
MČR družstev starších žáků v Chrudimi 

28. a 29. května 

V posledním květnovém víkendu se družstvo starších žáků zúčastnilo tradičního mistrovství České 

republiky v Chrudimi. Družstvo hrálo v složení Ulčák, Vavřínková, Holoborodko, Krasovskyi, Sedlák a 

Horák za doprovodu trenérů Honzy Dvořáčka (autor článku) a Aničky Vavřínkové. Odjížděli jsme 

v pátek od klubovny s panem Hurtou, který byl jedním z rozhodčích. Na večer jsme dorazili do 

Chrudimi, odbyli si úřední záležitosti a ubytovali se v hotelu Sport. Ubytování bylo bez problémů, ale 

museli jsme se poprat se studenou vodou ve sprchách. Děti se ubytovaly a o půl jedenácté už spaly. Já 

jsem ještě s panem Hurtou vyřešil nezbytné organizační věci a ráno jsme mohli vyrazit do boje. 

V 1. kole jsme byli nasazení, a tak nám byl nalosován jeden ze slabších soupeřů. S Železnými Horami B 

jsme neměli větší problémy a škoda byla snad jen remíza Hanuše, který soupeřku zpatil dámou. 

V 2.kole na nás čekal elitní tým Unichessu. I přes srdnatý boj jsme výše nasazenému týmu podlehli 2:4. 

Ve 3. kole jsme opět bez problémů porazili Béčko Spartaku Ústí nad Labem 4,5:1,5. Ve 4. kole jsme 

opět dostali silnějšího soupeře z Náměště nad Oslavou, ale po krásné koncovce Míši Ulčáka jsme 

dokázali remizovat. Z minulých zkušeností jsem věděl, že remízy jsou v tříbodovém systému 

neúprosné, ale lepší půlka než-li nulka. V 5. a 6. kole nám nebyl los nakloněn a prohráli jsme s Krnovem 

i s Českými Budeějovicemi. Po prvním dni jsme měli tedy 7 bodů a nelichotivé 37. místo. 

Večer jsme absolovali procházku po Chrudimi, aby děti zapomněly na šachy. Počasí nám přálo, a tak 

jsme stihli projí náměstí i přilehlý park. Večer měly děti za úkol sbalit si věci a šlo se spát s vědomím, 

že v neděli budou potřeba aspoň 2 výhry, abychom se umístili na lepších pozicích. 

Neděle nám vyšla podstatně lépe než sobota a po remíze s Čelákovicemi a výhrách nad Kobylisy a 

Unichessem B jsme brali 22. příčku. Umístili jsme se tak o 2 místa lépe než jsme byli nasazení. Bohužel 

jsme nedokázali navázat na 2. a 4. místo z minulých ročníků. Zašli jsme si na oběd, podívali se na 

vyhlášení a jeli jsme zpátky směr Brno. 

Zdržím se vratkého individuálního hodnocení hráčů, protože se všemi jsem mluvil a každý moc dobře 

ví, na čem je potřeba ještě zapracovat. Jako tým jsme určítě neselhali a v družstvu panovala dobrá 

nálada po celý turnaj, což je hlavní. 22. místo sice Lokomotivě Brno nesluší, ale všichni mladší ukázali 

potenciál, a proto se těším na další ročniky této tradiční soutěže. Zvláštní dík patří Hanušovi, který 

s námi jel na poslední chvíli po vypadnutí Vaška Buchty. Za rok tedy naviděnou. 



Michael Ulčák 4/9. 

 

Maruška Vavřínková 4,5/9 

 

 

 

 

 



Artem Holoborodko 6,5/9 

 

Stanislav Krasovskyi 5/9 

 

 

 

 

 



Václav Sedlák 7/9 

 

Hanuš Horák 4,5/9 

 


