Zprávy ze 64 polí
Soutěže dospělých
Právě skončená sezóna byla pro Šachový klub Líně celkem úspěšná. Nepodařil se sice postup
do 1. ligy, po němž jsme po očku pošilhávali, ale oba naše týmy obsadily ve 2. lize příčky
bezprostředně za postupujícími Českými Budějovicemi. Družstvo, které hrálo pod názvem
ŠK Líně, bezpečně uhájilo druhou příčku a druhý tým, hrající pod názvem naší partnerské
organizace Sokol Plzeň I, skončil jen o stupínek hůře na třetím místě. Pokud se nám v příští
sezóně podaří složit z obou družstev jeden super tým, který se bude stabilně scházet, mohl by
se postup podařit.
Líňští šachisté byli ovšem v popředí i v krajských soutěžích. Béčko vybojovalo stříbrnou
medaili v Krajském přeboru I a druhý tým Sokola Plzeň I obsadil 8. místo. V Krajském
přeboru II skončilo družstvo ŠK Líně C na pěkném 5. místě. Aby byl výčet výsledků družstev
dospělých kompletní, sluší se dodat, že v Regionálním přeboru I se umístila líňská družstva na
osmém, resp. devátém místě a v Regionálním přeboru II skončilo družstvo Sokol Plzeň I C na
solidním 4. místě.
Mládež
Mladí šachisté Šachového klubu Líně pilně trénovali v kroužcích při ZŠ Líně a ZŠ Město
Touškov, nově se podařilo otevřít i dva kroužky v Plzni na Slovanech, kde se o šachový
„potěr“ svědomitě starali mladí začínající trenéři z našeho a jiných plzeňských klubů.
Termínový kalendář mládeže je každoročně doslova nabitý turnaji, téměř každou sobotu od
září do května se hraje nějaký turnaj pro hráče všech věkových i výkonnostních kategorií.
Líňská mládež se jich samozřejmě v hojném počtu účastní a vozí i medaile. Nejvýraznějším
úspěchem bylo vítězství v Krajském přeboru družstev starších žáků, kdy líňský tým dokázal
pokořit všechny soupeře a vybojoval si kromě zlatých medailí také postup do 1. ligy mládeže,
v níž v minulosti pravidelně hrával. Jen trocha štěstí pak chyběla, aby si ŠK Líně připsal další
medailový úspěch na Krajském přeboru družstev mladších žáků. Nakonec z toho byla ona
nepopulární „bramborová“ medaile za 4. místo.
11. ročník Mezinárodního šachového festivalu INGEM – Plzeň 2012
Šachový klub Líně je však také zkušeným pořadatelem turnajů pro mládež i dospělé.
Důkazem budiž deset ročníků mezinárodního šachového festivalu z let 1995-2004, na jehož
tradici chceme navázat letošním 11. ročníkem Mezinárodního šachového festivalu
INGEM - Plzeň 2012, který se pod záštitou primátora města Plzně uskuteční 18.-25. 8. 2012
ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni. Hlavní turnaj se hraje zároveň jako Krajský přebor
mužů a žen. Více informací o turnaji naleznete na: http://www.msfplzen.cz/.
Krajský přebor mládeže do 16 let a Krajský přebor juniorů
Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Líně uspořádal Šachový klub Líně ve dnech 28.-29. 4. 2012
Krajský přebor mládeže do 16 let a Krajský přebor juniorů. Naše vzájemná spolupráce
s místní základní školou již léta funguje výborně. Rozhodli jsme se ji proto letos rozšířit
a využít prostory 1. stupně pro pořádání víkendového turnaje. Ředitel školy, Mgr. Bohumír
Landrgott, nám vyšel maximálně vstříc a patří mu proto náš veliký dík. Dále bychom chtěli
poděkovat panu starostovi, Bc. Michalu Gotthartovi, který nás svoji návštěvou podpořil
a zhostil se čestného úkolu předávání medailí. Rovněž bychom chtěli poděkovat p. Davidu

Kaslovi, jenž zajistil pro všechny přítomné občerstvení, p. Václavu Jenčovi za slevu na
zmrzlinu pro účastníky turnaje a Markétě Miltové za pomocnou ruku při přípravě hracích
prostor a „pedagogický dozor“.
A nyní již ke sportovním výsledkům turnaje. Celkem jsme přivítali 64 účastníků ze všech
koutů Plzeňského kraje. Mladé šachistky a mladí šachisté bojovali o cenné kovy v kategoriích
od 8 do 20 let a ani zástupci pořadatelského oddílu nezůstali zkrátka. Z celkem 14 účastí
získal Šachový klub Líně 3 zlaté (Václav Zdeněk – H8, Adriana Málková – D10 a Michal
Seják – H16), 1 stříbrnou (Marcela Menclová – D8) a 2 bronzové medaile (Eva Trejbalová –
D10 a Filip Mencl – H12). Těsně pod stupni vítězů zůstala čtvrtá Tereza Miltová (D8) a Jan
Trejbal (H16).
Ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli k úspěšnému uspořádání akce, což na místě potvrdili
mnozí účastníci. Věřme, že si budeme moci celý „kolotoč“ příprav za rok znovu zopakovat,
šťastné tváře spokojených dětí jsou tou nejlepší odměnou.

Vítězové turnaje nejmladších kategorií do 8 a 10 let. V horní řadě zleva: Maxim Schmidt (1. místo H10, Sokol
Klatovy), Michal Nechutný (2. místo H10, ZČE Plzeň), David Hložek (3. místo H10, ZČE Plzeň), Eva Trejbalová
(3. místo D10, ŠK Líně), Adriana Málková (1. místo D10, ŠK Líně). Dolní řada zleva: Marie Krumpholcová
(3. místo D8, Slavoj Dvorec), Václav Zdeněk (1. místo H8, ŠK Líně), Marcela Menclová (2. místo D8, ŠK Líně),
Michaela Marešová (1. místo D8 a 2. místo D10, DDM Planá Mariánských Lázní). Foto Markéta Miltová.
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