
Mistrovství Evropské unie mládeže
Česká republika veze čtyři medaile!

Ve dnech 31. 7. – 9. 8. 2012 proběhl jubilejní 10. ročník mistrovství Evropské unie. Tato akce 
si stále udržuje zájem českých hráčů, každý rok se úroveň zvyšuje a vybojovat nejcennější 
kovy  není  vůbec  jednoduché,  přesto  je  to  v této  konkurenci  možné.  V tomto  ročníku 
reprezentovalo 21 států, což slibovalo velmi bojovné partie. Česká republika měla tentokrát 
zastoupení celkem 14 hráčů, kteří obsadili všechny možné kategorie od osmiletých dívek až 
po čtrnáctileté chlapce. Tradicí tohoto turnaje je systém, kde hrají dívky společně s chlapci, 
ale  vyhlášení  je  samostatné.  Někteří  jsou  odpůrci  tohoto  systému,  jelikož  v některých 
kategoriích je však dívek jako šafránu, bude třeba u tohoto systému zůstat, aby byl zajištěn 
dostatečný počet kvalitních partií. 

V posledních pěti letech byla česká výprava ubytována vždy na jiném hotelu. Tentokráte jsme 
bydleli na stejném místě jako vloni, a jelikož jsme tam byli spokojeni, tak jsem byl touto 
zprávou  potěšen,  i  když  se  nachází  třináct  kilometrů  od  Murecku.  Penzion  Stocker  nám 
poskytoval dobré zázemí, strava byla prostě fantastická, dezerty či zmrzliny po každém jídle 
uvítaly hlavně děti. Jen ty porce by mohly být menší, Schnitzel přes celý talíř byl i pro některé 
dospělé jedlíky slušnou výzvou. V komplexu hotelu byla velká plocha, kterou jsme využívali 
k večerním relaxačním fotbálkům a také minigolfové hřiště, kde jsme uspořádali turnaj a kde 
nám Jan Petr opět ukázal, že není jen dobrý šachista. V hotelu se také prováděly přípravy na 
soupeře a co jsme nestihli tam, bylo doladěno na malebném mureckém koupališti, které jsme 
několikrát navštívili.  

Pohoda českého týmu byla den ode dne lepší, vytvořila se skvělá parta a snad každý si našel 
svého  kamaráda,  se  kterým  si  měl  o  čem  popovídat.  Krásný  večer  byl  v den  desátých 
narozenin Pavla Haaseho, který uspořádal večírek, na němž se hrály šachy a další hry a bylo 
mi jen líto, že jsem ho musel ukončit, protože byl čas jít spát. Tým se stmeloval také tradiční 
motivací,  kdy mohli  získat  za  určitý  bodový zisk všichni  zmrzlinu,  což se  jim několikrát 
povedlo.
Trenérsky zajišťovali  českým tým hned dva  trenéři,  což  se  ukázalo  jako  velmi  přínosné. 
K Pavlu Benčovi se přidal Petr Pisk, který si hned od začátku získal přízeň několika dětí a pak 
je radost připravovat. Byl s námi také David Kubečka, který měl v péči své svěřence Filipa 
Nového a Zdeňka Lhotského.

A  nyní  již  k samotnému  turnaji.  Dle  nasazení  jsme  si  brousili  zuby  hned  v několika 
kategoriích  a  skutečně  se  nám v turnaji  dařilo  držet  se  na  špici.  Osobně  jsem byl  velmi 
zvědavý na Jana Petra v kategorii chlapců do čtrnácti let, který byl v Murecku již po páté a 
v minulých  čtyřech  ročnících  obsadil  postupně  sedmé,  šesté,  páté  a  čtvrté  .místo.  Ano, 
tentokráte to vyšlo a Honza vybojoval „dle plánu“ bronz, za který mu srdečně gratuluji – 
konečně! V kategorii dívek do čtrnácti let jsme měli dvě favoritky – Martinu Fuskovou a 
Simonu  Suchomelovou.  Martina  skvěle  rozjela  začátek  turnaje,  ale  druhá  polovina  jistě 
nebyla  dle  její  představy  a  obsadila  čtvrté  místo.  Zato  Simona  v druhé  polovině  krásně 
zabojovala a zaslouženě si odváží z Murecku pohár za třetí místo. V kategorii dvanáctiletých 
chlapců hrál celý turnaj na špici Jan Vykouk a taktickou remízou v posledním kole si zajistil 
konečné druhé místo. Podával skvělý výkon po celý turnaj. Velmi milým překvapením byl 
také Pavel Haase, který bojoval jako lev a nakonec se prokousal až k fantastickému druhému 
místu – gratuluji! Dále se neztratili ani další členové výpravy. V kategoriích H+D14 obsadil 



Tomáš Ptáček sedmé místo, Martina Fusková čtvrté místo v kategorii  dívek. V kategoriích 
H+D10 vybojoval Jakub Petr čtvrté místo a Julie Vilímová šesté místo v kategorii dívek. A 
nakonec v kategorii osmiletých získala Anička Lhotská šesté místo v kategorii dívek. Avšak 
ani  ostatní  nemusí  smutnit,  jistě  to  pro  ně  bylo  mnoho  nových zkušeností,  které  prodají 
v dalších turnajích.

Na závěr bych chtěl poděkovat Petrovi za to, že si našel čas vyjet s českou reprezentací, byl 
velkým přínosem. Také chci poděkovat všem rodičům a doprovodům, kteří nám pomáhali 
s cestami  a  organizačním  zajištěním.  A samozřejmě  patří  velký  dík  všem  hráčům,  kteří 
bojovali po celou dobu turnaje.



Výsledky českých hráčů:

Jméno Kategorie Body Umístění
Jan Petr H14 6,5 3.
Tomáš Ptáček H14 6 7.
Simona Suchomelová D14 5 3.
Martina Fusková D14 4 4.
Jan Vykouk H12 6,5 2.
Filip Nový H12 5 10.
Eliška Kalinová D12 3 11.
Pavel Haase H10 6,5 2.
Jakub Petr H10 6 4.
Julie Vilímová D10 4,5 6.
Julie Richterová D10 3 13.
Ondřej Skýpala H8 4 14.
Anna Lhotská D8 3,5 6.
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