
Zpráva za družstvo Kuřim „C“ + mix. 
Už ranní sraz všech účastníků krajského přeboru družstev mladších žáků na nádraží napověděl, že 
nepostavíme všechna tři družstva, jak bylo předběžně v plánu, a s jednotlivými sestavami se bude 
muset zamíchat. Z družstva C nakonec zbylo torzo 4 hráčů s tím, že bude případně doplněno volnými 
hráči z ostatních družstev a vytvoří se tzv. mix bez nároku na postup. (V to jsme mimochodem ani 
nedoufali ).  Díky stáhnutí lepších hráčů do družstva B, se nakonec na přední šachovnice posunuli 
Martin Prokop, Matěj Tajovský a Anička Košuličová. Další naši hráčku Klárku Košuličovou jsme až na 
místě draftovali za Matěje Písaříka z Durasu, protože jednomu z hlavních favoritů chyběla dívka. (Je 
vidět, že jsme na tom s dívčí základnou velmi dobře, když jí můžeme půjčovat i konkurenci).  Poté 
nám na soupisku přibyli ještě dva další hosté – Michael Malík z ŠK Sokol Kyjov a Matěj Procházka ze 
ZŠ Zakřany. Měli jsme tak v sestavě celou polovinu týmu Matějů. Hosty jsme zařadili na 4.-6. 
šachovnici, což se později ukázal jako dobrý tah, protože při vyrovnanosti celého týmu nám zadní 
šachovnice častokrát zvrátili nepříznivý výsledek. 
Podotýkám, že jsme jako jedno ze dvou družstev v soutěži – sestavené vesměs z náhradníků či 
perspektivních talentů – neměli mezi sebou žádné Elisty či hráče s výkonnostní třídou a tím pádem 
jsme byli spíše za outsidery celého turnaje.  Ale jak už to v soutěži dětí bývá, nic není jasné předem a 
o překvapení nebývá nouze. 
K jednotlivým zápasům našeho družstva nemohu poskytnout jako poloviční šachový analfabet 
zasvěcený komentář, tak to aspoň okomentuji z hlediska zaujatého rodiče a příležitostného 
vedoucího družstva . 
V prvním kole jsme narazili na celkem silného soupeře ze Sokola Zastávky (pozdějšího bronzového 
medailistu).  Uhráli jsme cenné dva body na druhé a páté šachovnici. Matěj Tajovský zde překvapivě 
porazil Julču Richterovou, která nějak zapomněla sledovat čas, a po oboustranně opatrné a taktické 
hře jí spadl praporek, zatímco na straně soupeře zbývalo kolem 10 minut. Druhý bod přidal Míša 
Malík. Celkový stav 4:2 pro Zastávku. 
 

 
 

Druhé kolo bylo oddílové derby s naším favorizovaným Áčkem. Výsledek 6:0 pro soupeře hovoří za 
vše, takže k němu není ani co dodat. 
Ve třetím kole přišla naše první (a vlastně i poslední) výhra s družstvem z Ratíškovic. Přestože jsme 
brzy prohrávali 0:2, výsledek jsme nakonec otočili a jako poslední zavěsil na výsledných 4:2 pro náš 
tým Matěj Tajovský na druhé šachovnici se silným Davidem Tomanem.  Další body přidali ještě Anička 
Košuličová, Matěj Písařík a Michal Malík. 



 
 

Čtvrté kolo bylo mimo jiné zajímavé i tím, že jsme se střetli s Durasem, v jehož barvách hrála naše 
původní hráčka Klárka Košuličová a naopak v našem týmu hostoval durasácký Matěj Písařík. Sečteno 
a podtrženo 4,5:1,5 pro Duras. Za nás uhrála bod velice pěkným zápasem Anička a půlil Matěj Písařík. 
Za soupeře zase bod uhrála Klárka, takže nebýt výměny, mohli jsme mít vlastně i o půl bodu víc. 
 

 
 

Páté kolo začalo naši remízovou sérii. Se soupeřem z Veselí bylo utkání vyrovnané a skončilo tedy 
nakonec dělbou bodů 3:3. V našem týmu bodovala Anička, Matěj Písařík a Michal Malík. Celkem 
dlouhé partie zde odehráli Anička a Michal, když přes naprostou převahu figur dlouho nemohli 
soupeře umatovat i za cenu často přehlédnutých nemožných tahů, kdy jim soupeř s králem vlezl do 
šachu apod. To se bude muset na tréninku ještě vypilovat . 



 
 

Šesté kolo a další remíza 3:3 s výkonnostně stejným družstvem Lokomotiva B. Zde nám remízu 
zachránili bodující hosté na posledních třech šachovnicích. Utkání na předních šachovnicích měla 
celkem vyrovnanou úroveň, nicméně z mého laického pohledu je potřeba vypilovat ještě ty pěšcové 
koncovky, na které se většinou prohrálo. 
 
V sedmém kole nám los přidělil Vyškov, kde se předpokládalo (dle ratingu hráčů), jednoznačné 
vítězství hostů. Nicméně i zde se nám podařila vydřít remíza 3:3 především díky bojovným výkonům 
Aničky, Matěje z Durasu a Michala. 
 

 
 

Osmé kolo mělo ostrý náboj díky dalšímu oddílovému derby s Kuřimí „B“ a siláckým řečičkám, že nám 
to nandají 6:0. Některým pak trošku spadl hřebínek po další remíze 3:3, když nám body zajistili hosté 
na posledních třech šachovnicích. Trenér B Honza Číhal aspoň spokojeně prohlásil, že samotnou 
Kuřim (první tři desky) tedy porazili  :D. Zajímavý průběh měla partie Tomáše Kříže s Matějem 



Tajovským, když Tomáš dal mat o jeden tah dříve, než by ho dostal od Matěje, ale o tom to je – umět 
předvídat a bránit se včas hrozbě matu. 
 
V devátém kole jsme se pak utkali s favoritem celé soutěže Lokomotivou A. Vzhledem k naprosté 
převaze soupeřů mělo utkání jednoznačný průběh a skončilo 6:0 pro soupeře, i když si trenér našeho 
Áčka přál aspoň remízu 3:3, aby Kuřim vyhrála. Přesto se na několika šachovnicích válčilo celkem 
dlouho a především Martin Prokop a Anička sváděli celkem vyrovnané souboje s favority Juráskem a 
Terezou Kocí. 
 

 
 

Celkově náš mladý a „nadějný“ tým skončil na 8. místě s bilancí 1 výhry,  4 remíz a 4 proher a jenom 
těsně o pomocné hodnocení prohrál s Kuřimí B. Musím pochválit všechny hráče za předvedený 
bojovný výkon a perfektní chování. Pokud budu hodnotit jednotlivé hráče – Martin Prokop to měl na 
první šachovnici nesmírně těžké a hrál většinou se soupeři o hodně zkušenějšími. Matěj Tajovský na 
druhé to měl obdobně, přesto překvapil dvěma body proti silnějším soupeřům. Velkým překvapením 
byla Anička, která uhrála 4 body a velkou měrou přispěla k našemu celkovému umístění. Na 4. desce 
hrající posila z Durasu Matěj Písařík se ukázal jako velký talent a nasbíral pro náš tým úctyhodných 
5,5 bodu.  Nejvíce bodů – celkem 6 – posbíral na páté desce Michal Malík a také on ve velké většině 
případů zvrátil utkání do remízového stavu. Nakonec na poslední desce hrající Matěj Procházka  si 
připsal 2 body a další cenné zkušenosti. 
Fotogalerii z celého turnaje lze shlédnout na adrese: 
http://katkatajovska.rajce.idnes.cz/KP_JMK_druzstev_ml._zaku_v_rapidu_2012/ 
 
Za družstvo Kuřim „C“ + Mix nehrající kapitán a zaujatý rodič Katka Tajovská. 
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