Krajský přebor škol v šachu
Před šesti lety naši mladší žáci vyhráli krajský přebor škol a zahráli si poprvé na Mistrovství ČR. Poté
většina kluků přešla do kategorie starších žáků, kde tři roky po sobě postoupili na Mistrovství ČR.
Letos po šesti letech naši mladší žáci opět vybojovali postup do krajského přeboru a plni očekávání
odjížděli do Neratovic. Na startovní listině byli osmí ze čtrnácti družstev. Tato soutěž družstev je velmi
specifická, poněvadž každé družstvo může zvolit jinou strategii při sestavování soupisky, podle které
nastupují děti na jednotlivé šachovnice. Většinou bývá velmi vyrovnaná a poslední sedmé kolo
rozhodne, které dva nejlepší týmy si v červnu zahrají na Mistrovství ČR ve Zlíně. Náš tým začal
skvěle a po remíze 2:2 ve třetím kole s Vlašimí, která s přehledem vyhrála celý turnaj, jsme byli
spokojení se ziskem 8 partiových bodů. Škoda, že v následujícím kole si kluci vybrali slabší chvilku a
prohrali 1:3 se Sázavou, která nakonec skončila druhá o pouhé 2 body před námi. Před posledním
kolem ještě devět družstev včetně nás pomýšlelo na medaile. V posledním kole jsme remízovali s
Čelákovicemi, které nás těsně předstihly díky třetímu kritériu. V sedmikolové soutěži jsme získali 16
bodů a skončili na krásném pátém místě. Na těžké první šachovnici bojoval udatně Filip Rankin, i
když většinou body nezískal. Na druhé šachovnici exceloval Patrik Šteňo a se 6 body se stal
nejúspěšnějším hráčem na této pozici. Na třetí šachovnici odvedl slušný standard Oliver Beaufort,
získal 4 body. Na čtvrté šachovnici Matyáš Chlebovský soustředěným výkonem vydobyl 5 bodů a byl
4. nejúspěšnějším hráčem na poslední šachovnici. Věřím, že příští rok budeme ještě silnější a letošní
zkušenosti zúročíme.
Mezi staršími žáky při absenci Matěje Smrčiny jsme nasadili další naše mladé naděje Jana Ježe ze 4.B
a Terezu Vinšovou z 5.A ke zkušeným borcům Františkovi Havelkovi z 9.třídy a Matěji Šináglovi z 8.
třídy. Družstvo bylo nasazeno na 11. místě ze 14 družstev. K zisku 12 bodů nejvíce přispěl Matěj
Šinágl a se 6 body se stal 3. nejúspěšnějším hráčem na 3. šachovnici. Terezku a Honzu bych rád
pochválil za statečné výkony. Zajisté tyto těžké boje je obohatily do jejich šachové kariéry.
Všem dětem děkuji za skvělou reprezentaci školy a Martinovi Šináglovi za pomoc s dopravou a
vedením týmů. KPŠ patří poděkování za materiální podporu, a to nejen v tomto případě, ale i při
činnosti šachového kružku.
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