
I. liga družstev mládeže Hradec Králové 10. – 11. 10. 2020 
 

V sobotu 10.10. jsme vyrazili na první sraz dalšího ročníku 1. ligy mládeže.  Konal se po změnách v Pardubicích (první 

dvě kola) a v Hradci Králové.  Do Pardubic jsme jeli vlakem. Obě družstva – Loko A i Loko B dorazila společně do 

restaurace Rosignano, kde se první dvě kola měla sehrát. Papírově letos patříme mezi tři týmy, které mají ambice si to 

rozdat v boji o postup do extraligy. Kromě nás jsou ve hře ještě Lípa A a Polabiny B.  Hned na prvním srazu se mezi 

sebou střetly tyto tři týmy a karty tak byly z větší části rozdány. 

V prvním Pardubickém kole mělo naše áčko na rozehrání lehčí soupeře -   Lípu B. Nastoupili jsme v základní sestavě 

– Šimon Volák, Honza Dvořáček, Martin Vaculík, Anička Vavřínková, Alice Habinová a Michael Ulčák. Soupeři nám to 

značně usnadnili nenastoupením hráčů na posledních dvou šachovnicích. Na zbývajících šachovnicích hráli tedy naši v 

pohodě a povolili našim soupeřům jenom jednu remízu (Vošmík – Dvořáček). B družsvo Lokomotivy reprezentují na 

srazu Lukáš Vojtěch Londin, Marek Hruška, Václav Buchta, Václav Sedlák, Jan Teplý a Hanuš Horák. 

Na favorizované Polabiny B nestačili a soupeři jim nadělili kanára – 6:0.   

Ve druhém kole jsme dostali jednoho z favoritů – Polabiny B.  Zahájili jsme dvěma remízami -  Honza remizoval s 

Bouškou, Míša se Šulcovou.  Ondrovi se podařilo partii vyhrát. Střed týmu se střídavými výsledky – Martin svojí 

soupeřku Třasákovou přehrál, zatímco Anička prohrála s Lehotským. Vedli jsme tedy 3-2 a na první šachovnici, kde 

Šimon hrál s Juchelkou stačila remíza. 

Tu se Šimonovi uhrát nepodařilo a slibně vyhlížející zápas jsme bohužel jenom remizovali. Náš B tým dostal dalšího 

z favoritů – Lípu A, která nastoupila v pěti. To byl také ale náš jediný bod, zápas jsme prohráli 1-5.  

Následoval přesun do Hradce Králové, kde jsme se v pozdních večerních hodinách ubytovali v hostelu. 

V neděli ráno naše áčko čekal další lehčí soupeř -  Polabiny C. Nastoupila naše základní sestava s Alicí. Ta první rychle 

bílými porazila Lédlovou a potom dosti rychle padali i ostatní soupeři. Nadělili jsme soupeřům kanára 6-0. To by nám 

mohlo hodně pomoci v závěrečném skóre, nicméně naši soupeři o první místo také nelení a dosahují podobných 

vitězství.  B týmu se podařila plichta 3-3 s Lípou B, k vítězství chyběl jen malý krůček. 

Odpoledne po obědě nás čekal další těžký soupeř – Lípa A, která ráno prohrála s Polabinami B 1,5-4,5. Naše béčko 

se dočkalo prvního vítězství, když přehrálo Polabiny C 5,5-0,5. Nutno podotknout, že soupeři popletli sestavu na 

posledních dvou šachovnicích a rozhodčí jim zkontumoval tyto desky. Ale i bez této kontumace by se vyhrálo 4,5 : 1,5, 

takže vítězstvím (z hlediska záchrany v soutěži povinné) bylo oprávněné. 

V našem důležitém utkání s Lípou A zaknihoval první výhru Martin, který tak získal celkem 4 body ze 4.  Ondra sice 

měl pěšce navíc, ale v pozici jsem ani já nic neviděl, tak jsem souhlasil s Ondrovou nabídkou remízy. Potom se ale děly 

věci.  Anička se celou partii trápila, ale držela partii až do momentu, kdy jsme zápas už měli vyhraný. Tři ostatní partie 

– Šimona s Rokošem, Honzíka s Drašnarem a Míši s Gloserem se dohrály s pár minutami na hodinách všech soupeřů. 

Šimon a Míša vyhráli, Honzík v pěkné kombinační bitvě, kdy měl navrch, remizoval, Anička ještě dlouho bojovala sama, 

nakonec její prohra už zápas otočit nemohla. Výhra 4-2 bude důležitá pro ostatní průběh soutěže.  

Závěrečná cesta vlaky to Pardubic a do Brna nám příjemně utekla. V Brně jsme se octli v 21,20. 

Všem našim hráčům děkuji za skvělé výkony. 

 

Milan Šnorek 
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Celkový pohled do jedné z hracích místností 

 
Jan Teplý a Václav Sedlák 



 

Někteří z B družstva kvůli nekompletní sestavě hostí obdrželi zdarma kontumační bod. Ve volném čase pak 

následovalo řešení diagramů – zde na snímku Hanuš Horák. 

 

 

Václav Buchta a Václav Sedlák 

 



 

Lukáš Vojtěch Londin a Marek Hruška 

 

 

Alice Habinová a Michael Ulčák 

 



 

Anna Vavřínková a Martin Vaculík 

 

 

Jan Matyáš Dvořáček a Šimon Volák 


