
Aktuality ze šachového klubu TJ Dolní Benešov 
Letní prázdniny jsou pro šachisty okurkovou sezonou, neprobíhají soutěže družstev ani turnaje 

mládeže. Jednotlivci se mohou zúčastnit šachových festivalů, z nichž nejvýznamnější je tradiční CZECH 

OPEN v Pardubicích či Olomoucké šachové léto nebo srpnový turnaj v Jeseníku. Nová sezona se nám 

ale pomalu blíží, již 21. září proběhne další ročník Memoriálu Karla Osmančíka a v měsíci říjnu pak 

začínají dlouhodobé soutěže družstev. 

Klubovní přebor v bleskovém šachu 
V pátek 15.6., po uzavírce minulého čísla zpravodaje, byl odehrán 4. ročník klubovního přeboru 

v bleskovém šachu. Každý z hráčů měl v 9 kolech na rozmyšlenou pouze 5 minut, bez přídavku času, a 

tak o vítězi partie často rozhodovala spíše rychlá ruka než šachové umění. V turnaji nakonec zvítězil 1. 

nasazený Pavel Rakús se ziskem 8 bodů, druhé místo obsadil 2. nasazený Miroslav Suchánek se ziskem 

7 bodů a třetí místo vybojoval překvapivě až 13. nasazený David Kampík s Bolatic, který získal 6 bodů. 

Celkem se turnaje v přátelské atmosféře zúčastnilo 16 hráčů, včetně 3 dětí z kroužků v Dolním 

Benešově a Hlučíně.  

ME SmartKids v Ružomberku 
O předposledním červnovém víkendu pořadatelé ze slovenského Ružomberku připravili pro 

mládežníky otevřené Mistrovství Evropy SmartKIDS v bleskovém a rapid šachu. Nejednalo se o oficiální 

ME, takže účast byla omezena především na hráče ze Slovenska, Čech, Polska a Maďarska. Naši TJ Dolní 

Benešov reprezentovali Tomáš Kučera (H16), Anička (D16) a Maruška (D12) Vavřínkovy. Tomáš byl 

v turnaji do 16 let, který byl společný pro obě kategorie hochů i dívek, nasazený jako hráč číslo 6 a na 

stejné pozici skončil i po 9 kolech, ve kterých uhrál 5 bodů. Anička uhrála 4,5 bodu, což jí stačilo na 12. 



místo a 3. místo mezi dívkami. Hrálo celkem 20 hráčů a hráček. V kategorii do 12 let se rozhodně 

neztratila Maruška, která zaznamenala ze tří našich hráčů nejvýraznější skok oproti startovní listině, 

když 5 bodů jí stačilo na 16. pozici (29. na startu), 4. mezi dívkami, z celkem 44 hráčů. Bleskový turnaj 

se hrál také na 9 kol, nicméně kategorie byly sloučeny do dvou – do 12 let a do 16 let, chlapci i dívky 

dohromady. I zde si naši hráči oproti nasazení polepšili, Tomáš skončil 11. a Anička 31. z celkem 37 

účastníků, Maruška pak na 29. místě z 51 hráčů a hráček v kategorii U12. Pro naše mládežníky to 

nicméně byla zkušenost a mohli si zahrát opět nějaký turnaj se zahraničními vrstevníky a poznat jiné 

prostředí a jinou organizaci. 

V4 Liptov 2019 
Jako každým rokem, tak i letos jsme obdrželi od svých slovenských přátel pozvání na letošní 13. ročník 

Dětského šachového festivalu Liptov 2019. Je to největší mezinárodní mládežnické střetnutí v šachu na 

Slovensku za účasti států V4 a dalších pozvaných. Již 6. rokem se toto klání koná v Holiday Village 

Tatralandia v Liptovském Mikuláši – Ondrášové. Hlavní akcí je turnaj čtyřčlenných družstev (1x U16, 

2xU18, 1xdívka U18). Opět jsme postavili družstvo pod názvem „Opavsko“ (Tomáš Kučera, Kristián 

Havel, Anna Vavřínková, Lukáš Palyza) společně s hráči z Opavy. Kromě toho ještě Julie Stříbná 

hostovala za Krnov. Při účasti 12 družstev jsme byli nasazení jako č. 7. Hned v 1. kole po náročné cestě 

jsme dostali nejvýše nasazené Komplet Modranka a podlehli 1:3 při dvou remízách opavských hráčů. 

Večer jsme hráli s polským Jastrzebie Zdroj a těsně prohráli 1,5:2,5. V úterý ráno jsme rozdrtili nejslabší 

tým soutěže Krnov 3,5:0,5 a věřil jsem, že se blýská na lepší časy. Ale jen se zablesklo. Ve 4. kole jsme 

pro změnu dostali výprask od KKSz Krakow 0,5:3,5. Ve středu zase těsná prohra se Světlou nad Sázavou 

1,5:2,5 a odpoledne těsná výhra 2,5:1,5 nad Pražským výběrem. Poslední kolo ve čtvrtek mohlo ještě 

naše družstvo posunout o pár příček výš, ale opět těsná prohra 1,5:2,5 s TSC Martin nás srazila celkově 

na desátou příčku. Výsledky hráčů na jednotlivých šachovnicích: Kučera 3 body, Havel 3 body, 



Vavřínková 4 body, Palyza 2 body. Družstvo mělo určitě na víc, než předvedlo. Chyběla i troška štěstí, 

kdy prohrálo 3 zápasy nejtěsnějším rozdílem. Ale o tom jsou šachy, kdy rozhoduje každý půlbod. Chyby 

ve strategii, ale i v koncovkách, kde nám ty půlbody protekly mezi prsty, způsobily tento náš výsledek. 

Je potřeba se z toho poučit a dále na sobě pracovat. Kromě šachové stránky má tento festival vždy i 

stránku společenskou a sportovní, kterou jsme letos také beze zbytku naplnili. Dvakrát jsme navštívili 

blízký aquapark, čas zbyl i na tenis, stolní tenis, fotbal. Večerní grilování po takovém výkonu přišlo vhod, 

stejně jako nám vedoucím společenský večer s ostatními kolegy trenéry a rodiči z ostatních zemí V4. 

Organizace byla jako vždy výborná, slovenští kolegové z Liptovské šachové školy jsou opravdoví 

profesionálové a s takovými akcemi mají bohaté zkušenosti. My z DB a Opavy se už opět těšíme na 

další ročník.  

 

Následující šachové akce 
V sobotu 21. září se uskuteční 33. ročník Memoriálu Karla Osmančíka, jeden z největších rapidu turnajů 

v Moravskoslezském kraji. Hraje se od 9 hodin ve velkém sále kulturního domu v Dolním Benešově a 

všichni čtenáři jsou samozřejmě srdečně zváni, ať už jako hráči, či diváci. V následujících dnech také 

začne šachový kroužek pro začátečníky i pokročilé. Více informací se dozvíte na našem webu, adresa 

je: http://sachy-msa-dolnibenesov.net    

Za výbor ŠK TJ Dolní Benešov 

Ing. Pavel Rakús     

http://sachy-msa-dolnibenesov.net/

