
1.liga mládeže 

 

V sobotu a v neděli 24. a 25. září pořádala Lokomotiva Brno první sraz 1. ligy mládeže. Přivítali jsme v Rajhradě na základní 

škole družstva Náměšti, Kuřimi a Jihlavy. Sestava na všechny zápasy byla: Václav Buchta, Marie Vavřínková, Aneta 

Vaceková, Jakub Škňouřil, Václav Sedlák a Jan Teplý. 

 



V sobotu dopoledne jsme se utkali s papírově mnohem silnějším týmem z Jihlavy. Síla soupeře se ukázala také na 

šachovnicích, když po hodině hry vypadaly hratelně už jen partie na prvních čtyřech šachovnicích. Bohužel Vašek Sedlák i 

Honza Teplý prohráli rychle a pozice na ostatních šachovnicích se jen horšily. Kluky následovala záhy Anita Vaceková 

s Kubou Škňouřilem, kteří přehlédli taktiky. Vašek Buchta zachránil alespoň zápasový bod, když oklamal svého soupeře 

z horší pozice. Maruška se silnějším hráčem dlouho držela rovnou pozici, ale nakonec také podlehla. Věděli jsme, že první 

3 zápasy budou těžké, ale výsledek 1:5 byl neúprosný. V současně hraném zápase Kuřim pŕekvapivě prohrává s Náměští a 

hned v prvním kole si komplikuje plán postoupit do extraligy.  

 

 



Po partii jsme šli na pizzu do místní restaurace, kde děti mohly zapomenout chvíli na šachy, ale pauza uběhla rychle a 

museli jsme zase do boje. Odpoledne jsme hráli s týmem Náměště nad Oslavou. Rychle jsme proti papírovým 

předpokladům vedli 2:0, když Kuba získal v nepřehledné taktice figuru a Anita krásně přehrála Matěje Zezulu. Bohužel 

Maruška i Vašek Sedlák své partie prohrávají a stav je tedy 2:2. Zkušený Jakub Zezula přetlačil Vaška v koncovce a 

zachraňovat alespoň bod musí Honza Teplý. V hluboké časovce jeho soupeřka Anežka Kavanová podcenila volného pěšce 

ve věžovce, a tak bereme ze zápasu, kde jsme byli velcí outsideři důležitý bod. 

 

 



V neděli nás čekal pouze zápas s Kuřimí. Po třech letech opět došlo na derby dvou tradičních klubů z Jihomoravského kraje. 

Kuba a Maruška mají rychle připrohrané pozice a ani na ostatních šachovnicích se průběh nevyvíjí v náš prospěch. První 

bod soupeři daroval Vašek Sedlák a rychle ho následoval Kuba Škňouřil. Anita opět přehrála svého soupeře, ale Maruška 

prohrává s figurou míň. Vašek Buchta hrubou chybou prohrává partii s velice silným Lukášem Petříčkem a skóre je tedy 

1:4. Na poslední šachovnici bojuje Honza Teplý v dámské koncovce s dvěma pěšci méně. Honza dal soupeři šach, kterého 

si soupeř nevšiml a šáhl na dámu. Podle pravidel tedy musel dámou zabránit šachu, což znamenalo okamžitou ztrátu dámy 

a celé partie. Výsledek 2:4 určitě není ostudou s tak nabitým družstvem, jako je letos Kuřim. 

Po prvním srazu je jasné, že naše ambice opět směřují někde ke středu tabulky. Bude potřeba trochu zabrat, abychom se 

vyhnuli sestupu, ale pokud hráči nastoupí se stejným nasazením, tak jsem v tomto směru velice optimistický. 

Jan Dvořáček 


