymnázia Vyškov ve složení Ondřej Mikulášek, Robert Kudlička, Martin Kužílek a
Matěj Bébar.

Vítězný tým

Do krajského kola dále postupuje ze 2. místa družstvo ZŠ Rousínov a v kategorii středních škol družstvo
Gymnázia Vyškov, které v turnaji skončilo na čtvrtém místě.
Závěrem chci poděkovat Nadaci „Tři brány“ za jejich finanční podporu, díky které jsme zajistili ceny do turnaje
a bojovalo se i o tyto poháry.

Další poděkování patří všem pracovníkům, kteří zajistili hladký průběh turnaje,
jmenovitě Jan Slepánek, Karel Hruška, Stanislav Vémola, Martin Rudolf a obětavému
doprovodu z řad učitelů.
Bohatou fotogalerii p. Karla Hrušky naleznete na stránkách šachy Vyškov i na facebooku Sportovního klubu
Vyškov.
Výsledky:
1. – 5. stupeň ZŠ
6. – 9. Tříd a příslušných a příslušných ročníků víceletých gymnázií + SŠ
Za tým pořadatelů zpracovala Radka Slepánková

