
PŘÍJEMNÝ PROSTĚJOVSKÝ 
OPEN CHESS

S rapidovými a bleskovými turnaji se v poslední době roztrhl doslova pytel a je to tak dobře. 
Šachy se  tak  dostávají  do  nejrůznějších  měst  a  obcí  a  šachisté  mají  možnost  si  v bohaté 
nabídce patřičně vybírat.

Jeden takový malý,  ale  zdařilý  turnaj  uspořádali  dnes v Prostějově,  tedy docela  blízko za 
hranicemi našeho kraje. Na soutěži nás lákal dobrý termín,  nevelká vzdálenost a pouhých 
sedm kol místo obvyklých devíti, takže akce byla vhodná i pro děti, pro které zbyl čas po 
turnaji  zorganizovat  i  krátkou procházku po městě  s povinnou zastávkou na zmrzlinu.  Na 
pořadatelství se společně podílely všechny prostějovské oddíly a na účasti to bylo znát. 

Ozdobou byla islandská velmistryně, rodačka z nedalekých Mostkovic (z Prostějova sem 

zajíždí městská doprava) Lenka Ptáčníková se syny Adamem Omarsonem (ten získal diplom 
za  nejvzdálenějšího  účastníka)  a  Josefem  Omarsonem  (ten  byl  ve  svých  čtyřech  letech 
vyhodnocen jako nejmladší účastník).

Hrálo se v prostorách Lidového domu na Vápenici na pěkných dřevěných stolech, a to nejen



uvnitř, ale i venku pod širým nebem, kde slunečníky poskytovaly příjemnou ochranu před 
žhavými slunečními paprsky. Také stokorunové startovné, v jehož ceně byl guláš, patřilo 

 



k příjemným atributům tohoto turnaje. Ten nakonec vyhrál Stanislav Juříček ze Zbrojovky 

Vsetín, na druhém místě se umístila Lenka Ptáčníková a třetí místo získal domácí Roman 
Závůrka. Na nepopulární pomyslnou bramborovou medaili pak dosáhl autor těchto řádků. 
Nejlepším seniorem byl vyhlášen František Štec z Přerova.



Nejlepšími žáky se stali bratři Khadashové z Lokomotivy Brno a Jirka Trněný z SK Vyškov.

Z různých kuriozit, kterou pořadatelé opomněli zaznamenat, uveďme partii Josef Omarson – 



Miloš Koci, kde se setkali soupeři s největším hmotnostním rozdílem (zlí jazykové tvrdí, že 
ten byl … až 100 kilogramů). Partie nakonec skončila remízou. Tomáš Novotný z Lokomoti-
vy Brno bude jistě vzpomínat na partii s velmistryní Ptáčníkovou,

Robert Kudlička z SK Vyškov na získané tři body a Tereza Koci z Lokomotivy Brno na 
uhrané čtyři body (v jejich vzájemné partii byla totiž Tereza lepší).



Další účastníci z Lokomotivy Brno Ondřej Wolf

a Jan Matějka přijeli na turnaj dospělých získávat zkušenosti.


