
 

Dne 14.11.2015 byl v šachové klubovně v Jeseníku odehrán okresní přebor v bleskovém šachu 

jednotlivců. Přeboru se zúčastnilo celkem 28 hráčů ve všech věkových kategoriích. Mezi 

nejmladšími hráči se tradičně nejvíce prosadili borci z českoveské šachové líhně, mezi nimiţ se ale 

neztratily ani mladé naděje ze šachového klubu Jeseník.  

V kategorii do 7.let vyhrál českoveský David Pírek. Stříbro vybojoval Daniel Tschulik a bronz Matěj 

Neubauer. Oba reprezentovali jesenický šachový klub.  

 
 

Kategorie do 8.let byla výhradně záleţitostí borců z České Vsi. První se umístil Adam Pírek, druhý 

Artur Vaculík a třetí Max Doubek.  

 
 



 

Rovněţ kategorie do 12.let patřila českovesákům, kdyţ obsadili první čtyři místa. V této kategorii 

zvítězil a potvrdil své kvality talentovaný Jan Cimburek před Alexem Vaculíkem, Adrienem 

Stojčevem a Šimonem Ţerníčkem. 

 

 
 

 

 

 V kategorii do 16.let jiţ výrazně promluvili do konečného pořadí také jeseničtí šachisté. Tuto 

kategorii sice opět vyhrál českovesák Vojtěch Zbranek před Martinem Valíčkem , krásné třetí místo 

však vybojoval jesenický Lukáš Rejda a na výborném čtvrtém místě se umístila jediná statečná 

hrající slečna, teprve dvanáctiletá Anna Koriťáková z  Jeseníku. 

 
 



     V hlavní kategorii dospělých obhajoval vítězství z předchozích dvou ročníků nejlepší šachista z 

našeho regionu, českoveský Patrik Gnida a skutečně ještě dvě kola před koncem to vypadalo s 

jeho obhajobou velmi slibně, neboť vévodil průběţnému pořadí. Na závěr však neskutečně 

zabojoval Radovan Gondek z ŠK Jeseník, kdyţ zvítězil v obou posledních partiích a zejména díky 

vítězství v předposlední partii nad Patrikem Gnidou, nečekaně, ale zcela zaslouţeně vybojoval titul 

přeborníka okresu pro rok 2015. Druhé místo vybojoval rovněţ jesenický Pavel Kozák a třetí 

skončil Patrik Gnida. 

 
 

     V kategorii nad 70 let zvítězil po vynikajícím výkonu Jiří Robenek z ŠK Jeseník. Druhé místo 

vybojoval Jiří Patočka a třetí se umístil Pavel Koriťák starší, oba rovněţ z ŠK Jeseník. Všichni tři 

borci z této kategorie seniorů přesvědčili přítomné kolegy, ţe rozhodně ještě nepatří do starého 

ţeleza, kdyţ svými výkony své mnohdy mnohem mladší kolegy výrazně potrápili. Vítěz této 

kategorie Jiří Robenek s vítězem Radovanem Gondekem a třetím Patrikem Gnidou uhrál remízu, s 

šestým Petrem Chytilem pak dokonce zvítězil. 

Celý turnaj se odehrál v duchu fairplay, za coţ patří díky všem zúčastněným hráčům. 

 


