
V Klatovech bojovali nejmladší šachisté o republikové tituly 

Celkem 109 mladých šachových nadějí bojovalo druhý květnový víkend v Klatovech republikové o tituly při 

Mistrovství  České republiky dětí do 8 let v šachu.  

V kategorii chlapců RC modely OPEN si mezi 89 účastníky zcela suverénně počínal největší favorit Marek 

Koršinskij (OAZA Praha), který zvítězil s plným počtem 9 bodů před pěticí pronásledovatelů se 7 body. Z nich měl 

nejlepší pomocné hodnocení stříbrný Filip Dolenský (ŠK Libštát), bronz si 

odvezl  Šimon Tajovský (ŠK Kuřim). Vynikající šesté místo vybojoval nejlepší 

z klatovských borců Dominik Šnajdr, který po skvělém začátku 3 body ze 3 a slabší 

střední části turnaje (1/3) předvedl mohutný finiš a výhrou v posledních třech 

kolech  se dotáhl na špici a pouze horší pomocné hodnocení jej odsunulo 

z medailových pozic. Dominik však předváděl výborné výkony, kterými navázal na 

bronz z podzimního Mistrovství Čech a ukázal, že jestli bude nadále tvrdě trénovat, 

bude patřit do republikové špičky. Neztratili se však ani další klatovští hráči, kteří 

vzhledem k mladšímu věku mohou hrát tuto soutěž i v roce příštím.  Výborné 4 

body získal Jan Velkoborský stejně jako Martin Jáchymovský, o půl bodu méně 

vybojoval Ondra Benda a s pěknými 3 body turnaj zakončil Tadeáš Velkoborský. 

Všichni tito hráči hrají šachy velmi krátce a při trvající píli mají velkou šanci prosadit 

se mezi nejlepší.                      Dominik Šnajdr 

V kategorii dívek INGEM OPEN, kde domácí oddíl neměl žádné zastoupení, se zcela zaslouženě z mistrovského 

titulu radovala Marie Vavřínková (Lokomotiva Brno) s 8 body před Eliškou Drastichovou (Slavia Orlová, 7 bodů) a 

Adélou Rolinkovou (Hraničář Horní Stropnice,  6,5 bodů).  

V doprovodném turnaji Woodcote OPEN turnaji sklidil obrovský potlesk nejstarší účastník turnaj a zároveň vítěz 

81-ti letý nestor klatovského šachu Jaromír Novák, který i ve svém věku hýří 

aktivitou, je hlavní postavou  oslav 1000 let šachu v Klatovech, které podle 

legendy s roku 1599 připadá právě na letošní rok, dokončuje 2. díl historie 

klatovského šachu, která je nyní před vydáním a zároveň dokázal, že šachy 

hraje stále na vysoké úrovni. Jaromír Novák získal 7 bodů stejně jako o 71 let 

mladší, stříbrný Rudolf Jun z Chotěboře. Bronzový stupínek vybojovala 

nasazená jednička Martin Tauš (Slavoj Poruba).  

      Jaromír Novák 

Turnaj, který se hrál v krásných prostorách Kulturního domu Klatovy, za což patří velký dík Městu Klatovy a MKS 

Klatovy, proběhl v příjemné atmosféře zcela hladce, bez jakýchkoliv problémů a konfliktů. Účastníci si kromě hracích 

podmínek pochvalovali také bohatý doprovodný program ať už 

komentovanou prohlídku katakomb, návštěvu Černé věže, 

fotbalový turnaj, prohlídku výstavy „Vůně šeříků a svobody“ k 70. 

letému výročí osvobození západních Čech americkou armádou, 

dětské atrakce před kulturním domem, ale i tradiční písničku „Já 

na to mám“ , kterou byly děti svolávány na začátku dalšího kola 

k partiím a která jim dodávala optimismus a bojovou náladu do 

napínavých bojů. Velmi ceněn byl také on-line přenos partií, kdy 

prvních 11 šachovnic bylo přenášeno přes internet a každý 

zájemce tak mohl on-line sledovat nebo si i zpětně přehrát celou 

partii svých svěřenců, přestože v Klatovech ani nebyl přítomen.     Turnajový sál    

 Tato šachová akce se uskutečnila v rámci oslav 1000 let šachu v Klatovech, který podle legendy připadá právě na 

letošní rok. Oslavy budou pokračovat 6. června simultánkou poslepu, kdy od 10:00 sehraje na klatovském náměstí 

mezinárodní mistr Ivan Hausner se zavázanýma očima zároveň 10 partií proti 10 soupeřům. Zveme všechny zájemce, aby 

se na tuto akci přišli podívat. Vstup volný.  


