
ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC

Jako každé Velikonoce se účastnila výprava našeho klubu olomouckého Turnaje přátelství, pořádaného 
Brněnskou šachovou školou formou devíti kol, jež se odehrají v rámci tří dnů. Je to poněkud hektické, 
ale  každoročně vzrůstající  počet  účastníků (letos  padl  rekord – účast  73 hráčů)  potvrzuje,  že  tento 
formát turnaje má svou budoucnost.

Ubytováni jsme byli na internátě vzdáleného jen tři minuty chůze od hrací místnosti.

Vpředu: Zuzka Jackovičová, Honza Hvozdovic, Štěpán Sedlák, Filip Kachyňa a Ondřej Wolf. Vzadu: 
Marie Tancerová, Patrik Pospíšil, Ondra Kilberger, Dominik Hrůza, Dominik Fryda, Ondra Zámečník

Součástí výpravy byli i bratři Khadashovi a Miloš Koci, kteří však v Olomouci nebydleli, ale na turnaj 
z Brna denně dojížděli.

O děti se staral autor tohoto článku společně s Marii Tancerovou (ta pracovala rovněž v roli kuchařky) a 
Ondrou Zámečníkem (ten plnil  i  tradiční úlohu zásobovače). Všichni tři jsme se rovněž podíleli  na 
zajištění  chodu  turnaje  (autor  článku  dokonce  v roli  hlavního  rozhodčího)  a  s našimi  dětmi  jsme 
rozebírali  partie.  Kromě šachového programu jsme  zbytek  volného času  věnovali  drobným hrám a 
soutěžím, procházce po Olomouci a nechyběla tradiční sobotní návštěva aquaparku. Zaznamenali jsme i 
několik zajímavých historek: například jeden účastník v noci po návštěvě WC netrefil do své postele a 
spokojeně ulehl do cizí, jiný hoch dokázal na večeři spořádat sedm krajíců chleba se šunkou a další 
hrdina  ve  vědomostním kvizu na otázku,  jaký turnaj  v Olomouci  hrajeme,  místo  správné odpovědi 
„Turnaj  přátelství“  odpověděl  „Memoriál  Richarda  Biolka“.  Stihl  tak  nevědomky  pohřbít  ředitele 
turnaje, který se zatím těší docela dobrému zdraví a rozhodně není ve věku, kdy by se mělo umírat…



Ředitel turnaje mezinárodní mistr Richard Biolek

Naše výprava před hrací místností



Večer na ubytovně ve společenské místnosti při hraní hry

Chodba olomoucké Přírodovědecké fakulty, kde se hrálo. Dětem se žertem říkalo, že se mohou chlubit  
tím, že tři dny chodily na vysokou školu – a dokonce bez přijímacích zkoušek…



Tři dny uběhly jako voda. Turnaj, rozbory, jídlo, fotbal, návštěva města, aquaparku - snad opravdu 
nikdo neměl čas se nudit. Partie se zapisováním a následné rozbory přispívají k růstu výkonnosti dětí, a 
je dobře, že naše výprava byla početná. V příloze najdete zapsané partie v pgn (jedná se jen o ty partie, 
které jsem stihl nadatlovat do počítače).

Zde provádějí rozbor s vedoucím výpravy sourozenci Khadashovi

Pokud někdo neměl soupeře nebo dohrál velmi rychle, volný čas věnoval řešení šachových diagramů



Turnaj byl rozdělen na dva samostatná turnaje: A (hráči s ELO 1700 a více). Naši dorostenci se v něm 
rozhodně neztratili: Dominik Hrůza,

proslulý svými časovkami, se jich dokázal i několikrát vyvarovat a s pěti body získal celkové jedenácté 
místo a jen o dva body Buchholze mu utekla medaile za kategorii dorostu (takto v ní byl čtvrtý). Jen o 
půl bodu méně dosáhl a dvaadvacáté místo obsadil Patrik Pospíšil.



Škoda několika partií pokažených v časové tísni! Jen o tři příčky níže se pak umístil Dominik Fryda.

V turnaji B vedle některých silných hráčů hráli i začátečníci, což bylo vynikající především pro naše 
slabší děti – když prohrály, měly se od koho odrazit. Jako nůž máslem projel turnajem Jan Hvozdovič



Nebyl ani jednou poražen a s přehledem získal medaili nejcennější – zlatou. Tady ho vidíme ještě 
jednou při vyhlašování výsledků.

Páté místo patří Kamilu Khadashovi,



sedmé jeho bratru Samuelu Khadashovi,

dvanácté Ondřeji Kilbergerovi,



a patnácté Miloši Kocimu.

Naši nejmladší přijeli získávat zkušenosti – a to se jim dařilo. Skončili se třemi nebo se třemi a půl body 
(takže něco už umějí – porazit soupeře ve vážné partii chce trpělivost a výdrž) na těchto příčkách 
výsledkové tabulky: 28. místo Filip Kachyňa,



29. místo Ondřej Wolf

30. místo Zuzana Jackovičová



a 32. místo Štěpán Sedlák.

Za všestrannou a obětavou pomoc moc děkuji Marii Tancerové a Ondřeji Zámečníkovi,



pořadatelům za pěkný a pohodový turnaj a všem našim mládežníkům za bezproblémové chování a 
perfektní přístup ke hře. Byla radost se všemi našimi účastníky spolupracovat.

Miroslav Hurta


