
NAŠE MLÁDEŽ PROHRÁLA S VÝBĚREM 
OLOMOUCKÉHO KRAJE 8,5 : 9,5

Ve dnech 21. - 22. prosince proběhl v Olomouci přátelský zápas mezi výběry mládežnických 
reprezentací Jihomoravského a Olomouckého kraje.

Historie  těchto  utkání  začala  v roce 2006,  kdy mládežníky hostila  Olomouc.  Následovala 
Zastávka  u  Brna,  Pohořany,  Vyškov,  Přerov,  Vyškov  a  letos  znovu  Olomouc.  Naše 
mládežnická reprezentace nad výběrem Olomouckého kraje zvítězila naposledy v roce 2010, 
v roce 2011 prohrála nejtěsnějším poměrem 3,5 : 4,5, a bylo tedy co oplácet.

Bohužel  sestava  našeho  výběru  nebyla  nejsilnější  –  nastoupili  jsme  bez  „momentálně 
nejsilnější“ čtverky Hofírek, Blahynka, Dvořák, Zeman. Přesto jsme nebyli zcela bez šancí – 
předpokládal jsem, že bychom mohli bodovat především na zadních šachovnicích.

Po necelé hodině hry vítězí jako první Michal Skalka - soupeř nebyl ve formě a nastavil mu 
figuru. Ačkoli výhra potěšila, projevil jsem jako vedoucí výpravy obavu, aby další průběhu se 
nevyvíjel  podle  hesla  „první  vyhrání  z kapsy  vyhání“,  a  jako  bych  výsledek  utkání 
předpověděl - na ostatních deskách zuřil až téměř do časovek velice tuhý boj, z kterého po 
napínavém průběhu vyšla Olomouc vítězně celkovým poměrem 5 : 4.

Následoval odchod na ubytovnu, večeře a večerní program, spočívající v hraní společenských 
her.

Ráno počáteční vývoj na šachovnicích nevypadal pro nás příliš příznivě. Postupně jsme však 
vývoj  začali  otáčet,  a  kdyby Petr  Zuziak  soupeři  nedovolil  zachránit  se  věčným šachem, 
mohli jsme pomýšlet dokonce i na výhru. Takto to bylo pouze 4 : 4, Olomoucký kraj tedy 
vyhrál těsným poměrem 9,5 : 8,5.



V „celkovém skóre“ z celé historie zápasů si ovšem udržujeme vedení 55 : 52 – i to ukazuje, 
jak jsou tato utkání vyrovnaná.

A co říci k individuálním výsledkům?

Daniel  Daněk  se  nelehké  úlohy  lídra  týmu  zhostil  na  výbornou.  Úvodní  partii  proti 
favorizovanému Jiřímu Navrátilovi sice prohrál, v sobotu mu však dokázal porážku oplatit.



Petr  Zuziak  je  přemýšlivý  hráč,  turnaj  absolvoval  bez prohry,  v sobotu dokonce sahal  po 
vítězství.

Šimon Fouček na svého soupeře stačil pouze v pátek, kdy zaznamenal remízu, v sobotu byl 
soupeř lepší a prokázal své kvality.

Filip Krajíček byl oporou družstva. Spolehlivě zvítězil v obou partiích – výborně!



Daniela Dumková dokázala svou soupeřku (obě dívky se shodou okolností utkaly proti sobě) 
porazit, v sobotu po chybách jí však soupeřka porážku vrátila.

Michal Skalka v pátek vyhrál po soupeřově hrubce prakticky bez námahy, v sobotu se však 
octl  v prohrané pozici.  Nerezignoval,  bojoval a partii  nakonec ještě dovedl do remízového 
přístavu.



Ondřeji Koukalovi se obě partie moc nevyvedly,  v sobotu měl  lepší  pozici,  ale soupeř ho 
nakonec zaskočil matovou kombinací.

Benjamínek družstva Petr Glozar prokázal oprávněnost zařazení do družstva. V páteční partii 
hezky zvítězil, v sobotní pak koncovku nehrál dobře, ale dokázal po chybě soupeře nakonec 
objevit záchranný motiv vedoucí k remíze.



Lukáši Mackovi se na poslední desce nedařilo. V sobotu si dokázal vybudovat lepší pozici, 
ale v časovce ji pokazil.  Přílišné obavy z toho, co na případnou prohru bude říkat otec,  či 
trenér, Lukášovi svazují ruce a chybí mu lehkost a radost ze hry.

Ačkoliv obě kola byla velice vyrovnaná a bojovná, proběhl zápas v přátelské atmosféře a bez 
jediného  protestu.  A  podařil  se  i  doprovodný  program,  zakončený  sobotní  návštěvou 
vánočních trhů na olomouckém náměstí. Souhrnně lze konstatovat, že šlo o příjemné prožití 
předvánočního času.


