KRONIKA
ŠACHOVÝCH TURNAJŮ
O PUTOVNÍ POHÁR NA POČEST
OSVOBOZENÍ OBCE.
konaných v letech 1972 – 1981.

LADISLAV ŠIDLO

ÚVOD.
Jak vlastně vznikl nápad uspořádat šachový turnaj o Pohár osvobození Šumic.? Začátkem
roku 1972 na stranické schůzi, výbor VOKSČ přemýšlel, jak také přispět k tomuto výročí.
Návrhy byly různé a nepodařilo se nám dospět k nějakému závěru. Na další výborové schůzi
jsme se k tomu opět vrátili. Když se nepodařilo tuto otázku uzavřít, tak jsem navrhl, uspořádat
turnaj v šachu. Všichni byli nadšení. Ale kdo to všechno zařídí. Navrhl jsem, že když mně
dají peníze na pohár, že se pokusím to zorganizovat. Všichni souhlasili a na pohár jsem dostal
100 Kčs.
Zavolal jsem svému bratrancovi Tondovi Šidlovi do Květné, kde pracoval jako mistr ve
sklárnách, zda by mně pohár nevyrobil. Tonda souhlasil a za týden mně pohár přivezl. A tak
jsem se dal do příprav turnaje. Až teď jsem si uvědomil, co mě čeká. Zajistit dostatek
šachovnic, hodiny, místnost, kde se turnaj bude konat, zajistit ceny, diplomy, napsat pozvánky
na okolní školy zajistit rozhodčí, fotografa, plakáty a také funkcionáře, kteří budou ceny
předávat. No zkrátka bylo toho dost, co bylo potřeba zajistit. Rovněž bylo potřeba zajistit pro
účastníky turnaje občerstvení. Po vítězství Josefa Mudráka ml. mně jeho otec zhotovil
podstavec pod pohár a na který potom byla vyryta jména všech výherců. Za tuto pomoc je mu
potřeba poděkovat. Což jsem mu také učinil.
Dal jsem se do práce a začal obtelefonovat funkcionáře a známé, kteří by mně jakkoliv
pomohli zajistit potřebné věci. Obracel jsem se na různé organizace se žádostí o sponzorské
dary, sháněl diplomy, jednal s TJ SOKOL o zapůjčení šachů a hodin, obrátil jsem se na SRPŠ
při Základní škole o poskytnutí financí na zajištění občerstvení pro rozhodčí a účastníky
turnaje i o osobu, která by nám s občerstvením pomohla. Přihlásila se paní Ludmila
Szymurdová, jinak vedoucí školní jídelny.
A tak po tom všem zajišťování se turnaj O putovní pohár uskutečnil za dost velkého zájmu
místních občanů a byl kladně hodnocený Po tomto turnaji se také zvýšil zájem dětí o šachy.
Nutno dodat, že v Šumicích bylo v minulosti výborné šachové družstvo, které hrávalo i
soutěže. Škoda, že se v současnosti něco podobného nekoná. Hráči, kteří tvořili jádro
mužstva, jsou již mrtví a mladí se do této činnosti nehrnou. Chybí chuť do toho tuto činnost
organizovat, protože není jednoduché toto všechno zajistit. Škoda. Po těchto turnajích byla
velká příležitost šachový oddíl omladit. Po soutěži se funkcionáři TJ Sokol rozhodli tento
turnaj organizovat sami, ale nějak to nevyšlo. Ve škole jsme v tu dobu měli velmi silné
šachové družstvo, které bylo zapojeno do korespondenčního turnaje pionýrské ligy.
Ředitelství školy tuto činnost velmi podporovalo a vycházelo mně vstříc, jak se dalo.
Dokonce jsme byli v této soutěži vyhodnoce-ni na třetím místě. Pravidelně jsme se
zúčastňovali turnajů o přeborníka okresu a dvakrát jsme se stali jeho vítězi. Poráželi jsme
velmi dobrá družstva z Uherského Brodu, Bojkovic a další. Je škoda, že se na škole na tuto
tradici nenavázalo a nenašel se žádný z učitelů, který mladé šachisty vedl.

Autor této Kroniky.

PŘEHLED TURNAJŮ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

I. turnaj se uskutečnil 30. dubna 1972

II. turnaj se uskutečnil 29. dubna 1973
III. turnaj se uskutečnil 28. dubna 1974
IV. turnaj se uskutečnil 27. dubna 1975
V. ročník se uskutečnil 2. května 1976
VI. ročník turnaje se uskutečnil 30. dubna 1977
VII. ročník turnaje se uskutečnil 30. dubna 1978
VIII. ročník se uskutečnil 29. dubna 1979
IX. ročník se uskutečnil 27. dubna 1980
X. ročník se uskutečnil 26. dubna 1981.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

I.
ROČNÍK,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SE USKUTEČNIL 30. DUBNA 1972.
Do turnaje se celkem přihlásilo 16 závodníků, kteří byli rozlosovaní do dvojic, které spolu
svedli urputné boje na jednotlivých šachovnicích. Vítězové postupovali do dalšího kola, kde
se utkali mezi sebou. Hrálo se vyřazovacím systémem a tak nakonec zůstali čtyři, kteří se
utkali každý s každým o vítěze. Na regulérnost zápasů dohlíželi tito rozhodčí: JOSEF ŠVEC,
VINCENC HORECKÝ A JAROSLAV ŽAMPACH, tito se postarali o řádný průběh celého
turnaje.

VÍTĚZOVÉ
TURNAJE.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

I.místo: PETR VĚRNÝ, žák ZDŠ Šumice.
II. místo: Miroslav Urubčík, žák ZDŠ Uh. Brod.
III. místo: Ivana Prachařová, žákyně ZDŠ Šumice.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vítězové byli odměněni diplomy a věcnými cenami. Celkový vítěz dostal na jeden rok
Putovní pohár.

Hodnotné ceny do turnaje dodala škola a VO KSČ. Organizačně celý turnaj připravil a řídil
Ladislav Šidlo, učitel Základní školy Šumice. Všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu
turnaje, patří velké poděkování. Pohár i věcné ceny předávali: Jana Páleníčková, ředitelka
školy a František Tlach, předseda VO KSČ.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ivana Prachařová – sportovkyně měsíce ledna 1975.

II.
ROČNÍK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SE USKUTEČNIL 29. DUBNA 1973
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Do turnaje o POHÁR OSVOBOZENÍ se přihlásilo 12 účastníků. Ti byli rozděleni do tří
skupin po čtyřech hráčích, kde se utkali každý s každým. Vítězové skupin postoupili do
finále, kde se utkal každý s každým. Pohár získal hráč s největším počtem bodů.

VÍTĚZOVÉ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
I. místo: JOSEF MUDRÁK, žák ZDŠ Šumice.
II. místo: Pavel Zpěvák, žák IV. ZDŠ Uh. Brod.
III. místo: Ivana Prachařová, žákyně ZDŠ Šumice.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Věcné ceny a diplomy předávali: Jana Páleníčková, ředitelka školy a František Tlach,
předseda VOKSČ. Na zdárný průběh dohlíželi tito rozhodčí: Miroslav Táborský, Stanislav
Horecký a Jaroslav Žampach. Občerstvení zajistilo SRPŠ při ZDŠ Šumice. O jeho přípravu i
výdej se postarala paní Ludmila Szymurdová za což jí patří poděkování, protože se turnaje
pořádaly vždy v sobotu. Turnaj navštívil řada šumických občanů, kteří jeho průběh hodnotili
velmi dobře a s celým průběhem byli velmi spokojeni. Všichni účastníci i diváci vyjadřovali
obdiv, za to, že se podařil turnaj v takovém rozsahu uskutečnit.

Kopie listu z kroniky.

Vítěz II. ročníku turnaje Josef Mudrák.

III.
ROČNÍK.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SE USKUTEČNIL 28. DUBNA 1974.

Celkem se do turnaje přihlásilo 21 účastníků, z toho 5 z Uh. Brodu, 5 z Bojkovic a 11 ze
Šumic. Byl to zatím nejvíce obsazený turnaj a rozhodčím dalo hodně práce, jak takové
množství rozdělit. Nakonec rozhodli, že závodníky rozdělí do čtyř skupin, kde se utká každý
z každým a di finále postoupí z každé skupiny jen vítěz.
Ze škol v Uh. Brodu byli tito závodníci: Milan Strnad, Radek Vlk, Josef Chvíla, Milan
Běhůnek a Milan Šlahůnek.
Z Bojkovic to byli tito závodníci: Petr Mendl, Jiří Navrátil, Lumír Ondrůšek, Ludvík Sviták a
Jiří Kafka.
ZE Šumic byli přihlášeni tito závodníci: Marie Horecká, Jiří Šidlo, Petr Žampach, Stanislav
Mudrák, Milan Jančář, Ladislav Šidlo, Milan Surý, Jan Vaculín, Libor Horčica, Vítězslav
Gajdošík a Jitka Hasoňová.
Rozhodčí turnaje byli: Jaroslav Žampach, Stanislav Horecký a Miroslav Táborský, kteří
průběh celého turnaje zvládli na jedničku ke spokojenosti všech závodníků. Občerstvení
zajistilo SRPS při ZDŠ Šumice v tomto ročníku panem Janem Suchanovským.
Ceny do turnaje dala škola, VO KSČ A MNV.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

VÍTĚZOVÉ.
I.místo : LUMÍR ONDRŮŠEK, ze Zahorovic
II.místo : Libor Horčica, žák ZDŠ Šumice
III. místo: Leoš Sedlák, žák ZDŠ Bojkovice.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Věcné ceny a diplomy předali: Jana Páleníčková, ředitelka školy, František Tlach, předseda
VO KSČ, Jindřich Kramný, předseda MNV a hlavní organizátor Ladislav Šidlo, zástupce
ředitelky školy.
Kromě vítězů byli věcnými cenami odměněni všichni účastníci turnaje. Turnaj navštívila celá
řada občanů z vesnice i okolí.

Vítěz III. ročníku turnaje Lumír Ondrůšek.

I. místo Lumír Ondrůšek.
II. místo Libor Horčica, III. místo Leoš Sedlák.

Ředitelka turnaje Jana Páleníčková blahopřeje vítězi a předává cenu.
Urputné boje na šachovnici.

IV.
ROČNÍK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SE USKUTEČNIL 27. DUBNA 1975.

Do čtvrtého ročníku turnaje o POHÁR OSVOBOZENÍ se přihlásil rekordní počet závodníků.
Z toho bylo z Uh. Brodu 8, z Bojkovic 7 a ze Šumic 11. Celkem 26. Závodníci byli
rozhodčími rozděleni do pěti skupin po pěti účastnících, jeden účastník se nedostavil. V každé
skupině hrál každý z každým a do finále postoupili vítězové skupin. Ti hráli každý z každým
a vítězem se stal ten z největším počtem bodů.

VÍTĚZOVÉ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

I.místo : JOSEF MUDRÁK, žák ZDŠ Šumice
II.místo Milan Peléšek, žák ZDŠ Bojkovice
III. místo Leoš Sedlák, žák ZDS Bojkovice.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Věcné ceny a diplomy předávali: Jana Páleníčková, ředitelka školy, František Tlach, předseda
VO KSČ a Jindřich Kramný, předseda MNV. Rozhodčími turnaje byli:: Jaroslav Žampach a
Josef Švec, kteří se této funkce zhostili na jedničku a tak turnaj proběhl bez závad. Patří jim i
všem zainteresovaným na turnaji vřelé poděkování. Ceny do turnaje věnovala škola, VO KSČ
a MNV.
Občerstvení zajišťovalo SRPŠ při Základní škole v Šumicích. Všichni účastníci obdrželi
drobné dárky, které věnovali pořadatelé.

Hlavním organizátorem byl Ladislav Šidlo, zástupce ředitelky školy.

I.místo Josef Mudrák.
II. místo Milan Peléšek, III. místo Leoš Sedlák.

Předávání diplomů a cen ředitelkou turnaje Janou Páleníčkovou.

V.
ROČNÍK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SE USKUTEČNIL 2. KVĚTNA 1976.
Do turnaje se přihlásilo celkem 25 účastníků. Z toho z Bojkovic l0, z Nezdenic 6 a ze Šumic
9. Letos po prve nepřijeli zástupci škol z Uh. Brodu. Nevíme z jakého důvodu. Mrzelo nás to,
protože doposud se turnajů zúčastňovali. Rozhodčí rozdělili jako vloni účastníky po
rozlosování tak jako v předcházejícím roce do pěti skupin po pěti účastnících. A začalo se hrát
systémem každý s každým. Do finále postoupil vítěz ze skupiny s největším počtem bodů.
Byli to tito účastníci: Leoš Sedlák, Luděk Vlk, Jiří Kafka, Ladislav Šidlo ml. a Bohumil
Navrátil. Mezi nimi se rozhodovalo o vítězovi turnaje.

VÍTĚZOVÉ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

I. místo: LEOŠ SEDLÁK, žák ZDŠ Bojkovice
II. místo: Luděk Vlk, žák ZDŠ Bojkovice,
III. místo: Jiří Kafka, žák ZDŠ Bojkovice
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Čtvrtým byl Ladislav Šidlo ml. a páté místo obsadil další žák
z Bojkovic a to Bohumil Navrátil. Tentokrát do vyhráli žáci
z Bojkovic. Patří jim první tři a páté místo. Takže letos se mezi vítěze
ve finálové skupině dostal jen jeden zástupce školy za Šumic. Nedá se
nic dělat. Musíme napříště více trénovat.
Rozhodčími na turnaji byli: Jaroslav Žampach, Stanislav Horecký, Josef Švec, Vincenc
Horecký, František Horecký a Vojtěch Lekeš, kteří zajistili řádný průběh turnaje. Patří jim
zato poděkování
Ceny a pohár předali: Jana Páleníčková, ředitelka školy, František Tlach, předseda VO KSČ a
Jindřich Kramný. Věcné ceny zajistili členové pořádajících organizacích. Občerstvení zajistilo
SRPŠ při škole.
Celý turnaj připravil, propagaci v rozhlase a v tisku zajistil a přespolní účastníky přes jejich
ředitelství zajistil Ladislav Šidlo, zástupce ředitelky školy, organizátor celého turnaje. Těšíme
se na další turnaj v příštím roce.

Vítězové
I.místo Leoš Sedlák, II. místo Zdeněk Vlk, III. místo Jiří Fafka.
Putovní pohár předává Organizátor turnaje Ladislav Šidlo.

Ceny předává Kramný Jindřich, předseda MNV.

Kdo z koho, kdo zvítězí a postoupí do dalšího kola.

Ředitelé turnaje, rozhodčí a organizační vedoucí.

VI.
ROČNÍK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SE USKUTEČNIL 30. dubna 1977.
Do turnaje se celkem přihlásilo 22 účastníků ze Šumic, Bojkovic a Uh. Brodu. Losováním
byli rozděleni do čtyř skupin, z toho dvě byly pětičlenné a dvě šestičlenné. Ve skupinách hrál
každý s každým a jenom vítěz z největším počtem bodů postoupil do finálové skupiny. Ta
měla na závěr čtyři účastníky, kteří se mezi sebou utkali systémem každý s každým, a o
pořadí rozhodoval získaný největší počet bodů. Rozhodčí řádně dohlíželi na průběh
jednotlivých partií.

VÍTĚZOVÉ.
I. místo: LEOŠ SEDLÁK, žák školy z Bojkovic
II. místo: Jiří Kafka, žák školy z Bojkovic
III. místo: Bohumil Navrátil, žák školy z Bojkovic
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Na dalších místech se umístili Majtner, Ivan Malůš a Petr Mlčůch a
další.
Pohár a diplomy a věcné ceny předali: Jana Páleníčková, ředitelka
školy, Jindřich Kramný, předseda MNV, František Tlach, předseda
VO KSČ a Antonín Kubica, předseda TJ Sokol Šumice.
I tento ročník turnaje suverénně vyhráli žáci ze školy Bojkovic. Nám zůstaly jen oči pro pláč a
nezbývá nám vítězům poblahopřát a slíbit si, že se na další roční lépe připravíme. Tady jed
potřeba rozhodčím za řádný průběh celého turnaje.
Rozhodčími byli: JOSEF ŠVEC, JAROSLAV ŹAMPACH, VINCENC HORECKÝ, ze
Šumic, LADISLAV KONÍĆEK z Uh. Brodu a JIŔÍ NAVRÁTIL z Bojkovic.

Ceny do turnaje věnovaly: VO KSČ, MNV, ZV ROH OSP UH.
HRADIŠTĚ, SLOVSTROJ UH. BROD, ZDŠ, TJ SOKOL A JEDNOTA ŠUMICE (dohlížecí výbor).
Celý turnaj organizoval Ladislav Šidlo, zástupce ředitelky školy.

Vítězové turnaje: I.místo Leoš Sedlák,
II. místo Jiří Kafka III. místo Bohumil Navrátil.
Diplomy předává organizátor turnaje.

Diplomy a ceny předávají: hlavní rozhodčí Jaroslav Žampach a
organizátor turnaje Ladislav Šidlo.

Boj o každého pěšce do poslední chvíle
a poslední minuty za přihlížení účastníků turnaje.

VII.
ROČNÍK.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SE KONAL 30. DUBNA 1978.
Do turnaje se přihlásil nízký počet účastníků, kteří byli všichni ze Základní školy v Šumicích.
Proč se nedostavili tradiční účastníci ze škol v Bojkovicích a Uh. Brodě, přesto, že byli řádně
pozváni, mně nebylo jasné. Asi se nikdo nechtěl dětem věnovat nebo měl jiné povinnosti.
Škoda, turnaj tak ztratil ten bojovný náboj mezi tradičními účastníky. Celkem se do turnaje
přihlásilo 14 účastníků. Ti bylo po rozlosování rozděleni do tří skupin. Dvě skupiny byly po
pěti a jedna byla čtyřčlenná. Po zahájení se rozhořel bratrovražedný souboj o postup do
finálové skupiny. Ve skupinách se utkávali každý s každým a účastník s největším počtem
získaných bodů postupoval do finále. Rozhodčí řádně a hlavně nestranně dohlíželi na šachové
bitvy.

VÍTĚZOVÉ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

I.místo : BRONISLAV KOLÍNEK
II. místo: Petr Vápeník
III. místo: Petr Hasoň
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Všichni byli žáky Základní školy v Šumicích.
Věcné ceny, diplomy a Pohár předával tentokrát pořadatel šachových turnajů Ladislav Šidlo,
zástupce ředitelky školy, protože ostatní gratulanti měli zpoždění a účastníci by nestihli
odjezd vlaků.
Rozhodčími byli: JAROSLAV ŹAMPACH, LADISLAV ŚIDLO ML. MIROSLAV ŹAMPACH A VÍTÉZSLAV GAJDOŚÍK. Přesto, že rozhodčí sbor byl silně omlazen, vypořádal se
svých povinností dobře a zvládl turnaj bez chyb.
Věcné ceny poskytli pořadatelé turnaje. Občerstvení zajišťovalo tradičně SRPŠ při Základní
škole. Průběh turnaje sledoval s velkým zaujetím velký počet místních i přespolních občanů a
rodičů startujících.

Hlavním organizátorem byl jako vždy v předcházejících ročnících Ladislav Šidlo, zástupce
ředitelky školy v Šumicích.

Vítězové: I. místo Bronislav Kolínek, II. místo Petr Vápeník,

III. místo Petr Hasoň.

Vítězové: I. místo Bronislav Kolínek, II. místo Petr Vápeník,
III. místo Petr Hasoň.

Ceny předává organizátor turnajů Ladislav Šidlo.

Ceny a diplomy předává Petru Hasoňovi a Petru Vápeníkovi
organizátor turnajů Ladislav Šidlo.

Boj vítězů o každého pěšce do poslední chvíle
a do poslední minuty.

Dívčí válka, Petra proti Blance.
Boj o každého pěšce do poslední chvíle a minuty.

Společné fotografie účastníků turnaje účastníků a rozhodčích.
Vítězové VII. ročníku. Zleva Vápeník, Kolínek a Hasoň.

VIII.
ROČNÍK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SE USKUTEČNIL 29. DUBNA 1979.
Do turnaje se v letošním roce přihlásilo 12 účastníků. Byli opět všichni ze školy v Šumicích.
Bohužel naši tradiční soupeři s okolních škol se z neznámých důvodů opět nedostavili,
přestože byli opět řádně pozváni. Což byla velká chyba a turnaji scházela rivalita žáků
okolních škol. No co se dalo dělat? Závodníci byli rozhodčími po vylosování rozděleni do tří
skupin po čtyřech. Zasedli za šachovnice, vylosovali barvu šachových figurek a začal
neúprosný boj. Ve skupinách bojoval každý s každým a jenom vítěz postoupil do finálové
skupiny. Rozhodčí procházeli mezi stoly a sledovali, zda někdo někomu nenapovídá.

VÍTĚZOVÉ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

I.místo : PETR ŠKRÁŠEK
II. místo: Bronislav Kolínek
III. místo: Vlastimil Hudeček
První a druhý byli žáky Základní školy v Šumicích, třetí místo obsadil účastník, který se do
vesnice nedávno přistěhoval. Všichni účastníci byli odměněni drobnými dárky a pozváni na
další ročník turnaje o putovní pohár.
Věcné ceny, diplomy a Pohár předávali opět tradiční pořadatelé: Jana Páleníčková, ředitelka
školy, Kramný Jindřich, předseda MNV, František Tlach, předseda VO KSČ a Antonín
Kubica, předseda TJ Sokol. Rozhodčími byli: Josef Švec, Jaroslav Žampach, Václav
Blaschke, Vincenc Horecký a Ladislav Šidlo ml. Pro zpestření turnaje se uskutečnil turnaj
dospělých.

Vítězi: I. místo Josef švec, II. místo Libor Horčica, III. místo Vincenc
Horecký. I oni byli odměněni diplomy a medailemi. Celkem se turnaje dospělých
zúčastnilo 6 soutěžících.
I tento ročník proběhl za velkého zájmu místních občanů, kteří ho velmi kladně hodnotili.

Průběh celého turnaje tradičně organizoval Ladislav Šidlo, zástupce ředitelky školy
v Šumicích.

Vítězové: I.místo Petr Škrášek, II. Bronislav Kolínek,III. místo Vlastimil Hudeček.

Vítězové: I. místo Petr Škrášek, II. Bronislav Kolínek, III. místo Vlastimil Hudeček.
Sbor rozhodčích. Zleva Žampach, Švec, Blaschke a Horecký.

Dobojováno, diplomy a ceny předány.
Radost závodníků z odměn.

Vystavené ceny a odměny pro účastníky.
Na závěr společná fotografie.

Ředitelé turnaje, rozhodčí a organizační vedoucí.

IX.
ROČNÍK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SE USKUTEČNIL 27. DUBNA 1980

Celkem se letošního turnaje o Pohár osvobození Šumic zúčastnilo 13 závodníků, z toho bylo 7
Šumičanů a 3 z Uh. Brodu. Jenom z Bojkovic nedorazil opět žádný, ale díky účastníkům
z Uh. Brodu soutěž dostala ten správný soutěžní ráz. Soutěžící byli po rozlosování do tří
skupin a to dvě byly po čtyřech a jedna měla pět soutěžících. Ve skupinách hrál každý
s každým a do finále postupoval jen vítěz, který získal nejvíce bodů. Rozhodčí opět pečlivě
dohlíželi na dodržování pravidel, což se jim, jak bylo na závěr konstatováno, podařilo. A tak
turnaj proběhl v naprostém pořádku a bez stížností soutěžících.

VÍTĚZOVÉ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
I.místo : PŘEMYSL PRACHAŘ
II. místo: Jan Solařík
III. místo: Jiří Kolouch
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
VŠICHNI TŘI JSOU ŽÁKY Z UH. BRODU.
Z našich žáků se nejlépe umístili Pavel Polehňa, Alena Suchanovská a Petr Šidlo.
Rozhodčí turnaje: Josef Švec, JaroslaV Žampach, Václav Blaschke a Ladislav Šidlo mladší.
Věcné ceny, diplomy a Pohár předávali tradiční ředitelé turnajů: Jana Páleníčková, ředitelka
školy, Jindřich Kramný, předseda MNV. František Tlach, předseda VO KSČ a Antonín
Kubica, předseda TJ Sokol. Drobné dárky zajistili pořadatelé, občerstvení tradičně SRPŠ při
škole v Šumicích.
Turnaj sledovala řada místních občanů, hlavně rodičů a prarodičů soutěžících, kteří velmi
kladně oceňovali péči o mladé šachové talenty.
Celý turnaj připravoval, zajišťoval a řídil Ladislav Šidlo, zástupce ředitelky školy.

Vítězové: I. místo Přemysl Prachař, II. místo Jan Stolařík,
III. místo Jiří Kolouch.

Diváci sledují šachové partie.
Účastníci sledují se zaujetím utkání dvou nejmladších šachistů.

Na šachovnicích probíhají těžké boje,
bez ohledu na věk soupeřů.

Na šachovnicích probíhají tvrdé boje.
Nezáleží na věku šachisty, ale na jeho chytrosti.

Odměňování vítěze soutěže dospělých. Vyhrál Josef Švec, vrchní rozhodčí.
Stolek s vystavenými cenami.

X.
ROČNÍK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SE USKUTEČNIL 26. dubna 1981.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Přes moji veškerou snahu se na turnaj k osvobození Šumic přihlásilo pouze 7 účastníků, což
bylo pro mne velké zklamání. Nemohl jsem pochopit tak malý zájem o tento turnaj a nemohl
jsem si to ani vysvětlit, protože pro jeho uskutečnění jsem vyvinul maximální úsilí. Pozval
jsem tradičně žáky z Bojkovic, Uh. Brodu i z naší školy, ale ani to nepomohlo. Hledal jsem
toho příčinu a dospěl jsem k názoru, že bývalí účastníci odešli do škol nebo do učení a již
nemají na šachy čas a mají jiné zájmy. Pro uskutečnění šachového turnaje jsem udělal
maximum jako vždy. Škoda. Rozhodčí rozdělili účastníky losem na dvě skupiny. V jedné
skupině byli čtyři účastníky a ve druhé jenom tři. Původně se rozhodovalo o tom, že pro malý
počet účastníků se bude hrát jen v jedné skupině a to každý z každým. Nakonec se zvolila
první verze. A tak účastníci zasedli k šachům a přesto, že jich bylo málo, hrálo se jako o život.
Z každé skupiny do finále budou postupovat první dva. A tak se ve finále utkali o vítěze čtyři
hráči a to každý s každým a vítězem se stal ten, kdo měl nejvíce bodů.

VÍTĚZOVÉ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

I.místo : STANISLAV JURÁK
II. místo: Jiří Bartoš
III. místo: Pavel Polehňa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Účastníci na prvním a druhém místě byli z Uh. Brodu a na třetím místě byl žák naší školy.
Další účastníci byli: Vladimír Polehňa, Tibor Chyba, Lumír Petrka a Petr Šidlo. Věcné ceny,
diplomy a Pohár předali: Jana Páleníčková, ředitelka školy, František Tlach, Jindřich Kramný,
předseda MNV a Jaroslav Jurák, předseda TJ Sokol. I ostatní účastníci obdrželi drobné dárky.
Občerstvení zajistilo SRPŠ při škole. O jeho přípravu se jako vždy, postarala paní Ludmila
Szymurdová , vedoucí školní jídelny. Patří jí velké poděkování. Turnaj rozhodovali tito
rozhodčí: Josef Švec, Václav Blaschke, Jaroslav Žampach a Vincenc Horecký.
VŠECH DESET ROČNÍKŮ PO VŠECH STRÁNKÁCH PŘIPRAVOVAL, ZAJIŠŤOVAL A
ŘÍDIL LADISLAV ŠIDLO, ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLY.

Vítězové:
zleva: Jiří Bartoš, Stanislav Jurák a Pavel Polehňa.

Společná fotografie účastníků turnaje.
Společná fotografie s rozhodčími.

Ceny vítězi předává František Bradáč, předseda MNV.
Vyplňování diplomů.

Cenu vítězi předává František Tlach, předseda VO KSČ.
Vítězi gratuluje organizátor turnaje.

Občerstvení zajišťovala paní Ludmila Szymurdová, vedoucí školní jídelny.
Doplňování kroniky.

Debatující účastníci turnaje.

ZÁVĚR.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Co říci a napsat závěrem ke konání deseti ročníků o Pohár osvobození obce Šumic? Myslím
si, že se mně podařilo uskutečnit to, co ve vesnici ještě nebylo. Podchytil jsem mládež pro
šachovou hru, naučil jsem je to ve škole a mohu říci, že se mně podařil kus práce na propagaci
šachu, který v dřívějších dobách měl tradici a já jsem se chtěl na obnově této tradice stavět
znovu. Škoda, že se mně to úplně nepodařilo. Ve škole jsem pořádal turnaje, učil žáky
základům šachu. V této činnosti mě pomáhali oba ředitelé školy. Ať to byl ředitel František
Plhoň nebo paní ředitelka Jana Páleníčková a to jak, finančně na nákup šachových učebnic,
šachů i šachovnic. Oběma patří za rozvoj šachů na škole velké poděkování.
Chtěl bych poděkovat panu Stanislavu Janíčkovi, který náš turnaj po celou jeho existenci
fotografoval a tak mně umožnil založit a vést Kroniku šachových turnajů a dnes, když
provádím přepis této kroniky, tak se přede mnou vynořují tváře účastníků, jednak účastníků,
ale také rozhodčích, kteří již nejsou mezi námi a odpočívají v pokoji na místním hřbitově. Při
návštěvě na hřbitově se často zastavím u jejich hrobu a připomenu si na to, jak mně při
turnajích pomáhali svými schopnostmi i svou radou. Tady bych chtěl poděkovat panu
Jaroslavu Žampachovi za výrobu propagačních letáků a všem, kteří mě jakýmkoliv způsobem
pomáhali tyto turnaje zajišťovat.
Rovněž chci poděkovat svému synovi Petrovi za grafickou úpravu jednotlivých listů tohoto
přepisu Kroniky šachových turnajů hraných na počest osvobození Šumic rumunskou armádou
v roce 1945. Chtěl bych poděkovat i všem rozhodčím a nebylo jich málo, kteří mně pomáhali
svými zkušenostmi řídit tyto turnaje. Chtěl bych také poděkovat všem ředitelům turnajů, kteří
mně pomáhali nejen předávat věcné ceny, diplomy a pohár, ale pomáhali mně zajišťovat
hladký průběh šachových turnajů zajištěním prostorů tj. kavárny Peklo, ale i při zajišťování
drobných dárků pro účastníky turnajů.

Autor Kroniky šachových turnajů i přepisu Ladislav Šidlo, bývalý zástupce ředitelky školy,
bývalý organizátor těchto turnajů, v současnosti učitel v důchodu.

V Šumicích dne 15. ledna 2017.

VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ
TURNAJ
O POHÁR STANOSTY OBCE ŠUMICE
KTERÝ SE USKUTEČN: DUBNA 1972Í 17. 12. 2005
OD 8: 00 HODIN
V KAVÁRNĚ PEKLO.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vážení šachisté a příznivci šachu. 17. prosince 2005 se uskuteční v kavárně Peklo šachový
turnaj O pohár starosty obce. Zájemci o tento turnaj ať se přihlásí nejpozději do 10. prosince u
pana Jaroslav Mudráka čp. 134 nebo u pana Petra Kudely čp. 22. Na turnaji jsou vítáni i
školní nebo přespolní šachisté. Na turnaj se mohou podívat i všichni občané Šumic i další
zájemci. Přijděte povzbudit své známé a kamarády.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

POHÁR, OBČESTVENÍ A MÍSTNOST
Starosta obce ing. Josef Bartoš.

HLÁŠENÍ DO ROZHLASU
Ladislav Šidlo, Alena Tlachová, Ludmila Velecká

DIPLOMY A KRONIKU
Ladislav Šidlo

ŠACHY HODINY A ROZHODČÍ
Jaroslav Mudrák
ŠACHISTY

Petr Kudela, Jaroslav Mudrák a Ladislav Šidlo

CENY A DĚKOVNÉ DOPISY ZA SPONZORSKÉ DARY
Ladislav Šidlo

,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hlavním organizátorem je Ladislav Šidlo, bývalý zástupce ředitelky školy v důchodu.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

CELKEM BYLO PŘIHLÁŠENO
12 ŠACHISTŮ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PETR KUDELA
JOSEF KUDELA
OND5EJ SLÍVA
VLASTIMIL KUBÁŇ
KAREL SURÝ
MATĚJ SLÍVA
LIBOR HORČICA
EDUARD ONDRŮŠEK
KRISTÝNA HÁJKOVÁ
RŮŽENA HÁJKOVÁ
JAROSLAV MUDRÁK
LADISLAV ŠIDLO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tito šachisté byli rozlosováni do tří skupin

SKUPINA „ A“
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RŮŽENA HÁJKOVÁ, JOSEF KUDELA, JAROSLAV MUDRÁK, ONDŘEJ
SLÍVA

SKUPINA „B“
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
VLASTIMIL KUB ÁŇ, MATĚJ SLÍVA, PETR KUDELA KAREL SURÝ

SKUPINA „C“
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LIBOR HORČICA, EDUARD ONDRŮŠEK, KRISTÝNA HÁJKOVÁ, LADISLAV ŠIDLO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Do finále postoupil vítěz z každé skupiny.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DO FINÁLE ZE SKUPIN POSTOUPILI:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SKUPINA „A“
JAROSLA MUDRÁK

SKUPINA „B“
KAREL SURÝ
,,,,,,,,,,,,,

SKUPINA „C“
LIBOR HORČICA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ve finále se utkal každý s každým. Celkovým vítězem O pohár starosty se stal

LIBOR HORČICA
Dostal Pohár starosty přímo z jeho rukou.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Na druhém místě se umístil
JAROSLAV MUDRÁK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Na třetím místě se umístil
KAREL SURÝ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
V soutěži útěchy získali všichni po jednom vítězství. A tak tam nebyl vyhlášený žádný vítěz.

Šachovy turnaj proběhl hladce a bez problémů. Organizátoři se dobře postarali o
celý průběh a organizátor celé akce ukázal mladým šachistům, že se podobné
akce mohou konat každý rok. Bohužel se tak nestalo, a tento turnaj byl
posledním. Nenašel se žádný, který by ho uskutečnil. Ono to chce nejen
organizační schopnosti, ale obětavost. To byl odkaz organizačního vedoucího
turnaje.

Pohár.
Vánoční turnaj v šachu o pohár starosty Obecního úřadu.
Vlevo starosta Ing. Josef Bartoš, vpravo vítěz turnaje Libor Horčica.

Závěr.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Co říci na závěr Vánočního turnaje O pohár předsedy Obecního úřadu?. Že se turnaj
pořadatelům podařilo úspěšně zorganizovat, vše co bylo pro turnaj potřebné řádně zajištěno,
včetně pozvánek, občerstvení a cen. Všichni účastníci celý průběh hodnotili jako velmi dobrý
a turnaj proběhl bez problémů. Pohár vítězi předával osobně předseda Obecního úřadu ing.
Josef Bartoš. Chybou turnaje bylo to, že přesto, že byl zajištěn fotograf, nedostali jsme od
něho ani jednu fotografii pro kroniku, prý mu je někdo ve fotoaparátu vymazal. Škoda. Po
prvním ročníku Vánočního turnaje jsem předpokládal, že mladí šachisté budou pokrčovat
v této tradici i v dalších letech. Bohužel jsem se z nich zmýlil. Žádný z nich, se nechtěl do
pořádání turnaje pustit, protože zjistili, kolik je s přípravou takového turnaje práce a
zajišťování. A tak tento turnaj již neměl žádné pokračování. Byl první a zároveň i poslední.
Jak jsem zjistil, mladí šachisté by si rádi turnaj zahráli, ale aby jim ho někdo zorganizovat. A
ten někdo, to jsem byl já, který jim ukázal, že se takový turnaj dá zorganizovat, ale se pro jeho
přípravu musí někdo obětovat. A na ro jsem již neměl ve svém věku sílu a tak se další ročníky
již nekonaly.
A tak slavná tradice šumického šachového umění dala za své. Kdysi ve vesnici bylo velmi
silné šachové družstvo, které dokonce hrávalo soutěž. Bylo to za éry bratří Horeckých a
dalších. Škoda, že se na tyto tradice nenavázalo a mladí nepokračovali v jejich i stopách a
tradici. Veškeré vybavení pro to bylo.

Autor publikace.

