Čelákovice poprvé na Mistrovství České republiky v šachu
Je to necelé dva roky, co jsem se začal zajímat o šachový kroužek v Čelákovicích. Do té doby se staral
o své ovečky pečlivě pan Platz. A byl na to z velké části sám. Školní rok 2013/14 jsme se snažili nic
zásadně neměnit ve formě a způsobu tréninku dětí a ani v plánovaných akcích, ale přesto se udála
spousta věcí. Především nám během tohoto školního roku počet dětí stoupl prakticky na dvojnásobek.
Tím pádem i na turnaje v rámci regionálního přeboru již nejezdily jen 3-4 děti, ale pravidelně 6-8 dětí.
Na další školní rok jsem ovšem již ohlásil poměrně nutné změny. Protože nám nevyhovovaly prostory,
oslovil jsem různé subjekty jako školy a MDDM, ale i město a regionální politiky v našem městě.
A s dalším školním rokem se věci začaly hýbat kupředu. V září 2014 jsme se odhodlali, a i přes mou
nedůvěru, rozdělili kroužek na dvě části. Pokročilejší děti docházely stále v pátek, ty začínající nebo
výrazně menší pak měly kroužek ve středu. Forma se poměrně zaběhla, i když nastaly dva jiné
problémy – (ne)zastupitelnost vedoucích a odloučení se dětí, které přestaly znát děti ve druhé
skupině, i když jsme chtěli, aby to stále bylo vnímáno jako jeden útvar. Pochopitelně přišly i jiné
problémy jako logistika nebo administrativa, ale to byly již drobnosti.
Tou dobou se ovšem začaly ukazovat již i některé výsledky naší práce – například v regionálním
přeboru družstev postoupil tým ZŠ Kostelní do krajského přeboru.
Jako částečné řešení odloučení dětí bylo pak to, že jsme se rozhodli vstoupit do neznámých vod a
začali jsme organizovat vlastní akce. Ale na to jsme museli již mít silného partnera, který je nám
schopen pomoci. A akce se nám ve školním roce 2014-15 podle všeho povedly. Pro připomenutí ty
největší akce, které jsme byly dotaženy do úspěšného konce:
-

Listopad 2014 – Akce Šachy v přírodě v areálu MDDM
Únor 2015 – Školení trenérů v restauraci U Bohuslavů
Únor 2015 – Turnaj O pohár starosty
Květen 2015 – Akce Šachy v přírodě 2 pod hlavičkou MDDM

Protože bylo vidět, že zájem o šachy zejména mezi dětmi roste, bylo nutné paralelně řešit další věci –
příprava kvalitních tréninkových materiálů pro naši potřebu; propagace nejen v Čelákovicích; oslovení
partnerů i mimo Čelákovice; hledání potenciálních sponzorů…
A začalo se dařit víc a víc – s MDDM jsme v průběhu roku navázali bližší spolupráci a 4 hoši postoupili
do krajského přeboru jednotlivců (Lukáš Janda, Vojtěch Rubeš, Daniel Kubíček, Tomáš Sedmihradský –
tady pomyslný souboj ZŠ Kostelní vs ZŠ Komenského vyznívá pro druhou jmenovanou školu v poměru
1:2). Pro srovnání – o rok dřív nám nepostoupil vůbec nikdo. A tady se začala rodit myšlenka, že bude
nutné děti motivovat k tréninku. Od prosince jsme začali u dětí aplikovat řešitelskou soutěž, do které
se zapojilo 20 dětí. To už je slušné číslo, když si člověk uvědomí, že děti toto řeší doma ve svém
volném čase. Pravda, kvalitu to ještě nemá, jak bych si jako hlavní trenér představoval, ale jak děti
nastartovat? A tak jsme se jako trenéři v březnu shodli, že se pokusíme jet na Mistrovství České
republiky družstev.

Den D přišel poslední víkend v květnu – 30 až 31. května. Sedm statečných z našich řad bylo posilněno
hostem z Brna a zúčastnilo se akce, která obsahovala několik soutěží – samotné Mistrovství ČR
starších žáků bylo zastoupeno šesti hráči a v Turnaji šachových nadějí jsme dali příležitost dvěma
našim hvězdičkám, které postoupily do krajského přeboru do 10 let.
Turnaj MČR starších žáků nedopadl z prvního pohledu příliš dobře. V turnaji bylo celkem 54 týmů
a jako trenér jsem oznámil, že základní cíl je nebýt poslední, ale rád bych se dostal do 50. místa.
Nakonec jsme převzali diplom za 51. místo. Výsledek odpovídal našim možnostem. Dokonce si
troufám říct, že bodově to dopadlo lépe, než jak to vypadalo – zaknihovali jsme jednu výhru, 2 remízy
a 6 porážek. U dětí bylo vidět, že nejsou zvyklé hrát turnaje družstev (ano, fakticky to byl jejich první
turnaj), nemají v ruce ani práci s časem a dělaly neuvěřitelné hloupé chyby. Svůj díl viny nese
i nezkušenost a nervozita a tak se na děti není třeba zlobit.
Jak si tedy naši vedli?
Jméno
Ondřej Kilberger - host
Lukáš Janda
Kryštof Pechánek
Pavel Flos
Gabriela Hladká
Martin Sedmihradský

Počet bodů/partií / procento
4,5 / 9 / 50%
3,5 / 9 / 39%
1 / 9 / 11%
4 / 9 / 44%
0,5 / 9 / 6%
3 / 8 / 38%

Elo / Performance
1464 / 1322
1161 / 1167
1000 / 886
1067 / 1094
1032 / 674
1000 / 959

Jen dva hoši odehráli o trošku lepší výsledek, než jaký se podle ela očekávalo. Do jisté míry byl
i problém, že dva naši opravdu neměli „svůj den“, a když musíte ze 4 partií získat 3 body, je to pro vás
ještě víc stresující.
Výsledek dvojičky hvězdiček byl o poznání přívětivější:
Jméno
Daniel Kubíček
Tomáš Sedmihradský

Počet bodů/partií / procento
1,5 / 9 / 17%
6 / 9 / 67%

Elo / Performance
1062 / 826
1000 / 1190

Dlužno dodat, že tady ta úroveň byla zvláštní. Daník hrál se silnějšími z dvojice, často se dostal
do výrazně lepší až vyhrané pozice, ale bojoval sám se sebou a nezvládl vyhrát. A pořád se to
opakovalo dokola a on se dostával do stále zoufalejší situace, kdy si přestal věřit. Naopak Tomášek byl
neuvěřitelně v pohodě, nehnul ani brvou i ve zcela prohrané partii a nejednou otočil situaci zcela
prohranou. Je s podivem, že nejvyšší výkon z akce vyšel právě Tomáškovi. Je to trošku krutá hra
statistiky a shoda okolností. Většina z našich dětí by Tomáška stále ještě porazila. V turnaji dvojiček
jsme tak nakonec zaznamenali 2 výhry, 4 remízy a 3 porážky. A v podstatě jsme se umístili, jak se dalo
očekávat, na 31. místě ze 44.

A co dál?
Když jsme na akci odjížděli, měl jsem jako hlavní trenér jasno, že se to již nebude opakovat a je to
jakási odměna Lukášovi a Gábině za to, že na takové akci nikdy nebyli. Čekal jsem, že i děti budou
velmi zklamané z výsledků a že nepřijmou mou kritiku, když jsem jim ukazoval, jaké to vyváděly
nesmysly. Ale až na vzácné výjimky to děti braly a přišlo mi, jako by samy toužily výsledek za rok
odčinit. Takže jsme na rozcestí. V podstatě všichni účastníci by mohli věkově na turnaj jet i v příštím
roce, ale chtěl jsem se věnovat nadále spíše „ohebnějším“ mladším žákům. Na MČR by ale děti měly
jet připravenější. Šachový trénink pro nadějné děti nemůže být postaven na jednom tréninku týdně
a hledáme vhodnou cestu, jak děti posunout. Řada škol využívá projektu Šachy do škol nebo má
kroužek několikrát týdně. Tuto formu bychom také rádi zavedli, ale opět narážíme na problém, který
tu byl na začátku školního roku – stále početně rosteme a šachových trenérů víc nemáme.
Možná na závěr trošku překvapení pro rodiče i učitele z našich škol – máme celou řadu talentovaných
dětí, která může být dlouhodobě na špici krajského přeboru, ale k tomu je nutné nezanedbat jejich
potenciál a pracovat s ním. Protože je ale více škol v Čelákovicích, nemohu v každé jednotlivě mít další
kroužek pod hlavičkou projektu Šachy do škol.
Opravdu si jména talentovaných dětí nevymýšlím a pro ilustraci tady předkládám tabulku těch, se
kterými má smysl opravdu pracovat a šachy je baví.
Vojtěch Rubeš
Hana Jankovská
Prokop Nahodil
Martin Sedmihradský
Veronika Slováková
Šárka Slováková
Anna Červinková
Daniel Kubíček
Zuzana Jankovská
Tomáš Kohoutek
Jan Šimon Junger
David Maršál
Vojtěch Čapek
Tomáš Sedmihradský

2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2008

ZŠ Komenského
ZŠ Kostelní
ZŠ Komenského
ZŠ Komenského
ZŠ Kostelní
ZŠ Kostelní
ZŠ Kostelní
ZŠ Komenského
ZŠ Kostelní
ZŠ Komenského
ZŠ Kostelní
ZŠ Nehvizdy
ZŠ Mills
MŠ Rumunská

Nabízí se otázka, jestli mám jako trenér řešení – jednak bych rád využil zájem dětí o šachy a využil
bych i toho, že talentované děti máme relativně rovnoměrně rozloženy do obou etablovaných škol. Ve
školním roce 2015/16 bych rád uskutečnil šachové soustředění. A paní ředitelka Zradičková z MDDM
mi doporučila využít termín říjnového státního svátku. Rád bych v rámci soustředění udělal klání mezi
školami. Chtěl bych realizovat vícedenní soustředění, kdy bych měl možnost děti něco učit, ale pak jim
dal možnost utkat se mezi sebou. Tím by mohly děti podstoupit i přípravu na případný regionální
přebor, který obě školy hrály i letos v Brandýse nad Labem.

Plánované akce
Strukturovaně tedy akce, které připravujeme a je k nim nutná jakási spolupráce, ke které tímto chci
povzbudit:









Šachová simultánka pro veřejnost – letní termín bude upřesněn podle zájmu a je možné akci
v případě zájmu opakovat.
Festival volnočasových aktivit v rámci MDDM (cca 5. 9. 2015).
Šachové říjnové soustředění a klání čelákovických škol (kolem 28. 10. 2015).
Regionální přebor škol (pravděpodobně listopad 2015) v Brandýse nad Labem.
Začátek adventu v Čelákovicích (šachový kroužek bude prezentován jako součást MDDM).
Krajský přebor škol Středočeského kraje – začátkem prosince 2015 – na turnaj je nutné se
kvalifikovat v Regionálním přeboru.
Turnaj O pohár starosty – 2. ročník – předběžně třetí sobota v únoru.
Šachy v přírodě 3 – plánovaně začátkem května 2016 (8. 5. 2016).

Další možné akce jsou samozřejmě očekávané, ale jedná se spíše o akce jednotlivců (seriál turnajů
Regionálního přeboru a Krajský přebor, případně Mistrovství Čech, pokud se některé z našich dětí
kvalifikuje), nebo akce, u kterých není v tuto chvíli jistá účast (Regionální soutěž dospělých
pod hlavičkou ŠK Čelákovice „C“, Krajský přebor žákovských družstev, Mistrovství ČR starších nebo
mladších žáků…)
Na závěr doplňuji několik fotografií z posledních akcí, kterých jsme se zúčastnili v letošním roce.
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