
Horká aktualita – naši šachisté postupují na přebor republiky školních družstev! 

Ve středu 24. ledna se v Třebechovicích pod Orebem odehrály velké šachové bitvy, jichž se 

účastnila nejlepší školní družstva kraje, postoupivší z okresních přeborů. Hrají se tři kategorie, nás 

se týkal přebor ZŠ 1. - 5. třídy. Účastnilo se devět družstev a zápasy se hrají na čtyřech 

šachovnicích. 

Náš tým, tvořený mistrem republiky osmiletých hráčů Lukášem Zelbou z 3. třídy, Matějem 

Levitnerem ze 4. třídy, Ladou Zelbovou a Jakubem Ježem z 5. třídy a náhradníkem Petrem 

Morávkem z 2. třídy tajně věřil, že by se mohl umístit do 2. místa, z něhož se ještě postupovalo na 

přebor republiky. Leč do cesty se mu stavěly různé překážky, hlavní byla účast Lady na 

matematické olympiádě, začínající týž den a hodinu v Hradci Králové. Lada nemohla kvůli bodům 

do přijímacího řízení na gymnázium olympiádu oželet, takže jsme k prvním dvěma zápasů 

nastupovali bez ní a zahrál si Petr Morávek a rovnou řekněme, že výborně, stejně jako ostatní 

členové týmu – všichni vyhráli všechny partie! 

Příjezdu Lady jsme se nemohli dočkat a malinko jsme si pomáhali zvláštní taktikou – využívali 

jsme časový limit na maximum. Zvláště vynikal Lukáš, který si nechával dojít čas až na několik 

posledních sekund a na nich se držel, protože za každý tah mu na hodinách pět sekund přibylo. Jeho 

počínání vzbuzovalo pozornost i starších hráčů a když se dozvěděli, proč to dělá, královsky se 

bavili. Pravda, soupeři vlastně hráli s námi, když naprosto beznadějné pozice nevzdávali, jak je u 

šachistů zvykem. Po výhrách 4:0 nad ZŠ Studnice a ZŠ Meziměstí nás ve 3. kole čekala ZŠ 

Velichovky se slušnými výsledky v předchozích kolech. Rozhodli jsme se malinko zariskovat, 

protože pan zástupce Trdlička volal, že už Ladu veze. Ladu jsme napsali do sestavy, zápas začal, 

Lada sice nikde, ale za chvilku se s pane Trdličkou objevila ve dveřích! Hurá! Jsme v plné síle! 

Lada se lakonicky zeptala, kde si má sednout, a za chvíli vstala s bodem :). Ostatní jí následovali a 

bylo to zase 4:0 v náš prospěch. 

Ve čtvrtém kole nás čekala ZŠ Gočárova s jejich B – týmem. Gočárovu dlužno nepodceňovat, i 

když jde o béčko. Naši hráli pozorně a výsledek byl opět 4:0! To už bylo jasné, že o postupujících 

na republiku je rozhodnuto. Áčko Gočárovy také drtilo jednoho soupeře za druhým 4:0, oni i my 

jsme měli velký náskok před třetím v pořadí a poslední otázka turnaje byla, kdo z nás bude první a 

kdo druhý. 

Páté kolo bylo poslední před velkou bitvou. ZŠ Třemešná byla poražena 4:0 a my jsme se chystali 

na souboj o prvenství, který se odehrál v následujícím sedmém kole. Měli jsme na první šachovnici 

černé, Lukáš zajásal a on i ostatní se pustili do prestižního souboje. V okresním kole jsme hráli 2:2 

a nakonec jsme byli za Gočárovou druzí, vezmeme odvetu? Lukáš za chvíli rozvalil obranu 

výborného Komory, také Matěj hrál krásné s obávaným Špriňarem. K mému velkému potěšení si na 

čtvrté šachovnici výtečně vedl Jakub. Ač není na rozdíl od ostatních registrovaným šachistou, hraje, 

jako by jím byl a za chvíli oznamuje bod! Ten jsem nečekal, pak vyhrála Lada, v to jsem věřil, a při 

vyhrané pozici na první a druhé desce bylo zřejmé, že o vítězi je rozhodnuto. Lukáš upravil na 3:0 a 

poté přišlo jediné zaškobrtnutí – Matěj nezahrál přesně a souboj uzavřela teoretická remíza – 

bohužel Matěj nezkoušel, jestli ji soupeř umí. Ale to je jedno, hlavní zápas vyhráváme rozhodně 

3,5:0,5 a už jen zemětřesení nás může připravit o první místo :-), byť nám zbývají dva zápasy. 

V sedmém kole hrajeme s docela dobrými Třebechovicemi, proto nastupuje naše sestava A a také 

vyhrává 4:0. V osmém kole turnaj končíme zápasem se ZŠ Velká Jesenice, počtvrté nastupuje náš 

milý akční náhradník Petr Morávek a podruhé mi hlásí, že dal mat dvěmi věžemi. Mírně jsem ho 

opravil v gramatice a pogratuloval mu k celkovému výsledku 4 body ze 4 partií, to opravdu lepší 

být nemůže. Také ostatní bodují a po sedmé píšeme výsledek 4:0. V devátém kole máme volno, už 

jsme první a děcka si obhlížejí ceny a trofeje, zvláště jim dělá starost počet medailí, uložených v 

poháru za první místo. Vidí jen čtyři a jich je přece pět :-)! 

 

Je na čase bilancovat: Lukáš Zelba – 8 partií, 8 bodů; Matěj Levitner 8 partií, 7,5 bodu; Lada 

Zelbová 6 partií, 6 bodů; Jakub Jež 6 partií, 6 bodů; Petr Morávek 4 partie, 4 body. 

 



Celkem 28 partií a 27,5 bodu! Postupujeme na mistrovství republiky, které bývá dvoudenní a v 

posledních letech se koná ve Zlíně na konci června. 

 

Naši přebírají pohár a diplom (bude k vidění ve škole), i medailí je pět, a k tomu různé ceny 

převážně sladkého charakteru. Ještě před vyhlašováním jsou představeni mistři tří generací – náš 

Lukáš jako mistr ČR osmiček, téměř dvoumetrový Martin Buločkin jako mistr Čech šestnáctiletých 

a nakonec jedna paní učitelka z Trutnova jménem Jana Mašková, mnohonásobná přebornice 

republiky v dorostenkách a ženách, která byla na turnaji jako doprovod. 

 

Na závěr zbývá družstvu pogratulovat a popřát mu, aby na mistrovství republiky zahrálo co nejlépe! 

 

Text k fotografiím   

…. 423 – Hrajeme s šedomodře dresovanou Gočárovou A, odpředu Zelba, Levitner, Zelbová a Jež 

…. 744 – Mistři na turnaji, zleva Lukáš Zelba, Martin Buločkin a paní Jana Mašková 

…. 956 – Vítězné družstvo ZŠ Jana Pavla II., zleva stojí Lada Zelbová s diplomem, Lukáš Zelba s 

pohárem, Matěj Levitner, Jakub Jež a Petr Morávek, všichni se zlatou medailí na krku a odměnou v 

rukách 

 

Jiří Bielavský 


