
6. turnaj regionální žákovské šachové ligy 2018/19 v Jílovém 
 
V sobotu 5. ledna uspořádali ŠK Medvědi Zvole šestý turnaj regionální žákovské ligy 
ročníku 2018/19. Hrálo se v sokolovně v Jílovém. Na turnaj pravidelně přijíždějí 
výpravy děti z oddílů z celého středočeského kraje se svými trenéry a rodiči. Hlavni 
organizátoři turnaje Jana Straková s Petrem Havelkou zvládli registraci všech 
účastníků bez problémů a všech 92 děti mohlo po čtvrt na deset začít hrát. 
 
Šestnáct nejlepších hrálo v turnaji A. Ten se hrál na ochoze sokolovny, aby hráči, 
kteří hrají delší partie - celkem 4 kola tempem 30 minut na partii s přídavkem 10 
sekund za tah – měli více klidu. Turnaj ovládl Kryštof Křížek z Vlašimi, který ztratil jen 
půl bodu. Za ním skončili David Hampl z Říčan a Jakub Vojta z Vlašimi se 3 body. 
Jedinou dívkou v turnaji byla Josefína Dudková z Bodců. Uhrála 1,5 bodu a skončila 
na 12. místě. Z našich hráčů hrál v A turnaji Matyáš Jouja. Jednou vyhrál, třikrát 
prohrál a skončil na 14. místě. 
 
Turnaje B se zúčastnilo 36 děti. Vyhrál Tomáš Bláha z Brodců (6 bodů), druhý 
skončil Filip Štěpán z Vlašimi (6 bodů) a třetí Laura Sehnoutková z Říčan (5,5 bodu). 
Ta byla zároveň nejlepší dívkou v turnaji B. Z našich Filip Čermák vyhrál prvních pět 
kol. Poslední dvě partie bohužel prohrál a to ho odsunulo na 4. místo. Hned za ním 
skončil další zvolský "medvěd" Marek Kůrka (5 bodů). Honza Rybáček uhrál 4 body a 
skončila na 12. místě. 
 
V turnaji C hrálo 36 začínajících šachistů. Vyhrál ho Lukáš Machyán z Vlašimi (6,5 
bodu) před Janem Bohuňovským z Dolních Kralovic (6 bodů) a naším Jirkou 
Rybáčkem (6 bodů). Hned za nimi na 4. místě skončila nejlepší dívka Adéla 
Janoušová z Vlašimi (5 bodů). Další zvolští "medvědi" skočili až v závěru výsledkové 
listiny - Adam Zvířecí na 27. místě (2,5 bodu), Adam Kranz na 30. místě (2 body) a 
Matyáš Zvířecí na 34. místě (2 body). 
 
Připravili jsme diplomy pro tři nejlepší kluky a dívky z každé kategorie. Získali i 
zajímavé ceny. S prázdnou ale neodešel nikdo. Diky podpoře našeho tradičního 
sponzora České podnikatelské pojišťovně si odnesl každý, kdo si k nám přišel zahrát, 
drobnou cenu. 
 
Ceny jsou předány a jednotlivé výpravy odjíždějí…  Jako vždy jsme našli pár 
zapomenutých přezůvek a dalších věcí. Jejich majitelé se snad přihlásí. My už se 
těšíme, až si k nám děti z našeho regionu přijedou za rok zase zahrát. 
 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, bez kterých bychom tak velký turnaj 
nemohli uspořádat: 
- České podnikatelské pojišťovně za poskytnutí finančního příspěvku a propagačních 
předmětů do cenového fondu 
- Sokolu Jilové za poskytnutí prostor pro pořádání turnaje a zajištění občerstveni pro 
všechny účastníky 
- Janě Tulachové, Martině Zvířecí, Lucii Čermákové, Ondrovi Strakovi, Martinovi 
Jungmannovi, Jardovi Joujovi, Jirkovi Rybáčkovi a Ondrovi Máslovi, kteří pomáhali 
s přípravou a organizaci celého turnaje, připravili hrací místnost a dohlíželi na své 
svěřence během hry. 
 



Jana a Luděk Strakovi 
 
Konečné výsledky: 
turnaj A   turnaj B   turnaj C 
 

 
Jana Straková turnaj zahajuje ... 
 

 
Pohled do hrací místnosti - turnaje B a C 
 



 
Turnaj A se hrál na ochozu 
 

 
Budou se vyhlašovat výsledky ... 
 



 
O tyto ceny se (také) hrálo 
 



 
 



 
Nejlepší hráči z turnaje A 
 



 
Nejlepší hráči z turnaje B 
 

 
Nejlepší hráči z turnaje C 
 
Další obrázky z průběhu turnaje: 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 


