
Závěrečná zpráva k projektu MEU
mládeže  do 14let

Ve dnech od 22. 8. do 30. 8. 2022 se v Peci pod Sněžkou konalo Mistrovství Evropské unie
mládeže. Chlapci a děvčata hráli v každé věkové kategorii společný turnaj a následně byli
vyhodnoceni zvlášť chlapci a zvlášť dívky. Z KŠSV hráli 4 kluci a 2 děvčata.

V kategorii  U8 hrála  Nandin Ulsbold, která zahrála výborný turnaj a získala bronzovou
medaili.

V kategorii U10 hráli Pavel Brož, Martin Policar a Adam Novotný nejlépe si vedl Martin
Policar, který skončil na 5.místě.

V kategorii  U12  hráli  Daniel  Srba  a  Hana  Bártová,  která  se  umístila  na  6.místě  mezi
dívkami.

Děkuji všem hráčům za reprezentaci KŠSV a všem trenérům a doprovodům za jejich práci.
Níže sebehodnocení, jak to viděli sami hráči.



Sebehodnocení Martin Policar na MEU v Peci pod Sněžkou
22.8.-30.8.2022
Ve  dnech  22.8.-30.8.2022  jsem  se  zúčastnil  Mistrovství  Evropské  Unie  pořádané  tentokrát  v
Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou.
Do místa konání jsem přejížděl rovnou z právě skončeného turnaje Jeseník Open, ve kterém jsem
vyhrál svojí kategorii H10. To mi dávalo jistou naději, že budu rozehraný. Později jsem zjistil, že
jsem si ukousl velké sousto. Dva turnaje po sobě jsou prostě náročné. 

První kolo vítězím nad kamarádem Šimonem Galiou z Interchessu. Druhé kolo mě čeká partie se
Slovenským soupeřem Šimonem Matějkou, bohužel prohrávám a začíná se projevovat únava. Moje
dlouhé propočty, kdy mám pocit, že tam nic nevidím mají za následek, že se potýkám s časovou
ztrátou,  která mi pochopitelně na konci partie dává zabrat.  Ujistil  jsem se však, že dokážu hrát
několik partií i na dvou minutách a zvítězit, to mě potěšilo. Třetí kolo remizuji s Lukášem Zrůstem
ve skoro vyhrané pozici, a to mě sráží na kolena. Čtvrté kolo se vyloženě trápím s kamarádem a
krajským kolegou  Pavlem Brožem,  nervozita,  pocit,  že  musím vyhrát  to  vše  mi  svazuje  ruce.
Nakonec beru rozum do hrsti a Pavlíka porážím, ale bylo to drama. 

Další  den  mě  čeká  jeden  z  Němců,  první  nasazený  Paul  David  Peglau,  tam  mě  soupeř
vyškolil....mám pocit, že neumím hrát šachy. Snad šachová Caissa se nade mnou slitovala a dává mi
pocítit  svou  přízeň.  Vyhrávám  tři  partie  po  sobě  s  tím,  že  lehounce  rozdílem  třídy  porážím
talentovanou Nikolu Kůsovou a zvlášť si  cením výhry nad Němcem Yibo Zhangem, kterého v
tomto turnaji porážím pouze já. 

Do posledního kola jdu s tím, že výhra podle různých propočtů mi zajistí třetí místo, remíza čtvrté a
prohra páté místo. Tak jsem tedy prohrál, soupeř Lotyš Daniel Beniosev byl nad moje síly.
Končím v turnaji,  který byl v mnoha směrech zvláštní, hrálo se v podzemních garážích, kde se
nedalo dýchat na pátém místě. Vzhledem k podmínkám mohu za sebe říct, že páté místo považuji za
úspěch.

Přikládám partii s Nikolou Kůsovou, která byla pro mě super.
   Bílý – Policar  
 Černý – Kusová
   Šachovnice – 4  
 Výsledek - 1-0
 Policar – Kusová
1.D4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 c5 Tarraschova obrana 4.cxd5 exd5
5.Jf3 Jc6 6.g3 Jf6 7.Sg2 Sg4 8.0-0 (Můj plán byl po Dd7 jít
9.Ve1 a po Sh3 uhnout střelcem na 10.h1) ale stalo se Sxf3
9.exf3 Jxd4 10.f4 Se7 11.Se3 Jc6 12.Jxd5 Dd7?? Hrubá
chyba bourá si rošádu. 13.Jxf6 Sxf6 14.Dxd7 Kxd7 15.Sxc5
b6 16.Vfd1 Černý ztrácí figuru (a po jediném tahu Kc7 přijde
17.Sd6 musí Kb7 přijde 18.Vac1 a toho jezdce na c6 v
budoucnu dobiju) v partii se stala hrubá chyba a zároveň
jednotažka, Ke6 a přišlo 17. Sh3 #    
1-0



Hanka Bártová na MEU mládeže v šachu – Pec pod Sněžkou
Kategorie U12

V kategorii hráli společně chlapci a děvčata, celkem 28, z toho 12 chlapců a 16 dívek.
Podle ELO FIDE jsem byla ve startovní listině nasazena na 21. místě dle ELO FIDE. Všichni moji
soupeři, až na posledního, měli o minimálně 200 bodů vyšší FIDE ELO a jistě i zkušeností, o to si

cením 6.místa mezi děvčaty na tomto MEU, získání potřebných praktických i teoretických znalostí,
zkušeností pro další turnaje, kterých dle možností se chci účastnit.

V neděli večer jsme přijeli na hotel, do Pece pod Sněžkou. Cesta  trvala asi 3 hodiny.

 K večeři byl řízek s bramborem. Jídla bylo málo, takže když jsme přišli zpět na pokoj, museli jsme
se dojíst zásobami. V noci nás asi ve 2 hodiny ráno vzbudili sirény . Všichni jsme se sešli na chodbě
a snažili jsme se zjistit, proč byl ten poplach. Na nic jsme nepřišli a tak jsme šli v klidu spát, trochu
vzrušení na úvod. Druhý den jsme hráli 1. partii. V prvním kole jsem dostala za soupeřku Viktorii
Buchtovou z Beskydské šachové školy. V zahájení jsem získala

pěšce více, ale převahu jsem neudržela a dostala jsem se do horší
pozice a pak jsem toho pěšce ještě ztratila. Druhé kolo jsem hrála

s Richter Johannou z Německa. Partie byla zvláštní, ani jedna
jsme neviděla vyhrávající tahy. Na konci soupeřka přehlídla
možnost prosazení mého pěšce do dámy a když už tomuto

postupu nešlo zabránit se vzdala. Tuto partii jsme hrály 4 a čtvrt
hodiny. Další den úplně stejná partie, kdo dříve využije soupeřovi

chyby vyhraje. Soupeř přehlédl chycení dámy a nevyhnutelné
ztráty. Ve čtvrtém kole soupeřka Valeriíe Bartečková. Měla jsem

bílé figury a tak jsem čekala, že budeme hrát e4 e5, ale to se
nestalo protože mi již ve 2. Tahu soupeřka zahrála c6 tedy Caro-

Kann. Protože teorii zatím moc dobře neznám, musela jsem
improvizovat. Soupeřka udělala chybu již v zahájení, zahrála

velkou rošádu a já zahájila útok, vytáhla všechny moje pěšce na
dámském křídle. V 5. kole jsem remizovala s Andrejem

Součkem. V 6. kole jsem ztratila pěšce hned v zahájení a potom
už jsem ho nedokázala dobrat zpátky. Obdobně dopadlo i 7. kolo

kdy jsem pokazila zase zahájení. V 8. kole jsem hrála proti
prvnímu nasazenému a přehlédla jsem kvalitu, což mě stálo bod..
V posledním 9. kole jsem vyhrála a celkovým počtem 4,5 bodu

jsem skončila v dívkách na 6.místě.Podle vyhodnocení
výsledků , byl  můj výkon vyhodnocen 1467 body a zvýšení

FIDE rtg + 86 bodů.   

Šachová hra mě baví a těším se na další šachové turnaje.

                                                                               Hana Bártová



Sebehodnocení Daniel Srba U12
Hrálo se celkově 9 partií a skončil jsem nakonec s polovinou
bodů, získal jsem tedy 4,5 bodu, což bylo dobré. Náš denní

program byl nastaven tak, abychom se nikdy nenudili, a to díky
Péťovi Brožovi. Hráli jsme buď partii anebo jsme hráli nějaké

společenské hry, které byly velmi zajímavé. Nejvíce mě na celém
mistrovství bavilo spaní a hraní vybíjené venku. Šachy mi podle
mě také šly, sice jsem neskončil 14. jako jsem byl nasazen, ale

18., ale to nevadí, protože jsem si to užil a to je hlavní. Nejvíce se
mi líbila partie proti Irovi Andreyanovi, při které jsem sice

prohrál, ale naučil jsem se mnohem víc věcí, než když jsem první
kolo vyhrál nad nulou v sedmnácti tazích.

Těším se na další takový turnaj a doufám, že to bude co nejdříve.

Sebehodnocení  Pavel Brož U10
Hrál jsem kat. H10. Nasazený jsem byl 15. a skončil jsem 11. Mým cílem bylo uhrát polovinu, což se

mi o jednu remízu nepovedlo. 1. kolo jsem měl silného soupeře. V zahájení jsem ztratil pešce,
kterého soupeř udržel. Ve 2. kole jsem ve vyhrané pozici
přehlédl taktiku a tak jsem nabídl remis. 3 kolo, neznal

jsem přesně variantu a dostal jsem se do prohrané pozice.
Naštěstí soupeřka přehlédla matový útok. 4. kolo se mi

povedlo s kamarádem M. Policarem. Bohužel jednotahové
nastavení pokazilo celou partii. Ale i tak se mi tahle partie

líbila. V 5. kole jsem sebral otráveného pěšce, nestihl
dokončit vývin a soupeř mě za to potrestal. 6 kolo a těžký

soupeř, který mě přehrál a v závěru jsem opět přehlédl
kombinaci. V 7. kole vypadala partie dlouho vyrovnaně, v
koncovce jsem dokázal projít pěšcem do dámy a vyhrát. 8

kolo - nejdelší partie. Ve střední hře jsem získal pěšce,
kterého jsem v koncovce prosadil a vyhrál. 9 kolo jsem

získal asi vyhranou jezdcovku, ale neuměl jsem ji vyhrát.
Přesto jsem ji zkoušel hrát, za což mě trenér pochválil. K
úplné spokojenosti mi chyběl 0,5-1 bod. Hrací místnost
byla pěkná a rád jsem chodil na rozbory k p.Němcovi a

p.Veličkovi
Nešachově se mi tam líbílo, měli jsme u ubytování

zahradu, kde jsme hráli fotbal



Sebehodnocení  Adam Novotný U10
V prvním kole jsem  měl silného  soupeře, který mě ve střední hře  přehrál. Přesto se mi tato partie
líbila. Ve druhém kole jsem využil přípravu, získal jsem dobrou střední hru a vyhrál pomocí taktiky.

Třetí kolo bylo dlouho vyrovnané, v závěru jsem  přehlédl hrubou  taktiku a rychle prohrál. Ve
čtvrtém kole se mi povedla příprava a ve střední hře jsem sebral soupeřce figuru. Tato partie se mi
líbila. V 5. kole. ve střední hře a v rovné pozici jsem přehlédl taktiku a ztratil dva pěšce. 6 kolo se mi
asi povedlo nejvíce. Dobrá příprava, soupeře jsem přetlačil. Ve vyhrané pozici jsem neviděl jasnou

výhru a partii jsem dal za remis. Tato partie mě dost mrzela. V 7. kole mě soupeř překvapil 
v zahájení, později jsem ztratil figuru. Naštěstí soupeř přehlédl mat. V 8. kole jsem nevěděl, jak se

správně bránit útoku soupeřky a docela rychle prohrál. V posledním kole jsem v dračí sicilce
v opačných rošádách útočil, ale přehmátl jsem se a nastavil dámu. 

Celkově jsem chtěl mít 50 procent. Zbytečné taktické chyby mě stály lepší místo.

Sebehodnocení  Nandin Usbold U8
Ve dnech 22.-30.8. jsem se zúčastnila MEU v Peci pod Sněžkou. Na turnaj

jsem se těšila, protože to byl můj první turnaj v životě. Líbilo se mi
ubytování, protože jsme měli velkou zahradu, kde jsme si hráli s míčem.

Jídlo mi chutnalo a s výpravou jsme chodili na procházky a zmrzlinu.
Šachově se mi dařilo, získala jsem 3. místo. Nejvíc mě potěšila partie v 1.

kole. Trenér mě velmi pochválil za můj výkon v 8. kole. Celkově jsem s
celým turnaj spokojená a již se těším na další turnaj.



V Brně dne 27.9.2022 Josef Kratochvíl
manažer ŠCTM V KV


