Otevřený dopis Šachovému svazu České republiky
Na vědomí

-

členům výkonného výboru ŠSČR

-

reprezentačnímu trenérovi mládeže
pracovníkům se šachovou mládeží
šachovým serverům

Vážení šachoví přátelé.
Poté, co jsme byli osobně svědky telefonického rozhovoru pana Řezníčka, otce dvou šachistů, kteří
mají právo účasti na MEU, s ředitelem tohoto turnaje Zdeňkem Fialou, nemůžeme se neozvat.
Štěpán Řezníček (nar. 2005) a jeho bratr Patrik Řezníček (nar. 2007), šachisté Zbrojovky Vsetín,
získali svými výkony na MČR právo účasti na MEU, které se koná na přelomu srpna a září 2013
v Malenovicích. Pochopitelně, že máme zájem, aby oba chlapci nastoupili a hájili tak barvy ČR. Obzvláště též
proto, že Patrik se stal neoficiálním mistrem České republiky v kategorii do 6 let a oba bratři jsou příslibem
šachové budoucnosti možná nejenom našeho oddílu.
Otec Řezníček by oba své syny do soutěže rád přihlásil, avšak po telefonátu se Zdeňkem Fialou se
nám začínají jevit věci okolo tohoto turnaje, jak jen to napsat (?), jako mimořádně podivné. Zdeněk Fiala
tvrdošíjně trvá na tom, že chlapci se mohou zúčastnit pouze tehdy, budou-li i s otcem ubytováni na
oficiálním hotelu za oficiálně nastavené ceny.
Absolutně ve dvacetiminutovém telefonickém hovoru odmítal argumenty otce Řezníčka, který
takovouto podmínku ze sportovního ani jiného srozumitelného důvodu nevidí jako smysluplnou a vhodnou.
Výčet jeho argumentů je ve stručnosti následný:
-

Autem to mají Řezníčkovi do Malenovic hodinu cesty, na turnaj chtějí dojíždět.
Trenér obou bratří bydlí na Vsetíně, je připraven je v turnaji šachově vést.
Hraje se jedno odpolední utkání denně. Co by chlapci celé dny dělali na hotelu (když např. jejich
partie mohou trvat třeba jen v řádech desítek minut)?
Patrik nastupuje do první třídy a nezdá se jako vhodné, aby hned první týden školu vynechal.

V telefonickém rozhovoru se v závěru pan Řezníček zeptal, zda pana Fialu vůbec zajímá sportovní
rozměr turnaje, či pouze a jen to, kolik se vydělá peněz. Odpověď Zdeňka Fialy byla zarážející, neboť sdělil,
že na hotelu bude ubytovaných 150 lidí zdarma a někdo to zaplatit musí…
Vážení šachoví přátelé, jsme velmi znepokojeni tím, že se MEU pořádá v naší zemi a pořadatel nemá
zájem na tom, aby se ho zúčastnili naši nejlepší, tedy že se jim kladou nesmyslné podmínky účasti, v tomto
případě jednoznačně pouze s hlediskem a výhledem ekonomického zisku.
Asi také není náhoda, že pan Zdeněk Fiala rozesílá e-maily na všechny strany a nabízí dalším hráčům
start na divokou kartu. Takže budeme spokojeni, když se MEU zúčastní šachisté z druhého, třetího sledu,
hlavně když si řádně zaplatí?
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