
Přerovské děti nejlepší v celém kraji

V sobotu 1. dubna proběhlo v Prostějově krajské kolo přeboru družstev mladších žáků  
v šachu.  Po  kratší pauze měl  v  této prestižní  soutěži  zastoupení  také náš  Přerov.  Svěřenci 
Adama Effenbergera  předvedli životní výkony a  postarali  se  o překvapení soutěže. Krajský 
přebor vyhráli a vybojovali si tak postup na mistrovství České republiky, které se uskuteční 
koncem školního roku – od pátku 16. do neděle 18. června.

Družstvo ve složení  Tadeáš Hladký (2008),  David Jiránek (2005),  Petr Havránek 
(2006),  Vojtěch  Peluha (2007)  a  Beáta  Březíková (2009)  zúročilo  celoroční  přípravu. 
Pravidelné návštěvy turnajů s dobře provedenými rozbory partií a stovky doma vyřešených 
diagramů:  http://chesstempo.com Zaručený recept na rychlý šachový růst. Loňské vítěze jsme 
porazili 5:0.

Na  první  šachovnici  čelil  těm nejsilnější  soupeřům Tadeáš.  Úžasným výkonem pět 
vyhraných partií z pěti tak velmi výrazně dopomohl k naší celkové výhře.

V podobně náročné situaci byl také David, který měl na starosti druhou šachovnici. Se 
zkušenými soupeři hrál většinou dlouhé, vyrovnané a napínavé partie. Podlehl pouze jednomu 
protihráči a uhrál 4 body. Potvrdil si tak svůj zisk 4. výkonnostní třídy.

Družstvo ŠK Vinary: Tadeáš Hladký, David Jiránek, Petr Havránek, Vojtěch Peluha a Beáta Březíková

http://chesstempo.com/


Na třetí šachovnici bojoval Petr. Také on hrál vesměs dlouhé a náročné partie. Stejně 
jako David podlehl jen jednomu soupeři. Získává proto 4. výkonnostní třídu.

Čtvrtou  šachovnici  dostal  na  starost  Vojta.  Neprohrál  jedinou  partii  a  fantastickým 
výkonem 4/5 tak také velmi výrazně dopomohl k naší celkové výhře.  Výsledek je to o to 
fantastičtější,  že  se  v  říjnu  teprve  učil  tahat  figurkami.  Také  Vojta  si  z  Prostějova  kromě 
medaile odváží 4. výkonnostní třídu.

Figurkami  se  říjnu  učila  tahat  také  Beátka.  Za  poslední  týden  vyřešila  přes  100 
diagramů a na její hře to bylo vidět.  Ač je z našeho týmu nejmladší, také ona uhrála velmi 
důležitých 3,5 bodů. Dopomohla tak k našemu postupu a i ona splnila všechna kritéria pro zisk 
4. výkonnostní třídy.

Vyhráli  jsme pohár,  medaile,  diplom,  pár  drobných sladkostí  a  (dětský) šampus.  Po 
turnaji  jsme si  tak mohli  společně na tento  obrovský úspěch i  připít.  :-)  Celou akci  jsme 
zakončili  na  prostějovském  náměstí,  kde  jsme  využili  krásného  počasí  a  dali  si  místní 
kopečkovou zmrzlinu.

Výsledky: http://www.chess-results.com/tnr273355.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=821

Trénovat můžete např. zde:  http://chesstempo.com/ 

1. dubna 2017, Adam Effenberger
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