
Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov 
Podzim a následný příchod zimy a konce roku 2018 byl pro šachový klub TJ Dolní Benešov a jeho 

členy velmi nabitým obdobím co se šachových akcí týče. I proto je tato reportáž trochu delší (i když 

fotbalu se nevyrovnáme). V září jsme hostili tradiční Memoriál Karla Osmančíka a rozběhlo se několik 

kroužků pod naším vedením. Velkého množství turnajů se mohli zúčastnit naši členové z řad mládeže 

a bylo odehráno několik kol pravidelných soutěží družstev. 

Na MKO vítězí opět IM Zwardoň 
22. září 2018 nastala tato situace již počtvrté, navíc v řadě za sebou. Vojtěch Zwardoň opět zvítězil 

v tradičním Memoriálu Karla Osmančíka, který již 32 let pořádají organizátoři ze šachového klubu 

v Dolním Benešově. Jak již bývá zvykem, celé klání v kulturním domě v Dolním Benešově bylo 

rozděleno na dva samostatné turnaje – kromě toho hlavního si mohli odděleně zahrát děti a mládež 

do 15 let. Účast se v tomto roce zastavila na čísle 89 v turnaji dospělých a 42 v turnaji dětí, takže 

celkem hrálo přesně 131 šachistů. Nejvýše nasazeným hráčem byl IM Vojtěch Zwardoň, podle 

papírových předpokladů mu cestu k obhajobě prvenství měli zkomplikovat především další 

mezinárodní mistři Langner, Vesselovsky a Michenka, případně FIDE mistři Caletka nebo Vrána. 

Turnaj mládeže neměl jasné favority, neboť většina zkušenějších hráčů této kategorie se rozhodla 

hrát hlavní turnaj, takže pohár pro vítěze si mohl odnést prakticky kdokoliv. S přípravami na turnaj se 

započalo již dávno před samotnou událostí, figurky v hracím sále stály již v pátek večer a během 

sobotního rána se kromě přípravy bufetu instalovala technika a dokončovaly poslední nezbytné 

úpravy sálu a okolí. Prezence byla uzavřena krátce po 9. hodině, turnaj uvedl prezident ŠK TJ Dolní 

Benešov pan Ing. Tomáš Vavřínek, který následně předal slovo místostarostovi města Dolního 

Benešova panu Mgr. Jiřímu Krömerovi, jenž všechny účastníky přivítal a popřál jim mnoho úspěchů ve 

hře. Pak promluvili také rozhodčí obou turnajů, pan Matouš Gemsa za hlavní a pan Ing. Pavel Rakús 

za turnaj mládeže, to vše pod dozorem ředitele turnaje pana Mgr. Radima Krupy. Hlavní obsluha 

počítače pan Rudolf Kriebel pak předvedl systém hlášení výsledků a mohlo se rozběhnout první kolo. 

Hrálo se tempem 15 min. + 2 s za tah pro každého hráče švýcarským systémem na 9 kol. Celý průběh 

turnaje ovládl suverénně první nasazený IM Zwardoň, když uhrál v 7 kolech 7 bodů a vítězství si 

pojistil remízami v závěrečných dvou kolech. Stal se zároveň vítězem krajského přeboru MKŠS v rapid 

šachu pro rok 2018. Druhé místo obsadil díky lepšímu pomocnému hodnocení FM Ivan Břečka se 

ziskem 7 bodů, bronzová pozice pak zůstala na IM Ladislava Langnera se stejnou porcí bodů. 

Nejlepším seniorem byl na 5. místě IM Serguei Vesselovsky, nejlepším domácím hráčem a zároveň 

přeborníkem okresu Opava pak KM Pavel Matějka, oba za 6,5 bodu. V turnaji hrálo i 6 dam, nejvíce 

z nich se dařilo na 14. místě paní Zdeňce Vránové se 6 body. Juniorem a juniorkou turnaje se stali 

Marek Miča na 9. a Eliška Vavřínková na 35. místě, nejstarším účastníkem pak pan Alfons Tomíček, 

ročník narození 1935! Turnaj se odehrál bez větších sporů, takže hlavní rozhodčí mohl část své 

kapacity věnovat turnaji mládeže, kde se občas drobné přehmaty u menších dětí přece jen přihodily 

(nejčastěji šlo o nepřípustné tahy). Oproti hlavnímu turnaji se zde hrálo bez bonusu, klasickým 

tempem na 15 minut pro hráče na partii. Průběh byl zajímavý, ve vedoucí skupině se vždy střídalo 

několik hráčů, nakonec se závěr nejlépe povedl Stanislavu Obornému, který uhrál 7,5 bodu a získal za 

toto své vítězství pohár a věcnou cenu. V jednotlivých kategoriích pak byli nejlepší Matěj Jaššo (U10; 

u = under = do věku), Stanislav Oborný (U12) a Pavlína Dudová (U15). Nejlepším z domácích byla na 

7. místě Kateřina Anna Janošová. Kromě finančních cen bylo k dispozici také velké množství cen 

věcných, především pro ty úspěšné z řad mládeže. Za jejich dodání děkujeme společnosti Würth s.r.o. 

Mezi další sponzory turnaje pak patří město a kulturní dům Dolní Benešov, Masokombinát MASOMA 

– Jaroslav Klemensová, ZV OS KOVO MSA a samozřejmě všichni organizátoři turnaje, kteří věnovali 

práci na této akci svůj volný čas. Bufet fungoval jako vždy velmi dobře, snad jen počet účastníků mohl 



být vyšší, neboť zásoba guláše byla pro letošní rok velice bohatá, a nakonec nějaké porce zbyly. Takže 

pro příští rok, pokud zrovna nebudete mít jiné důležitější plány, zveme opět vás, všechny příznivce 

královské hry, k nám do Dolního Benešova.  

KP mládeže v praktickém šachu 
Na rozdíl od rapid šachu se krajský přebor v praktickém šachu hrál delším tempem, každý hráč měl 

v 7 kolech na rozmyšlenou 60 minut a 30 sekund se mu přidávalo za každý provedený tah. Tím pádem 

byla splněna podmínka zápočtu na FIDE elo. Turnaj byl rozložen do tří hracích dnů, od pátku 28. do 

neděle 30. září, a probíhal ve SVČ Klíč ve Frýdku-Místku. Za náš klub se zúčastnili 3 hráči, Tereza 

Gemsová, Tomáš Kučera, a Oliver Kusyn. Největší úspěch zaznamenal Tomáš, který skončil ve 

sloučené kategorii H16+H20 na celkovém 2. místě s 5,5 body, a protože vítěz spadal do kategorie 

H20, tak se Tom stal zároveň i krajským přeborníkem H16 pro rok 2018. Tereza při slabší konkurenci 

vyhrála kategorii dívek do 20 let a postoupila na polofinále juniorů a juniorek do 20 let. Pro Olivera to 

byl první turnaj tohoto typu a v konkurenci zkušenějších hráčů se mu moc nedařilo. 

GP KP mládeže 
Tradiční dlouhodobou soutěží jednotlivců v MS kraji je i Grand Prix krajského přeboru mládeže do 10, 

12, 14 a 18 let. 1. turnaj seriálu byl odehrán 13. října v Krnově. V 7 kolech v tempu 15 minut + 5s za 

tah pro každého hráče bojovalo za sebe i klub 5 našich hráčů. Mladým šachistům se dařilo různě – v 

kategorii do 10 let: Oliver Kusyn 4,5 bodu a 12. místo ze 46 účastníků, v kategorii do 12 let Ondřej 

Bitta 3,5b/18. místo ze 41 účastníků, do 14 let Ondřej Křefký 3b/23. místo ze 32 účastníků a v 

nejstarší kategorii do 18 let pak Tomáš Kučera a Tereza Gemsová. Ti oba shodně získali 4 body. Za 

účasti 23 hráčů obsadil Tomáš 6. místo a Tereza 8. místo, když se stala vítězkou v této věkové 

kategorii dívek. Další díl seriálu s pořadovým číslem 2 se hrál ve Frýdku-Místku v sobotu 10. listopadu. 



Náš klub reprezentovali 4 hráči: 3 z nich skončili na svém startovním nasazení (3. Tomáš Kučera 4,5b 

v U18, 10. Ondra Bitta 4,5b v U12 a 15. Julie Stříbná 4b v U12) a pouze mírně si pohoršil Oliver Kusyn 

23. místem za 4 body v U10. Všichni tedy uhráli ze 7 kol +1 nebo +2, což hodnotím jako solidní 

výsledek. Následující turnaj se bude hrát v Ostravě a je naplánován na sobotu 12. ledna 2019. Finále 

soutěže pak proběhne v dubnu u nás v Dolním Benešově. 

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2018 

V sobotu 27. října vyrazila naše kombinovaná výprava z Dolního Benešova, Kuřimi a Brna, čítající 

celkem 4 dospělé a 15 dětí, na šestidenní turnaj do Koutů nad Desnou v Jeseníkách. Hrálo se zde 

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let, samostatně v kategoriích do 10, 12, 14 a 16 let, 

postupová soutěž na Mistrovství České republiky mládeže. Náš šachový klub TJ Dolní Benešov 

reprezentovali čtyři mládežníci – v kategorii do 10 let to byl Oliver Kusyn z Kozmic, v kategorii do 12 

let Ondřej Bitta a Julie Stříbná, ti jsou oba z DB, nejstarší skupinu do 16 let hrál s cílem postoupit na 

MČR Tomáš Kučera z Borové. V OPENu pak bojoval náš pan prezident, Tomáš Vavřínek z Kuřimi. 

Ubytováni jsme byli v prostorné chatě cca 300 metrů od hotelu Dlouhé Stráně, kde turnaj pravidelně 

probíhá. Turnaj byl pro děti náročný, hrála se 3 dvojkola, pro některé to byl také první turnaj s takto 

dlouhým tempem, kdy na partii měl každý hráč 90 minut a 30 sekund za každý provedený tah. Oliver 

v U10 chodil na analýzy partií po kole vždy s úsměvem na rtech bez ohledu na výsledek. Rychlá ruka 

při partiích ho připravila o nějaký ten bod z vyhraných pozic, ale i tak 4 body z 9 kol nejsou úplně 

špatným výsledkem. Ondra v U12 také doplácel na ztrátu koncentrace v klíčových okamžicích partie, 

takže i tady to určitě mohlo být lepší než 3,5 bodu. Při troše tréninku se ale kluci mohou příští rok 

pohybovat na daleko vyšších příčkách. V U12 hrála také Julie, která již zkušenosti z MMaS má. Ani jí 

se nevyhnuly menší přešlapy, nicméně po skvělém závěru 2/2 se ziskem 5 bodů umístila jako 35. 

nasazená na 33. místě, takže solidní výsledek. Tomáš Kučera byl nasazen jako hráč číslo 18 a cílem 

bylo usilovat o jedno z 8 postupových míst. Konkurence byla silná, nicméně toho se Tomáš nezalekl, 

hrál velmi pěkné šachy a po 7 kolech byl dokonce na průběžném 2. místě celkového pořadí! V 8. kole 

pak bohužel prakticky bez boje prohrál s vítězem turnaje, Matyášem Pasekou z BŠŠ Frýdek-Místek, 

nicméně remízou v posledním kole si vytoužený postup na MČR pojistil a se 6 body z 9 partií skončil 

na 8. místě. Podal 2 nejlepší výkon v turnaji (perfo 1876) a připsal si do ELO ratingu plných 144 bodů. 

V doprovodném OPENu bojoval se silnou konkurencí statečně Tomáš Vavřínek a podařilo se mu uhrát 

50% bodů, tedy v čísle 4,5 z 9. I on připisuje pár bodíků do ratingu a určitě zaslouží uznání za to, že šel 

dobrovolně „s kůží na trh“. V turnajích mládeže ještě hrály i Tomášovy dcery, které za Dolní Benešov 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



hostují v soutěžích družstev. Mladší Marie v U12 uhrála 5,5 bodu, což jí stačilo na 2. místo mezi 

dívkami, stejně jako starší Anně v U16, která toto umístění získala za uhraných 5 bodů. Kromě šachu 

se děti bavily po celý týden také hraním karet, stolního fotbalu a další her. Volné odpoledne bylo 

využito k návštěvě bazénu v České Vsi a města Jeseníku, Tomáš si se mnou vyšlapal a pak seběhl 

sjezdovku v místním SKI areálu, část výpravy pak hrála bleskový turnaj. Po celou dobu se o nás 

všechny vzorně starala vedoucí výpravy Jitka Vavřínková, které patří za organizaci velké díky. Vrchním 

topičem a dozorem menších dětí byl Honza Bitta, rozbory a přípravu jsem pak měl na starost já. 

Úspěšným postupujícím na MČR pak budeme moci držet palce v březnu příštího roku, kdy se opět v 

Koutech nad Desnou bude tato mistrovská soutěž o postup na evropská a světová šachová kolbiště 

hrát. 

GP OP mládeže 
Stejně jako u krajského přeboru i u toho okresního probíhá dlouhodobé zápolení o nejlepší mladé 

mladé šachisty, zde v kategoriích do 10, 13 a 18 let. A tady potvrzují naši hráči společně s kolegy ze 

Slezanu Opava dominanci a obsazují pravidelně medailové pozice ve všech třech kategoriích. I když 

v 1. kole této série, hraném 3. listopadu ve Velké Polomi, tomu tak bylo jen částečně. Nikdo z našich 

hráčů ve své kategorii tentokráte nezvítězil, nejlépe se nám vedlo v U13, kde obsadila 2. místo Julie 

Stříbná a 3. místo Ondřej Bitta. V kategorii do 10 let bral stříbrnou medaili Oliver Kusyn a 3. 

v kategorii do 18 let a zároveň nejlepší dívkou turnaje byla Kateřina Anna Janošová. Oproti svému 

nasazení a papírovým předpokladům si ale naši hráči, kterých se turnaji objevilo 6, spíše pohoršili. 

Lepšího výsledku pak náš klub dosáhl ve 2. turnaji GP OP, který byl uspořádán spřáteleným klubem ze 

Slezanu Opava dne 1. prosince. Zde zástupci ŠK TJ DB z 9 medailových pozic obsadili celé 2/3, takže 

dohromady 6. Kompletní medailovou sadu získali v U18 Tomáš Kučera, Jakub Křefký a jeho mladší 

bratr Ondřej, všichni za uhraných 6 bodů ze 7 kol. Ve věkové skupině do 13 let vyhrál Ondřej Bitta, 3. 

místo brala Julie Stříbná a opět 2. do 10 let byl Oliver Kusyn. Všech 6 hráčů klubu v turnaji se tedy 

probojovalo k jednomu z cenných kovů. Další díl soutěže proběhne v lednu v Malých Hošticích a 

finále pak v průběhu února tradičně v Dolním Benešově. 



Polofinále MČR juniorů 
V termínu 10. až 17. listopadu se v krkonošském Špindlerově Mlýně konalo polofinále MČR juniorů a 

juniorek do 18 a 20 let. Náš klub reprezentovali sourozenci Pavel a Tereza Gemsovi. V silné 

konkurenci republikové špičky uhrál Pavel v kategorii chlapců 4 body z 9 partií a jako 38. nasazený 

nakonec obsadil 44. místo ze 64 účastníků. V kategorii dívek se tentokrát příliš nedařilo Tereze, která 

uhrála 3 body a skončila na 26. místě (nasazená jako 25.), když se celkem turnaje zúčastnilo 27 dívek 

z celé ČR. 

Okrskový turnaj mládeže 
24. listopad byl termínem, ve kterém uspořádal náš ŠK tradiční okrskový turnaj mládeže, jehož se v 

klubovně v domě služeb u kostela zúčastnilo plných 30 dětí. Kategorii do 15 let vyhrál Vojtěch Frolík z 

Velké Polomi (6/7), nejlepší dívkou byla domácí Kateřina Anna Janošová, která uhrála plný počet 6/6, 

když do turnaje naskočila až ve 2. kole. V kategorii do 10 let vyhrál domácí Ondřej Bitta se 4 body, 

nejlepší dívkou byla Anna Michalska z Tworkowa taktéž se 4 body. Kromě hráčů DB se turnaje 

zúčastnili také zástupci ZŠ Rovniny Hlučín, ZŠ Bohuslavice, Velké Polomi, Bolatic a polského 



Tworkowa. Pro spoustu dětí to byl vůbec první šachový turnaj, kde měly možnost poznat, jak soutěžní 

partie vůbec vypadají. Vyzkoušet si hraní se šachovými hodinami, párování s cizími soupeři apod. 

Takovéto turnaje plánujeme pro ty nejmenší pořádat i do budoucna. 

Okresní přebor školních družstev 
Ve středu 5. prosince se v klubovně Slezanu Opava u Tyršova stadionu konal okresní přebor školních 

družstev v rapid šachu v kategorii 1. až 5. třída ZŠ. Naše družstvo, ve složení Ondřej Bitta, Šimon 

Holletschek, Tadeáš Zbytovský a Oliver Dihel, pod vedením doprovodu Honzy Bitty, zopakovalo 

loňský úspěch a opět se umístilo na 1. místě v konkurenci 8 družstev. Tahouny družstva byli na 1. 

šachovnici Ondřej Bitta, který uhrál 100% bodů, tedy 7 ze 7 kol, a také možná trochu překvapivě 

Oliver Dihel na 4. šachovnici, jemuž se podařilo získat 6,5 bodu. Dohromady družstvo uhrálo 18,5 

bodu a těsně o 0,5 bodu porazili druhou ZŠ Opava B. Němcové. Tím si vybojovali postup na krajské 

kolo, které se uskuteční v Orlové. 

Soutěže družstev 
Po sestupu „A“ družstva z 2. ligy „F“ v minulé sezoně hraje šachový klub TJ Dolní Benešov v sezoně 

2018/2019 celkem 4 soutěže – „A“ družstvo v krajském přeboru MS kraje, „B“ družstvo v krajské 

soutěži, „C“ v okresním přeboru a „D“ v okresní soutěži. „A“ pod vedením kapitána Lubomíra Bělky a 

jeho zástupce Pavla Bymy (z Velké Polomi) sice prohrálo hned v 1. kole se svým konkurentem v boji o 

1. místo, Slavojem Poruba „D“, nicméně další tři kola zvládlo na výtečnou a po 4 odehraných 

zápasech se drží na medailovém 3. místě. 

P Družstvo HS Z + = - B Sk V 

1 ŠK Slavoj Poruba D  4 4 0 0 12 23.0 17 

2 SK Slavia Orlová C  4 4 0 0 12 19.5 12 

3 ŠK TJ Dolní Benešov A   4 3 0 1 9 20.0 14 



P Družstvo HS Z + = - B Sk V 

4 ŠK Šenov A  4 3 0 1 9 19.5 14 

5 TJ Ostrava B  4 2 1 1 7 17.5 12 

6 BSŠ Frýdek Místek D  4 2 1 1 7 15.0 9 

7 Slezan Opava B  4 2 0 2 6 16.0 12 

8 Baník Havířov B  4 1 0 3 3 12.0 6 

9 SK Stonava  4 1 0 3 3 11.5 6 

10 ŠK Bruntál  4 0 1 3 1 13.0 7 

11 Tatra Kopřivnice A  4 0 1 3 1 13.0 5 

12 TJ Ostrava C  4 0 0 4 0 12.0 4 

 

V tabulce krajské soutěže „C“ zatím jasně dominuje naše B-družstvo se 100% bilancí po 4 kolech. 

Mimo jiné porazilo i silný celek Orel Opava „A“, který měl jistě ambice usilovat o jediné postupové 

místo z této soutěže. Pod vedením kapitána Radomíra Vavřínka nastupují zatím osvědčení kmenoví 

hráči klubu, daří se zapojit ale i mládež, např. Tomáš Kučera, nastupující obvykle na 3. až 5. 

šachovnici, je stejně jako družstvo na 100% bodů, tedy 4/4. 

P Družstvo HS Z + = - B Sk V 

1 ŠK TJ Dolní Benešov B   4 4 0 0 12 21.0 15 

2 ŠK Orel Opava B  4 3 0 1 9 20.5 16 

3 ŠKTP Hrabyně  4 3 0 1 9 19.0 13 

4 ŠK Orel Opava A  4 2 0 2 6 16.5 11 

5 ŠO Jiskra Rýmařov  3 2 0 1 6 15.0 13 

6 Slezan Opava C  3 2 0 1 6 13.0 10 

7 SK Kravaře  4 1 0 3 3 14.0 7 

8 ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou  4 1 0 3 3 12.5 9 

9 TJ Lokomotiva Krnov  3 1 0 2 3 12.0 8 

10 TJ Ludgeřovice  3 1 0 2 3 8.0 6 



P Družstvo HS Z + = - B Sk V 

11 TJ Velká Polom  4 0 0 4 0 8.5 4 

 

Okresní přebor je soutěž, ve které bojuje celek „C“ pod taktovkou kapitána Lumíra Kramáře. I toto 

družstvo je v tabulce umístěno velmi dobře, když 3x vyhrálo a 1x prohrálo, což s 9 body stačí na 

průběžné 2. místo. Za družstvo nastupuje i kompletní rodina prezidenta klubu Tomáše Vavřínka, tedy 

kromě něho samotného ještě i manželka Jitka a dcery Eliška, Anna a Marie. Když se přidá ještě i 

bývalý předseda klubu Radomír Vavřínek, může se toto jméno objevit až v 6 kolonkách z 8 hráčů 

v zápise o utkání, což se opravdu jen tak nevidí. 

P Družstvo HS Z + = - B Sk V 

1 ŠK U Freda Darkovičky  4 4 0 0 12 21.5 17 

2 ŠK TJ Dolní Benešov "C"   4 3 0 1 9 18.5 13 

3 ŠK POGO Budišov nad Bud. "B"  4 3 0 1 9 17.0 10 

4 Sokol Štěpánkovice  4 2 1 1 7 19.0 11 

5 ŠO TJ Velká Polom "B"  4 2 1 1 7 17.0 12 

6 SK Kravaře "B"  4 1 2 1 5 15.5 10 

7 ŠK Píšť  4 1 0 3 3 14.0 10 

8 Orel Opava "C"  4 0 2 2 2 14.5 6 

9 ŠO TJ Vítkov "A"  4 0 1 3 1 11.5 6 

10 ŠK U Lípy Malé Hoštice  4 0 1 3 1 11.5 5 

 

„D“ je složeno především z mladých hráčů, kteří mají za cíl sbírat své první zkušenosti s partiemi 

v dlouhém tempu. Toto družstvo hraje v okresní soutěži okresu Opava, kde se pro sezonu 2018/19 

přihlásilo pouze 6 družstev, takže se hraje dvoukolově. Po 4 kolech se zatím drží plnit cíl a vytěžovat 

hlavně naše nejmladší, takže družstvo nemá ambice bojovat o přední příčky. Kapitán Miroslav 

Suchánek tak pouze dohlíží na to, aby se v partiích vždy příkladně bojovalo až do konce. 

P Družstvo HS Z + = - B Sk V 

1 ŠO TJ Hradec nad Moravicí  4 3 1 0 10 13.0 8 

2 ŠK 1935 Bolatice  4 3 0 1 9 11.0 8 

3 TJ Sokol Kobeřice  4 2 1 1 7 11.0 7 



P Družstvo HS Z + = - B Sk V 

4 ŠO TJ Velká Polom "C"  4 1 1 2 4 9.5 7 

5 ŠK TJ Dolní Benešov "D"   4 1 1 2 4 8.0 6 

6 ŠO TJ Vítkov "B"  4 0 0 4 0 7.5 5 

 

Šachový kroužek 2018/19 
Ve školním roce 2018/2019 probíhá také šachový kroužek pro začátečníky a mírně pokročilé, který 

jsme pod hlavičkou ŠK TJ Dolní Benešov rozšířili nově také do přilehlých obcí, kde žádný šachový klub 

nefunguje, jmenovitě do sousedních Bohuslavic a také většího Hlučína. V Dolním Benešově probíhá 

trénink 2x týdně, přičemž v úterý se trenéři věnují začínajícím dětem, ve čtvrtek se pak konají lekce 

pro ty zkušenější, kteří již mají nějaký ten turnaj a zápas odehraný. Trenérskou a metodickou činnost 

zajišťují trenéři Pavel Rakús, Miroslav Suchánek a Lubomír Bělka. V Bohuslavicích se podařilo 

zorganizovat kvalitní nábor, který přilákal téměř 15 dětí. Jejich vedením byl pověřen další trenér 3. 

třídy z Dolního Benešova, Pavel Gemsa. V Hlučíně proběhl nábor na ZŠ Rovniny, pod dozorem trenérů 

Pavla Bymy z Velké Polomi a Zdeňka Šnyty z Hrabyně se zde učí základům šachové hry kolem 10 

mladých školáků. Během prvních týdnů nového roku 2019 bude pro tyto děti připraven turnaj o 

přeborníka kroužků pod hlavičkou ŠK TJ DB. 

Následující šachové akce 
Po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje se v druhé polovině prosince uskutečnily ještě dva turnaje – 

otevřené MČR v bleskovém šachu v Praze za účasti 4 šachistů z našeho klubu a dále vzpomínkový 

Memoriál Lubomíra Bednárka a Karla Dihla v pátek 28. prosince v Opavě. V prvních měsících roku 

2019 pak pokračují dalšími turnaji seriály GP a OP v rapid šachu mládeže, náš klub pořádá okresní 

přebor 3členných družstev, v běhu jsou i soutěže družstev dospělých a samozřejmě aktivity kolem 

výuky šachu pro děti. Aktuality z dění v šachovém klubu pravidelně zveřejňujeme také na webu, 

adresa je: http://sachy-msa-dolnibenesov.net    

 

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov 

Ing. Pavel Rakús     


