
Úvodní zpráva z Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2015 
 
 
V pátek 12. června 2015 bylo v 16 hodin v Hradci Králové hymnou České republiky 
v podání trubky několikanásobného medailisty z MČR jednotlivců mládeže Tomáše 
Ptáčka slavnostně zahájeno Mistrovství ČR družstev mladších žáků. 
 
Ředitelka turnaje Svatava Ptáčková z pořádajícího oddílu ŠŠPM Lipky HK přivítala 
všechny hráče a doprovody z účastnících se 28 družstev, zástupce ředitelky ŽŠ a 
MŠ Josefa Gočára, na jejíž půdě se klání odehrává, Petra Sadílka a Martina Jaroše, 
prvního náměstka primátora města Hradce Králové, které udělilo turnaji šachových 
nadějí záštitu. Oba popřáli účastníkům zdárný průběh turnaje v krásné královské 
hře. Nezbytné informace k pravidlům zazněly z úst předsedy KHŠS a hlavního 
rozhodčího turnaje Jaroslava Šmída. 
 
Vše tak bylo připraveno ke hře a proto již v 16,15 hodin mohly vypuknout boje na 
černobílých polích. Při příchodu k šachovnicím všichni hráči a náhradníci (celkem 
191) obdrželi pozornost od pořadatelů v podobě drobných dárků. V pátek časový 
harmonogram turnaje obsahuje první dvě kola, v sobotu v dopoledním bloku tři a 
odpoledne další dvě, stejně tak jako v neděli, kdy bude turnaj zakončen. Ze 
čtrnácti stolů je z prvních tří pořizován online přenos, tj. celkem 18 šachovnic. Na 
zahájení každého z kol jsou hráči zváni fanfárou znějící opět z trubky Tomáše 
Ptáčka. Bude zajímavé sledovat, zda se pronásledovatelům podaří ohrozit 
nasazení favorizovaných talentů z prvního družstva BŠS Frýdek Místek. 
 
V sobotu po obědě si účastníci turnaje zpestří pobyt doprovodným programem 
spočívajícím v návštěvě Obřího akvária, o jehož návštěvu projevili zájem vskutku 
obří… Večer po skončení mistrovských partií si vytrvalci ještě vyzkouší poměřit 
své síly v simultánce s FM Lubošem Roškem. 
 
Většina hráčů a jejich doprovodů je ubytována na Palachových kolejích Univerzity 
HK, o jejich stravování se postará školní jídelna ZŠ a MŠ Josefa Gočára. 
 
Po odehrání všech kol turnaje budou za účasti poslance Evropského parlamentu 
Tomáše Zdechovského v neděli 14.6.2015 od 12,15 hodin vyhlášeni a krásnými 
poháry oceněni mistr ČR a další medailisté, odměněni budou i nejlepší hráči na 
jednotlivých šachovnicích a hráč za nejlepší partii v rámci simultánky. 
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