
V RAJHRADĚ PROBĚHL MEMORIÁL JANA KREJČÍHO 
 

 

V sobotu 6. dubna zamířilo přes půl druhé stovky šachistů do rajhradské základní školy, aby zde ve třech 

samostatných turnajích odehráli sedmikolový turnaj v rapidšachu. Poprvé v historii se zde všechny turnaje hrály 

jako krajský přebor: dospělí soutěžili o titul krajského přeborníka, žáci se účastnili čtvrtého turnaje seriálu KP 

žactva v rapidšachu. Nad turnajem převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a starosta 

města Mgr. František Ondráček, kteří se rozhodující měrou podíleli na zajištění věcného cenového fondu. 

Pořadatelé měli všechno připraveno – kromě autora článku, jenž zastával funkci ředitele turnaje, zde působilo šest 

rozhodčích (v každém turnaji dva). Vždy se jednalo buď o členy naší organizace, nebo o naše přátele a známé. U 

dospělých tak působili Ondřej Zámečník a mezinárodní mistr Richard Biolek, u starších žáků Vojtěch Straka a Patrik 

Pospíšil a nejmladší potě měla na starosti Marie Tancerová s Honzou Gorčákem. V podstatě šlo o nástup mladé 

rozhodcovské generace, jejíž způsob komunikace mne v mnohém překvapil – já bych ještě postaru došel vyřídit 

záležitost na druhý konec školní chodby pěšky, tady se to řešilo internetem přes facebook… Svým 

spolupracovníkům musím za odvedenou práci moc poděkovat, vše běželo jako na drátkách, nedocházelo 

k žádnému zpoždění – časový program se dodržoval (nebo některé turnaje skončily dokonce v předstihu) a 

námitková komise nemusela řešit ani jeden jediný problém.   

Mimochodem – v porovnání se situací před takovými dvaceti lety organizátoři nemuseli ani příliš krotit po chodbě 

příliš prudce pobíhající děti. Doba se změnila: děti dnes už neběhají (možnost protáhnout se po hřišti využila 

opravdu jen malá menšina mládeže), ani nehrají volné partie (zuřivé přátelské blicky patří už asi definitivně 

minulosti), ale ve volném čase hrají hry na mobilu. Zcela podle hesla „kdo si hraje, nezlobí“, nebyly tyto hloučky 

(viz snímek pořízený na chodbě před hrací místností nejmladší kategorie C) dospělými rozháněny a laskavý čtenář 

nechť sám posoudí, zda tento stav je normální. 

 



Turnajový bufet vedla neodmyslitelná Dana Holzmannové s pomocníkem Milanem Šnorkema a i zde fungovalo 

vše tak, jak mělo. Jediným nemilým překvapením pro některé dospělé byl fakt, že ve školních prostorách platí 

nejen zákaz kouření, ale panuje zde i „suchý“ zákon, což znamenalo, že pivo v turnajovém bufetu sháněli 

zbytečně… 

V kategorii dospělých a dorostu projel jako nůž máslem nasazená jednička Neklan Vyskočil, který povolil svým 

soupeřům jen jednu jedinou remízu, a to v pátém kole Oskaru Hájkovi, jenž pak skončil na třetím místě. Mezi oba 

muže se dokázala vklínit Michaela Svobodová, jež v souhrnu nakonec brala větší finanční cenu než vítěz: získala 

totiž prémii jak za druhé místo v kategorii mužů, tak za prvenství v kategorii žen (proto také na snímku obdržela 

dvě medaile a v rukou drží dva diplomy.  Fotografie tedy zachycuje při pohledu zleva doprava Michaelu 

Svobodovou, Neklana Vyskočila, Oskara Hájka a rozhodčího kategorie Ondřeje Zámečníka. Tento nevídaný úspěch,  

 

 

 

kdy žena prorazila mezi muže, jsme na tomto turnaji zaznamenali i před dvěma lety, kdy Daniela Dumková porazila 

všechny dorostence i muže a celý turnaj vyhrála! Letos se Daniele tolik nedařilo, ale stále její výkon stačil na druhé 

místo mezi ženami. Třetí nejlepší ženou a současně nejlepší juniorkou a dorostenkou byla vyhlášena Olga 

Dvořáková, nejlepším juniorem a dorostencem Matěj Tajovský. Fotograf vítěze zachytil v pořadí Dvořáková, 

Dumková, Tajovský a rozhodčí Zámečník. 



 

A nabízíme několik dalších pohledů do A turnaje. Hrát mezi školními lavicemi je pro dospělé určitě méně pohodl- 

 

nější než u klasických stolů, na druhé straně to přímo nabízí k návratu do školních let a nostalgickým vzpomínkám. 

Aby měly více pohodlí, měly alespoň první šachovnice stoly pro sebe – na snímku na další stránce vidíte partiím na 



předních deskách doyena našeho klubu Františka Vykydala – mimochodem v A turnaji byl se ziskem čtyř bodů 

nejlepším zástupcem našeho klubu. Stejný počet bodů, ale horší pomocné hodnocení zaznamenal František Lukáš, 

 

 

který s tréninkem v našem klubu začal teprve tento školní rok a v závěrečném kole mu los přisoudil právě pana 

Vykydala, s kterým dokázal udržet remízu. Krásné sepětí starší a mladší generace, která je pro náš klub typická!   



V A turnaji hráli i další naši hráči – zde například fotograf zachytil Michala Štoudka, jenž hraje hned na kraji  

 

 

s černými kameny. Turnaj B probíhal za řízení rozhodčích Patrika Pospíšila a Vojtěcha Straky (na snímku na další 

straně zrovna upravuje hodiny u Jakuba Hladkého, další náš svěřenec Honza Řepka sedí hned vedle) bojovala  



 

padesátka žáků. Obdivuhodným supervýkonem sedmi bodů ze sedmi partií zde zvítězil Lukáš Petříček.  

S půldruhým bodem ztráty na dalších medailových postech skončili zástupci Durasu Filip Nezval a Jan Brož, když 

oba shodně prohráli s vítězem turnaje a vzájemnou partii remizovali. Nejlepší dívkou byla vyhlášena Marie Jasmína 

Londinová. Ke slavnostnímu fotografování nastoupili vítězové v sestavě rozhodčí Vojtěch Straka, Marie Jasmína  

 



Londinová, Jan Brož, Filip Nezval, Lukáš Petříček a rozhodčí Patrik Pospíšil. Naším nejlepším zástupcem se stal na 

13. místě Jan Teplý a hned těsně za ním Václav Sedlák. A nyní už je čas přesunout se do kategorie C – mladších 

žáků, kde jako rozhodčí působila Marie Tancerové (dát ženu k nejmladším dětem byl od pořadatelů jasný záměr:  

 

 



 

dívky a ženy přece jen mají k malým dětem tak nějak blíž…) a jako pomocník vedoucí šachového kroužku na 

brněnské ZŠ Gajdošova Jan Gorčák. Na závěrečném snímku vidíme Marii Tancerovou, nejlepší dívku Bětu 

Kubátovou, třetího Martina Procházku, druhého Vojtěcha Klinkovského, vítěze Vojtěcha Karafiáta a Jana Gorčáka. 

Nejlepším zástupcem našeho klubu se stal na sedmém místě Josef Al-Kubati, dobře zahrál i Martin Výchopeň. 


