
A je to konečně za námi! 

Tak po minulém týdnu, kdy na radnici našeho malebného města proběhla komorní akce „adventní šachy“, jsme se 

vrhli na naši historicky největší šachovou akci porevoluční doby. 

Jen pro připomenutí – s adventními šachy jsem si na sebe upletl bič a odehrál celkem 7 partií naslepo (a jednu 

prohrál!!): Druhá část programu pak proběhla hlavně díky malým spolupracovníkům – příchozí si mohli vyzkoušet 

„adventní šachovnici“ – tedy že každý si otevřel pár šachových políček s úlohami a za jejich vyřešení pak získal 

odpovídající odměnu. No, dlouho jsem naslepo nehrál a pak jsem ani nedal rožínání stromečku. Ale to je už historie. 

Teď chci zaměřit svou pozornost na akci, která v mnohém převyšovala tu původní – 5.12.2015 – turnaj O pohár 

starosty Čelákovic. Na tuto akci jsem spálil opravdu desítky hodin přípravy. Ale nejen já a myslím, že to bylo vidět. Na 

turnaj (přesněji dva turnaje) se sjelo celkem 52 dětí z regionu – tedy ten region si zaslouží podrobnější výčet: z Lysé, 

Milovic, Rožďálovic, Nymburka, Poděbrad, Kolína, Českého Brodu, Úval, ale i ze Sázavy. Poněkud smutno mi bylo 

při pomyšlení, že první zmíněná akce měla propagaci všude možně, kdežto druhá zůstala jako Popelka trošku 

opomenutá. I když svým významem, rozsahem a dopadem svou starší sestru strčila bohatě do jedné kapsy. 

Ale k tomu pozitivnímu – nutno vyzdvihnout velmi příjemnou podporu ze strany radnice našeho města – pan 

starosta Pátek zavítal mezi děti a podílel se na předávání cen. Ostatně nejen pohár poskytla radnice, ale i další věcné 

ceny. Další věcné ceny se podařilo získat z poboček čelákovických bank – konkrétně ČSOB a KB – oběma patří velký 

dík obzvláště v kontrastu s tím, že jsem zkoušel oslovit i další lokální společnosti, ale těm jsem nestál ani za odpověď. 

Když už se bavíme o darech, musím zmínit ještě další věc – velmi vydatně pomohli rodiče dary – jmenovitě zejména 

Sedmihradští, Červinkovi a Jandovi. Ale rodičům patří i ohromný dík za pomoci s přípravou prostor, významné 

organizační činnosti (a že toho bylo – dozor dětí, registrace, příprava občerstvení, zajištění objednávek jídla, příprava 

cen…) a samozřejmě ve finále i úklidu, na který jsem pak sám ani de facto neměl čas. Příjemným zpestřením bylo 

třeba i občerstvení od rodiny Slovákových atd. atd. Prostě na řadu věcí jsem v průběhu turnaje nemusel myslet. Ale 

pojďme dál – poděkovat si zaslouží i samotná ZŠ Kostelní – prostory byly velké a útulné, jen jsem později ukázalo, že 

akustika na šachy není úplně ideální, ale zvládli jsme to. Dokonce nás přišla pozdravit i paní zástupkyně Sekyrová a ku 

pomoci nám byl i pan školník a nakonec byla dětem k dispozici i šťáva na pití, což rozhodně na turnajích není běžné. 

Jistou míru podpory zajistilo i MDDM v přípravě diplomů. Samotná propagace asi nezafungovala, jak bych si 

představoval, ale na stranu druhou na náš první turnaj regionálního přeboru byla účast až dost velká a kdyby přijelo 

cca o 10 dětí více, už by těch starostí kolem turnaje bylo příliš moc. Svůj díl podpory poskytl i Spartak – jednak 

zapůjčením materiálu a aktivní pomoci pana Horkého jako hlavního rozhodčího, ale především pak v mravenčí práci 

pana Kopeckého, který se staral ve skrytu o veškerou pomoc, která na první pohled nebyla vidět. 

Ale je čas se podívat na samotný turnaj. Když jsem zmínil pana starostu, je dobré zmínit jeho první otázku „A jak si 

vlastně vedli naši?“ Jednoduchá otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. Totiž na první pohled z výsledků 

obou turnajů se zdá, že místní nic moc – jen jedno druhé místo v rámci medailí. Až druhý pohled odhaluje 

neuvěřitelný poklad. Ale postupně. 

V kategorii starších nebylo pochyb o vítězi a vlastně ani o první trojici: Lukáš Němeček – Jakub Kubiče – Ondřej 

Laštovka. Jenže ouha. Všichni tři nejen že nejsou z Čelákovic, ale nejsou ani z kategorie do 16 let, ale z kategorie do 

14 let. A tady nastal první paradox – vyhodnocení kategorie do 16 let přineslo překvapení v podobě sestavy: Kryštof 

Pechánek – Pavel Flos – Lukáš Janda. Ano, chápete to správně, v této kategorii patřily všechny tři medaile do 

Čelákovic. A to přes to, že byli v kategorii i jiní konkurenti (za všechny zmíním třeba Tomáše Grumla, který končí 

pravidelně před našimi kluky!). Jinými slovy – dá se říct, že Lukáš Janda titul čelákovického šampiona neobhájil. 

V turnaji starších byla kategorie děvčat poněkud slaběji zastoupená – nakonec jsme kategorii do 16 let sloučili 

s kategorií do 14 let a pohled na pořadí byl taky zajímavý: Gabriela Hladká – Hana Jankovská – Tereza Tomanová. 

Tady jsem se dopustil hrubého omylu, který budu muset napravit. Vzhledem k tomu, že Tomanovi přišli až v průběhu 

třetího kola, neměli jsme Terezu správně přiřazenou do kategorie dívek, a tedy jí medaile nebyla předána! 

Napravíme to při slavnostním vyhlášení 16.12.2015. Tedy i v této kategorii zůstaly všechny medaile „doma“. 



Ale pojďme dál – v turnaji mladších žáků byla ještě větší konkurence – bojovalo zde celkem 30 dětí o 4 sady medailí. 

Mezi hochy do 10 let bylo pořadí: Antoník Pešek – Tomáš Sedmihradský – Timofey Golev. Čili pro naše barvy stříbrná 

medaile a i druhé místo v absolutním pořadí turnaje. V kategorii do 12 let tedy nastal podobný jev jako v turnaji 

starších – pár mladších předběhlo nejlepší starší. Přesto kategorie H12 byla pro nás veselá: Marek Laniak – Adam 

Pešek – Daniel Kubíček. Ano, pro naše barvy bronz. 

Toto umístění není možná na první pohled žádný zázrak, ale musím doplnit jednu důležitou věc – výsledek Daníka a 

Martina Sedmihradského vedl k tomu, že si naši kluci upevnili pozice – Daník je v seriálu regionálního přeboru na 

třetím, Martin pak na čtvrtém místě. A vzhledem k tomu, že v kategorii H12 je v našem regionu registrováno asi 30 

hochů, myslím, že je velká šance, že se oba kvalifikují do krajského přeboru v roce 2016! Když už jsem zmínil 

uvedenou reminiscenci, tak by bylo slušné se podívat i na umístění našich v rámci průběžného pořadí regionálního 

přeboru – v H10 je Tomáš Sedmihradský na prvním místě, kategorie starších nechám na oficiální vyjádření 

z Krajského šachového svazu. Nicméně mohu říct, že jsem si zkusil ověřit stav a aktuálně to vypadá i v těch starších 

kategoriích poměrně dobře. 

Pohled na výsledkovou listinu v kategorii dívek do deseti let je spíše úsměvný: Kamila Němečková – Tereza Šturmová 

– Linda Kubíčková. Ano, Linda i s jedním bodem v turnaji získala medaili, protože nebylo více účastnic. Na to se 

ovšem historie ptát nebude. Dlužno dodat, že obě konkurentky jsou výrazně starší a Linda s nimi nemohla soupeřit. 

Oproti tomu v kategorii dívek do 12 let byla nečekaně velká konkurence v boji o medaile: Zuzana Jandová – Věra 

Jankovská – Nikol Slavíková. Toto se dá nazvat vypáleným rybníkem. Daník výhrou v posledním kole nejen že dosáhl 

na svou medaili, ale pomohl našim dívkám ke zlatu a stříbru na úkor talentované Nikol! Přitom Nikol hraje 

dlouhodobě velmi pěkné šachy a osobně jsem v této kategorii čekal její jasnou dominanci. Naopak stejný bodový zisk 

jako Nikol pak získaly ještě Šárka Slovákova a Anna Červinková na čtvrtém a pátém místě. 

Pokud tedy sečteme všechny medaile, tak z 21 medailí našim hráčům a hráčkám patří dokonce celých 11. Z toho 3 

zlaté, 4 stříbrné a 4 bronzové. Kdyby někdo řekl takový předpoklad před rokem, budu jej mít zcela otevřeně za 

blázna. Důležité je ale to, že vidím, že naše děti mají přes to přese všechno stále velké mezery. A když už jsem 

nakousl naše medaile, pořádající školu jistě potěší, že hned dvě zlaté medaile zůstávají žákům této školy! Zuzka 

Jandová překvapila soupeřky a došla si pro zlato, stejně jako Kryštof Pechánek, který v posledním kole porazil do té 

doby ještě úřadujícího čelákovického šampiona – Lukáše Jandu. A symbolicky tedy Kryštof titul stylově vydobyl pro 

sebe. 

Dnes se nebudu zabývat rozborem pozic, i když některé zajímavé momenty by si to zasloužily, ale přiložím 

fotografickou reportáž. Už jen proto, že si naše děti za výsledky i předvedený výkon zasloužily. 

  



 

 

Obrázek 1- O co že jsme hráli? 

 

 

Obrázek 2 - Zuzka - na 2. šach! Ze začátku se jí sice moc nevedlo, ale na konci... 



 

Obrázek 3  Tomášek to vzal od počátku velmi vážně. 

 

 

Obrázek 4 - Myslím, že to nebude dlouho trvat a tyto dvě princezny budou na první desce skutečně hrát. 



 

Obrázek 5 - I naše nejzkušenější princezna zkusila první šachovnici. Tentokrát naostro! 

 

 

Obrázek 6 ...a že těch princezen máme! 



 

Obrázek 7 Ale kluků taky, samozřejmě! A šikovných! 

 

 

Obrázek 8 - Takové fotky se nezají - první šachovnice a u každé někdo z našich! 



 

Obrázek 9 - Dokonce máme tolik dětí, že člověk neví, jestli fotí zábavu nebo ostrý boj. 

 

 

Obrázek 10 - Tady už to bylo hodně blízko. Příště Laniak prohraje. 



 

Obrázek 11 - Vlastně ty šachy jsou jen nástroj! Tady vzniká kamarádství... A to ani šachy nemusíš umět. 

 

 

Obrázek 12 - Výhra v posledním kole na první šachovnici? Proč ne! 



 

Obrázek 13 - I tady jde o medaile! 

 

 

Obrázek 14 - Čekání na výsledky. 



 

Obrázek 15 - Kdopak asi dostane medaile? 

 

 

Obrázek 16 - Ono na tom až tak nezáleží! 



 

Obrázek 17 - Nejprve vyhlášení nejmladších účastníků. 



 

 

Obrázek 18 - Zasloužený šampion - Lukáš Němeček! 



 

Obrázek 19 - Kategorie děvčat do 10 let - a pro nás bronz! 



 

Obrázek 20 - Dívky do 12 let? Zlato a stříbro pro pořádající školu! 



 

Obrázek 21 - I v kategorii starších máme medaile. Všechny, jen Terezu Zemanovou jsme zapomněl vyhlásit, protože přišla až na čtvrté kolo... 



 

Obrázek 22 - Hoši do 10 let? Stříbro pro Čelákovice. 



 

Obrázek 23 - Hoši do 12 let? Bronz pro Čelákovice! 



 

Obrázek 24 - Hoši do 14 let (a paradoxně i absolutní pořadí) - vlastně poprvé bez našich. 



 

Obrázek 25 - Ale kategorie hochů do 16 let bylo překvapivé i pro nás. Všechny medaile pro Čelákovice, zlato a bronz pro pořádající školu. 



 

Obrázek 26 Ještě pohled na začátek velkého finále s panem starostou v čele. 

 

Obrázek 27 - Tady ovšem šlo do tuhého! Boj o mou duši... 


