
V BRNĚ ZAČAL OLEXŮV MEMORIÁL 
 

 

 

Ve středu 26. prosince zahájil podle propozic přesně v 10:30 v klubovně Lokomotivy Brno ve dvoře ZŠ 

Staňkova prvním kolem Olexův memoriál. Letos se koná již neuvěřitelný 41. ročník tohoto tradičního 

turnaje, který ve své dlouhé historii zaznamenal období rozmachu (to se hrálo několik turnajů a počet 

účastníků přesahoval stovku) i pádu. V poslední době je soutěž koncipována jako nízkonákladová se 

zaměřením  na všechny, kteří se chtějí mezi svátky zabývat šachovým sportem a na chvíli se tak vzdálit od 

televizorů a cukroví. Letos na startu stanulo 25 milovníků královské hry, hlavními favority jsou René Přibyl 

a Daniel Gajdoš – oba hrající za bystrcké olejáře. 

 

 

   

 

Zde na snímku vidíte s bílými Petra Věžníka v souboji s Danielem Gajdošem. Favorizovanému černému 

trvalo čtyři a půl hodiny, než odrazil nebezpečný útok soupeře a ve složité věžové koncovce se pak pokoušel 

realizovat převahu nejprve jednoho pěšce, později už dvou pěšců k vítězství. Nakonec se nezadařilo, 

vynalézavou obranu pana Věžníka se překonat nepodařilo a partie skončila remízou. Že pozice skutečně 

jednoduchá nebyla, že v popartiové analýze nikdo z přihlížejících objevit cestu k výhře nedokázal a správný 

postup musel ukázat až počítač. 



 
 

Punc mezinárodního turnaje dodává akci účast polského Michala Nisztuka, který ve druhém kole zle 

potrápil domácího Milana Šnorka. V zápletkách střední hry získal polský reprezentant pěšce a vyhranou 

koncovku střelce proti jezdci. Brněnský borec se ještě snažil dlouho kalit vodu (partie trvala téměř pět 

hodin), a vytrvalost se skutečně vyplatila: přes trvalou časovou tíseň se panu Šnorkovi  podařilo soupeře 

obelstít a partii nakonec do remízového přístavu dokočírovat. 

 

Na snímku na následující stránce fotograf zachytil s černými střelického Vladana Hrdličku při zahájení 

partie se zkušeným Petrem Krejčím. V dlouhé partii nakonec zvítězila zkušenost bílého. 

 

Po dvou kolech je tak na čele turnaje jediný, kdo docílil dvou bodů, a to Tomáš Kacálek. Že bude po dvou 

kolech vést turnaj hráč nasazený jako jednadvacátý, nečekal asi nikdo, ale i to je v šachu možné.  

 

Turnaj se hraje sedmikolovým švýcarem a zakončí v neděli 30. prosince závěrečným dvojkolem. 

 

 



 
 

 


