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 TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky
pořádá

3.10.2015 Pohár České republiky v rapid šachu družstev 
Švýcarský systém na 7-9 kol, tempo 2 x 20 min + 5 s na tah.

4.10.2015 Open Mistrovství České republiky v bleskovém šachu družstev 
Švýcarský systém na min. 15 kol, 2 x 3 min + 2 s na tah
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Předpokládaný hrací sál v Centru Babylon Liberec      centrum relaxace, zábavy a odpočinku 



O víkendu 30. 5. - 31. 5. 2015 proběhlo v rámci 
festivalu Šachové Zaječice (v Junior Centru Seč 
se hrály tři turnaje). Naše výprava pod vedením 
trenéra mládeže Jana Weisera, organizátora a 
předsedy Vojty Šice a vrchního fotografa Vaška 
Šíra se s mládeží zúčastnila hlavního turnaje. 
Fotogalerie

Mistrovství České republiky družstev starších 
žáků v rapid šachu pod názvem Omega plus 
OPEN. 

V turnaji zaslouženě zvítězilo vyrovnané 
družstvo Oaza Praha před 2222 ŠK Polabiny 
Pardubice.  Bronzové medaile putují do Vlašimi. 
Ze zástupců našeho kraje skončila na 20. místě 
Novoborská ŠA, 25. Desko Liberec a naši 
mládežníci ve složení Vojta Šír, Míla Adamec, 
Karel Hladík, Jakub Faistauer, Pavel Kačmar 
a Anna Čejková skončili na 43. místě. Výsledky

METOS Chrudim OPEN 
V turnaji dvojic zvítězilo duo z BŠŠ Frýdek-
Místek. Druhé místo tentokrát uhrálo duo z 
Wroclawi MUKS MDK Fabryczna a z třetího místa 
se raduje ŠK ERA Poštovní spořitelna Praha.  
Turnaje se za náš kraj zúčastnila družstva z ŠK 
Libštát  ve složení Filip Dolenský a  Adam 
David, kteří skončili na 12. místě. Na 18. místě 
(35 nasazená) skončila dvojice z Deska Liberec 
ve složení Matthias Hauser a Václav Rydvan. 
Celkem Hrálo 44 dvojic. Výsledky.

DS Brno OPEN 
Turnaj jednotlivců byl bez zástupců ŠSLK a 
měl stejného vítěze jako loni. Pohár a 1.500,-
Kč si odvezl Jakub Půlpán z 2222 ŠK Polabiny 
Pardubice (letos mu bude 17 let), 1.200,-Kč 
dostal Pavel Holásek z Ústí nad Orlicí a rovných 
1.000,-Kč IM Vojtěch Plát, TŽ Třinec.  
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53. Šachové Zaječice
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Ondra Maršík Krajským přeborníkem do 8 let  ve Stráži pod Rálskem  (KP U8,U10 a Open).

V sobotu 6. 6. 2015 se za krásného počasí konal 
ve Stráži pod Ralskem krajský přebor kategorií 
H10, D10 a H8, D8 Libereckého kraje a současně 
druhý turnaj jako Open pro ročníky 2005 a starší. 
Krajského přeboru se zúčastnilo celkem 16 dětí 
a Open 17 dětí. 
Turnaj proběhl za příjemné a poklidné atmosféry 
v prostorách Kulturního domu za profesionální 
organizace v čele s hlavním rozhodčím turnaje 
Janem Malcem. 

Ze Slavie Liberec se zúčastnil pouze Ondra 
Maršík v kategorii H8 a Matěj Maršík v Openu. 
Ondrovi se turnaj nadmíru vydařil. 
Ač nejmladší ze všech zúčastněných (jediný 
narozený v r. 2009) potvrdil stoupající formu a 
svoji kategorii vyhrál. O 1 bod porazil i nadějného 
Františka Zákutného z 1. Novoborské šachové a 
stal se tak se ziskem 4,5 bodu, k velké radosti 

rodičů i vedení klubu, krajským přeborníkem v 
kategorii H8.
Ondrovi přiřkl los v prvním zápase pozdějšího 
medailistu H10 Sichrovského, a posléze ještě 
jednoho silnějšího soupeře, ale po dvou prohrách 
se zvedl a turnaj zakončoval dokonce na první 
šachovnici, kde odehrál dlouhou dobu vyrovnaný 
zápas proti vítězi turnaje varnsdorsfkému 
Papouškovi. 
Ondra vítězstvím H8 získal svůj první pohár 
v životě a po návratu domů vše řádně oslavil 
přípitkem dětským šampaňským.

Matějovi se v Open dařilo střídavě oblačno a 
ziskem 4 bodů z 8 zápasů obsadil konečné 10. 
místo. I tak se mu ale turnaj líbil a na konci si 
vybral i hodnotnou cenu, kšiltovku a hrneček od 
Vojenských lesů a statků

   Napsal a foto Jan Mařík



TJ Lokomotiva Liberec již tradičně uspořádala ve 
své hrací místnosti turnaj seniorů (ročník 1955 a 
starší).

Seniorského klání se zúčastnilo 20 šachových 
veteránů.

Na předních příčkách nedošlo k žádnému 
překvapení a turnaj vyhrál s náskokem celého 
bodu Zdeňek Joukl z TJ Spartak Rokytnice 
n.Jizerou se ziskem 6,5 bodu, před Evženem 
Blaháčkem z TJ Deska Liberec a Zdeňkem 
Hollmanem opět z TJ Spartak Rokytnice 
n.Jizerou (oba 5,5 bodu).
Čtvrté místo obsadil domácí matador Marcel 
Kokta (4,5bodu) před trojicí čtyřbodových: 
Zdeňkem Hnátem, našim dlouhodobým 

spolubojovníkem, který nyní hraje za TJ Jiskru 
Tanvald, Slavistou Jubošem Jínou a Luďkem 
Švecem z TJ Deska.
          -dj-
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Ve dnech 12. - 14. 6.2015 uspořádal oddíl ŠŠPM 
Lipky  v Hradci Králové  Mistrovství ČR družstev 
mladších žáků. 
Šestičlenná družstva složená z hráčů 2003 a 
mladší si musela postup vybojovat z krajských 
přeborů.

Náš kraj reprezentovalo posílené družstvo z 
Libštátu, které pod vedením Míly Dolenského 
obsadilo 22. místo z 28 zúčastněných.

Pěkných 6,5 bodu z 9 partií uhráli Kryštov 
Hofman a Filip Dolenský, které bodově podpořil 
s 5 body Adam David.
 Ale i ostatní členové družstva Matěj Bobek, 
Marcel Jílek a Katka Lukešová si zaslouží 
poděkování za bojovnost a získané skušenosti 
jistě uplatní v dalších šachových kláních. 
            -dj-

Mistrovství ČR družstev mladších žáků v Hradci Králové

 

Konečné pořadí do sedmého místa
Poř./St.č. Družstvo    Partie      PH 1 PH 2  PH 3 
1     1 BŠŠ „A“ Frý.-M.     9 9 0 0  27 139  42.0
2     7 ŠK Kuřim   9 6 2 1  20 137  36.5
3     9 ŠK Loko. Brno   9 5 3 1  18 147  28.5

4    10 ŠK ERA PS              9 6 0 3  18 143  32.0
5    16 ŠK Staré Město   9 5 1 3  16 122  30.0
6     3 TJ Štefanydes          9 5 0 4  15 152  30.0
7     2 MŠŠ Interchess      9 4 3 2  15 141  30.5  

30.5.2015 Krajský přebor jednotlivců 2015 - seniorské kategorie



Pořadatelská TJ Zikuda Turnov opět nenechala 
nic náhodě  a  nikoho na pochybách, kdo ovládne 
tento turnaj. Do bojů nasadila nejlepší borce z 
krajských soutěží, které navíc doplnila svými 
ligovými hráči.
Sál v sokolovně Turnov Modřice přivítal 54 
šachistů, které o přestávce pohostil výborným 
gulášem.
Tentokrát ale naše slávistická výprava domácím 
trochu zatopila, když  v posledním kole hrál o 
první místo a zmíněný soudek překvapivě náš 
Péťa Janouš (nakonec celkově pátý s 6-ti body) 
se Zdendou Maršálkem, který  díky vítězství v 
této partii turnaj vyhrál se 7,5 body před svými 
oddílovými kolegy Vláďou Vltavským (7 bodů), 
Ondřejem Sýkorou a Tomášem Ďúranem se 
6,5 body.  
Péťa Janouš prohrál také s druhým a čtvrtým 
hráčem v pořadí, ale porazil takové borce 
jako jsou Tomáš Brouček, Honza Zima, Vláďa 
Vltavský, Zdenda Cakl, Antonín Žváček a (hned 
na úvod) Pepa Zíka.

Druhého v pořadí Vláďu Vltavského o vítězství 
připravila ztráta bodu s Péťou Janoušem i 
remíza s naším předsedou Vojtou Šicem, který 
nakonec obsadil 29. místo se 4,5 body. 
Naši výpravu jsem doplnil já, coby vyslanec 
našeho buletinu a uhrál jsem 5,5 bodu, což 
mi vyneslo 14. místo. Výpravu doplnil i hrající 
výtvarník Pepa Zíka z Lokomotivy Liberec.

Hrou i výsledkem nejvíce překvapil 13-ti letý 
mládežník Marek Sýkora (TJ Desko Liberec), 
který jako 27. nasazený skončil na 8. místě s 6-ti 
body. Suverénně vyhrál mládežnickou kategorii 
před Miroslavem Frankem (4,5 b.), Štěpánem 
Dolenským (4 body) a teprve osmiletým a také 
čtyřbodovým Filipem Dolenským.
Kategorii seniorů vyhrál Zdeněk Joukl (celkově 
sedmý s 6-ti body).
Mezi nejmladším (Tomáš Ďúran, 7 let) a 
nejstarším účastníkem (Jaroslav Sládek, 88 let) 
byl věkový rozdíl neskutečných čtyř generací.
          -dj-
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Rohozecký soudek, aneb otevřený přebor Turnova v rapidu



V sobotu 13. června se pod taktovkou 
pořádajícího týmu Lokomotivy Liberec konal 
v prostorách restaurace pivovaru Konrad 
jedenáctikolový přebor pětičlenných družstev v 
patnáctiminutovkách. 
Možná i tím, že bylo pověstného třináctého, 
uniklo našemu Áčku velmi těsně (na pomocné 
hodnocení) třetí místo na bedně. Turnaj podle 
očekávání vyhrálo Áčko Zikudy Turnov (9+, 
0=, 1-, 27 zápasových bodů, 40 bodů celkem) 
těsně před turnovským Béčkem (9+, 0=, 1-, 
27 zápasových bodů, 36 bodů celkem) a třetím 
Tanvaldem (7+, 0=, 3-, 21 zápasových bodů, 
31,5 bodu celkem).

Další pořadí: 4 Slavia Liberec A, 5 TJ Spartak 
Rokytnice,  6 Slavia  Liberec B,  7 ŠK Frýdlant,
8 Zikuda Turnov C, 9 TJ  Lokomotiva  Liberec, 
10 ŠK Krásná Lípa, 11 TJ Bižuterie Jablonec n.N

Do soutěže jsme za Slavii nominovali dvě 
družstva. Původní úmysl postavit Áčko ve složení 
Ben Polák, Jirka Drak Jareš, Mára Gombala, 
Péťa Janouš a Fanda Brus Lašek musel kapitán 
opustit, protože těsně před nahlášením sestavy 
pořadateli byli Mára s Brusem právě telefonicky 
probuzeni. 
Takže nakonec jsme první tým z pochopitelných 
důvodů postavili jen z aktuálně přítomných 
hráčů. Na jedničce bojoval velmi úspěšně Ben 
Polák, který ztratil pouze dva a půl bodu při 
jediné prohře! Velmi dobrý výkon předvedl také 
kapitán týmu Péťa Janouš na čtyřce. Naopak 
Péťovi Hübnerovi na trojce tenhle turnaj vůbec 
nevyšel – příliš mnoho dobře rozehraných partií 
prohrával na čas. Průměrný výkon předvedli 
Jirka „Drak“ na dvojce a autor těchto řádků na 
pětce. Celkově tedy čtvrté místo (7+, 0=, 3-, 21 
zápasových bodů, 29,5 bodu celkem).
Naše Béčko ve složení (z počátku) Mára 
Gombala, Fanda Brus Lašek, Luboš Jína 
bylo posíleno mládežníky Vojtou Šírem a Mílou 
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Krajský přebor v rapid šachu pětičlenných družstev 2015



Adamcem (později Lašek, Jína, Šír, Adamec, 
Šic), se umístilo na pěkném šestém  místě. 
Nechal za sebou takové týmy jako pořádající 
Lokomotivu, Krásnou Lípu i Bižu Jablonec. 
Hvězdný výkon předvedl na trojce (a později 
na dvojce) Luboš Jína, který uhrál celých sedm 
bodů!
Oba mládežníci předvedenou hrou rozhodně 
nezklamali. Je vidět, trenérská ruka  Honzy 
Weisera. V koncovkách sice již ztráceli, ale 
zahájením a střední hrou překvapili nejednoho 

zkušeného šachového matadora.
Na závěr je jistě vhodné zmínit skvělý individuální 
výkon Honzy Zimy z vítězného družstva, který 
uhrál na páté šachovnici plných 100 %. Škoda 
jen, že s ním ve vzájemném zápase (kde Honza 
jistě vícekrát minul jasnou výhru) autor těchto 
řádků v zajímavé finální pozici spadl na čas...

Turnaj se pořadatelům povedl na výtečnou a my 
jim za to děkujeme!
       Napsal Ing. Petr Jakša 
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Krajský přebor v rapid šachu pětičlenných družstev 2015



Propozice, pokud máme k dispozici, naleznete na našem webu:

http://www.sachy-slavia-lbc.cz/

   3.10. TJ Slavia Liberec a ŠSČR pořádají - Pohár ČR v rapid šachu družstev
  Jednodenní  turnaj 4členných družstev 
  Švýcarský systém na 7-9 kol, tempo 2 x 20 min + 5 s na tah.

   4.10. TJ Slavia Liberec a ŠSČR pořádají - Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev
  Jednodenní Open - turnaj 4členných družstev
  Švýcarský systém na min. 15 kol, 2 x 3 min + 2 s na tah

 Propozice budou zveřejněny a rozeslány po jejich schválení STK ŠSČR

 5.9. Turnovský Granát (rapid), pořádá ŠK Zikuda Turnov v Kulturním domě města Turnova 
        (v letošní sezóně součástí Grand Prix)
5.9. Letní orelský šachový turnaj. Orel jednota Turnov vyhlašuje  soutěž v rapid šachách. 

16.7.– 2.8. Festival her Pardubice - CZECH OPEN   
18. - 25. 7. 2015 10. ročník  Open Desko Liberec

10.-17.7. Letní  Šachový tábor - Sloup v Čechách, pořádá Nový Bor.
4.7. – 11.7  9.ročník LETNÍ ŠACHOVÝ TÁBOR - SK Pyrit Příbram  a Nadace Mariánská. 
1.7 - 8.7. Krásná Lípa Open České Švýcarsko Krajský přebor žactva/regionální přebor jedn.
30.6. - 8.7. Krásná Lípa - Šachový tábor. Desko pořádá - soustředění s účastí mládeže na Open 
České Švýcarsko

Fotogalerie z již odehraných turnajů: http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/

Výzva pro pořadatele turnajů či jiných šachových akcí (ŠSLK):
Tímto se obracím na pořadatele převážně regonálních turnajů, kteří mají zájem o uveřejnění 

turnaje v buletinu a propozic v kalendáři akcí na našem webu o zaslání propozic 
email: mslechta@seznam.cz
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Přehled převážně regionálních turnajů a akcí


