
TURNAJ PŘÁTELSTVÍ OLOMOUC
Ve dnech 29. - 31. jsem se se čtyřmi našimi mládežníky, ke kterým se ještě přidali Daniel Marko 
z Bučovic a Vojta Straka z Vranovic Turnaje přátelství, jejž v krásných, moderních a 
klimatizovaných prostorách olomoucké Přírodovědecké fakulty pořádala naše spřátelená organizace 
Brněnská šachová škola. Ubytování na nedalekém domě dětí a mládeže bylo dostačující. Kolega 
Martin Beil přivezl ze Zlínského kraje početnou mládežnickou výpravu, takže nás letos bylo na 
domečku opravdu hodně (na našem třináctilůžkovém pokoji spalo dvanáct osob), ale děti nezlobily, 
nastavený řád a disciplínu respektovaly, noční klid se dodržoval a vše se i při tomto vysokém počtu 
ubytovaných zvládlo v pohodě a bez problémů.

Program jednoznačně zabraly šachy, vždyť každý den se hrály tři partie. Tady musím pochválit i 
naše nejmenší, že se dokázali zklidnit a hrát i více než přes hodinu (žádná krátká partie téměř 
neexistovala), takže s rozbory, snídaní, obědem a večeří prakticky nebyl na nic jiného čas. Pouze 
prostřední den našeho pobytu vpodvečer jsme si zašli na hodinovou vycházku do centra Olomouce 
a večer jsme strávili v místním aquaparku.

Po každé partii byl prováděn rozbor. Naši mládežníci si měli opět prostor uvědomit, že na rozdíl od 
lehkých mládežnických rapidů, kde soupeřům většinou stačí vysbírat figurky, jim v tomto turnaji 
nikdo zadarmo nic nedá. Konečné umístění

35. Pospíšil Patrik 4,5
38. Hrůza Dominik 4,5
62. Kilberger Ondřej 2,0
64. Zemánek Lukáš 2,0

odpovídá předvedené hře a tomu, co naši mládežníci umějí. Bodů by mohlo být i více, kdyby 
Dominik Hrůza uměl lépe hospodařit s časem nebo kdyby Patrik Pospíšil poslední partii dovedl do 
vítězného konce. Jenže Patrik trpěl přílišným respektem ze soupeře, a protože v partii doopravdy 
jednu dobu stál na prohru, usiloval o remízu. Ani v pozici na diagramu (Patrik je černý) si 
neuvědomil, že stojí na výhru, a po tahu bílého
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1. h4 skutečně partii po 1. – gxh4?? zremizoval. Snadno však mohl po 1. – f4 vyhrát. Rozbor chyb 
ostatně bude náplní příštího tréninku.

Hraní vážných partií s jejich následným rozborem patří k podmínkám šachového růstu, a proto si 
uznání zaslouží každý mládežník, který překonal svou pohodlnost a místo sezení před televizorem 
či počítačem vyjel o Velikonocích do Olomouce či do Frýdku-Místku.


