
VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA 
REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL

Historického  úspěchu  dosáhli  reprezentanti  našich  škol  na  republikovém  přeboru  škol,  když  ve  dvou 
kategoriích  jsme  dosáhli  na  medaile:  v kategorii  I.  stupně  základních  škol  se  tým ZŠ Tyršova  Kuřim 
bojující ve složení Lukáš Petříček, Tomáš Keprt, Ondřej Hronek, Šimon Boháč a Michal Buzáš umístil na 
třetím místě (a kolegové ze ZŠ Jungmannova Kuřim na místě čtvrtém)…

ZŠ Tyršova hrála v modrých dresech. Bylo však vidět, že dresy jsou přece jen pro starší žáky spíše 
z druhého stupně, na těchto prvostupňových doslova plandaly…



ZŠ Jungmannova Kuřim
… a v kategorii II. stupně brněnská Tyršova ZŠ Kuldova ve složení Vojtěch Jurásek, Michal Žitný a Kamil 
a Samuel Khadashovi vybojovala místo druhé a kuřimská ZŠ Tyršova v sestavě David Němec, Vladimír 
Pavlík, Martin Prokop a Gabriel Vašek obsadila místo třetí. Tři medailová umístění pro náš kraj je skvělou 



vizitkou práce s mládeží v Kuřimi a v Brně. A to nás tentokrát v úspěších nepodpořily střední školy: náš 
nejlepší zástupce Gymnázium na třídě kapitána Jaroše, kde jsme několik let byli zvyklí na medaili,  hrálo 
bez Blahynky a skončilo až na patnáctém místě, 

Profesor Jadvidžák s týmem Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše

SŠTE Brno bylo sedmnácté  a Gymnázium Matyáše Lecha (viz obrázek) až předposlední.



V nejmladší  kategorii  los  v posledním  kole  pikantně  proti  sobě  přiřadil  dvě  frýdecké  školy  na  první 
šachovnici a dvě kuřimské na druhou. Jenže zatímco vedoucí ZŠ a MŠ Frýdek-Místek bezpečně vyhrála, 
kuřimské derby vyhrála níže umístěná ZŠ Jungmannova 3:1 a tím sesadila ZŠ Tyršova Kuřim až na třetí 
místo. O pouhý půlbod je přestihla ZŠ Krnov, která v posledním kole vyhrála vysoko 3,5:0,5. 

Vyhlášení I. stupně
Tyršova ZŠ Brno (po prvním dni až sedmá) finišovala v sedmém a osmém kole vysokými výhrami 3,5:0,5 
a  4:0.  Nejenže  se  osamostatnila  na  druhém místě,  ale  dokonce  stáhla  ztrátu  na  vedoucí  Gymnázium 
Pardubice jen na 1,5 bodu. A protože ty v posledním kole vyhrály "jen" 2,5:1,5 mohly ještě o celkovou 
výhru přijít. Stačilo, aby brněnská škola i v posledním kole vyhrála 4:0 a při rovnosti bodů by brala zlato 
právě ona. Nakonec ale přece jen o půlbod uhájilo první příčku Gymnázium Pardubice. Bronzovou příčku 

Vyhlášení II. stupně



nakonec uhájila o jeden bod ZŠ Kuřim před ZŠ Hošťálková. Mimochodem: umístění základek na druhém, 
třetím a čtvrtém místě přesvědčivě dokazuje nepravdivost tvrzení, že všechny chytré děti odcházejí po páté 
třídě na osmiletá gymnázia, zatímco na druhém stupni zůstávají jen ty „hloupé“…

Pořadatelský tým z řad ŠK Zlín vedeným Ing. Rostislavem Svobodou posunul republikové mistrovství opět 
na vyšší stupeň. Ukázalo se, jak dlouhou cestu musela tato soutěž urazit. Když jsme ji zakládali, v roce 
1997 končila jen krajským kolem, kde se v našem (tehdejším „velkém“) kraji (tedy včetně okresů Jihlava, 
Kroměříž, Uherské Hradiště atd.) umístila na prvním místě ZŠ Vyškov Tyršova před ZŠ TGM Rajhrad a 
13. ZŠ Zlín. Tehdy ovšem startovala jen družstva základních škol, v jejichž sestavách museli být nejméně 
dva  žáci  prvního  stupně.  Vzpomeňme  málo  důstojná  republiková  kola  ve  Štědroníně  –  na  rozdíl  od 
loňských,  které  proběhly  ve  velice  důstojném  prostředí.  Ale  letošním  ročníkem  bylo  vše  překonáno. 
Pravda,  republikový  šachový  svaz  se  musel  praštit  pořádně  přes  kapsu  (dotace  pořadateli  z loňských 
18.000,- Kč byla navýšena na 80.000,- Kč). A co za to dostal?

Umístění všech tří kategorií do jednoho místa do nádherných prostor Kongresového centra. Prezence, která 
probíhala v knihovně, vlastně byla ve stejném komplexu budov…



A prestiž, kterou zlínská univerzita soutěži věnovala. Nabídka stipendia 50.000,- Kč pro každého člena 
vítězného týmu středních škol, pokud se zde rozhodne studovat, vlastně vytvořila potenciální cenový fond 
300.000,- Kč a bohatě investici svazu vyvážila.



Hrací sál byl na vysoké úrovni – jen bohužel někdy hluk vyvolaný rozdílnými časy začátků jednotlivých 
kol působil někdy rušivě – co ale dělat, když tak velké množství lidu se do menzy na stravování prostě 
nevejde - a také stoly se společenskými hrami sponzorské firmy MINDOK působily poněkud rušivě a asi 

měly být umístěny raději do přísálí. Nicméně to byly jen drobné vady na kráse. Historicky první nepřetržitý
streamový přenos turnaje je něco, co v mládežnických soutěžích zatím nemá obdoby. Společenskou prestiž 
turnaje podtrhla mimo jiné i návštěva předsedy svazu Viktora Novotného.



Pane Svobodo, díky za hezké mistrovství!


