
 
AURA 2014 Firemní vánoční večírek a šachový turnaj? 
 
Dají se hrát na firemním vánočním večírku šachy? Ukazuje se, že ano. Pravda, najdou se tací, 
kteří tvrdí, že na večírku se má především pít a jíst a pokud by někomu ze známých řekli, že 
hráli šachy, tak si jejich přátelé budou významně klepat na čelo, ale tento pohled na věc je 
diskutabilní. 
Jak k tomu vůbec došlo? Pravidelně jsme na podnikovém večírku hrávali bowling, loni jsem 
tam měl s sebou jedny šachy a překvapil mne zájem o to, že si kolegové v přestávkách mezi 
"boulením" chtěli zahrát. Tak jsem (po ochutnávce vzorků vín) prohlásil, že není problém 
příště uspořádat souběžně s bowlingem i šachový turnaj (prostory v bwl herně Stodola v Brně 
k tomu nabízejí ideální podmínky). 
Leč, letos byl večírek naplánován na hrad Špilberk, tam se dají házet tak maximálně dělové 
koule z hradeb dolů. Lehce mi byla připomenuta moje loňská slova o šachovém turnaji - 
odvolávat pronesené jsem nechtěl a vzal jsem to celé jako výzvu. 
 
Nejprve jsem udělal orientační průzkum, zda by o to byl vůbec zájem, poté jsem to poslal 
oficiálně mailem - a přihlásilo se krásných 12 zájemců o hru. Teď už jsem věděl, že se to 
konat musí. Šachové soupravy jsme měl zapůjčené z klubu. Kdo neviděl, neuvěří, že pro 10 
souprav musíte mít obrovský kufr (teď už ovšem vím, že na večírek stačila jen polovina 
hracího materiálu). Z důvodů, že jsem chtěl turnaj "nechat volně plynout" jsem zvolil 
rozdělení do skupin s tím, že se to nějak už průběžně odehraje.  
 
Zápolení na šachovnicích mělo ohlas i u diváků: 

 
 



Veselí budila obzvlášť široce komentovaná partie Padalík – Zemanová: 

 
 
 



Padalík zvolil styl hraní „obouruč“: 

 
 
Výsledky skupin jsou v přílohách (krapet to zkomplikovala skupina A, kde ani pomocné 
hodnocení neumožnilo rozhodnout o druhém místě mezi třemi hráči a tak se hrál ještě další 
miniturnaj).  
Z aktivních šachistů jsem tam byl jediný, ale ostatní nebyli pouhými nezkušenými amatéry. 
Například Nehudek hrával kdysi v daleké minulosti za Auru šachovou brněnskou odborářskou 
soutěž, dále tam byli tací, jejichž potomci se šachům věnovali (Steinhauser) nebo stále věnují 
(Zemanová - syna Radka známe i v Kuřimi ze zápasů proti Durasu).  
 



Dostávám se k výsledkům: 
Skupinu „A“ vyhrál Kolařík před Steinhauserem,  

 
 
Skupinu „B“ vyhrál Padalík před Nehudkem.  

 
 
Semifinále: Nehudek – Kolařík 0:1, Steinhauser – Padalík 1:0 
O třetí místo: Padalík – Nehudek 0:1 
Finále: Steinhauser – Kolařík 0:1 
 
Shrnutí výsledků turnaje AURA 2014: 

1. Kolařík 
2. Steinhauser 
3. Nehudek 

 
Kategorii žen vyhrála Zemanová. 


