
MČR družstev mladších žáků  
Třešť 14.6. - 16.6.2019 

 
MČR družstev mladších žáků se mělo původně konat stejně jako v loňském 

roce ve Varnsdorfu. Z organizačních důvodů však bylo přesunuto do Třešti u Jihlavy, 
což jsme velmi uvítali – je to přeci jen Brnu blíž a navíc jsme měli možnost poznat 
další krásné městečko v ČR. 

Do místa konání turnaje jsme se vydali velkým a velmi pohodlným autem pana 
Stašoka, vešlo se do něj celé dětské družstvo a ještě dva dospělí. Cesta proběhla 
rychle a bez komplikací i navzdory naší nechvalně známé dálnici D1. Navíc jsme si 
s tatínek Kirila a Danila moc hezky povykládali. Dorazili jsme tedy s velkým 
předstihem, v klidu se zapresentovali, ubytovali – vyřešili chybějící povlečení na 
jednom z pokojů – paní na recepci byla velmi ochotná. Pokoje v internátu SOU sice 
nepatřily k nejpěknějším, ale děti měly alespoň možnost poznat, jak vypadala 
umakartová jádra v panelových domech v 80tých letech minulého století. Trošku také 
vadilo nemožnost otevřít okna dokořán (díky bezpečnostní pojistce, zřejmě chránící 
žáky školy před vypadnutím z okna), ale dvě noci se to dalo vydržet. Však to bylo na 
celé akci to jediné, co by se dalo vytknout. Později ale včas dorazila i naše posila 
Tonda Pešek s tatínkem, a tak jsme mohli vyrazit na slavnostní zahájení. 

 

 
 
Slovem jej provázela Magdaléna Kratochvílová, představila pořadatelé a 

rozhodčí, přivítala hosty – pana ředitele SOU Otakar Hofbauera, pány Zdeňka Fialu a 
Petra Piska za komisi mládeže ŠSČR a pana Vladislava Nechvátala starostu 
městečka betlémů, jak se Třešti přezdívá. Z jehož projevu bylo znát, že je upřímně 
rád, že se akce koná právě zde. Pořadatelé také velmi děkovali panu řediteli učiliště, 
který byl schopen a ochoten přizpůsobit i výuku, aby mohl být turnaj včas zahájen. 
 
 
 
 
 
 



Na fotografii níže je pohled do prostorného hracího sálu (kuřimská zářící trička 
nelze přehlédnout, velmi praktická věc, když má člověk na starosti 14 malých ani ne 
dvanáctiletých špuntů  ). 

 

 
 

Vše běželo jako hodinky a přesně v 16:00 se začalo hrát. Naše družstvo, po 
odchodu sourozenců Hladkých do Jezdců a „zestárnutí“ Míši Kureše, letos poprvé 
celkem po dlouhé době, nemělo vůbec žádné ambice. Z krajského přeboru jsme sem 
postoupili ve složení Míša Ulčák, Marie Vavřínková, Vašek Sedlák, Laura Coufalová, 
Zuzka Jackovičová a Petr Hladký, až ze třetího místa. Zuzka se bohužel kvůli 
školnímu výletu nemohla republikového kola zúčastnit, a tak jsem poprosila o 
hostování Toníka Peška z Čelákovic. Peťu Hladkého pak nahradil Kiril Stašok. Zatím 
nám v klubu chybí trošku zkušenější hráč narozený 2010 a mladší (musí být takový 
jeden hráč v družstvu povinně, stejně jako alespoň jedna dívka), a tak byl výběr 
poslední šachovnice trošku složitější. Jinak zůstala sestava stejná. 

Družstvo bylo nasazené v druhé polovině tabulky a tak nás hned v prvním kole 
potkal těžký soupeř  - BŠŠ Frýdek Místek “A“. Soupeř jednoznačně potvrdil roli 
favorita, moc pěkná remízka se ale podařila uhrát Toníkovi s Martinem Vašínkem. 
Celkem se držel i na první Míša, ale pěšák navíc v koncovce Matyáši Pasekovi na 
výhru v klidu stačil. Ve druhém kole jsme celkem hladce vyhráli s Lysou – 
Toníkovými kamarády z jeho kraje. V průběhu zápasu přijel Tomáš Vavřínek, který 
mne pak vystřídal po zbytek turnaje se sledováním dění u šachovnic. 

 Na sobotní ráno jsme se mohli těšit na osmý nasazený Interchess. Po večeři 
jsme stihli rychlý nákup dobrůtek v místním Penny marketu, děti si zahrály nějaké hry 
na pokojích a pomalu se začaly ukládat ke spánku. Druhý den se totiž začínalo hrát 
již v 8:00.  

Ve třetím kole se vyskytly menší šance uhrát pěkný výsledek se silnějším 
soupeřem, Maruška však prohrála koncovku s dvěma pěšci víc, a tak se žádné 
překvapení nekonalo a prohráli jsme nejtěsnějším výsledkem 2,5-3,5. Ve čtvrtém 
kole jsme dali „kanára“ QCC Českým Budějovicím. Před obědem nás pak čekalo 



derby se Starým Městem, ani s tímto soupeřem jsme nebyli favority. Partie však 
téměř na všech deskách byly strašně divoké, prohrané se měnily ve vyhrané a 
opačně, a tak remíza 3-3 se nám, k nelibosti vedoucího „staráku“ a našeho 
kamaráda Tondy Macháčka, jevila jako spravedlivá. Následovala pak přestávka na 
oběd. Ten se začal vydávat až po skončení poslední partie, protože by hluk z vedlejší 
jídelny mohl hráče rušit. Ničemu to však nevadilo, výdej jídel byl rychlý, paní 
kuchařky mimochodem moc příjemné, takže se vše pohodlně stihlo. 

V šestém kole se zrodilo první překvapení v podobě vítězství s Grygovem. V 
šestém jsme pak prohráli s Ortexem Hradcem Králové – družstvo, které porazilo i 
naše áčko ve starších žácích a které se nakonec umístilo na bronzové příčce. Před 
nedělními posledními dvěma koly jsme se nacházeli na pěkném 14. místě, los nám 
navíc přisoudil do dalšího kola hratelného soupeře a tak jsme si začali dělat naděje, 
že bychom se mohli umístit do 13. místa a vybojovat tak místečko pro další družstvo 
z kraje na příští rok navíc. 

Volné sobotní odpoledne bylo pak určeno doprovodnému programu. Využili 
jsme tedy milé nabídky pořadatelů zdarma se zúčastnit komentované prohlídky 
muzea Betlémů. Vydali jsme společně s kuřimskou výpravou na cca 1 km dlouhou 
cestu. Bylo hodně horko, děti trochu brblaly, ale prohlídka se jim nakonec moc líbila. 

 
 
 

 
 



 
 

Cestou zpět jsme se za odměnu stavili v cukrárně na zmrzlinu a zastavili se u 
sochy pana Tau. Socha je totiž poctou rodákovi a herci Ottu Šimánkovi, který 
postavu pohádkového Pana Tau ztvárnil. 

 
 

Po procházce si děti zahráli s kuřimským vedoucím Pavlem Krupicou fotbal, 
děvčata si pak měla možnost zahrát zdarma v areálu učiliště minigolf. 

 
Do nedělního rána se děti asi neprobudily moc dobře nebo na ně dopadla 

únava z předešlého hektického dne. V osmém kole vyrobily řadu chyb a zápas 
s Unichessem “B“ spravedlivě prohrály. Sen o třináctém místě se tak rozplynul jako 



pára nad hrncem. V devátém kole pak nepomohl ani příjezd pana Hurty. S týmem ze 
Zlína Malenovic jsme také neuhráli ani zápasový bod. Konečné dvacáté místo je pro 
všechny velkým zklamáním. 

 
Krátké hodnocení jednotlivých šachovnic: 
 

1. Michael Ulčák – elo 1513N, 1392F 
 
 
 
 Míša byl s námi na MČR 

družstev ml. žáků poprvé před dvěma 
lety v Krnově. Od té doby se z něj 
stal vyspělý hráč se vším všudy. 
Zpomalil, respektuje rozhodnutí 
kapitána, na vše se ptá a podal 
pěkný výkon.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 

2. Antonín Pešek – elo 1418N, 1304F 

  

  

 
 
Toníka jsme si „vypůjčili“ 

z Čelákovic. Moc pěkně zahrál 
v pátek a v sobotu. Neděle už se mu 
tolik nepovedla. Je hodně přemýšlivý 
a zodpovědný. Rozhodně mu i jeho 
tatínkovi patří velký dík za pomoc. 

 
 

 

Kolo St.č.  Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl. 

1 153  Paseka Matyáš 1642 CZE Beskydská šachová škola z.s. 9,0 w 0 

2 39  Mrázek Adam 1423 CZE DDM Symfonie Poděbrady 2,0 s 1 

3 187  Juračák David 1445 CZE Interchess z.s. 4,0 w ½ 

4 64  Smola David 1440 CZE QCC České Budějovice 4,0 s 1 

5 97  Šimek Viktor 1573 CZE ŠK Zlín, z.s. 6,0 w 1 

6 83  Zrůbek Adam 1713 CZE Agentura 64 Grygov 4,5 s 1 

7 144  Winter Ondřej 1533 CZE Šachový klub Lípa, z.s. 5,5 w 0 

8 20  Štogr Viktor 1455 CZE Unichess 0,5 s 1 

9 77  Hobza Vojtěch 1531 CZE ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 6,0 w 0 
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Kolo St.č.  Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl. 

1 154  Vašínek Martin 1700 CZE Beskydská šachová škola z.s. 5,0 s ½ 

2 40  Hodek Martin 1163 CZE ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. 1,0 w 1 

3 188  Kaňák Matyáš 1530 CZE Interchess z.s. 5,0 s 0 

4 65  Havelková Beáta 1310 CZE QCC České Budějovice 6,5 w 1 

5 98  Delgerdalai Bayarjavkhlan 1504 CZE ŠK Staré Město 5,5 s 0 

6 84  Harašta Matěj 1484 CZE ŠK Vinary 1,5 w 1 

7 145  Zelba Lukáš 1614 CZE ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. 6,5 s 0 

8 21  Senft Antonín 1272 CZE ŠO Praga Praha 3,5 w 0 

9 78  Samohýl Adam 1306 CZE ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 3,5 s 0 

 
 

3. Marie Vavřínková – elo 1331N, 1148F 
 

  
 
 

Maruška je nejzkušenější 
hráčkou z celého týmu. Přední 
šachovnice jí však většinou nesvědčí. 
Škoda pokažené partie s Tondou 
Zemkem a Matějem Babulou, ale jinak 
zahrála „svoje“. Povedla se jí zejména 
poslední tři kola. 
 
 
 
 

 

Kolo St.č.  Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl. 

1 155  Buchta Bartoloměj 1556 CZE Beskydská šachová škola z.s. 6,5 w 0 

2 41  Ocelák David 1288 CZE ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. 4,0 s 1 

3 189  Zemek Antonín 1462 CZE Interchess z.s. 5,0 w 0 

4 69  Smola Jan 1154 CZE QCC České Budějovice 4,0 s 1 

5 99  Babula Matěj 1323 CZE ŠK Staré Město 7,0 w 0 

6 85  Zrůbek Dan 1420 CZE Agentura 64 Grygov 4,5 s 0 

7 146  Levitner Matěj 1575 CZE ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. 5,5 w 1 

8 22  Hroch Matěj 1376 CZE Unichess 3,5 s 1 

9 80  Hobza Richard 1495 CZE ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 6,0 w ½ 
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4. Václav Sedlák – elo 1252N, 1138F 
 
 
      Vašek je takovým 
nevyzpytatelným hráčem, umí 
vymyslet pěkné kombinace a porazit i 
silnější hráče, ale také umí svou 
zbrklostí partii „vyhodit“ – např. 
v posledním kole, kdy byl vyhraný a 
nechal se odremizovat věčným 
šachem, stačilo se jen na chvíli 
zamyslet. Oproti loňskému roku ale 
udělal velký pokrok. Až se ještě více 
zklidní, bude hned o třídu lepší. 
 

 

 
 

5. Laura Coufalová – elo 1298N, 1042F 
 

 
 
Lauře pátá šachovnice 

vyloženě sedla, neprohrála ani jednu 
partii, je vidět, že je klidnější, když 
nemá úplně silné soupeře. Hrála 
klidně a vyrovnaně, moc pěkný 
výsledek. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kolo St.č.  Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl. 

1 156  Lička Denis 1349 CZE Beskydská šachová škola z.s. 8,0 s 0 

2 42  Ocelák Lukáš 1186 CZE ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. 0,5 w 1 

3 190  Očko Nikolas 1155 CZE Interchess z.s. 0,0 s 1 

4 66  Bajgar Matěj 1125 CZE QCC České Budějovice 2,0 w 1 

5 100  Spáčilová Klára 1391 CZE ŠK Staré Město 2,5 s ½ 

6 86  Kurfürst Adam 1413 CZE Agentura 64 Grygov 5,5 w 0 

7 147  Zelbová Lada 1469 CZE ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. 6,5 s 0 

8 23  Prokop Filip 1250 CZE Unichess 6,5 w 0 

9 79  Zádrapová Amálie 1188 CZE Zbrojovka Vsetín 5,5 s ½ 
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Kolo St.č.  Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl. 

1 157  Bartečková Denisa 1342 CZE Beskydská šachová škola z.s. 6,5 w ½ 

2 43  Stefaniv Vladyslav 1049 CZE ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. 5,5 s ½ 

3 191  Filipová Vanesa 1235 CZE Interchess z.s. 5,0 w 1 

4 67  Bruce Jakub William 0 CZE QCC České Budějovice 1,5 s 1 

5 101  Procházka Rostislav 1145 CZE ŠK Staré Město 3,5 w ½ 

6 88  Mikešová Lenka 1057 CZE Agentura 64 Grygov 3,0 s 1 

7 148  Schmutzer Jakub 1348 CZE ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. 5,0 w 1 

8 24  Rousková Anežka 1220 CZE Unichess 3,5 s ½ 

9 81  Mičutka Daniel 1186 CZE ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 3,0 w 1 

 
 

6. Kiril Stašok – bez ela 
 

 
Kiril začal navštěvovat první 

turnaje teprve nedávno, ale trénuje 
několikrát denně a je mu teprve 7 let, 
rodiče jej velmi podporují, tak je velký 
předpoklad, že se bude rychle 
zlepšovat. Zatím hraje příliš rychle a 
nevyhne se hrubým chybám. Bodíky, 
které zde uhrál, byly spíše náhodné 
(např. jej soupeřka zpatovala při 
matování dámou). Nicméně věřím, že 
pokud mu píle a nadšení vydrží, tak 
z něj jednou bude dobrý hráč. Zatím 
má vše ještě před sebou. 

 
 

Kolo St.č.  Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl. 

1 158  Létal Hynek 1278 CZE Beskydská šachová škola z.s. 7,0 s 0 

2 44  Kammová Kateřina 1014 CZE ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. 4,5 w 0 

3 192  Kožušníková Daniela 1372 CZE Interchess z.s. 6,0 s 0 

4 68  Gregor Alexandr 1061 CZE QCC České Budějovice 4,0 w 1 

5 102  Chauvin Leon 1219 CZE ŠK Staré Město 4,0 s 1 

6 89  Bouchalová Květa 0 CZE Agentura 64 Grygov 3,5 w ½ 

7 149  Zelba Josef 1165 CZE ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. 5,0 s 0 

9 82  Bambuch Lukáš 0 CZE ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 2,5 s 0 
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7. Danil Stašok – bez Ela 
 

 
 
Danil je sice starším bratrem 

Kirila, ale i přesto patřil k nejmladším 
hráčům družstva – je mu teprve 9 let a 
hraje také velmi krátce. Jednu partii si 
zkusil zahrát také, sice se ještě také 
nevyhnul hrubé chybě, ale hrál pomalu 
a zodpovědně. Vzorně se po celou 
dobu turnaje staral o svého mladšího 
bratra. 

 
 

 
  

Kolo St.č.  Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl. 

8 25  Day Sophia Olivia  1243 CZE Unichess 6,0 w 0 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lokomotiva Brno vs. 
Unichess “B“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MČR družstev mladších žáků jsme se s manželem účastnili pravidelně od roku 
2009. Postupně turnaji odrostly všechny naše tři dcery: Eliška, potom Anička a 
letošním mistrovstvím také Maruška. Uplynulý víkend se tak stal pro nás takovým 
pěkným rozloučením s tímto mistrostvím. Krásné městečko, super zorganizovaný 
turnaj, milá obsluha v bufetu. Chtěla bych tímto poděkovat Míle Kubátové, Idě 
Součkové, Pavlu Krupicovi, Tondovi Macháčkovi, Magdě Kratochvílové, Romanu 
Burdovi, paní Cinkové, panu Peškovi a panu Biolkovi za milou společnost. Děkuji také 
svému manželovi za trpělivé dohlížení nad dětmi při šachových partiích (nevydržím 
nad nimi stát tak dlouho jako on) a Miroslavu Hurtovi za „svěření“ družstva do naší 
péče a nedělní návštěvu. Bylo to moc fajn…………. 

 
       Jitka Vavřínková 
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