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Nela Pýchová na mistrovství světa

Až se jaro zeptá...

Od 11. do 22. listopadu proběhlo v tureckém Kemeru Mistrovství světa
mládeže do 18 let v šachu. Do malého městečka vzdáleného přibližně 50 km od
známého turistického letoviska Antalye se sjelo 1324 mladých vyznavačů
královské hry z celého světa. Reprezentaci České republiky tvořilo 14 dětí.
Poprvé ve své historii měl mezi světovou elitou zastoupení šachový oddíl TJ
Spartak Vlašim a také celý okresní šach. V kategorii G 10 (dívky do 10 let) totiž
startovala Nela Pýchová z Dolních Kralovic (viz. foto), která si účast vybojovala
na březnovém MČR mládeže v Koutech nad Desnou. Nela se silné konkurence
nezalekla a v 11 kolech uhrála 6,5 bodu, což jí zajistilo pěkné 25. místo. V celém
turnaji prohrála jen s reprezentantkami nejúspěšnějších mládežnických zemí - s
úřadující mistryní Evropy Vaseninovou z Ruska a se silnou Indkou
Tejaswiniovou. Kromě čtyř výher si naše hráčka připsala na své konto pět
bojovných remíz, mimo jiné i se třetí hráčkou letošního ME v Itálii Polkou
Dmochovskou a také s přebornicí EU Gažíkovou ze Slovenska. Asi nejcennějším
skalpem byla hladká výhra ve 4. kole nad papírově o hodně silnější Strgacichovou
z Argentiny. Vlašimská šachistka potěšila své fanoušky výsledkem i předvedenou
hrou a v mnoha partiích byla blízko ještě větším
bodovým ziskům.
Probojovat se mezi nejlepší se zkrátka vyplatí a
my můžeme držet palce nejen Nele, ale i dalším našim
talentům, aby si v příštích letech zase někdo na takto
významném podniku zahrál.
V závěru bych rád poděkoval všem sponzorům,
kteří účast Nely Pýchové na MS v Turecku podpořili.
Jmenovitě firmám Česká spořitelna, Anytrade, JK
Pharma Benešov, Lékárna Sedlec Prčice a Lékárna ve
Voticích, Městu Vlašim, Obci Dolní Kralovice a
Mikroregionu Želivka. Poděkování též patří MěDDM
Vlašim za výborné tréninkové podmínky. Podrobné
informace k akci včetně mnoha fotografií a všech
jedenácti Neliných partií k přehrání najdete na
stránkách www.sachyvlasim.cz.
Ondřej Matějovský

Ano, až se jaro zeptá, co jsme dělali na podzim a v zimě, můžeme odpovědět,
že jsme nelenošili a pravidelně protahovali svá těla v tělocvičně. Chodíme hrát
míčové hry do ZŠ Vorlina každý čtvrtek. Na poslední prosincový den (Silvestra)
plánujeme vycházku či vyjížďku na horu „Blaník“, nebo výlet do Měsíčního údolí
či na „Hrádek“ a ti, co milují bílé svahy a sníh, pojedou určitě lyžovat.
Ale 1. ledna 2010 se sejdeme jako vždy na tradiční „Novoroční vyjížďce“ - za
každého počasí! Chtěl bych se omluvit všem cyklistickým příznivcům, že jsme
letos z technických důvodů neuskutečnili žádný závod ani vyjížďku. No, v roce
příštím si to musíme vynahradit.
Hodně šťastných kilometrů na kolech přeje J.V.

Vlašimští extraligoví hokejbalisté do první pětky
Extraliga hokejbalu 2009-2010
TABULKA SOUTĚŽE - Základní část

Po základní části mužstvo HBT Vlašim přezimuje na skvělé 5. pozici, což jim
dává naději na účast v play-off.
Podpořit je můžete po zimní přestávce dne 27.02.2010 od 13:00 hod. na
domácím hřišti, kde válcují Keb Kladno.
Tímto bychom chtěli také poděkovat Městu Vlašim, sponzorům a hlavně
fanouškům za jejich podporu.
Kaprikalidis

Ze šachových polí - zlato z Krkonoš
Šachová sezóna je v plném proudu a dá se říci, že akce střídá akci. O té
nejvýznamnější, MS mládeže v Turecku s vlašimskou účastí, píšeme na jiném
místě, v tomto příspěvku bych rád zmínil další důležitý
podnik.
Jako každoročně proběhlo v posledním říjnovém
týdnu Mistrovství Čech mládeže do 16 let. Hostitelem
této významné akce byl tentokrát hotel Skicentrum
v Harrachově, který přivítal celkem 328 hráčů,
rozdělených do tří mistrovských a dvou doprovodných
turnajů. Atraktivní prostředí Krkonoš pochopitelně
přilákalo i početný nehrající doprovod (trenéry, rodiče
a další), a tak se počet účastníků vyšplhal přibližně
k číslu 500.
Na startu samozřejmě nechyběli ani reprezentanti
v současné době nejúspěšnějšího mládežnického
oddílu ve Středočeském kraji - Spartaku Vlašim. Ve
spolupráci s MěDDM vyslali vlašimští šachisté na
mistrovství rekordních 10 dětí a 3 trenéry.
Podle očekávání dosáhla nejlepšího výsledku
desetiletá Nela Pýchová, která v kategorii dívek do 12 let nedala nikomu šanci a se
ziskem 6/9 s přehledem dokráčela ke zlaté medaili! Ve společném turnaji s chlapci
skončila Nela celkově 12., což je rovněž velmi dobré umístění. Před
nadcházejícím mistrovstvím světa se tak představila ve slušné formě.
Vědět o sobě dali i vlašimští chlapci, když se hned šest z nich dostalo bodově
nad 50%. Nejlépe skončili Robin Hrdina (11. v U 14), Jiří Rýdl (11.
v U 12), David Zvára (16. v U 16) a Vojtěch Filip (18. v U 12), solidní umístění
těsně za dvacítkou nejlepších si připsali i Lukáš Jelínek (21. v U 16), Lukáš Filip
(22. v U 16) a Patrik Pýcha (26. v U 14). Zatímco mezi nejmladšími hochy by
Jirkovi Rýdlovi mělo 11. místo k postupu na březnové MČR
v Koutech nad Desnou stačit, v kategorii do 14 let je Robin Hrdina až druhým
náhradníkem, i to mu ale dává šanci, že si mezi elitou nakonec zahraje.
Ve druhé polovině výsledkové listiny skončili David Pikal (54. v U 14) a Patrik
Studnička (55. v U 14), oba ale hráli na takto významné soutěži poprvé a příště
určitě zaútočí na vyšší mety.
Podrobnější informace a odkazy na výsledky i fotogalerie najdete na stránkách
www.sachyvlasim.cz.
V nové sezóně se zatím daří i dospělým v soutěžích družstev. Áčko je po čtyřech
odehraných kolech se stoprocentním bodovým ziskem v čele krajského přeboru,
stejně tak zatím nezaváhalo ani béčko o soutěž níže, po 3. kole je v regionálním
přeboru s plným počtem bodů na druhém místě. Rozjezd tedy slibný, ale
nejsilnější soupeři nás teprve čekají.
V závěru příspěvku bych rád popřál všem čtenářům Zpravodaje hezké Vánoce a
pohodový rok 2010!
Ondřej Matějovský

SELLIER & BELLOT CUP 2009
Dne 30.1.2010 od 9.00 hodin proběhne v obou sálech
vlašimské sokolovny IV. ročník volejbalového
turnaje veteránů nad 40 let Sellier & Bellot Cup.
Zveme všechny příznivce volejbalu
na zápasy domácího mužstva
se soupeři z Týnce n. S., Kutné Hory, Pacova, Prahy aj.

Sobota 19.12.2009 17.30 hod. Muži „Áčko“

HC Vlašim x HC Mladá Boleslav
Sobota 16.01.2010 17.30 hod. Muži „Áčko“

HC Vlašim x HC Králův Dvůr

