
Žáci Sedlčan druzí v Krajském přeboru družstev 

 Souběžně s mládežnickými soutěžemi jednotlivců hrají mladí šachisté také svoji soutěž 
družstev. Pětičlenná družstva z oddílů celého kraje jsou s ohledem na vzdálenosti rozdělena do 
skupin a nejlepší z nich se pak utkávají ve finálovém turnaji, který po dohodě pořádá vždy jeden 
z účastníků finále. 
 

My jsme do skupiny dostali Příbram a po dvou družstvech z Vlašimi a ze Zvole. Po lednové 
předehrávce v Příbrami se skupina dohrávala v březnu v našem Kulturním domě Josefa Suka. Až 
klopýtnutí v posledním kole odsunulo naše družstvo těsně o skóre na druhé místo a my museli čekat, 
jestli se nám i z tohoto místa podaří postoupit. Nakonec to vyšlo a v neděli 16. května jsme 
s očekáváním vyrazili do Buštěhradu, malé obce poblíž Kladna, bojovat s družstvy Kralup, Řevnic a 
domácími o krajského přeborníka. Vítězství v turnaji je o to cennější, že první místo znamená i 
postup do 1.ligy dorostu. 

 
Po dvou odehraných kolech byla situace dost zamotaná. Favorizované Kralupy prohrály 

s Buštěhradem i s námi, naopak našim 
se nepodařilo dotáhnout dobře 
rozehraný zápas s Řevnicemi do 
vítězného konce. A tak šance na 
vítězství měla až na Kralupy všechna 
družstva – ale je šance a šance � . 
Buštěhradu stačilo na první místo 
neprohrát s námi 1-4 a více a šance 
Řevnic byla už jen velmi teoretická. My 
naopak po výborném výkonu proti 
družstvu Kralup měli téměř jisté druhé 
místo. Naděje ještě nějakou chvíli žila 
ale potom po zbytečně prohrané partii 
na poslední šachovnici se podařilo 
zápas dovést pouze k těsné prohře 2-3. 
I druhé místo, které bychom před 
zahájením soutěže brali všemi deseti, je 
velkým úspěchem. 

      Kralupy-Sedlčany (hráči Kralup už asi něco tuší …) 
 
Jak tedy skončil Krajský přebor žákovských družstev 2010 : 
1. Sokol Bušt ěhrad 
2. KDJS Sedl čany 
3. Kralupy nad Vltavou 
4. Řevnice B 

 
A jak se na úspěšném vystoupení podíleli jednotliví hráči? Jednoznačně největší oporou 

družstva byl Honza Sadil  – 7 výher a jedna prohra (v posledním zápase, kde bylo třeba lámat i rovné 
pozice) je jedním z nejlepších výkonů celé soutěže. Petr Kozel  (5 výher, 2 remizy, 1 prohra) a Mirek 
Vyterna  (5-1-2) předvedli nadprůměrný výkon a spolu s Honzou dotáhli družstvo k několika důležitým 
vítězstvím. Jirka T řebický  na první šachovnici to měl těžké. Nastupoval vesměs proti silnějším 
hráčům a výkon (2-2-4) není zklamáním. No někdo to první prkno musí hrát ☺ ! O páté místo 
v družstvu se spravedlivě podělili Maruška K řížová  a Honza Ku čera. Maruška vyhrála důležité 
partie (Příbram a Kralupy), druhé dvě se jí zase moc nepovedly. A když v březnu nemohla hrát 
zaskočil za ni teprve osmiletý Honza. Díky němu jsme nemuseli odehrát čtyři zápasy pouze ve 
čtyřech hráčích. 

 
Mládežnické soutěže jsou v něčem kruté, než se rozkoukáte, už vás věkový limit posílá do 

světa dospělých. Toto družstvo si spolu zahraje už jen Mistrovství republiky družstev starších žáku 
na Seči a začneme budovat družstvo nové. Jeho oporami by měli být oba Honzové. 


