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Šachový oddíl TJ Bojkovice
Šachový oddíl disponuje dvěma družstvy dospělých, která hrají

regionální přebory. Družstvo "A" je tradičním účastníkem regio-
nálního přeboru I. třídy a "B" mužstvo hraje po zrušení nižší soutě-
že regionální přebor II. třídy.

V loňské sezóně se oběma družstvům příliš nedařilo, když "A"
družstvo skončilo na 8. místě ve své soutěži. V několika utkáních se
nepodařilo  dotáhnout do vítězného konce slibně rozehrané partie
a díky tomu následoval propad do nižších pater tabulky. Přes tento
neúspěch si výborně vedl Ing. Jiří Kolouch, který získal 6 bodů z 10

možných. Družstvu "B" o vlásek unikl postup do 4-členné skupiny
bojující o postup do vyšší soutěže a pak zaslouženě zvítězilo ve dru-
hé skupině, čímž skončilo v regionálním přeboru II. třídy na 5. mís-
tě.

Začátek sezóny 2004/2005 zastihl "A" družstvo zatím ve výbor-
né formě, na rozdíl od let minulých. Po třech kolech vede svoji sou-
těž bez ztráty bodu. Nejsilnější kandidáti na postup do vyšší soutě-
že jsou v těsném závěsu a asi až vzájemné zápasy rozhodnou, kdo
bude ten sportovně š�astný. Nejvíce se zatím daří nestorovi bojko-
vického šachu Josefu Košutovi, který všechny partie vyhrál.O půl
bodu méně získali Petr Vaňhara a Jaromír Prchla. Více se letos daří
i "B" družstvu, které kromě jednoho smolného zápasu nepoznalo
hořkost porážky a v posledním odehraném kole dokonce deklaso-
valo soupeře 7 : 1. Postup do vyšší soutěže ale bude těžký, nebo�
uherskohradiš�ský region má spoustu výtečných hráčů. Družstvo
se bude minimálně snažit znepříjemnit "život" všem favoritům na
postup.

Z jednotlivých hráčů je dle ELO (šachové hodnocení) nejlepší
JUDr. Jiří Navrátil, žijící v Brně, kde dokonce hostuje za místní
Univerzitu. Je nutno vyzvednout jeho obětavost, kdy stále nastu-
puje za rodné Bojkovice, přestože ne ke všem zápasům. Velkým
talentem je Radim  Plášek, který v létě na vysoce hodnoceném tur-
naji ve Starém Městě přehrál i o několik tříd lepší protivníky a skli-

dil tím uznání od nejvyšších celebrit krajského šachu. Na medaili to
samozřejmě být nemohlo, nebo� turnaje se zúčastnilo mnoho me-
zinárodních velmistrů. Velkým úspěchem pro šachový oddíl bylo i
to, že se naše odchovankyně, Šárka Valešová z Luhačovic, zúčastni-
la Mistrovství světa v šachu dívek do 12 let v řeckém Heraklionu.
Skončila skvěle s těměř polovinou uhraných bodů uprostřed hrací-
ho pole. By�  již nyní hájí barvy Slovácké šachové školy ve Starém
Městě, kde má větší prostor pro další sportovní růst, hostuje i v
našem "B" družstvu.

Šachisté, at  už jednotlivci či družstva, se účastní spousty dalších
šachových turnajů. Bohužel ke špici je daleko, ale každý takový tur-
naj je obohacením pro všechny hráče, kteří si aspoň zahrají s mistry
a velmistry. Na otevřeném Přeboru Moravy v bleskovém šachu v
Boršicích naše družstvo skončilo na 15. místě, ale z našeho šachově
velmi silného okresu to bylo 2. místo hned za prvoligovým Starým
Městem. Každým rokem oddíl pořádá turnaj "O přeborníka Boj-
kovic" pod záštitou starosty města. Loňským přeborníkem oddílu
se již po několikáté stal JUDr. Jiří Navrátil.

Samozřejmě šachisté nezapomínají ani na mládí, a tak s Do-
mem dětí a mládeže organizují šachový kroužek, ač je to v dnešní
době počítačů a jiných dětských lákadel těžké. Zatím si členové
kroužku v okresních a krajských soutěžích jen zvykají, ale věříme,
že do budoucna by se mohli o nějaké vavříny poprat. Velkým talen-
tem, který hodně šachu věnuje, je Vítek Švestka, ale rozhodně není
sám. Šachový kroužek vede Petr Vaňhara a všechny zájemce ze škol-
ních lavic přivítá každý pátek v 15.00 hodin na DDM v Bojkovi-
cích. V trénování mu pomáhají jak syn Jirka, tak členové "A" muž-
stva Jiří Kolouch a Josef Valeš. Tréninky dospělých probíhají v krás-
né klubovně vybavené počítačem v areálu TJ vedle fotbalového
hřiště každý pátek od 19.00 hodin. Máte-li někdo chu� změřit si své
síly v této krásné královské hře či se jen podívat, budete vítáni.

Přemysl Prachař




