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Letos jsme do dlouhodobých soutěží

družstev nasadili celkem pět týmů!

 Áčko startovalo v KPI s papírově

slabší sestavou, která v konkurenci

krajské špičky nedávala velké naděje

na udržení v soutěži. Cílem týmu

proto bylo především nabrat nové

zkušenosti. Přes teoreticky slabší

sestavu dokázalo družstvo trápit

i  favorizované soupeře a ještě dvě

kola před koncem soutěže držet

nesestupovou příčku. Rozhodující

dvojice závěrečných zápasů ovšem

nevyšla podle představ a tým nakonec

obsadil poslední příčku. Svoji roli snad

hrála i nervozita a únava z náročné

sezóny. Družstvo přesto dokázalo, že

má ke krajské špičce blíže, než si

mnozí mysleli.

 Také béčko zažilo v KPII (nižší

krajská soutěž) napínavou sezónu.

Několik nepovedených zápasů je

rázem zařadilo mezi týmy bojující

o  udržení. Senzaci však béčko

nedopustilo. Klíčová utkání zvládlo

a  jistotu udržení mělo již před

posledním kolem.

 Okresní boje tentokrát probíhali ve

stínu krajských soutěží. Oba týmy se

sice umístily ve druhé polovině

tabulky, ale především déčko se může

pochlubit několika zajímavými

individuálními úspěchy.

 V základní soutěži dostala tradičně

velký prostor mládež. Tím spíše, že

letos proběhla změna hracího tempa

a systému soutěže tak, aby více

vyhovavala právě mladým šachistům.

Je dobré připomenout, že iniciátorem

této změny byli právě boskovičtí

šachisté, kteří ji nakonec dokázali

prosadit i na okresní losovací schůzi.

Mladé boskovické naděje si navíc

nevedli špatně a společně se

Velká šance aneb poprvé mezi krajskou elitou
Áčko si vyzkoušelo tvrdé boje v nejvyšší krajské soutěži. Dlouho snilo o udržení, ale závěrečné
zápasy se nepovedly. Přesto zanechalo skvělý dojem, podtržený remízou s jinak suverénní Kuřimí,
která slaví návrat do 2. ligy. Kvalita našich hráčů se ukázala také v okresních turnajích. Milan
Boháček vyhrál ve Sloupu a Lipovci, mezi mládeží zase kraloval Vojtěch Ochmanský. Vyhrál v Jevíčku
a navíc jednoznačně ovládl domácí seriál "O putovní pohár SVČ".

―Momentka z vítězného zápasu proti Veselí nad Moravou (KPI).
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zkušenějšími kolegy dokázali obsadit

druhé místo.

Soudek pod novým jménem

 Dvacetiletá historie "Černohorského

soudku" je uzavřena. Oblíbený turnaj

čtyřčlenných družstev se nově

jmenuje "Boskovický soudek". Díky

podpoře města Boskovice a našeho

spoluhráče Jana Vaňhary turnaj

překonal rekord co do výše cenového

fondu a znovu se mohl hrát jako

krajský přebor v rapid šachu družstev.

Účast byla opět výborná

a boskovickou Sokolovnu zaplnilo více

než 100 hráčů. Z vítězství se radovala

Kroměříž, krajským přeborníkem se

stal Duras Brno.

Knínice poprvé

 Snaha rozehrát se před náročnou

sezónou nás vedla k myšlence

uspořádat začátkem října menší rapid

turnaj. Knínická restaurace "Pod

lípou" nám ochotně poskytla zázemí

a  hostila tak první ročník turnaje,

který nakonec přilákal 30 hráčů. První

a  druhé místo obsadili bratří Mocové

z Blanska. Povedená akce by měla mít

opakování i v sezóně 2019/20.

Boháček oslavil double

 Boskovický soudek je největším

okresním turnajem, ale neméně

oblíbené mezi okresními hráči jsou

také turnaje ve Sloupu a Lipovci, které

pravidelně lákají 60-70 šachistů všeho

věku i výkonnosti. Oba letos vyhrál

Milan Boháček z Boskovic.

Medailovým úspěchem se může

chlubit i Filip Dvořáček, který

vybojoval druhé místo v Němčicích.

Ochmanský aspirantem áčka

 Šachový klub se snaží co nejlépe

pracovat s mládeží. Díky spolupráci se

SVČ má úspěšné šachové kroužky,

které lákají řadu zájemců. Stejně jako

loni vedl letos Milan Boháček tři

šachové kroužky, které pravidelně

navštěvuje asi 20 mladých šachových

nadějí. Letos dosáhl největších

úspěchů Vojtěch Ochmanský, který se

aktivně účastní mládežnických

i  otevřených turnajů. Své zkušenosti

dokázal zužitkovat na největším

mládežnickém okresním turnaji

v  Jevíčku, který po urputném boji

vyhrál. Šachovou kvalitu potvrdil

i  celkovým vítězstvím v turnajovém

seriálu "O putovní pohár SVČ", který

se koná vždy jendou měsíčně od října

do dubna v SVČ Boskovice. Každého

ze sedmi turnajů se účastní kolem 20

dětí nejen z Boskovic, ale také

z Kunštátu, Jevíčka nebo Lipovce.

Posezónní statistika

 Klub má v současnosti 36 aktivních

hráčů a společně s Adamovem

a  Lipovcem se řadí mezi tři největší

okresní kluby. V krajském srovnání se

pohybuje na hraně první a druhé

desítky z více než 60 klubů spadajících

pod JmŠS (Jihomoravský šachový

svaz).

 V sezóně 2018/19 jsme nasadili pět

družstev do dlouhodobých soutěží (tři

týmy do okresních soutěží, dva do

krajských soutěží), uspořádali jsme

dva otevřené turnaje (Knínice Open

a Boskovický soudek) a ve spolupráci

se SVČ se konal i turnajový seriál pro

mládež "O putovní pohár SVČ".

 Odehrálo se deset podvečerních

tréninkových turnajů a pod vedením

obětavých trenérů i 12 tréninkových

přednášek, které doplnily běžné

čtvrteční tréninky. Na konci září navíc

proběhlo mimořádné soustředění

v  Letovicích zaměřené na hlubší

trénink taktiky i strategie.

 Díky podpoře Františka Kulhavého

jsme mohli uspořádat rozlučku se

sezónou spojenou s rapid turnajem

a  turnajem dvojic v Deštné u Letovic.

 Zúčastnili jsme se všech

významnějších okresních turnajů,

výprava do Sloupu čítala dokonce 10

hráčů a své zástupce jsme měli také

v řadě krajských turnajů.

Milan Boháček

více na www.boskosachy.cz
― Boskovický soudek vyhrál tým Kroměříže, ceny předal místostarosta Lukáš Holík.


