Regionální přebor škol v šachu
Dne 21. listopadu 2018 se v Obecním domě
v Nymburce konal přebor škol v šachu
družstev. Proběhly tři oddělené turnaje
v těchto kategoriích: mladší žáci, starší
žáci, junioři. Turnaj proběhl na malém sále,
čímž bylo zajištěno odpovídající a
reprezentativní prostředí. Organizátorem
byli nymburští šachisté. V rámci turnaje
byla upravena některá pravidla – nemožné
tahy neprohrávaly a mohl na ně upozornit
kdokoliv. O výsledku družstva rozhodoval
konečný součet získaných bodů.
Za ŠK JOLY Lysá nad Labem nastoupili
hráči v kategoriích žáků. Dohromady za nás
hrálo 19 dětí ze tří lyských škol. Spolu
s dětmi jsme měli i pětičlenný dozor.
Nastoupili jsme v našich klubových
tričkách a oproti jiným klubů v regionu
jsme měli výraznou (zelenou) převahu.
Přeci jen dohromady se turnaje zúčastnilo
téměř 90 žáků, takže více jak 20 % bylo
z Lysé.
Za ZŠ B. Hrozného v kategorii mladší žáci
hráli: Hodek M., Ocelák D., Ocelák L.,
Fajmon H. a Stefaniv V. Ve starších žácích
měla škola družstvo složené z: Kubíče J.,
Grzesík V., Šmíd D., Novák L. Mladší žáci
byli favority v boji o postup do krajského
kola. Dva z nich se v uplynulém týdnu
účastnili Mistrovství Čech. Všichni z obou
týmů tuto sezónu pravidelně nastupují za
družstva v soutěžích dospělých, a kromě
kroužku na škole chodí i každý pátek do
klubu. Vláďa zde byl hlavně jako náhradník
a morální podpora, přesto v posledních
dvou kolech tým podržel a obě své partie
vyhrál.
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ZŠ J.A. Komenského hrála ve složení: Kavan V., Pačesný E., Procházka V., Brablík M. a
Kaplanová D. Jde o děti, kteří již delší dobu navštěvují kroužek ve škole a někteří z nich začali
letos chodit i v pátek do klubovny. Zároveň již všichni byli v tomto roce na šachovém turnaji a
nevedli si vůbec špatně. V Nymburce sice nepatřili k favoritům, ale mohli překvapit.
Čtvrtým naším družstvem byli Litoláci. Za ZŠ TGM v Litoli nastoupili: Zemanová M., Šesták
A., Křížová K., Zemanová Š., Brožová E. Všechny tyto děti hrají šachy od konce září a

jakýkoliv turnaj je pro ně především
příležitostí se otrkat a zahrát si i
s někým jiným než jen mezi sebou. Na
meziškolním turnaji, který jsme
pořádali v Lysé, si žáci nevedli vůbec
špatně a Marie Zemanová obsadila
krásné sedmé místo. Toto družstvo bylo
v rámci všech v Nymburce unikátní,
protože bylo složeno téměř jen z dívek.
Sešli jsme se ráno v Lysé na nádraží a
potom, co všichni úspěšně dorazili, tak
jsme mohli vyrazit vlakem do
Nymburka. Po příjezdu na místo
proběhlo převlékání do klubových
barev a vyfocení jednotlivých družstev.
První kolo začalo až po nutných
organizačních
záležitostech
a
obvyklých prodleních – kdo kam patří,
kdo chybí a tak podobně. V turnaji
mladších žáků nastoupilo dohromady
11 týmů z toho 3 byly naše. Mladším
žákům se dařilo a napoprvé dokázali
všichni zvítězit. V průběhu dalších kol
jsme se utkali také mezi sebou. ZŠ BH
porazila 4:0 ZŠ JAK i ZŠ TGM. Bedřich
Hrozný od začátku bojoval o první
místo, ale nakonec rozhodovala
v posledním kole poslední partie, ze
které jsme museli získat alespoň půl
bodu. Naštěstí David Ocelák zvítězil, a
i díky tomu jsme skončili na prvním
místě.
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Obě zbývající školy hrály především se silnějšími soupeři, kvůli čemuž skončili na 6. respektive
8. místě. Zároveň obě vynechaly jedno kolo. JAKu se v průběhu turnaje dařilo a po vítězství
nad TGM měl stejně bodů, jako B.Hrozný. Bohužel byla zde i další silná družstva – například
Křinec s bratry Mrázkovými. V posledním kole hráči ZŠ JAK nehráli a obsadili nakonec 6.
místo, je to pěkný výsledek, ale možná mohlo být i lépe. Litol se v turnaji v každém kole prala
alespoň o pár bodů. Bohužel vyjma prvního kola z toho nikdy nebyla výhra celého družstva.
Hráli jsme s 5 týmy, které skončily v celkovém pořadí před námi, a pouze s jedním, který byl
až po nás.
Ve starších žácích hrálo celkem 6 družstev. Zahrála si všechna mezi sebou. V našem družstvu
byl nejsilnější hráč, který se turnaje zúčastnil – Jakub Kubíče. Zbylí kluci v týmu hrají šachy
od loňského roku. Kluci ale zabojovali a získali konečné první místo. Kuba s Danem uhráli oba
shodně 5/5 bodů, což je skvělý výkon. Díky tomu se spolu s mladšími žáky kvalifikovali na
krajské kolo školního přeboru.

Kategorie juniorů proběhla bez naší účasti. Hrála zde pouze dvě družstva, mezi kterými se hrálo
jen o první místo. Na kraj totiž postoupila obě. Gymnázium Poděbrady převálcovalo své
soupeře z COP Nymburk, kdy jim nedopřálo ani jeden bod.
Celkově si myslím, že se naše účast na turnaji byla povedená. Děti si zahrály a domů odjížděly
spokojené. V případě některých až nadšené. Přivezli jsme si dvě první místa, což je skvělý
výsledek, zvlášť u mladších žáků, kde byla silná konkurence. Jsem rád, že jsme schopni jezdit
v takhle velkém počtu. Vzniká díky tomu mezi námi větší týmový duch, takže děti z různých
škol, které se jinak nevídají, se mezi sebou baví a pomáhají si.

