Potřetí Jakub Urban
I ve třetím turnaji 8. ročníku Prostějovské žákovské ligy
v šachu, který se uskutečnil tradičně v prostorách ZŠ Jana
Železného, zvítězil Jakub Urban ze ZŠ Dr. Horáka
v Prostějově. Na rozdíl od předešlých turnajů, kdy v jednom
případě si Jakub zkomplikoval situaci remízou a
rozhodovalo se až v posledním kole a druhém případě o
pořadí na prvních 4 místech rozhodovalo pomocné
hodnocení, tentokrát nenechal nic náhodě a ani v jednom
z pěti zápasů nenašel přemožitele. O to větší boj se odehrál
o pořadí na dalších místech. Na druhém místě se nakonec
umístil Lukáš Chapčák a na třetím místě Marek Moudrý,
kteří podlehli pouze Urbanovi. Pro Lukáše Chapčáka je to
po delší době velmi hezký výsledek, kdy se mu podařilo
porazit hned ve 2. kole Jindru Táborského a ve 4. Ondru
Šustra, kteří byli též kandidáty na medailové umístění.
Vůbec se tentokrát nedařilo Jiřímu Mikulkovi z Vrbátek
(který prohrál právě s Táborským i Šustrem) a Danu
Měchurovi, který získal pouze 2 body a do bojů na čele
prakticky nezasáhl. Jsme ale teprve v polovině letošního
ročníku a je tedy stále dost prostoru na vylepšení pozic.
Mezi děvčaty zvítězila ziskem 3 bodů Zuzka Wlasáková
(ZŠ Jana Železného) s půlbodovým náskokem před Luckou
Kvapilovou (ZŠ Melantrichova). K přímému utkání obou
děvčat v turnaji tentokrát bohužel nedošlo, ale obě se
v poslední době pravidelně pohybují ve středu pole mezi
kluky a obě patří k té mladší polovině startovního pole. Na
třetím místě se umístila mezi děvčaty Eliška Páleníková (ZŠ
Jana Železného), která byla úplným nováčkem turnaje.

Celkově si díky zisku plného počtu bodů a větším ztrátám
soupeřů upevnil první místo Jakub Urban (ZŠ Dr. Horáka) a
vytvořil si 2,5 bodový odstup před druhým Jindřichem
Táborským (CMG Prostějov). Ten si sice po další
bramborové medaili ještě stále druhé místo udržel, ale jeho
náskok na třetího Marka Moudrého (ZŠ Jana Železného) se
ztenčil na půl bodu. Marek vystřídal na třetím místě Jiřího
Mikulku (ZŠ Vrbátky), který se po tomto turnaji propadl až
na páté místo za Petra Novotného. Oba ovšem na Moudrého
ztrácejí pouze půl bodu.
Mezi děvčaty celkově vede Lucka Kvapilová (ZŠ
Melantrichova) se 7 body a zároveň se posunula po tomto
turnaji i do první desítky mezi kluky. Zuzka Wlasáková je
celkově se 3 body druhá, má ale o dva turnaje méně, což
není problém ještě srovnat.
Na dalším turnaji se uvidíme po jarních prázdninách. Tam
už se začne lámat chleba o celkové umístění….
FOTOGALERIE: https://www.zonerama.com/zbynekkracik/Al
bum/5048111
Zbyněk Kracík
e-mail: strega.nera@seznam.cz

3. turnaj KP mládeže v rapid šachu

(12.1.2019)
Hlavní cena pro Lukáše Blahu
19.1.2019, Martin Adamčík
Téměř na den přesně se po roce mladí šachisté sešli v Prostějově na 3.
turnaji Grand Prix, otevřeného přeboru ŠSOK v rapid šachu mládeže, který
se konal dne 12.1.2019. Tentokrát k nám zavítalo celkem 74 hráčů, a to i
přesto, že byla nízká účast domácích šachistů. Tento výpadek
kompenzovala překvapivě výprava z Jeseníku čítající celkem 14 účastníků.
Tradičně nejvyšší startovní pole bylo v nejmladších kategoriích,
potěšitelné ale je, že celkem slušný zájem byl i o kategorii nejvyšší.
Poděkování patří pracovníkům ZŠ Jana Železného, kteří poskytli prostory
pro uspořádání turnaje. Z organizací poskytly turnaji podporu Statutární
město Prostějov a sladké odměny tradičně zajistila společnost MSI.
Do podpory turnaje se dále stejně jako každý rok zapojili i rodiče. Největší
množství, stejně jako v loňském roce, zajistila Andrea Blumová. S její
pomocí turnaj opět sponzorovala cestovní agentura Fajn víkendy,
tentokrát poukazem pro 2 osoby na zájezd do ENERGYLANDIE v Polsku. A
poukaz byl opět vyzvednut až ráno těsně před zahájením turnaje …. Dále
stojí za zmínku finanční příspěvek manželů Novotných. A pochopitelně za
organizátory děkuji i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravných,
organizačních či jiných pracích.
Turnaj zahájil krátkým proslovem náměstek primátora PaedDr. Jan
Krchňavý, který dříve zastával funkci ředitele školy a který má velkou
zásluhu na založení tradice konání prostějovské GP v prostorách školy.
Doufejme, že i nové vedení bude šachům příznivě nakloněno.
Hlavní cena byla určena nejúspěšnějšímu účastníkovi turnaje, tj. hráči,
který získá nejvíce bodů napříč všemi kategoriemi. A bojovalo se až do
posledního kola. Před posledním utkáním byl jediným neporaženým Dan
Zrůbek a již to vypadalo, že tento nadějný grygovský hráč si poukaz odveze
domů. V posledním kole ale překvapivě klopýtl a tím se otevřela cesta
ostatním hráčů. Double se málem povedl Tomáši Mohaplovi, který získal
poukaz od Fajn víkendů v loňském roce. Ten ovšem v časové tísni ve
vyhrané pozici zvítězit nedokázal a jeho remíza tak otevřela cestu k hlavní

ceně Lukáši Blahovi. Ten stejně jako Jan Cimburek získal v kategorii C 6,5
ze 7 partii, ale těsně zvítězil díky lepšímu pomocnému hodnocení.

V nejmladší kategorii A startovalo stejně jako v loňském roce 23 dětí.
Domácí Petr Novotný nenechával nikoho na pochybách, kdo je celkovým
favoritem. Sekundovat mu tradičně dokázal pouze Dan Zrůbek, který mu
v 5. kole oplatil porážku z GP v Hrabišíně a kráčel si pro vítězství. Ale jak
už jsem uvedl v předešlém odstavci, vedení v posledním kole neudržel a
vítězství tak díky lepšímu pomocnému hodnocení získal Petr Novotný. Za
druhým Danem Zrůbkem skončil na třetím místě Kristian Poljak z Vinar.
Mezi děvčaty díky sérii vítězství v posledních 3 kolech zvítězila Lenka
Mikešová z Grygova před Beátou Březíkovovou z Vinar. Na třetím místě
skončila Anastázie Vojčáková ze Zlatých Hor. Nejmladšími účastníky byli
tentokrát 2 chlapci – šestiletí Václav Tichý z Prostějova a Vojtěch Vojčák
ze Zlatých Hor.

Ve skupině B nastoupilo rovněž 23 účastníků. O vítězství se strhla mezi
nejvýše nasazenými hráči ostrá bitva, ze které nakonec vítězně vzešel
Samuel Laufer z Loštic, na druhém místě skončil Matěj Harašta z Vinar a
na třetím Adam Zrůbek z Grygova.
„Triple“ se v této kategorii opět povedl děvčatům z Jeseníku. Tentokrát
zvítězila Sára Tschuliková před Karolínou Kolaříkovou a Dianou Tichou.

V kategorii C jsme zaznamenali účast 14 hráčů. V této skupině oba nejvýše
nasazení hráči nenechali nikoho na pochybách, že jsou nejlepší. Mezi
sebou remizovali a ostatní partie vyhráli. Celkově těsně zvítězil Lukáš
Blaha ze Zábřehu před Janem Cimburkem z České Vsi. Na třetím místě
Mezi dívkami zvítězila Taťána Nesporá ze Zábřehu před Gabrielou
Morongovou z Jeseníku.

Nejstarší kategorie D měla jasné favority v Marku Blahovi a Daniele
Urbanové. Děly se ovšem věci nevídané. Oba předvedli velmi
nesoustředěný výkon, Marek např. 2x nevynuceně ztratil dámu. A pikantní

byl jejich vzájemný duel, kdy Daniela prohrála na čas, a to o jedinou
sekundu, přitom ve vyhrané pozici měla asi 10 tahů na to, aby vzala
Markovu poslední figuru a měla jistou remízu. Vítezem se tak trochu
překvapivě stal Tomáš Mohapl z Prostějova. Ani on sice neměl svůj
nejlepší den, ale dělal přece jen méně chyb než ostatní. Na druhém místě
skončil Vít Maitner z Litovle a na místě třetím Marek Blaha ze Zábřehu.
Mezi dívkami vyhrála Michala Gvizdová z Jeseníku před Janou
Obšívačovou z Grygova a Danielou Urbanovou.

Fotogalerie
https://www.zonerama.com/zbynekkracik/Album/5032811
Výsledky kategorie A
http://chess-results.com/tnr407085.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE
Výsledky kategorie B
http://chess-results.com/tnr407086.aspx?lan=5&art=1
Výsledky kategorie C
http://chess-results.com/tnr407087.aspx?lan=5&art=1
Výsledky kategorie D
http://chess-results.com/tnr407088.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE

Turnaje
Štěpánský rapid 2018
Poslední turnaj letošního roku pořádaný oddílem šachů SK Prostějov je
tradičně Štěpánský rapid. Hraný jak je z názvu turnaje patrno 26. 12.
2017. Měl by přerušit nejen sledování TV nebo konzumaci dobrot, ale také

trochu procvičit hlavu a dát možnost poměřit svoji šachovou sílu s dalšími
šachisty. A protože turnaj, kterého se zúčastňuje dvacet, až třicet šachistů
se nedá odehrát jinak než v tempu rapidu, bylo tomu tak i v letošním roce.
Hrálo se v klubovně oddílu šachu SK Prostějov a právě tento oddíl také
dodal nejvíce hráčů. Celkem 12 šachistů domácího oddílu se přihlásilo do
turnaje, kde vyhrává každý, i když třeba jen nějakou drobnost. Aby to
neměli domácí hráči příliš jednoduché, tak se přihlásilo i 14 šachistů
z dalších oddílů. Největší zastoupení z hostů měla Agentura Grygov 4
hráče, Rošáda Prostějov 2. Nejvzdálenějším účastníkem byl Václav Zdráhal
z SK Petřín Plzeň. Zastoupení měly i ženy a dívky a to hned 4x. Nejsilnější
z nich byla Sochorová Petra s titulem WIM, která hraje za Garde Lipovec a
přijela i s dcerou Valentýnou, která byla nejmladším účastníkem turnaje.
Turnaj, který se stal tradicí prostějovského šachu, odstartoval po
rozlosování o půl desáté a v prvním kole vyhráli favorité. Také ve druhém
kole si dobře vedli hráči s nižším losem s výjimkou Václava Zdráhala, který
po nejdelší partií prohrál s T. Ochmanem z oddílu ŠK Olomouc. Ve čtvrtém
kole došlo k duelu dvou nejvýše nasazených hráčů Sochorová P. proti
Závůrkovi R. Nakonec hráčka z Lipovce souhlasila s remízou a o vítězi se
tak rozhodovalo až v dalších kolech. Hned v tom pátém kole domácí R.
Závůrka porazil spoluhráčku z oddílu SK Prostějov A. Dočekalovou.
Sochorová Petra však s černými kameny uhájila proti P. Zatloukalovi
pouze remízu a Závůrka tak vedl o půl bodu Sochorovou a Londinem Š..
V šestém kole opět triumfoval Roman, když porazil s černými kameny
Petra Zatloukala. Jeho soupeřka v tabulce s černými kameny uhájila
remízu s nadějí prostějovského šachu Londinem Šimonem. Los posledního
kola proti sobě postavil Závurku s Ochmanem Tomášem a protože
domácímu hráči s náskokem celého bodu stačila na zisk samostatného
prvního místa remíza, partie rychle skončila právě remízou. O druhém
místě se rozhodovalo ve dvou partiích kde měli hráči teoretickou možnost
bodově dostihnout Romana v případě jeho prohry. Lépe se vedlo s bílými
kameny hrající P.Sochorové, která porazila Zdráhal V. V další partií kde se
potkali dva domácí hráči P.Františ s bílými a Londin Š. s černými se
nepodařilo Londinu Š. vyhrát ani remízovat a tak se ze třetího místa mohl
nečekaně těšiz až devátý nasazený hráč Petr Františ. Na druhou stranu
žádný bod nezískal jediný hrající amatér Nesvadba Jiří.
Následovalo předání finančních cen první trojici a poté si každý z hráčů
mohl vybrat z nabídky cen podle svého pořadí. Turnaj se hrál nejen za
finanční podpory Olomouckého kraje a Magistrátu města Prostějov ale

také přispěl pan Navrátil Pavel a pan Nesvadba Jiří.
Ředitel a současně i rozhodčí turnaje na závěr popřál všem hráčům
příjemný průběh zbytku vánoc, hlavně hodně zdraví a štěstí do nového
roku 2019. A všem šachistům samozřejmě hodně výher a příjemné zábavy
za šachovnicí v roce 2019.
Veškeré šachové akce pořádá oddíl šachů SK Prostějov za finanční
podpory Olomouckého kraje a Magistrátu města Prostějov
Ředitel turnaje Ing Karel Virgler

Grand Prix na ZŠ Železného již v
sobotu !
V sobotu 12.1. se uskuteční 3. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu.
Jako každý rok čekají na všechny účastníky věcné ceny. Přihlášky na email:
adamcik.m@seznam.cz
http://ssok.chess.cz/kalendar/gp183.pdf
Martin Adamčík

Krajský přebor mládeže
5.1.2019 – Krajský přebor mládeže v rapid šachu
V sobotu 12.1. se uskuteční 3. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid
šachu. Jako každý rok čekají na všechny účastníky věcné ceny.
Přihlášky na email: adamcik.m@seznam.cz
http://ssok.chess.cz/kalendar/gp183.pdf
Martin Adamčík

