
CHESS RAPID MEDLOVICE 2019 „O POHÁR STAROSTKY“ 

 Dne 22. září 2019 proběhl na Kulturním domě v Medlovicích závěrečný podnik 

přípravných RAPID turnajů před nadcházející sezonou 2019/2020. V tuto dobu již byly 

ukončeny přestupy a hostovačky, a tak bylo jasno, kde kdo bude hrát a samotní hráči se tak 

mohli plně soustředit na hru.  

 Původně bylo přihlášených 64 účastníků, ale nakonec ve svém zahajovacím projevu 

paní starostka obce Miroslava Náplavová přivítala 53 šachistů. I za to jsme byli vděčni, 

jelikož vloni zde bylo 44 hráčů. Navíc došlo k dalšímu zkvalitnění startovného pole. Byl zde 

jeden velmistr, pan Vojta Plát, reprezentant republiky a olympionik, dále 3 mezinárodní 

mistři, jedna ženská mistryně, jeden národní mistr, desítka kandidátů mistra a spousta dalších 

prvotřídních šachistů.  

Aby měl turnaj svou atraktivitu, slíbený cenový fond 10.000,- Kč jsme splnili a i mírně 

překročili. Naše ceny zaplnily čtyři stoly. Turnaj se skokově dostal na vysokou úroveň, hovoří 

se o něm jako o jednom z turnajů velké čtyřky a přeji si, aby byl součástí kalendáře akcí co 

nejdéle.  

Mají na tom svou zásluhu hlavní sponzoři 

1. Stavnat s.r.o.  Lukáš Nesvadba 

2. Obec Medlovice  

3. Alumbrado s.r.o. Jakub Slačík 

4. J-VST s.r.o.  Pavel Jedovnický 

5. LOM Medlovice Zdeněk Petřvalský, předseda 

A k tomu ještě štědří přispěvatelé 

1 x pohár  Miroslava Náplavová, starostka 

7 x keramika  Keramická dílna Náplavovy 

2x věcné dary  Lenka Juříková 

1x věcný dar  MVDr. František Luňák 

1x věcný dar  Ladislav Broda 

1xvěcný dar  Bohumil Mrkůs 

1x věcný dar  Karel Železník 

2x věcné dary  Marie Hanáková 

50x dárkové předměty UH.TRADE Staré Město s.r.o. Roman Novotný 

35x kniha  Veronika Petraturová 

4x dárkové předměty Štefan Strýček „VČELÍ RÁJ“ 

2x věcné ceny  Jaroslav Vrtal 

2x věcné ceny             Norbert Vrtal 

5x dárkové balíčky v rámci cenového fondu 

5x věcné ceny  v rámci cenového fondu 

15x medaile             v rámci cenového fondu 

 



Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že se dostalo na všechny zúčastněné hráče, tudíž každý 

účastník si z Medlovic něco hezkého odvezl.  

Při zabezpečování věcných cen jsme se zaměřili také na propagaci výrobků našich občanů,                 

a tak jsme velmi rádi, že nám paní Miroslava Náplavová věnovala několik hezkých kousků 

keramiky. Tyto byly předmětem velké pozornosti všech účastníků. Dále jsme získali od 

našeho předního včelaře Štefana Strýčka 3 kg medu, (květový, akátový a lipový). To se 

ukázalo jako velmi dobrý počin  a u účastníků turnaje vzbudilo obdiv. Věřím, že napříště bude 

k dispozici i medovina, kterou vyrábí podle vlastní receptury. Získali jsme unikátní kolekci;            

5 lahví (0,5 l) slivovice od Norberta Vrtala a účastníci na mini-koštu mohli ochutnat špendlík 

2018, 2019, durancie 2018, trnku 2018 a třešeň 2019. Chutnalo to znamenitě, což je úspěchem 

pěstitele.   

Co se účasti týká, nutno poděkovat přátelskému klubu Veselí nad Moravou, který na turnaj 

poslal 10 kvalitních hráčů, dále klubu z Osvětiman se 6 účastníky a kamarádům z Piešťan, 

v čele s Peterem Ábelem, kterých dorazilo celkem 5.  

 A teď k zástupcům pořádající obce Medlovice. Ostudu si určitě neudělali, dopadli 

velmi dobře. Pan Jaroslav Vrtal svým 7. místem potvrdil, že stále patří mezi TOP hráče a 

v pokročilém věku válí jak v lize, tak i v krajských přeborech. Pan Lukáš Nesvadba zde zažil 

svůj životní úspěch a nechal za sebou dva kandidáty mistra a spoustu prvotřídních šachistů. 

Velké pracovní vytížení mu bohužel neumožňuje věnovat se šachu hlouběji. Pan Roman Vrtal 

prokázal kvalifikaci hráče okresního přeboru a zabydluje se v základu Klubu v Osvětimanech. 

Filip Juřík, ještě školou povinný, se šachu aktivně věnuje teprve jeden rok a už svými třemi 

body dokázal držet krok s ostřílenými hráči okresního přeboru a dokonce druhého hráče 

Velehradu o půl bodu předstihl. Věřím, že o sobě ještě dá vědět.  

 Vítěz turnaje GM Vojta Plát předvedl svůj standartní výkon a svým soupeřům povolil 

pouze 2 remízy. Je velmi družné a přátelské povahy a všude ho bylo plno. Svou účastí turnaj 

obohatil. Příště budeme o jeho účast znovu usilovat. Nemá to k nám daleko neboť pochází 

z Prostějova.  

 Závěrem je nutno poděkovat paní starostce. Turnaji dala zelenou a na propozice 

vytvořila grafiku, která se moc líbila, dále vypomohla s pracemi na IT a především za laskavá 

a duchaplná slova při zahájení turnaje, za což sklidila bouřlivý potlesk a mnoho sympatií.  

 Ještě nutno konstatovat, že vynikající práci odvedl realizační tým ve složení - Katka 

Nesvadbová, Marie Hanáková, Lenka Juříková. Tím pádem se  pisatel těchto řádků Jaroslav 

Vrtal  mohl více soustředit na sportovní stránku věci.  

 Turnaj nám s přehledem odřídil rozhodčí Fera Vrána ze Starého Města. Nevyskytl se 

žádný problém.  

 Abychom na nikoho nezapomněli, děkuji všem nejmenovaným podporovatelům a 

sympatizantům, a také Lukáši Kolajovi  - za účinnou logistickou podporu, Láďovi Petrikovi – 

za práci „ regulovčíka“ a Romanovi Vrtalovi- za  výpomoc při prezentaci.  



 Pro příští, již III. ročník turnaje se budeme snažit znovu navýšit počet účastníků, což je 

základním kritériem úspěšnosti akce. Šachistů je spousta, ale někteří RAPID nehrají, jelikož 

je to náročné, další si hrají doma na počítači se soupeřem třeba z opačné strany zeměkoule a 

nás, skalních, je stále méně a startovní pole stárne. Bude nutno udržet vysokou kvalitu 

organizace turnaje, jakož i udržet dosavadní  kvalitní cenový fond a benefit.  

K tomu, aby všechno dopadlo stejně dobře, nebo i lépe, i v roce 2020, přeji všem 

zainteresovaným pohodu, zdraví a dobrou formu.

 

Jaroslav Vrtal, kandidát mistra, hlavní pořadatel. 



Vyšlo v časopise ČESKOSLOVENSKÝ ŠACH 

 
 


