
OP Brno-venkov mládeže v rapid šachu 2019 
 
Starším žákům připravili pořadatelé překvapení v podobě elektronické šachovnice s přímým 
přenosem na YouTube. Ovšem od středy do pátku to byly nervy, jestli se on-line přenos 
vůbec povede rozchodit. Laskavý čtenář by se mohl podivovat, co na tom může být tak 
složitého, když podle návodu stačí stáhnout a nainstalovat aktuální verzi LiveChess (oficiální 
program od výrobce šachovnice), zapojit šňůry podle obrázku, následně v programu nastavit 
pár technických parametrů, údaje o partii a posledním klikem spustit online prezentaci na 
internetu… 
 
Leč ukázalo se, že to až tak jednoduché není. Program sice šachovnici i hodiny „vidí“, ale 
partii do PGN neukládá (založí maximálně hlavičku). Co teď? Nejprve vyčerpáte dotazy u 
známých, u kterých jste někdy onlinovku v akci viděli. Z odpovědí ve stylu „máme starou 
šachovnici, která pracuje s původním programem ve starých Windows“ vás začne mrazit. Teď 
přicházejí na řadu děti, které se na internetu a sociálních sítích pohybují jako ryby ve vodě. 
Jejich prostřednictvím vystřelíte dotaz na dané téma a s napětím čekáte, jestli se jim někdo 
ozve s radami, návody nebo alespoň informacemi. V lepším případě narazíte na zlatý důl 
v podobě odborníka, který se touto problematikou nějaký ten pátek zabývá. A jste jako 
v Jiříkově vidění, když zjistíte, že čím novější verze programu, tím horší funkcionalita. 
Dokonce se polemizuje, zda-li poslední verze není z hlediska onlinové prezentace pouze 
nepovedenou demoverzí… Ve chvílích vrcholného zoufalství dostanete od dětí tip, že by se 
mohlo jít cestou živého vysílání na YouTube, stáhnete si aplikaci pro vysílání, založíte účet a 
voilà – ono to funguje!!! A protože je 0:45, jste šťastní jak blecha a můžete jít spát s pocitem, 
že se přenos přeci jen uskuteční. 
 

  
To, že se jedna věž tváří v přenosu jako pěšec, je prostě smůla ... 

 
Krásné jarní počasí, rodinné oslavy, akce místního DDM a souběžně probíhající MČR 
osmiletých zdecimovaly počet letošních účastníků bojů o titul okresních přeborníků a 
přebornic. Na startovní listině mladších žáků bylo 12 jmen, v případě starších žáků ještě o 5 
méně.  
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Ze začátku si mladší žáci vytvořili jistý náskok na časový harmonogram (v tom, jak dohrát 
40minutovou partii za 3 minuty jsou někteří opravdu dobří), ale postupně protahovali hru, 
přičemž starší žáci zase jako by s přibývajícími koly hru zrychlovali. Nakonec skončili oba 
turnaje téměř současně. Kromě obligátních nemožných tahů nemuseli rozhodčí řešit jiné 
situace, a tak turnaje pěkně odsýpaly a vyhlášení výsledků začalo již kolem 13. hodiny.  
 

  
 
V turnaji starších žáků byli jak domácí, tak kuřimští zastoupeni 3 zástupci, do sedmičky 
statečných je doplnil ratíškovický Rudolf Richter. Medailově dopadli lépe hosté, když si 
odnesli zlato z H16 (David Němec), H14 (Ondřej Hronek), stříbro z H14 (Tomáš Fikejs) a bronz 
z H14 (Rudolf Richter). Na domácí zbylo jen stříbro a bronz v H16 (Petr Pečenka a Václav 
Motl). 
 

P. Jméno Rtg Klub kat. pk Body Res. 

1 Němec David 1942 ŠK Kuřim, z.s. U16 1 6,0 0,0 

2 Hronek Ondřej 1561 ŠK Kuřim, z.s. U14 1 4,5 0,0 

3 Fikejs Tomáš 1378 ŠK Kuřim, z.s. U14 2 4,0 0,0 

4 Pečenka Petr 1432 Šachy Zastávka U16 2 3,5 0,0 

5 Richter Rudolf 1733 SK Baník Ratíškovice U14 3 2,0 0,0 

6 Motl Václav 1159 Šachy Zastávka U16 3 0,5 0,5 

7 Moos Lukáš 1165 Šachy Zastávka U14 4 0,5 0,5 

 

 
Medailisté ve starších kategoriích 
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V případě mladších žáků měla sice domácí základna početní převahu 7:5, ale na stupních 
vítězů měla převahu opět kuřimská výprava – zlato v H12 (Pavel Ševčík) a H10 (Martin 
Procházka), stříbro v H10 (Viktor Kraus). Domácí brali zlato v D10 (Agáta Křížová), stříbro 
v D10 (Alena Pokorná) a H12 (Tomáš Hudec) a bronz v H10 (Daniel Švagr).  
 

P. Jméno Rtg Klub kat. pk Body BH. 

1 Procházka Martin 1077 ŠK Kuřim, z.s. H10 1 6,0 19,5 

2 Ševčík Pavel 1316 ŠK Kuřim, z.s. H12 1 5,0 20,5 

3 Kraus Viktor 1173 ŠK Kuřim, z.s. H10 2 5,0 19,0 

4 Hudec Tomáš 0 Šachy Zastávka H12 2 5,0 18,0 

5 Švagr Daniel 1077 Šachy Zastávka H10 3 4,0 22,0 

6 Souček Andrej 0 ŠK Kuřim, z.s. H10 4 4,0 20,5 

7 Křížová Agáta 0 Šachy Zastávka D10 1 3,5 15,0 

8 Hronek Martin 0 ŠK Kuřim, z.s. H10 5 3,0 14,0 

9 Vinohradský Lukáš 0 Šachy Zastávka H10 6 2,5 18,0 

10 Pokorná Alena 0 Šachy Zastávka D10 2 2,0 16,0 

11 Mucha Jakub 0 Šachy Zastávka H10 7 1,5 16,0 

12 Hudec Lukáš 0 Šachy Zastávka H10 8 0,5 16,0 

 

  
Medailisté v mladších kategoriích 

 
Bohužel kvůli překlepu v roku narození, který prošel bez povšimnutí několika kontrolami, se 
vyhlášení mladší kategorie lehce protáhlo o chvíli nutnou k vytištění 3 nových diplomů. 
 
Bohatý cenový fond uspokojil všechny účastníky, jen medvěda si musel David Němec hájit 

takřka zuby nehty 😊 
 

  
Ztráty na nálezy: jedna červená kšiltovka tondach.cz 
 
Kompletní fotogalerii najdete na Rajčeti. 
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