Mezinárodní šachový turnaj

Škola prof. V. Vejdovského byla dohromady se spolkem LITKA pořadatelem jubilejního
XXV. ročníku Mezinárodního šachového turnaje zdravotně postižené mládeže, který se konal
za podpory Olomouckého kraje, Nadace prof. Vejdovského a Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška ve dnech 29.9. – 2.10.2016. Záštitu nad celou akcí převzala
poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA a náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Zdeněk Švec.
Nad šachovnicemi se sešlo 21 hráčů z Budapešti, Bratislavy, Opavy, Prahy a Olomouce.
Program byl rozvržen do tří hracích dnů, během kterých se odehrálo celkem 9 kol. Soutěžilo
se v kategorii jednotlivců a čtyřčlenných družstev. Tu vyhrálo s přehledem a velkým
náskokem družstvo z Bratislavy před Opavou a domácím družstvem z Olomouce. Čtvrtí
skončili reprezentanti Prahy a páté místo obsadilo družstvo nevidomých šachistů z Budapešti.
Soutěž jednotlivců byla velmi napínavá a o medailistech se rozhodovalo až v posledním,
devátém, kole. Vítězem se stal Denis Reicher z Bratislavy, který ztratil jen půl bodu za remízu

s olomouckou hráčkou Veronikou Frýbovou. Stříbrnou medaili vybojoval David Dehner z
Opavy s osmi body. O bod méně získal další bratislavský šachista Jonatan Pavelka a získal
bronzovou medaili. Všichni olomoučtí hráči se dostali do první desítky. Aleš Mazurák obsadil
páté místo, sedmá skončila Veronika Frýbová, osmá byla loňská medailistka Karolína
Mánková a první desítku uzavíral Adam Mazurák. Všichni hráči obdrželi hodnotné ceny od
sponzorů, první tři z obou soutěží zároveň s diplomy a medailemi získali poháry, které
věnovala europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová, MBA, která byla přítomna i závěrečnému
slavnostnímu ceremoniálu. Spolu s ní předávali ceny účastníkům i Ing. Olga Sýkorová,
předsedkyně správní rady Nadace prof. Vejdovského a ředitel školy PaedDr. Jaromír Hudek.
Čtyřdenní program celé akce byl obohacen o prohlídku krásného historického centra
Olomouce. Účastníci navštívili během odpolední procházky katedrálu sv. Václava, Horní
náměstí se starobylou radnicí a orlojem, Dolní náměstí a Michalské návrší. Krásné podzimní
počasí využili všichni hráči se svým doprovodem k návštěvě zoologické zahrady na sv.
Kopečku u Olomouce, kde pro ně ředitelství ZOO připravilo malé překvapení. Děti si mohly
pohladit klokana, malého kozlíka, zajíčky nebo pochovat dvě malé surikaty. Pobyt v našem
regionu se všem velmi líbil a slíbili, že se příští rok uvidíme znovu.
Miloš Dobeš, organizátor tradičních šachových turnajů pro zrakově postižené

