Mládežnický šach v Bakově po roce 1997
Tímto referátem navazuji na referát předešlý, který sepsal pan Jirovský k období 1977-1997.
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A přiznávám, stejně jako on, že vzpomenout si na všechny, byť jen ty nejdůležitější a nejmarkantnější
události a zasadit je do sledu a souvislostí je opravdu překvapivě složitý úkol. I jen krátké záznamy o
regionálním dění mi museli pomoct revidovat jeho přímí účastníci.
Po období stagnace po úmrtí Josefa Kříže mezi roky 1990 a 1996, kdy se o udržení bakovského
mládežnické šachu pokoušeli se střídavými úspěchy Luděk Švejdar a Martin Richter, dostal právě Martin
úžasný nápad, pokusit se vtáhnout do dění mě, Pavla Švejdara. Jako bývalý bakovský žákovský šachista
jsem v roce 1995 právě prožíval po několikaleté pauze šachový restart. Ve své době mezi první generací
popsanou v referátu pana Jirovského na straně jedné a skupinou kolem Petra Jirovského na straně
druhé jsem nijak šachově nevynikal. Zažil jsem však šachové vedení svého dědy Josefa Kříže
(Dědouše), které ve mě stejně asi jako ve všech ostatních zanechalo tak silný dojem a vzpomínky, že
jsem nechtěl jeho rozdělanou práci nechat zaniknout. A možná se jeho vzoru alespoň přiblížit.
V září 1996 byl tedy znovu oživen šachový kroužek, který zahájil svou vnější aktivitu nastartováním
přeborů zdejší základní školy pod hlavičkou základních kol republikového Přeboru škol. V roce 2016
proběhl již jubilejní 20.ročník.
Přehled přeborníků 1. a 2. stupně ZŠ
20.ročník 2016/2017 M. Gabrielová, Š. Šťastný
19.ročník 2015/2016 Petr Švejdar
18.ročník 2014/2015 Šimon Šťastný/M.Gabrielová
17.ročník 2013/2014 Petr Švejdar/M. Gabrielová
16.ročník 2012/2013 Markéta Gabrielová
15.ročník 2010/2011 Tomáš Hulínský/Patrik Gabriel
14.ročník – nehrál se
13.ročník – nehrál se
12.ročník 2008/2009 Patrik Gabriel
11.ročník 2007/2008 Ondřej Vích
10.ročník 2006/2007 Ondřej Vích
9.ročník 2005/2006 Marcel Krejčí + Vojtěch Bareš/Ondřej Vích
8.ročník 2003/2004 Ondřej Vích/Jan Paldus
7.ročník 2002/2003 Ondřej Vích/Jan Paldus
6.ročník 2001/2002 Jan Paldus
5.ročník 2000/2001 Tomáš Vích/Jan Paldus
3.ročník 1999/2000 Jan Paldus
2.ročník 1998/1999 Michal Havrda
1.ročník 1996/1997 nezaznamenáno
Ihned od začátku jsme také opět začali navazovat těsnou spolupráci s ostatními regionálními oddíly.
Především samozřejmě s boleslavskými, kde byl a je stále aktivní Libor Kryšpín pod DDM MB a
Davidem Ulrichem za Autoškodu MB, který byl v devadesátých letech aktivní především
v Kosmonosech na zámku, kde vedl kroužek také pod hlavičkou DDM MB. Dnes je David stále velice
aktivní organizátor boleslavského žákovského šachu. Vede kroužek pod Autoškodou Mladá Boleslav a
nově i Gymnázia Mnichovo Hradiště. Pořádá kvalifikační turnaje do KPŽ „Jarní rošáda“ (letos již
22.ročník) a „Podzimní rošáda“. Kromě toho i sérii odpoledních miniturnajů „Šachová liga MB“ a
opakovaně také víkendové finále KPŽ v praktickém šachu.
Akuma neboli Sokol Mladá Boleslav se začala novodobě žákům věnovat až po vystřídání
Vaška Klaina Mirkem Jirounkem v předsednictví klubu. Vašek byl šachový pracant především
v dospěláckém šachu. Tomu, vedení soutěží a bafuňářství věnoval nejvíc času. Nutno vzpomenout i na
sérii jím pořádaných OPEN turnajů dospělých pod záštitou ať Škody-Auto nebo senátora (Mittlener CUP
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– v rámci Grand Prix ČR). Ale to je jiná kapitola. Akuma tedy ožila až s příchodem Mirka Jirounka někdy
kolem roku 2010 a od té doby trénuje tandem Ota Horák a pan Jaček skupinku mladých. Jejich práce
s mládeží není ale již historicky stavěna na masové, ale na výkonnostní bázi. Oddíl zajišťuje trénink, ale
již nepořádá mládežnické turnaje, ani nezajišťuje účast na přespolních pořádaných turnajích. Bakovský
šach byl a je postaven na jiných základech. Kombinace obého je však jistě ideální cíl.
Dobrovice v devadesátých letech mládežníky vůbec neměli, nebo si nevzpomínám. Ti začali
fungovat společně s Akumou někdy kolem roku 2010 pod vedením Romana Šoltyse, který se do činnosti
zapojil s oběma dcerami (Andreou a Petrou). Pak se u kormidla vystřídali ještě Láďa Chmelík a Pepa
Rastočný, který v roce 2015 založil nový kroužek pod ZŠ Luštěnice. Dobrovičtí, silně finančně
podporováni cukrovarem, platí i pražského trenéra mládeže, ale výsledky nejsou zřetelné, nebo mi
aktuálně nejsou známé.
Benátky nad Jizerou v té době vedl pan Miroslav Šubrt, který několik dětí v omezeném stavu
také nějakou dobu udržoval. Později za pomoci Romana Novotného. Po smrti pana Šubrta je benátecký
šach v dlouhodobém útlumu a bez dětí.
Franta Seiner dodnes aktivní šachový matador z Kralup nad Vltavou také absolvuje valnou
většinu všech šachových akcí mládeže, co mi paměť sahá. Jeho věk však už ne zcela dovoluje pořádat
větší turnaje.
Šach ve Staré Boleslavi/Brandýse pod vedením ředitele místních škol Pepy Jarého je poslední
roky také na vzestupu, a kombinace šachista pedagog a programu šachy do škol nese očividné
výsledky. Každoroční turnaj „Stará Boleslav“ jako kvalifikační turnaj KPŽ je logické vyústění jeho aktivit.
Silná spolupráce byla nastartována hned v roce 1996 s Neratovicemi, které jsou sice lehce
z ruky, zato pod vedením Romana Burdy již v té době se silným „drivem“ jak v oblasti dospělých, tak
právě dětí.
Ve spolupráci právě s Romanem Burdou a Liborem Kryšpínem se záhy nastartovala pravidelná
organizace víkendových předkol krajského přeboru žáků v dnes již legendárních Bezdědicích, které se
po několika letech přeměnili v také již tradiční podzimní a jarní víkendové turnaje na Kanině (svého času
sídlo Romana Burdy). Já s Romanem jsme byli také u zrodu a realizace myšlenky na pořádání
šachového tábora, který letos (2017) oslaví již 20.ročník konání.
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Po mnoha letech objíždění všech výše uvedených cizích turnajů jsme se rozhodli to ostatním začít
oplácet a v roce 2015 zahájili pořádání i bakovského kvalifikačního turnaje pro Krajský přebor žáků
v praktickém šachu pod názvem „Bakovský Rákosníček“.
Ještě musím zmínit manžele Suchoradské, kteří až minimálně do roku 1996 (dle našich kronik) pořádali
turnaje Špuntů v Rožďalovicích. Většina z nás straších si je pamatuje a nějaký ten špunt i ukořistila.
Po přestěhování z Rožďalovic do Kopidlna pak na místní ZŠ zároveň s nepovinným předmětem šachy
pořádali také léta turnaje „O Kopidlenského krále a královnu“. Krásné turnaje v místní škole, které
ale zanikly někdy na přelomu tisíciletí.
Ke spolupráci jednotlivých vedoucích regionu lze říci, že je srdečná a na více než přátelské bázi. A už i
z nás se stávají matadoři.

A nyní krátce k bakovským, kteří od roku 1996 prošli oddílem a alespoň chvíli u šachu vydrželi. Předem
se omlouvám všem, na které evzpomenu.
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Generaci mladých hráčů nastoupivších hned na začátku sezóny 1996 reprezentovali: František Bartoš
(86), Standa Prýl (84), Lukáš a Vráťa Libich (83 a 87), Radek Lochman (87) a Martin Dlask (88).
V roce 1997 je doplnil Honza Paldus, který se stal prvním odchovancem hrajícím až do dospělosti, a stal
se platnou posilou dospělého bakovského šachu. Letos se již po krátkém, ale intenzivním nátlaku
dokonce chopil práce s nejmenšími začátečníky.
Až do roku 2000 kroužkem prošlo ještě několik nadějných hráčů, jako byli Pepa Müller (87), Tomáš
Vích, Jakub Odvárka či Lukáš Slobodzian. A především neudržený malý talent Ondra Vích (93), který se
v roce 2000 probojoval až na tehdejší Přebor Čech v šachu do Frymburku 2001 v kategorii HD10 (3.
místo v regionálním přeboru). Bohužel dal později přednost fotbalu.
V roce 2001 přichází čerstvá krev Lukáš Bartoš (91) spolu s Tomášem Novotným (88) a Lukášem
Vaníčkem (90), který stejně jako Honza Paldus nakonec dorostl až do výkonnostního dospělého šachu.
Až zakotví, stane se z něj snad konečně spolehlivá a silná opora bakovských.
Spolu s nově příchozím Pavlem Mudrou, který prošel dědovou domácí přípravou (která ho evidentně
připravila na šachovou kariéru lépe než leckterý klub) dochází zájemci na individuálnější tréninky
k největší osobě bakovské tréninkové školy – panu Weiserovi. V domácím prostředí čerpají z jeho
letitých zkušeností především Honza Paldus, Pepa Müller a Ondra Vích. Progresivní nemoc však bere
panu Weiserovi síly a konec jeho životní partie v roce 2008 udělal i pomyslnou tečku za dnes již
legendární bakovskou tréninkovou školou. Zatím se nenašel jeho plnohodnotný nástupce.
Období mezi roky 2005 a 2010 probíhal ve znamení převzetí pomyslné štafety vedení oddílu Luďkem
Švejdarem, protože já se musel více věnovat rodině a staral jsem se nadále alespoň vedení družstva C.
V tomto mezidobí se objevili hráči, kteří vydrželi až do dnešních dnů – Lukáš Flek (97), který nám již
také dospěl a Olda Balicz (03). Ostatní: Michaela Jurová (98), Romana Dlasková (98), Honza Haken
(98), Michal Rulec (92), Marcel Krejčí (94), později pak bratři Hulinští (00 a 03) a Radim Zeman (04)
skončili z různých důvodů. Většinou v důsledku opuštění základní školy. Nepodchycení středoškoláků lze
obecně považovat za největší nedostatek v práci s mládeží. Do očí bijící úbytek hráčů se jasně projevuje
na turnajích, kde v kategorii HD10/12 hraje dvojnásobek hráčů proti kategorii HD14/16. Junioři se pak
počítají v nejlepším na jednotky.
V roce 2010 se vracím k intenzivní práci s dětmi a účastním se i s novou várkou dětí zastoupených
Kubou Beranem (06), Šimonem Šťastným (06), Petrem Švejdarem (06) a mnoha nově příchozími
aktivně Krajských přeborů žáků v praktickém šachu, které předchází kvalifikační turnaje. Dále KPŽ
v rapid šachu, KPŽ žákovských družstev a KP družstev mladších žáků. Když se zadaří, tak i vyšších
soutěží.
Za všechny poslední úspěchy musím zmínit zisk titulu krajského přeborníka v kategorii H12
v praktickém šachu Kuby Berana a následná reprezentace na Mistrovství Čech v Harrachově 2016. A
druhé místo v krajském přeboru v rapid šachu v kategorii H12 Péti Švejdara a jeho následná
reprezentace na Mistrovství Čech v Klatovech 2016.
V aktuální sezóně 2016-17 má oddíl 14 aktivních mladých šachistů rozdělených do tří věkověvýkonnostních kategorií začátečníků (vedoucí J.Paldus), mírně pokročilých a pokročilých (vedoucí
P.Švejdar).
Skupina pokročilých (Šťastný Š., Švejdar P., Beran J.) jsou již na krajské úrovni schopni pravidelně
bojovat o medailové pozice a úspěšně se probojovávat na mistrovství Čech i republiky ve všech
šachových disciplínách. Jejich aktivní zapojení do soutěží družstev dospělých je již realitou a já pevně
doufám, že stejně jako Honza Paldus, Lukáš Vaníček a Lukáš Flek budou jednou stabilními dospělými
hráči bakovského oddílu. Toť je v mých očích jedna z hlavních met.
Dalšími ještě nejmenovanými členy šachového kroužku jsou: Petr Kolman (07), Marta Beranová (10),
Vítek Černý (08), Matěj Holubec (05), Hanka Landová (03), Vojta Landa (07), Lukáš Lauryn (07), Jirka
Pařík (05), Matěj Šťastný (09)
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Důležitým přetrvávajícím úkolem pro práci s bakovskou mládeží však zůstává i nadále nalezení
odpovídajícího stálého trenérského vedení nalezených talentů, ze kterých vyrostou silní domácí hráči.
Pro zajímavost prošlo oddílem za poslední dvacetiletícelkem cca 60 dětí.

Na závěr své výroční zprávy mi dovolte, abych i krátce shrnul svůj soukromý pohled na poslední dvě
dekády, během kterých jsem měl tu čest podílet se na činnosti oddílu ať jako vedoucí mládeže,
pokladník, nebo v jakékoliv jiné zrovna potřebné roli. To, že mě k této aktivitě přivedla vzpomínka na
vynikajícího Dědouše, jsem již zmínil. Čím jsem starší, tím víc mě asi přirozeně zajímá i historie. A když
pročítám různé zdroje informací, ať už jsou to kroniky oddílu nebo historické statě PhDr. Vladimíra
Bednáře, které popisují historii bakovského sportu od Rakouska-Uherska až po dnešek, ve skrytu duše
doufám, že ta hromada jmen lidí, kteří se podíleli na vzniku, činnosti a případně byli i u zániku mnoha
bakovských sportů, se rozroste i o všechny nás výše uvedené a budou přibývat další a další.
Jen škoda těch kronik, jejichž čas už je pryč a bojím se, že jejich internetový potomek nebude tak
dlouhověký. Snad alespoň takováto zpráva, do kroniky vložená, vydrží i s ostatními dalších pár desítek
let.

zaspal 15.5.2017
Pavel Švejdar
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