
Boj o extraligu v Krnově nakonec vyzněl pro Frýdek 

PROLOG: Do vzdáleného Krnova jsme vyrazili  půl osmé ráno a celkem bez problémů jsme 

překonali asi 170 km a s dostatečnou časovou rezervou mohli zasednout k úvodním partiím 

sobotních klání. Sestavy kompletní, všichni zdraví a hlavně odhodlaní udělat pro zdar výpravy 

maximum. Úkol Áčka byl jasný – nepodcenit žádný zápas a pokusit se výhrou v neděli ráno nad BŠŠ 

Frýdek překlopit postup do ELD na naši stranu. Naše také velice silné B mužstvo pak mělo za úkol 

uhrát co nejlepší výsledek. V sobotu Áčko s papírově slabšími soupeři bez větších problémů dvakrát 

vítězí, Béčko si pak jednou prohrou a jednou výhrou udržuje stále naději na medailové umístění. 

ROZHODUJÍCÍ BITVA: Je neděle ráno a v 9 hodin začíná boj o Extraligu. Asi po hodině a půl hry stojí 

všichni naši hráči velice nadějně. Po chvíli však Vojta v prakticky vyhrané pozici přehlíží soupeřův 

protitah a partii prohrává. Kontrují Míša Kureš a Míša Žitný, naopak svoje partie prohrává Eliška a 

Sam. Pro alespoň teoretickou naději na postup je nutné, aby kromě toho, že Šimon svoji partii 

vyhraje, odpoledne naše Béčko porazilo Frýdek. První část tohoto úkolu se Šimonovi podařilo splnit 

po asi čtyřech a půl hodinách boje. 

 

Odpolední zápasy díky tomu začínají o půl hodiny později a Béčko jde odhodlaně do boje, 

připraveno udělat pro zdar věci maximum.   V momentě, kdy Áčko bez problémů překlápí vítězství na 

svoji stranu poráží Kamil soupeře na první šachovnici a pozice ostatních jsou natolik dobré, že ve 

výhru Béčka začínáme věřit. Anička s Honzou sice prohrávají, ale kontruje Tadeáš a osud utkání mají 

ve svých rukou Vilík a Martin, kdy oba stojí výrazně lépe a bod a půl z jejich šachovnic je reálný. 

Během další půlhodiny však oba svoje výhody zahodili a prohrávají. Bylo to drama s nešťastným 

koncem, ale nezbývá nám, než popřát Frýdku k zaslouženému postupu o který se my musíme pokusit 

v příští sezóně. Třebas to konečně vyjde, hráči ukázali svoji sílu jen to nějak nevyšlo dohromady. 

 

Určitě všem našim patří velké poděkování za poctivý přístup k utkáním během celé sezóny a i 

když ten primární úkol postupu zůstal nesplněný druhé a třetí místo v tabulce je jistě velmi pěkné a 

všem soupeřům dává jasné avízo, že je nutné s námi počítat i v příští sezóně. 

 



 

EPILOG: Po zhruba deseti letech působení v sestavách mládežnických družstev se bohužel 

loučíme s Eliškou, Vojtou, Míšou Ž., Tomem a Kamilem. Zejména první čtyři toho v dresu Lokomotivy 

odehráli opravdu hodně a po celou dobu svého působení drželi klubovou vlajku hodně vztyčenou 

díky výborným individuálním výsledkům i výsledkům v soutěžích družstev. Děkuji všem za vzornou 

reprezentaci klubu a přeji jim do dalších aktivit hodně úspěchů a někdy snad i trochu toho šachu. 

 

Bilancování matadorů – asi poslední turnaj, kdy se „ stará partička“ takto sešla 



 

 

















 


