
K úspěchu turnaje pomohl i bůh Hypnos! 
 

Kdo nechápe a nebyl v sobotu 6. dubna 2013 v Kulturním domě Josefa Suka 
v Sedlčanech, kde se konal již 24. ročník turnaje v rapid šachu, brzy pochopí. Asi 
největší přehmat v turnaji se totiž stal už při prezentaci, kdy jsme přijali do turnaje 
dobře známého pražského hráče, který občas až příliš podlehne lákadlům bufetu 
v předsálí a pak … Po opakovaném neúspěšném napomínání a pohrůžkou vyloučení 
z turnaje se nad námi slitoval výše zmiňovaný Hypnos (kdo neví, tak je to bůh 
spánku) a po skoro celý zbytek turnaje si vzal hříšníka na starost. 
 

Jelikož toto byl asi jediný konflikt, který narušil běh turnaje, mohlo si 
zbývajících 87 hráčů šachovou sobotu v klidu užít. Ozdobou turnaje byl mezinárodní 
mistr Radek Doležal z Říčan, zahrát si přijelo kompletní trio medailistů loňského 
ročníku – vlašimáci Tomáš Vojta a David Zvára i Michal Větrovský z Lokomotivy 
Praha – a mnoho dalších silných turnajových hráčů. Jako vždy na opačném konci 
tabulky sbírali zkušenosti začínající šachisté. 

 
V podobných turnajích bývá zvykem pro zpestření vyhlašovat vložené 

kategorie. V silně obsazené kategorii seniorů (1953 a starší) se prvních osm hráčů 
vešlo mezi 6 a 6,5 bodu. Loňský nejlepší senior Jaroslav Trmal z Příbrami byl letos 
„až“ třetí. Více štěstí ve finiši měl druhý Jiří Tejkal a první Zdeněk Růžička (oba 
Lokomotiva Praha). Obhájce prvenství kategorie juniorů (1998 a mladší)  Vojta Filip  
z Vlašimi svoji pozici obhájil i letos. Až do sedmého kola mu šlapal na paty domácí 
Jan Sadil. Na silné soupeře v posledních kolech už nestačil a skončil druhý. Na 
třetím místě skončila nejlepší juniorka Anna Zlámaná z Říčan a na čtvrtém místě 
další domácí Jan Kučera. 

 
Nejstarším účastníkem turnaje byl opět Vlastimil Bouček (r.1928), jehož 

výkony zasluhují rok od roku větší obdiv, nejmladšího účastníka „vybojoval“ Šimon 
Jiroušek z Říčan (r.2005). No a nesmíme zapomenout na nejlepší ženu turnaje, 
kterou se stala Monika Vilímová ze Sázavy. 

 
Vyrovnané čelo turnaje bojovalo po celý turnaj o každý bod. Ještě před 

posledním kolem bylo dost kandidátů na „bednu“. S jednou výjimkou – Tomáš 
Vojta . Svým soupeřům dovolil jen dvě remízy a protože se ostatní konkurenti 
zaváhání nevyhnuli, zvítězil v turnaji s náskokem celého bodu. Svoji sílu prokázal 
Radek Doležal, když zachránil i některé ohrožené pozice a se sedmi body skončil na 
druhém místě. Stejný bodový zisk znamenal pro Davida Zváru třetí místo. O letošní 
vlašimské nadvládě svědčí i čtvrté a šesté místo Ondry a Vojty Mejzlíkových . 

 
Z domácích hráčů, kterých se do turnaje přihlásilo 13, je kromě umístění 

Honzy Sadila třeba vyzdvihnout výkon Antonína Mandovce (26. místo), kterým 
vysoko překonal své nasazení. A pochvalu zaslouží také František Doubrava 



z Bolechovic a to za vytrvalost – ve všech dosud odehraných ročnících „chyběl“ 
pouze jedenkrát! 

 
Konečné pořadí turnaje      

        

Poř. Jméno NRtg Klub Nar. Typ Body BH. 
1 Vojta Tomáš 2335 Šachový klub Zikuda Turnov 10.04.1976   8,0 44,5 
2 Doležal Radoslav 2360 TJ Praha-Pankrác 06.06.1977   7,0 42,5 
3 Zvára David 2102 TJ Spartak Vlašim 23.06.1994   7,0 41,0 
4 Mejzlík Ondřej 2273 TJ Spartak Vlašim 21.06.1987   7,0 38,0 
5 Větrovský Michal 2220 SK Loko Praha 04.05.1958   6,5 44,0 
6 Mejzlík Vojtěch 2101 TJ Spartak Vlašim 04.07.1985   6,5 38,5 
                
  Senioři             
7 Růžička Zdeněk 2192 SK Loko Praha 07.07.1946 S 6,5 38,0 
10 Tejkal Ji ří 1971 SK Loko Praha 16.10.1940 S 6,0 38,5 
11 Trmal Jaroslav 2199 SK Pyrit Příbram 13.06.1937 S 6,0 37,5 
                
  Junioři             

20 Filip Vojt ěch 1849 TJ Spartak Vlašim 02.04.1998 J 5,5 41,0 
48 Sadil Jan 1570 ŠK KDJS Sedlčany 08.07.1998 J 4,0 35,0 
68 Zlámaná Anna 1522 Klub šachistů Říčany 1925 20.06.2000 J 3,5 26,5 
70 Kučera Jan 1348 ŠK KDJS Sedlčany 17.05.2001 J 3,5 24,5 
71 Králík Johan 1360 SK Pyrit Příbram 15.05.1998 J 3,5 24,0 

 
Podrobné výsledky turnaje najdete na 
http://chess-results.com/tnr94950.aspx?art=1&rd=9&lan=5&wi=821 
 
Na závěr se patří poděkovat Kulturnímu domu za poskytnutí prostor, sponzorům za 
věnované ceny a všem hráčů za klidný průběh turnaje. 


