ZNOJEMSKÁ KRÁLOVNA PO TŘICÁTÉ DRUHÉ
Společné slavnostní zahájení Znojemské královny, za zvuku znělky, se uskutečnilo v historických prostorách
premonstrátského kláštera Louka v překrásném štukovém sále. Záštitu nad festivalem převzal starosta města
Znojma Jan Grois MBA v rámci Mezinárodního šachového festivalu Znojmo 2018. Po společném fotografování
žen a dívek bylo připomenuto několik technických pokynů k rozpisu a pravidlům FIDE. Rozhodčí dávají pokyn
k zahájení hry ve třech turnajích.
Prosluněné sobotní ráno patřilo bojům našich žen a dívek v letošním 32. ročníku Znojemské královny, mistrovství
České republiky žen v rapid šachu. Současně se hraje turnaj dívek do 14-ti let známém jako Znojemská
královnička. Sobota patří také hráčům Memoriálu Ing. Jana Turka.
Ze zajímavých a časově náročných partií, mohl rozhodčí vyhlásit konečné pořadí dívek. Znojemskou
královničkou 2018 se tak stala Taťána Nesporá ŠK 1921 Zábřeh 6 bobů, 2.Helena Šťávová DDM Budík Mor.
Budějovice, 5,5 (27,5), 3. Viktorie Součková Sp Velké Meziříčí 5,5 (27). Nejmladší hráčka Lenka Pakostová
Podlužan Prušánky, uhrála dva body. Průměrné ELO 1079 (loni 1065), tempo hry 2x15 min. na 7 kol. Šachové síly
přijelo změřit 19 mladých šachových nadějí.
K festivalovým turnajům se neodmyslitelně řadí již tradičně Memoriál Ing. Jana Turka a jedenáctý díl seriálu
Grand Prix ČR ve vybraných deseti městech naší vlasti. Zvítězil Marek Malý, Klub šachistů Říčany 7 bodu. 2.
Josef Růžička ŠO TJ Znojmo 7 b., 3. Miroslav Pakosta, Jezdci Jundrov 6,5 b. ELO 1662 (loni 1636). Startovalo 37
hráčů z toho 5 žen. (Dva dny hrát Královnu je asi moc náročné na čas apod.)
Při nedělním vyhlášením Mistrovství ČR žen rapid zazněla Česká státní hymna. O mistrovské tituly žen
bojovalo na šachovnicích 17 hráček, 4 WGM, 2 WIM, 1 WFM. Kvalitu přeboru potvrdilo průměrné ELO
1954 (ELO první desítky 2151). Dámy a pánové, je zde závěr dvoudenního šachového klání žen a dívek. Páni
rozhodčí, vyhlaste výsledky Znojemské královny 2018 a předejte medaile vítězkám a vyhlaste mistryně ČR.
1. WGM Joanna Worek 7,5 bodů, dostala květiny, šerpu a keramický pohár, 2. WGM Julia Movsesian 7 b. 3.
WIM Nataša Richterová 6 b. 4. WGM Eva Kulovaná 5,5 b. (44,5) 5. Kristýna Novosadová 5,5 b. (43)...
Mistryně ČR rapid šach: 1.WGM Joanna Worek 2. WGM Julia Movsesian 3. WGM Eva Kulovaná.
Ověnčená šerpou MISS turnaje byla Daniela Dumková. Nejmladší účastnicí byla Markéta Šťávová DDM Budík
Mor. Budějovice. Chtěla si zahrát v Královně s velmistryněmi. To je úžasné! Domácí hráčka Štěpánka
Schirmbeck byla devátá s 5,0 body. Gratulujeme!
Vítězem Královského bleskového turnaje se stala Eva Kulovaná 6,5 bodů, (49,5) 2. Jan Tesař 6,5 b. (45,5), 3.
Vávra Michal 6,5, (45). Královský blicák se hrál na 9 kol a startovalo celkem 20 hráčů. První tři ženy, dle pořadí,
dostaly od Cukrárny Vala Mramotice sladkostí za odvážné partie v bleskové hře. Ostatní održeli hodnotné věcné
ceny.
Celý festival rozhodoval tým rozhodčích pod vedením Ondřeje Zámečníka. Dík patří i pomocným pořadatelům,
kteří zapůjčili techniku a přispěli ke zdaru celého festivalu. O technické zabezpečení se postarala firma Zenes
Znojmo, které patří velký dík.
Pořadatelé festivalu Šachový spolek Znojmo děkuje Městu Znojmu, Atlantě a.s., Elektrokovu a.s. Znojmo, Znovínu
Znojmo a všem dalším sponzorům, příznivcům i firmám za přízeň a podporu Znojemské královny. Poděkování
patří také paní Anně Adámkové při zajištění ubytování a náležitostí kolem tradičního cenového fondu. Obědy a
večerní bohatý raut s posezením u vína, připravil Hotel Morava s velkou pečlivostí. Ostatním nejmenovaným
členům pořadatelského týmu vyslovuji díky za odvedenou zodpovědnou a časově náročnou práci. Nelze opomenout
zapůjčení šachového materiálu ze znojemských oddílů a oddílu Šachy Zastávka.
Bylo to opravdu další krásné setkání s historií - uplynulo 96 let organizovaného šachu v královském městě
Znojmě. Festival se zapsal do další kapitoly historie šachové hry. Královská hra, tradičně na jihu Moravy přispěla a
vhodně doplnila klání žen a dívek při Mezinárodním šachovém festivalu ZNOJMO 2018. Nechť se tato hra stane
pravidelnou a ušlechtilou činností pro všechny příští generace a přispěje k rozvoji lidských osobností.
Další info na: www.znojemskakralovna.cz, www.chess.cz, www.simik.eu a dalších šachových webech a galeriích.
Šachy obohacují lidský život stejně jako hudba nebo láska. Siegert Tarrasch
Znojmo 23. dubna 2018
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