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Hodnocení trenéra Milana Šnorka 

Na letošním Mistrovství Moravy a Slezska jsem trénoval skupinu sedmi talentovaných hráčů Lokomotivy.    

V šestnáctkách to byli Anička Vavřínková, Samuel Khadash, Jan Matyáš Dvořáček. Ve čtrnáctkách  nás 

zastupoval Vilém Faja a ve dvanáctkách Michael Ulčák a Marie Vavřínková. Šimon Volák měl už zajištěn 

postup na jarní mistrovství republiky, takže si zahrál open turnaj. Jako tradičně to vezmu kolo po kole s 

hodnocením všech partií našich mladých nadějí. 

 

1. kolo 

Sam v partii prvního kola s Váhalou ukázal vzorně, jak se má porazit slabší soupeř. Ve skotské měl 

jeho soupeř černé figury a zahájení sehrál sice bez chyb, ale vlažně, zatímco Sam jenom sázel svoje figurky 

na ta nejsprávnější políčka. Po 12. tahu už motor ukazuje 2,5 pro Sama a takové partie u Sama obvykle moc 

dlouho netrvají, zde soupeře ale vychutnal až v pěšcovce po 40. tahu. Slibný výkon na začátku.  

 

 
  

Honza Dvořáček (na snímku vpravo) je jeden ze tří zástupců, kteří nás reprezentovali v nejsilnější 

kategorii šestnáctek. Fascinuje mě vynikající pamětí, ještě po 7. kole byl zpaměti schopen vysázet do počítače 

bez partiáře během pár minut celou partii ze třetího kola.  A to se opakovalo podobně i v dalších kolech.  Něco 

podobného bych čekal snad u nějakého velmistra, neuvěřitelné. V první partii se hrála anglická, Honza 

černými použil královskoindickou výstavbu, svého soupeře strategicky přejel, získal kvalitu a partii s 

přehledem dotáhl do vítězného konce.  

     Anička si v sicilce s černými figurami poradila s Tutkovou, která jí pustila k iniciativě na dámském 

křídle, Anička jí vyzobala dámou pěšce na b2 a a2 včas se uklidila s dámou mimo nebezpečí a potom už jenom 

sbírala další bodíky při zoufalém odporu soupeřky, která vzdala ve 46. tahu.    

Vilémův soupeř – Polák Kondzerla Maciej na něj zahrál nenáročnou  variantu Najdorfa 6. Sd3, Vilém 

se v zahájení dobře orientoval,  ale okolo 17. tahu nenašel správnou reakci na bílého černopoláka na h6, 



neviděl manévr, jak si udělat malou rošádu, riskantně udělal velkou. Naštěstí soupeř si se vzniklou složitou 

pozicí nevěděl rady, vyměnil dámy a bylo po útoku. Koncovky – Vilémova největší zbraň. Vilém pozici 

zesiloval a koncovku vyhrál.   

 

 
      

Míšova první partie byla s Markétou Šťávovou. Jeho oblíbená varianta v italce mu už přinesla nejeden 

skalp. Tentokrát soupeřka vůbec nevěděla, co na to hrát, v 10. tahu už odevzdala Míšovi figuru a partii 

zbytečně tahala  bez věže a figury až do 34. tahu. 

Na startu turnaje vyfasovala  nasazená Maruška Damiána Ziaskase. Hrála se  v Maruščině podání 

ruská. Maruška má ruskou dost obehranou, navíc soupeř  zahrál neškodné 3. Jc3, na což máme dobré léky. V  

52. tahu vznikla koncovka  V+J na obou stranách. Maruška postupně získala pěšce navíc. V 67 tahu už se s 

ním hnala nezadržitelně do dámy. Něco se pokazilo, Maru se zatoulala s kobylkou na d1, odkud nebylo úniku, 

jedině špatně viditelnou kombinací, což nebylo Marušce dáno vidět. Bez figury se ještě snažila dvacet tahů, 

ale odpor byl marný.  S Maruškou  jsme udělali podrobný rozbor (stejně jako v dalších partiích, protože 

Maruška se s partiemi moc nepárala a s kamarádkami přišla až na jednu výjimku vždy první), zejména kvůli 

poučné koncovce.  

    Šimon si open  turnaj užíval, protože měl už v kapse od loňska přímý postup na mistrovství republiky. 

Je jeden z mála, který je schopen pracovat doma   samostatně a na kvalitě jeho hry je to samozřejmě znát. V 

prním kole  dostal Šimon  paní Richterovou, maminku Julči a Nataši. Hrála se (Šimon černé) londýnská 

varianta, kerou jsme před turnajem připravovali z jiného důvodu.  Soupeřka se ve variantě   špatně orientovala, 

Šimon zakončil vítězné tažení ve 24. tahu. 

 

2. kolo 

Hned v dalším kole ale Sam chytnul těžkého soupeře – Davida Němce z Kuřimi.  V přípravě jsme 

předpokládali Davidovu skotskou, což se potvrdilo, soupeři odtahali naučenou variantu a vznikla  otevřená 

pozice se Samovou izolovanou dvojici. V přibližně vyrovnané pozici přehlédl Sam přechodnou oběť kvality 

a po přestřelce měl o pěšce méně. David hrál zbytek přesně a partii vyhrál.   

    Ve druhém kole Honza zvolil anglickou, na což reagoval soupeř  Očko s jakousi grunfeldovskou 

výstavbou. Honza sice skoro celou partii tahal za delší konec, ale nakonec v jezdcové koncovce musel přijmout 

remízu. 



    Anička měla za soupeře Nytru. Španělka s d3 jí vyloženě sedí, přehráli jsme si už dříve některé pěkné 

partie Carlsena na toto téma. Nytra se pokoušel o jakousi parafrázi Marschalova útoku, Anička nepřesně 

zareagovala (po partii jsme si správnou reakci na d5 vyjasnili). Nytra tedy marshalovsky obětoval e pika, 

Anička se s obranou moc neskamarádila, brzy, už ve 27. tahu kapitulovala.  

    V utkání s Blahou sehrál Vilém pěknou partii na téma volný c sloupec. Sloupec vyčistil už ve čtvrtém 

tahu, ve 22. tahu už soupeři poměnili vše kromě věže a stejnopolných střelců, ale to už měl Vilík pika navíc , 

soupeř v dalším průběhu nesmyslně přešel do pěšcovky a ve 43. tahu kapituloval. 

    Míšovi je jedno jaké figury vede, když je na place italka. Nejinak to bylo v partii s Michalem Karolem 

Londinem. Malá kombinace se ziskem minimálně pika, soupeř špatně kontroval, Míša měl figuru navíc.  Ve 

33. tahu zavěsil pěkný mat .  

      

 
 

Maruška dostala zadarmo bod, protože jí soupeřka do hodiny nepřišla.   

    Šimon měl v openu za soupeře Petra Vojčáka, který na něho vyrazil s holandskou. Šimon na to nebyl 

připraven a po nepříliš kvalitním zahájení se hry rychle vyrovnaly. Za nepovedený tah 9. f3, kterým si začal 

náš hráč oslabovat krále ho začal soupeř trestat rozvíjejícím se útokem na královském křídle.  Naštěstí pro 

Šimona v tom ale nebyl dost důsledný  a po výměnách přešla hra do rovné koncovky, remis. 

 

3. kolo 

  V partii s Lančou se hrála francouzská obrana, ve složité střední hře hrál Sam nepřesně, ztratil kvalitu 

a jeho zbytečný odpor skončil až v 57. tahu. 

Honzovi se Anglická černými vůbec nepovedla, jeho soupeř  brzy začal úřadovat na f sloupci a Honza 

už ve 24. tahu musel kapitulovat. 

    S Grčkem hrála Anička černými draka, soupeř po nepřesné hře přišel o kvalitu a to už si soupeřka 

nedala vzít zaslouženou výhru.  

    Po pěkných výhrách v předchozích kolech vyfasoval Vilda silného Vlastimila Babulu. Příprava na 

obvykého Najdorfa. Soupeř zvolil fišerovské 6. Sc4, náš borec se dobře bránil až do 30. tahu, pak ale zbytečně 

udělal několik nepřesných tahů, přešel do nepohodlné pozice. Soupeř postupně získal pěšce a ve věžovce by 

musel hrát Vilém hodně přesně, aby partii udržel. To se mu ale nepodařilo. Po hrdinném odporu vzdal partii 

až v 97. tahu.   



V Míšově partii s Langem se konala francouzská, soupeř měl černé figury. Míšovi se partie vůbec 

nepodařila. Umístil v 6. tahu dámu na špatné pole c2 a po výměně pěšců c se otevřel c sloupec, dáma musela 

jinam a to stačilo soupeři na neodrazitelný útok. Nula pro Michaela. Míša potom v dalších kole tuto ztrátu 

bodu prožíval hodně citelně.  

    Se Zuzankou Jackovičovou hrála Maruška španělku, na kterou použila soupeřka Steinitzův systém s 

d6. Maruška vyšla ze zahájení s výhodou, kterou nepochopitelně ztratila otevřením hry po 14. e5. Po tomto 

tahu se vyměnily figury a zbyl jenom mteriál V+S:V+J. Remizová koncovka. Maruška ale v 19. tahu zahrála 

hrubku Vg3, po tomto tahu mohla Zuzka jít věží na d2 a začala sbírat bílé pěšce. V prohrané pozici nabídla 

Maruška soupeřce remízu a ta jí vzala. 

    Šimon hrál s Polákem Galuszkou. V Caro-Kannu zahrál bílý proti Šimonovi nenáročné 2.d3. Náš hráč 

se v neznámých vodách špatně orientoval, oslabil si pěšce c5, bílý jezdec se uhnízdil na d5 a Šimon ve špatné 

pozici ještě obětoval kvalitu, aby jeho pozice ožila. Soupeř mu ale už vic nepovolil a v beznadělné koncovce 

s kvalitou méně Šimon vzdal. 

 

4. kolo 

Předchozí neúspěch si Sam vynahradil v partii  s Vařechou, ktrého po pěkném strategickém výkonu 

porazil ve 27 tazích.  

 

 
 

    V partii s Vyhnálkem podal Honza pěkný strategický výkon, v závěrečné pozici (dámy a po jedné věži) 

měl výhodu volného c sloupce, nevěděl ale, jak menší výhodu dále uplatňovat a tak soupeři dali partii za 

plichtu.   

    Anička sehrála bílými svojí zatím životní partii. Po rozborech jsem jí ukazoval jako partie Carlsen- 

Nakamura, nikdo nepochyboval, že to tito borci hráli. Posléze jsem se přiznal, že jde nikoliv o mistra světa, 

ale o partii Vavřínková Anna-Mocek Tadeáš. Neuvěřitelný výkon. Opět to byla „Carlsenovská“ španělka, 

kterou jsme ale vylepšili, příprava vyšla do 17. tahu!. 

    Po bojovném výkonu s Babulou si konečně Vilík oddechl v partii s Nesporou, která v dámském 

gambitu udělala ve 14. tahu hrubku, Vilém získával minimálně figuru a ve 24. tahu soupeřka kapitulovala.   

    Ve čtvrtém kole měl Míša co napravovat, ale velmi příjemně mě překvapil. Měl černé, španělka. Jeho 

mocnou zbraň za černé zde nebudu prozrazovat, zatím tajné. Hlavně mě Míša šokoval uceleným strategickým 

výkonem. Partie postupně přešla do koncovky V+J:V+J, kde Míša svého soupeře přehrál  v 54. tahu.   



    Maruška  hrála ve čtvrtém kole černými (soupeř Martin Pravec). Pravec zvolil střelcovu hru, kterou 

Maruška pravděpodobně hrála poprvé. Docela se nelehkého úkolu zhostila. S dámou se vypravila na výlet, 

aby sebrala nekrytého pěšce b2. To jí stálo dost času, takže soupeř získal převahu v prostoru,  nepokračoval 

ale přesně, dokonce se mu v dobré pozici podařilo darovat Marušce kvalitu a ta ho už k dalším akcím nepustila. 

    Šimon v openu   dostal Poláka Szulkovského. Anglická v podání Šimona bílými vedla k prostorové 

převaze našeho hráče, ale bohužel tahem 16. c5 tuto výhodu vypustil a naopak to byl soupeř, který začal 

aktivní postup na královském křídle. Šimon se dobře bránil a nabídl soupeři při jeho malém zbytku času na 

hodinách remízu. Soupeř po dlouhém přemýšlení odmítl, zahrál hrubku a partii po pár tazích prohrál.  

 

5. kolo 

    Na Patrika Sebenu jsme připravili se Samem překvapení v podobě nejmenované vedlejší varianty 

sicilky, příprava skvěle vyšla, soupeř byl zřejmě výběrem tak překvapen, že se po matném výkonu nedožil ani 

30. tahu. 

     S Nelou Otáhalovu, která bílými zvolila katalána zprvu Honza nenašel správné řešení ve střední hře, 

soupeřka si ale nevěděla rady a v 19. tahu mu povolila krytého volného d4 pika. Problém ale byl, že pozice 

byla zablokovaná a Honza se hodně nadřel až do vítězného konce v 59. tahu, kdy konečně uplatnil dvojici 

střelců k výhře.    

    Úsměvná historka doprovází další partii Aničky. Protože jde ale o velmi poučný příklad, jak se naši 

svěřenci staví k zahájení, vezmu to podrobně. Všichni dobře víme jak na kuřimské borce v sicilce. Mám skoro 

dojem, že v sicilce za bílé hraje 1.e4 c5 2. c3 celá Kuřim :). Anička, což už není tajemství, zkouší hrát černými 

sicilku se střídavými úspěchy jako každý,  kdo se odvážně pouští do nového zahájení.  Kmen varianty jsem 

naučil Aničku za pár minut a dal jí strategické rady co a jak. Po necelé hodině ve dveřích hlaholilo duo 

Vavřínkových „Špatná příprava trenéra“. S dodatkem „Dvanáct tahů“.  2... d5 3. exd5 Dxd5 4. d4 Jc6 5. Jf3 

Sg4 6. Jbd2. Konec přípravy, neznámé vody. A zde je hlavní důvod, proč se o tom tak rozepisuji, to nejde o 

Aničku, ale o libovolného našeho svěřence a libovolného trenéra. Neznámé vody. Tak se asi musím na čtvrt 

hodiny zamyslet...  Anička si nevšimla dalšího Sc4, což ještě nebyla tragédie, docela i udělala do 9. tahu sice 

horší, nikoliv ale zcela špatné tahy. Teprve v hrubce v 10. tahu se po pár tazích v neznámých vodách utopila.      

   Ve Vilíkově partii bylo stoprocentně jasné, že  Petříček zahraje „Kuřimskou variantu“ e4 c5 c3. Vilém 

byl na partii dobře připraven, bohužel příliš brzy začal s aktivitou svým nepovedeným 15...Jf5, čímž si přidělal 

plno dalších starostí. Po taktické přestřelce se po 25. tahu Vilém špatně orientoval, navíc udělal hrubku, po 

které byl brzy konec. 

    V partii s Juračákem opět (Michael bílé) oblíbená varianta italky, tentokrát v miniaturním vydání. 

Soupeř se ani nestačil nadechnout, nedostal se k rošádě a po svázání jezdce na e7 už ani nečekal až ho soupeř 

sebere a v 19. tahu vzdal partii. Zde vzácný úkaz, slabší soupeři hrají s oblibou až do matu, zřejmě, aby si 

procvičili matové obrazce.  

    Proti Marušce, která vedla do boje bílé figury zahrál její další soupeř nepříjemný Janischův Gambit 

3...f5 ve španělce. Maruška má naštěstí dobrou paměť, což se jí hodilo, protože takto na ní moc soupeřů 

nehrálo a tak se správné tahy často vytrácí z paměti. Zareagovala správně, jak jsme se to před léty učili. Chtěla 

toho ale moc a nepovedeným tahem 7. e5 si zadělala na problémy. Klobouk ale dolu před tím, jak se se situací 

vypořádala. Po správně provedeném plánu se jí podařilo výměnami figur soupeřův tlak eliminovat a v 17. tahu 

byla zaknihována remíza.   

    Šimon hrál v pátém kole černými s Tomášem Vavřínkem. Šimonův soupeř si spletl tahy a v pátém 

tahu ztratil zbytečně pěšce. V dámské indické se Šimonovi dlouho nedařilo uplatnit převahu pěšce a byl to 

opět soupeř, který se pár nepřesnými tahy dostal do prohrané koncovky svého střelce proti soupeřově jezdci.  

Partie skončila v 57. tahu Šimonovým vítězstvím. 

 

6. kolo    

    Sama musím speciálně pochválit za podrobné přípravy. V partii s Keprtem jsme na skotskou připravili 

variantu, ve které se soupeř vůbec neorientoval a i zde skončil bez rošády před 30. tahem.   

    Honza hrál v šestém kole s Pavlem Opluštilem. Jenda střídá díky své vynikající paměti různé systémy 

za bílého. Zde postavil v D36 typickou pozici a chystal se k minoritnímu útoku, který se nekonal, Honza 

přetáhl a4-a5, fixoval svoji výhodu na dámském křídle. Černý začal podnikat akce na královském křídle, kde 

Honza vyměnil dámy a vznikla pro něho příjemná koncovka čtveřice věží a čtveřic lehkých figur. 36. tah byl 

ale pro něho osudný. Hrubá chyba a okamžitý konec. A už jsme opět u toho – půltahové hrubky, možnosti 

soupeře nás příliš neberou... V tom ale Honza není sám. 



    Anička s bílými figurami (soupeř Matěj Hrabal) pokračovala v Carlsenovském tažení španělkami až 

do 18. tahu, následující tah ale pěkně popletla, nepročesala si soupeřovy možnosti paprskem, ztratila pěšce. V 

další části partie ale soupeř nepokračoval podle správných not a Anička uhájila v koncovce remízku. Nutno 

poznamenat, že Anička včetně 6. kola měla skoro samé silné soupeře.  

 

 
     

Bílými to Vilém umí. Jeho další parite s Blahutem (dámský gambit) je toho dalším důkazem. Partie po 

13... f5 přešla do jakési holandské struktury, to už měl Vilém značně navrch. Po přesném strategickém výkonu 

Viléma musel jeho soupeř kapitulovat ve 49. tahu. 

    Další partie v nejmenované variantě španělky, Míša černé. Tentokrat zřejmě vychytávka trenéra 

soupeře, který připravil vedlejší pokračování . Michael reagoval zbrkle, ale hlavně  špatně reagoval při vrácení 

soupeřem obětované figury. Opět platí, zde pro našeho talentovaného borce dvojnásobně, co jsem vytknul už 

Aničce. Neznámé vody...  Míša se v neznámých vodách také utopil, podobně jako Anička odevzdal celou věž. 

    V  partii s Ondřejem Šigutem měla Maruška černé figury. Hrála se ruská, moderní systém s 5. Jc3. 

Soupeř nehrál zásadní pokračování s velkou rošádou a dovolil Marušce pohodlnou hru. Po jeho nepřesnostech 

se dostala Maru do výhody, bohužel neviděla nádherný obrat 20....f5, po kterém by se z křížové vazby už 

nevysekal. Pak už se nic zvláštního nekonalo, remis  ve 44. tahu ve vyrovnané věžovce. Pozici jsme ale 

podrobili analýze, protože šlo o zásadní typ koncovky,  kterou jsme ještě nedělali. 

    Šimon měl za soupeře zkušeného Romana Brázdila. Ten zvolil proti Šimonově Caro-Kannu nenáročné 

3. exd5 cxd5 4. c3. Šimon dobře reagoval a slibně se rozjel i jeho minoritní útok na dámském křídle. Soupeř 

do něho pustil f4-f5, na což Šimon špatně odpověděl tahem 17...e5, oslabil si centrální postavení, následující 

pozice se hrála těžko. Navíc Šimon udělal pár dalších strategických chyb a dostal se do prohrané koncovky.  

 

7. kolo     

    V partii s Demkem skončilo bohužel Samovo vítězné tažení. Doplatil na neznalost (černými) 

katalánského dámského gambitu. Nešikovně vyměnil svého černopoláka za jezdce a soupeř si za chvíli s 

dvojicí střelců se Samem poradil. 

    V partii Honzy (černé) se hrála jakási odnož londýnského systému. Už v 18. tahu byly všechny lehké 

figury ze šachovnice, v koncovce všech těžkých figur se se brzy vyměnily dámy a jeho soupeř Lanča přešel 

do vyhrané věžovky. Nevyužil ale všechny možnosti, Jenda se dobře bránil, nakonec plichta. 



    V partii Glozar-Anička vznikla po 16. tahu ostrá pozice, kdy při nestejných rošádách (Glozar velká, 

Anička malá rošáda) zahrála Anička první nepřesný tah ve velmi slibné pozici. Následoval Petrův 

neodrazitelný útok. Nula. 

    Vilém dostal v 7. kole Alici Habinovou, která na něho spustila Moora gambit. Vilém odmítl a přešel 

do podobné struktury jako v partii s Petříčkem. Tentokrát se nemýlil, dal si pozor na Aliččiny útočné choutky, 

její útok eliminoval. Okolo 18. tahu po nepřesnosti soupeřky získal Vilda pika a partii už nepustil. Koncovka 

věží s dvěma piky, navíc spojenými a volnými byla pro lokomotiváka hračkou. 

 

 
 

    Před tímto kolem jsme věděli, že Michaelův soupeř (Matěj Jaššo) hraje sicilku. Míša, což je známo 

hraje celkem slušně systém 2.c3. Sám ale vidí, že to už pro něho není a tak jsem mu navrhl v rámci naší 

spolupráce jít na něco lepšího a do vánoc máme uděláno. Míša mě ale před partií šokoval, že to něco by chtěl 

už hrát teď. Případy, kdy něco takového povoluji jsou  velmi vzácné za 6 let na lokálce to bylo myslím dvakrát. 

Míša má vynikající paměť, má skoro encyklopedické znalosti i ze zahájení, dobře se orientuje v nových 

věcech. To rozhodlo. Variantu na Míšu samozřejmě nemohu prásknout, skoro půlhodinovou přípravu vstřebal 

podle mě dobře a v partii se tentokrát po důkladné přípravě pohyboval  v nových vodách kupodivu dobře. 

Musím ale přiznat, že mi to připravilo neklidné chvíle až do Míšova prohlášení - „remíza“.  Míša zkoušel 

soupeře dokonce v malé výhodě přehrát, ale ten hrál přesně. Remizová koncovka věží a stejnopoláků se 

symetrickou strukturou pěšců se opravdu vyhrát nedala.  

   V partii s Noščákem měla Maruška bílé. V sicilce se Maruška moc dobře neorientovala, ztratila brzy 

nit, potom i materiál a v 35. tahu v beznadějné pozici kapitulovala.  

   V sedmém kole hrál bílými Šimon s Annou Lhotskou. V anglické vznikla složitá pozice, ve 22. tahu 

ještě nebyla vyměněna ani jedna figura, ani pěšec.  Ve 24. tahu, kdy se vyměnily v centru tři figury se raději 

soupeři dohodli na remíze. Podrobnou analýzou se Šimonem jsme zjistili, že po dalších výměnách mohl 

bojovat o výhru. 

 

8.kolo     

   Konečně po třech dvojkolech se naši mladí dožili slušného jednokolového dne. Samův soupeř Raptis 

v dámském gambitu zahrál po braní cxd5 ve 4. tahu Dxd5. Za tento slabý tah ho Sam trestal sice pomalu, zato 

ale jistě. Černá dáma udělala ještě několik dalších zbytečných tahů a když se konečně po procházce celou 

šachovnicí uhnízdila na e7, už to byl Sam, který postavil jezdce na správné pole e5 s podporou piků d4 a f4. 



Soupeř ho v přibližně rovné pozici sebral, čímž si ale podepsal ortel. Sam bohužel ale nevyužil nakonec situace 

ve vyhrané pěšcovce nabídl soupeři remis... 

Honzova partie s Grčkem byla na jednu bránu. Svého soupeře po zahajovacích tazích 1.Jf3 Jc6 2. d4 

d5, ve variantě, kterou už zde pře pár dny hrál doslova přejel ve třiceti tazích.  

Aniččin soupeř (Jakub Dorňák) si zřejmě nepřehrál ani jednu carlsenovskou partii, jinak by zřejmě už 

v sedmém tahu nebyl bez pěšce. S pěšcem navíc si Anička se soupeřem už dále poradila. Partie trvala 32 tahů. 

    Ve Vilémově partii se hrála královská indická (soupeř Jan Kolář).  Nějakým netradičním způsobem se 

Vilémovi podařilo už potřetí v turnaji vyměnit piky na c sloupci a třetí výhra ve stejné struktuře jak přes 

kopírák následovala.  

    V partii s Hronkem se konala připravená varianta skotské (Míša černý). Šlo o stejnou  variantu jako v 

Samově parii s Davidem Němcem, o které jsem už psal. Se svými visacími pěšci si Míša moc rady nevěděl, 

oslabil je, což ale jeho soupeř nevyužil. Soupeř získal pika, ale při materiálu V+J:V+J si s jeho uplatněním 

nevěděl rady a soupeři se shodli na remíze. 

    V partii s Grausgruberem už to byla zase jiná Maruška než v minulé partii, ale jenom do totálně vyhrané 

pozice s dvěma figurami do dvacátého tahu, přehlédla totiž jednotahový mat, který ji mohl soupeř uštědřit, 

kdyby ho ovšem viděl. Ruskou Maruška umí, ještě je třeba vidět jednotahové maty.   

    Šimonovým dalším soupeřem byla polská Lena Obrochta. Šimon opět Anglické zahájení, soupeřka 1... 

e5. Šimon po výměnách získal perspektivní pozici v 18. tahu. Bohužel příliš ambiciózním 20. f4 si oslabil 

krále a o výhodu musel zase znova bojovat. To se mu podařilo přechodem do dámské koncovky s pikem navíc. 

Partie se ale těžko dala hrát na výhru a tak se soupeři dohodli ve 44. tahu na plichtě. 

 

 
 

9. kolo 

V poslední partii měl Sam proti  Hrabalovi černé a bránil se ruskou. Ve vedlejší variantě 3. Jc3 Sb4  

zahrál bílý smířlivé d3 a Sam neměl problém v dalším průběhu držet přibližně rovnou hru. Byl to naopak 

soupeř, který po nepřesnostech ztratil pěšce a vznikla koncova D+S – stejnopoláci na  obou stranách.  Sam 

pozici zjednodušil výměnou dam, ale se vznikou střelcovkou si nevěděl rady, jak ji vyhrát. Princip jsme našli 

u posledního rozboru. Remis. 

    Honza hrál černými se Šebestou. Bílý dal v sicilce 2.c3. V hlavní variantě tohoto systému sebral bilý 

dxc5, Honza zavrhl jeho sebrání dámou a i později se ho nepokoušel dobýt. S pěšcem méně tak po výměnách 

přešel do prohrané koncovy J:S. Škoda, několik hrubých chyb ho stálo v turnaji daleko lepší umístění.  



    Anička zahrála v sicilce draka, soupeř sice dělal velkou rošádu, ale popletl pořadí tahů, takže 

předpokládaný útok na královském křídle Aničce nehrozil, naopak si vybudovala lepší pozici, kterou  vlažnou 

hrou probendila. Remis v 26. tahu. Anička, podobně jako ostatní, dostane partie a rozbory do mailu  a je jen 

na ní, zda si přehraje nějaké databázové partie z kmene draka, který má v rozboru partie v poznámce u 7. tahu. 

Sicilka je běh na hodně dlouhou trať a bez práce se to neobejde. 

    Vilém byl na partii s Frankem, (který, jak jsme předpokládali, zahrál na Viléma černými holandskou) 

dobře připravený.  Příprava vyšla až do 11. tahu. Místo správného 12. b4, což jsem v přípravě zdůraznil 

(kontrola pole c5) zahrál Vilík smířlivé b3, soupeř postupně přešel k útoku na královském křídle a ve 31. tahu 

bohužel Vilém musel kapitulovat. 

 

 
     

Michael si vychutnal svého  soupeře jako bílý opět v nové variantě sicilky. Tentokkrát jeho útočné 

ambice vyvrcholily krásným útokem na krále. Pěšcová falanga e4, f4, g4 se nezadržitelně  sunula vpřed  a 

soupeř v 25. tahu před velkými ztrátami materiálu kapituloval. 

    Maruška hrála poslední partii s velkým zdravotním hendikepem. Při rozboru partie sotva mluvila.  

Soupeř Zezula se v 8. tahu pokusil o malou kombinaci, která měla ale díru. Maruška kontrovala Sxf7 , začala 

sbírat další materiál a ve 22. tahu dala svému soupeři mat „z milosti“. 

    Šimonovu partii už jsme nezvládli, nemám jí v době psaní těchto rádků k dispozici. Šimon poslední 

partii remizoval. 

    Co říci na závěr. Děti musím všechny pochválit za vzornou  docházku na rozbory i přípravy. Jejich 

šachové neduhy jsem už popsal. Bylo dost hrubek a tomu i odpovídá umístění dětí v kategoriích. Všechny 

metody přípravy, které jim už léta předávám, je třeba pilovat především doma, na mistrovstvích nemůže čekat 

dobrý výsledek, kdo doma nic nedělá. Žádný nový Navara mezi nimi není, tak tomu musí odpovídat i snaha 

více pracovat nad šachovnicí.  

   Stříbrným děvčatům Vavřínkovým gratulujeme ke druhým místům v jejich kategoriích. Z chlapců 

dopadli nejlépe Vilém Faja (9., 6 bodů), Michael Ulčák (12., 6 bodů). Ostatní se umístili podle svých 

současných možností – Samuel Khadash (19., 5), Honza Dvořáček (26., 4,5).  Šimon (17., 5)   

 

 

Hodnocení Jitky Vavřínkové a Miroslava Hurty: 

 V kategorii do 12 let Laura Coufalová získala velice dobrých pět bodů a málem předstihla svou kama- 



 
 

rádku Elišku Vavřínkovou. Jde o jeden z nejlepších Lauřiných výsledků. Cesta k ještě lepším výsledkům vede 

jen přes větší zaujetí šachem – během léta by to chtěla sehrát jeden týdenní turnaj. Jan Teplý (na snímku dole) 

poskočil do vyšší věkové kategorie H14 a uhrál zde solidních 3,5 bodu. Je to přemýšlivý hoch, který už o 

šachu něco ví a kterému zatím jen chybí větší zkušenosti z partií se silnějšími soupeři. To ale v této sezóně  

 

 



 

 
 

napravíme - bude hrát KP družstev mládeže na vyšší šachovnici a soutěž dospělých osmičlenných družstev. 

Vašek Sedlák je mládenec s velkým šachovým potenciálem a hra ho velice baví, v cestě za lepšími výsledky 

ho brzdí neuvěřitelná zbrklost, se kterou jsme na mistrovství neustále bojovali. V přípravě nám všechno  

 

 



 

vycházelo, co to však bylo platné, když se pak zapomněl kontrolovat a bez přemýšlení nastavil pěšce. Na 

mistrovství získal čtyři body, a nebýt jeho rychlé ruky, mohlo být bodů i víc. Vašek však o své slabině ví a 

jistě bude na jejím odstranění s pomocí trenéra postupně pracovat.  

 

Barbora Brožová (na fotografii na předchozí straně dole) oproti loňskému Mistrovství poskočila již do 

kategorie U12, kde uhrála 2,5 bodu. Baruška je velmi přemýšlívá a až získá větší turnajovou praxi, bude z ní 

velmi dobrá hráčka. 

 

 
 

Kateřina Kočí se turnaje takového formátu zúčastnila poprvé, získala sice jen 1,5 bodu, ale po partii 

s k nám vracela vždy s úsměvem. Moc dobře totiž ví, že šachovou budoucnost má ještě teprve celou před 

sebou ( do kroužku začala chodit teprve v loňském roce ). 

 

Ve středu se konečně vyčasilo, dokonce ustal i silný vítr, a tak nic nebránilo vypravit se ve volném 

odpoledni do lázeňského  města Jeseník. Prošli jsme se v lázních po kolonádě, děti se seznámily s jejich 

zakladatelem Vincenzem Priessnitzem, kterému se přezdívá „Vodní doktor“ pro objevení léčivého účinku 

vodních pramenů.  

 

Děti se dokonce mohly napít vody z „Geniova pramene“ k podání lepšího šachového výkonu 

v posledním kole.  



 
 

Po nákupu suvenýrů, jsme se přesunuli do nedaleké České Vsi, kde jsme se všichni dostatečně vyřádili 

v místním bazénu.  

 
 

 


