
         Jak jsme šachovali v Ořechově na Pavelka Elektro CUP 2019. 

Dne 18.5.2019 se konal v Ořechově ( restaurace U Fasurů) za účasti 51 vyznavačů královské hry již      
6. ročník PAVELKA ELEKTRO CUP.  

Na začátek chci hlavně poděkovat  sponzorům –  Roman Pavelka ( elektro práce), Euro-floor Brtnice 
s.r.o.- stavební činnost,  Natura viva s.r.o.- stavební činnost, HASAN&SONS s.r.o.- developerská 
činnost, KIP Brno, spol s r.o. – projekty elektro, VIBARD s.r.o   - maloobchod HRABOŠKA, 
restaurace Pivní opice, pan David Trešl 

Po tradičním přípitku slivovice a jednohubkách, připravovaných tradičně panem Prokopem, 
registraci , výdejů lístků do tomboly a pozornosti pro 3 dámy jsme se s vervou pustili do boje. 

  

 

 

Mě se moc nedařilo a příčin vidím nespočet, avšak hlavní je přípitek s každým registrovaným. 
Dokonce jsem přehlédl jednotahový mat  s Davidem Barákem . Překvapením úvodních kol byla 
prohra IM Neklana Vyskočila s Pavlem Kubátem. Neklan se otřepal a skončil nakonec na 
druhém místě. Na prvním místě se usadil IM Jaroslav Bureš, kterému roční působení 
v Ořechově prospělo a šel výkonnostně nahoru . Asi to bude vzduchem a duchem vesnického 
oddílu. 



 

Po každém kole se  losovala tradiční tombola a výherci měli s hodnotných cen velikou radost. 
Byli i takoví, co na dva lístky, vyhráli dvakrát. Štěstíčko. Po šestém kole  jsme si pochutnali na  
řízku a vynikajícím bramborovém salátě. Za vynikající oběd a taky  za vřelý přístup k šachovému 
národu chci poděkovat personálu restaurace U Fasurů. Boj o prvenství byl rozhodnutý již tak 
3 kola před koncem a tak se bojovalo o další ceny . Zaslouženým vítězem stal Jarda Bureš. Po 
vyhlášení vítězů pokračovala zábava, blicky a likvidace alkoholu do pozdních podvečerních 
hodin .                                                                                                                                                          , 
Věřím že  sponzoři nám zachovají přízeň a příští rok se opět na Ořechovském loučení setkáme. 
Ještě jednou obrovský vděk  všem sponzorům k jejich příspěvku dobré věci. Dr.Messerschmidt 

Výsledky na http://chess-results.com/tnr441767.aspx?lan=5,     

Fotogalerie: https://www.zonerama.com/BretaEichler/Album/5315652 

 

http://chess-results.com/tnr441767.aspx?lan=5
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