
Krajský přebor družstev mladších žáků 2017 

Letos historicky poprvé, na mé jmeniny, 29. 4. 2017, jsme se zúčastnili krajského přeboru družstev 

mladších žáků. Chtěli jsme trošku přepravit sestavou, kdy jsme měli přetlak dětí narozených v letech 

2005 a 2006. A ve svých řadách stále ještě úřadujícího krajského přeborníka do osmi let! Leště měsíc 

před turnajem to navíc vypadalo, že v našich řadách budeme mít velice slibnou posilu, která na 

turnaji nabude mít soupeře. Naneštěstí ve stejný den byl započat mnohem významnější turnaj na 

severní Moravě a posila musela akci odříct. Vzhledem k množství našich dětí jsme tedy přihlásili 

jedno družstvo s osmi dětmi, ale v týdnu před turnajem se děly věci nevídané. Řada omluvenek, 

nemoci, ale i nemoci našich soupeřů či potenciálních spojenců byl oříšek značný. 

Nakonec jsme do Říčan odjížděli se sedmi dětmi v pořadí: Tomáš Sedmihradský, František Zelený, 

Martin Sedmihradský, Daniel Kubíček, Veronika Slováková, Tomáš Dejmek a Linda Kubíčková. Sestava 

byla určena podle ela, aby se děti nepřely. Tíha zodpovědnosti byla značná, přesto musím děti 

pochválit. Před turnajem jsem jim oznámil, že jsme osmí nasazení z 22 a že očekávám ze sedmi utkání 

4 výhry a 3 prohry. V podstatě jsme dopadli značně podobně – 3 výhry, 2 remízy a 2 prohry. 

Kolo Soupeř Šach. Výsledek Hodnocení 

1 Říčany E (19) 8 6:0 – vyhráli všichni! Chvíli nás natahoval František a Martin, 
ale nakonec vyhráli všichni. Skvělý úvod! 

2 Brandýs (3) 3 3:3 – vyhráli Martin, 
Veronika a Tomášek 
Dejmek 

Favorita jsme zaskočili. Dokonale hráli 
Martin a Verča, k dokonalému obrání 
soupeře mohl pomoci Daník, ale výhru 
neviděl a prohrál. 

3 Vlašim (5) 3 1:5 – vyhrál Tomášek 
Dejmek 

Dlouho to vypadalo, že kromě Tomáška 
Dejmka bude bodovat Daník nebo 
Martin, ale nakonec partii nedotáhnul ani 
jeden. Hlavně u Martina to bylo škoda. 
Soupeř byl podle svých slov dlouho rád i 
za remízu, i když měl figuru více. 

4 Sedlčany (13) 7 6:0 – vyhráli všichni! Po drtivé porážce si děti dokonale 
spravily chuť. Dokonce utkání vypadalo 
přesvědčivěji, než první kolo. Dlužno 
dodat, že Sedlčany se nás bály a 
vynechaly dva nejsilnější hráče. 

5 Buštěhrad „B“ 
(14) 

4 2:4 – vyhráli Daník a 
Tomášek Dejmek 

Výhra se Sedlčany nás patrně zaskočila, 
děti hrály jak opařené a dělaly příšerné 
chyby. Unisono prohrály první tři 
šachovnice, ale i Verča s malou Stellou 
Hosovou – prostě nevyšlo vůbec nic. 

6 Buštěhrad „A“ 
(7) 

5 3:3 – vyhráli oba 
Tomáškové a Martin 

Před utkáním kapitán Buštěhradu 
burcoval své děti, že lepší los si přát 
nemohli, protože v minulém kole nás 
smetlo jejich béčko. Nebylo to příjemné, 
ale dětem jsem po pátém kole promluvil 
do duše a věřil jsem, že to bude jiný 
zápas. Ano, byl to jiný zápas – byl plný 
emocí a napětí a zápas se několikrát 
otáčel. Po začarované výhře Martina 



jsme rázem tahali za delší konec. Ač 
Daník ztratil zcela nesmyslně jezdce, 
nakonec získal protihru a šanci a za stavu 
3:2 stačila remíza. Soupeř jej nachytal do 
pasti a druhá remíza byla na stole. Nebyl 
to přesvědčivý výkon, ale bylo to trošku 
lepší. Hlavně zahráli přesvědčivě oba 
Tomášové. Kaňka na všem bylo to, že 
jsme poprvé v tabulce padli do druhé 
poloviny – až na průběžné 14. místo. 

7 Řevnice „B“ 
(18) 

7 4:2 – vyhráli oba 
Tomáškové, Daník a 
Verča 

V tomto utkání jsem byl skoro bez nadějí 
a u partií jsem se vyskytoval minimálně. 
Po zodpovědné výhře obou Tomášků 
(pravda, trošku se štěstím), vyhrála i 
Verča a opět bylo na Daníkovi, aby 
potvrdil výhru alespoň remízou. Soupeř 
mohl remízy dosáhnout, i když měl figuru 
méně, ale doufal, že najde výhru a 
zapomněl na svou dámu a Daník poprvé 
zvládl zodpovědnou situaci a krásně 
vyhrál. Daníkovi se tak do třetice podařilo 
to, co před tím nevyšlo s Brandýsem a 
s Buštěhradem. 

 

Ve finále posledního kola jsem počítal, že se umístíme asi na 10 nebo 11 místě. Ale souhra všech 

výsledků nakonec vedla k tomu, že jsme se ze 14 místa posunuli na konečné deváté. Musím na tomto 

místě uvézt, že se snažili všichni, ale zažili jsme několik nepříjemných chvil. Ale popišme výkony 

jednotlivých dětí. Tomášek Sedmihradský na první šachovnici získal 4 body, což nezní špatně. Jenže 

papírově měl uhrát o trošku více. Hlavně prohra v pátém kole pro něj byla značná ztráta. Nejvíc mi 

bylo líto Františka, protože měl papírově nejsilnější soupeře (průměr 1257, Tomášek Sedmihradský 

měl 1242) a nebyl si schopen poradit s tím, že jeho soupeři mají nabiflovaná zahájení a hrají rychle. 

Proto se v úvodu partií snažil hrát také velmi rychle a velmi často padal soupeřům do léčky. Jeho 

brzké prohry pak trošku zneklidnily děti. Je to škoda, protože František určitě mohl posbírat více než 

2 body, kdyby byl trošku trpělivější. Zejména v pátém a sedmém kole měl František na to, aby 

soupeře porazil. Situaci velmi špatně nesl zejména Martin, který byl ze stavu dost nervózní. Sice sám 

získal slušné 4 body, ale rozhodně taky mohl získat více bodů a připsat nějaké elo body (rovněž 

v pátém a sedmém kole). Daníkovi se turnaj vlastně příliš nevyvedl, ale ne že propadl. Ale kolikrát 

hrál za družstva vyrovnané zápasy a byla na něm tíha zodpovědnosti, že pokud partii ustojí, bude 

družstvo vítězné (mohl naplno bodovat ve druhém a šestém kole). Myslím, že to pro něj byla správná 

škola. Verča si v partiích moc nevěřila, ale z tohoto pohledu výsledek nebyl špatný – snad jen páté 

kolo mohlo dopadnout lépe. Samostatnou kapitolou družstva byl náš host –Tomáš Dejmek. Získal 

úžasných 7 bodů ze sedmi. Většinou mu výhra nedala moc práce, ale šesté kolo bylo jedno z těch 

ukázkových. No a hlavně byl jistotou družstva. Doplním, že Tomášek byl po turnaji smutný, že nehrál 

na vyšší šachovnici, třeba i na první. Tak třeba příště.  

Jo a jak se podařilo splnit cíl? Šest šachovnice a 4 body každý? 6x4=24. Naše skórkarta ukazovala 25. 

Takže dobré, ne? 



 

Obrázek 1 Pochvala pro Františka - začal dumat nad repertoárem zahájení 

 

Obrázek 2 Pěkný mumraj, 130 dětí... 



 

Obrázek 3 Kreativní dvojka v prvním kole 

 

Obrázek 4 Pěkné drama - napřed dáma navíc, pak zamotaná pozice a pak opět dáma navíc. 



 

Obrázek 5 Všichni za jednoho a Martin bojuje. Reálně hrozily velmi dramatické zápletky v jednoduché koncovce. 

 

Obrázek 6 Momentka patrně z nejlepší partie našich - Sedmihradský M. - Vrátil T. Skýpala na první šachovnici průběžně 
obhlížel spoluhráče. 



 

Obrázek 7 Nejtěžší je vyhrát vyhranou pozici. Tady to bylo vyhrané! 

 

Obrázek 8 Rozhodně nejlepší Verčina partie. Ne bez chyb, ale přesvědčivě a zaslouženě vyhrála. 



 

Obrázek 9 Tom Dejmek se nebál ani papírově silnějšího družstva Vlašimi a opět vyhrál 

 

Obrázek 10 Čtvrté kolo se hrálo samo – Sedlčany 



 

Obrázek 11 Ani vpředu se Sedlčany se nezpotili 

 

Obrázek 12 Vzpomínka na Buštěhrad 



 

Obrázek 13 Finální tah! 

 

Obrázek 14 Do třetice rozhodnutí! 4:2 a 9. místo je naše 


