53. Šachové Zaječice, závěrečná zpráva
O víkendu 30. 5. - 31. 5. 2015 proběhlo v rámci festivalu Šachové Zaječice (v Junior Centru Seč se hrály tři
turnaje), Mistrovství České republiky družstev starších žáků v rapid šachu. Pod názvem Omega plus OPEN.

Omega plus OPEN
http://chess-results.com/tnr175506.aspx?lan=5

V turnaji zaslouženě zvítězilo vyrovnané družstvo Oaza Praha před 2222 ŠK Polabiny Pardubice. Tedy
stejné pořadí, jako v loňském roce. Bronzové medaile putují do Vlašimi, která se ve špičce drží již hodně
dlouho. Celá řada dalších týmů má výborné hráče a byla pro medailisty těžkým soupeřem. Podrobnosti na
výše uvedeném odkaze, zjistíte tam také, jak uspěli jednotliví hráči a hráčky, První tři týmy obdržely pohár a
8 medailí, všechna družstva diplom a prvních 25 pak věcné ceny pro hráče i vedoucí. Nejlepší ze zahraniční
byla Polská družina z Wroclawi na 25. místě.

METOS Chrudim OPEN
http://chess-results.com/tnr175504.aspx?lan=5
Tak jako v loňském i předloňském roce, i letos zvítězila dvojice z BŠŠ Frýdek-Místek. Druhé místo
tentokrát uhrála dvojice z Wroclawi MUKS MDK Fabryczna, z třetího místa se raduje ŠK ERA Poštovní
spořitelna Praha. Hrálo hodně nadějných hráčů a hráček, ještě o nich uslyšíme.

DS Brno OPEN
http://chess-results.com/tnr175504.aspx?lan=5
Také třetí turnaj měl stejného vítěze jako loni. Pohár a 1.500,-Kč si odvezl Jakub Půlpán z 2222 ŠK
Polabiny Pardubice (letos mu bude 17 let), 1.200,-Kč dostal Pavel Holásek z Ústí nad Orlicí a rovných
1.000,-Kč IM Vojtěch Plát, TŽ Třinec. Peněžité ceny (celkem 7.200,-Kč), v tomto stále oblíbenějším turnaji,
si odvezlo prvních 10 hráčů celkového pořadí, nejlepší žena Martina Tajovská z Buštěhradu, nejlepší senior
František Houška z Poličky a nejlepší v kategoriích podle ELA. Zázrak se podařil - mladý Rudolf Jun (10
let) z Chotěboře s Elem 1688 vyhrál mezi dospělými hned 3 ceny.

FOTO a reportáže
http://www.sachyvlasim.cz/
https://plus.google.com/photos/+PatrikP%C3%BDcha/albums/6155055019042179697
http://sachypravonin.rajce.idnes.cz/MCR_druzstev_st.zaku_53.Zajecice-Sec_2015/
http://www.randspringer.de/as/dud/sec_2015.html

https://picasaweb.google.com/piratacht/Sec2015#slideshow/6155104653726967362

Hodnocení
Z poloviny se obměnil tým pořadatelů. Jaroslav Hájek se nominoval na ředitele turnaje a jeho místo
rozhodčího zaujal RNDr. Jaromír Krys z Chrudimi. Stravu, ubytování a vyúčtování s přehledem zajistili syn
Jaromír Krys a manželka Soňa Krysová. Jiří Hájek měl na starosti šachový materiál a věcné ceny. V týmu
rozhodčích zůstal FA Mgr. Miroslav Hurta (jasná jednička), dětskou jídelnu měla pod patronací Jana
Londinová z Hlinska a METOS Chrudim OPEN Zbigniew Niemiec z Wroclawi. Zahájení turnaje bylo
krátké, ale působivé. Sestry Vlasákovy čistě zazpívaly hymnu a po té dostal prostor na pár vět ředitel
turnaje, který všech 700 hostů přivítal.
K překvapení všech přítomných se na pódiu objevilo deset cyklistů v bílých dresech, všichni přijeli (již
podruhé) až z Krasové a Brna pozdravit náš turnaj. Jejich „žlutý trikot“ ing. Vlastimil Chládek přivezl
hodnotné věcné ceny a všem připomněl, jak jsou šachy krásná hra.
Všechna přihlášená družstva přijela včas a tak Mirek Hurta již v 9,30 měl vše v počítači a nalosoval první
kolo. Dařilo se po oba dva dny a tak časový plán byl téměř na minutu dodržován.
Pořadatelé (doplňuji další: Josef Vařejčko, Pavla Samková, Lukáš Hájek, František Konrád, Ivan Kubeš)
připravili hrací sály a po turnaji zase všechno uklidili. Děkujeme vedoucím družstev, nebyl žádný problém
s hlukem na sálech, dokonce ani šachové hodiny nebylo nutné znovu nastavovat. Prostě parádní spolupráce.
Již počtvrté se konalo večerní posezení pořadatelů s vedoucími družstev při kvalitním víně z Boršic (dovezl
vedoucí Starého Města Antonín Horsák, 60 litrů za 2100,-Kč). Za chybu považuji, že se nepodařilo vše
vypít.
Junior Centrum ještě nemá svého majitele a tak je nutno prominout to, že zatéká střechou, že sruby
potřebují opravu. Přece nikdo nebude investovat do cizího, zatím státního. Třeba již příští rok se dočkáme,
sami jsme zvědaví, jak to dopadne, kdo slíbí vložit miliony do velikého areálu. Ten je přitom pro náš turnaj
velice vhodný. Je uprostřed ČR, jsou tu prostorné hrací sály, perfektní stravování a děti si mohou po partii
vyběhnout do krásné přírody Železných hor. Nesmím zapomenout na ochotný personál, již 15 let s námi
spolupracuje paní Mgr. Miroslava Drábková.
Věcné ceny dostali všichni v turnaji METOS Chrudim OPEN (88 hráčů a hráček). Dále všichni hráči i
vedoucí prvních 25 ti družstev v turnaji Omega plus OPEN (210). Když připočteme poháry, medaile,
darované knihy a pamětní tužky, jsme u čísla přes 35.000,-Kč.
Dostal jsem pochvalu za dokonalou prezentaci výsledků všech uplynulých ročníků turnaje. Někteří
vedoucí se tam našli i s dosaženými body. Připomínám, že vše máme dokumentováno i na našich stránkách,
které nyní udržuje Jaromír Krys: http://zajecice.chesspce.cz/
Ztratily se nám jedny šachové hodiny (musíme je zaplatit) a naopak mám doma 5 zapomenutých mikin a
dvě čepice. Jedna z nich stále bliká a neumím ji vypnout.
Budu rád za připomínky k letošnímu festivalu i náměty na zlepšení pro 54. šachové Zaječice, které budou
první víkend v červnu 2016. Zítra dopracuji pořadí oddílů za posledních 10 let a objeví se na našich
stránkách.
V Chrudimi 31. 5. 2015 Jaroslav Hájek
Ohlasy:
Pavel Holásek, Ústí nad Orlicí: Díky za tradičně skvělou akci.
Míša Blažek: Dobrý den, chtěl bych se na vás obrátit s tím, že jsem ztratil modrou mikinu s nápisem
Filaton. Kdyby se našla, prosím odepište zpět.

Oldřich Suchoradský: Jardo, moje hluboká poklona za to, co ve svém věku dokážeš. Četlo se to jako román. Ahoj
a vydrž.

Robert Kubíček: Dobrý den, děkuji za organizaci. Jako "nováček" na turnaji mám jen pár poznatků, třeba
to pro Vás bude něčím přínosné:
1. Jako nováčci jsme ze začátku dost tápali, kde najdeme prezenci, což byl v tom areálu dost problém. Ptal
jsem se pár lidí, co šli na turnaj a taky sami nevěděli, takže jsem "našel cestu" díky recepci hotelu. Nešlo by
dát nějaké cedulky v areálu? Mapka mi nepřišla dost jasná (bloudil jsem už i v budově a původně jsem měl
za to, že to přece není v jídelně...).
2. Nevím, jak tomu zamezit, ale u toho losování se motalo tolik lidí z jednoho klubu, že to člověka dost
trápilo, než se dozvěděl los. Nemám nápad, jak tomu lépe zamezit a porovnává se mi to špatně, protože to
byl můj první turnaj družstev po mnoha letech a rozhodně nebyl v Rajhradě, Hustopečích ani v Brně a okolí
takových rozměrů.
3. Označení hracích sálů by si zasloužilo trošku lepší popis. Po třetím kole se člověk už orientoval, ale tím
že velcí mi hráli v prvním kole na 27 stole a malí naopak na 7 (prakticky dvě nejodlehlejší možná místa), tak
to bylo pro mě neznalého v prvním kole dost otřesné. Zvláště když jsem chtěl některé partie zapisovat.
4. Velká pochvala organizátorům za zajištění de facto jednotného kvalitního šachového materiálu.
5. Omluva za to, že jsem nedorazil "na víno". Vzhledem k tomu, že jsem byl v kempu U letadla a nevěděl
jsem, jak je to daleko a snažil jsem se do večera starat všemožně o děti, vyhodnotil jsem to jako nesmysl.
Přesto mě mrzí, že jsem se nemohl víc potkat s některými lidmi, se kterými jsem dřív potkával jako hráč
nebo trenér (Mirek Hurta, Pavel Krupica, Michal Novotný...).
6. Uvědomuji si, že jste organizovali velký turnaj a že to nebylo nic lehkého. Považuji za skoro
nepochopitelné, jak se Vám podařilo udržet takovou tradici. Klobouk dolů.
7. Vím, že to bylo těžké, ale někteří rodiče (třeba rodiče dětí, kteří byli nedávno v Klatovech) mi řekli, že je
škoda, že nebyla lépe zorganizovaná mimošachová činnost pro děti. V konečném důsledku to nám osobně
nevadilo, protože jsme byli spolu na první akci přes noc a tak jsme se mohli vzájemně blíže poznat a pobavit
se i o našich plánech a možné budoucnosti. Dnes nemohu díky tomu ani vyloučit, že v příštím ročníku se
zúčastníme například ve dvojnásobném počtu.
8. Ještě ke kempu - jednu noc jsme to bez sprch vydrželi, ale delší doba by byl problém.
Jaroslav Hájek odpovídám: Moc děkuji za všech 8 poznatků a připomínek. Na nováčky skutečně
zapomínáme, zkusíme najít řešení, stálí účastníci to mají jednodušší. Přes 700 lidí potřebuje hodně místa,
proto čtyři „vzdálené“ hrací sály. Jsme tradičně OPEN, je to přání naše i KM ŠSČR a tak se snažíme
vyhovět všem. Jestli máte svoje svěřence v M-ČR i ve dvojicích, tak se hodně naběháte a zapisovat partie
nestihnete. Je třeba mít dva vedoucí, jeden se stará o děti a druhý jde večer na víno. U dvoudenního turnaje
není časový prostor organizovat mimočasovou činnost, nebo máte návrh? KM ŠSČR (ani většina vedoucích)
nesouhlasí s třídenním turnajem a já to respektuji. Vydali jsme pokyny 1) nemluvit v hracím sále, pokud se
ještě hraje, 2) k vyvěšenému losování mohou jen kapitáni, ale oba pokyny se těžko vynucují.
Jiří Daniel RK. Milý Jardo, děkuji Ti za to, co pro šachy a pro děti stále děláš, přestože už minimálně
hraješ. Večer jsem napsal díky Tvým dokonalým stránkám eleborát o tom, jak 53 ročníků Zaječic a
Jaroslava Hájka vidím já. Je to na našich stránkách www.panda-rk.cz.
Ke stránkám Zaječic mám jedinou připomínku. V pravém sloupci Listina vítězů chybí poslední 3 ročníky
(V, F). Nevím, proč zrovna já jsem vyšel do chatky, kde tekla jen studená voda, ale přerazil jsem to večer
vynikajícím vínem. Bylo ho opravdu hodně. Hodně zdraví Ti přeje Jirka.

