
LOKOMOTIVA V KOUTECH
Nejdříve dostane slovo Milan Šnorek:  Moje skupina  ve složení  Vojta  Jurásek,  Míša Žitný,  Kamil  Khadash 
(U16), Honzík Hvozdovič, Anička Vavřínková, Sam Khadash, Tomáš Kocí (U14),  Tadeášek Hladký, Maruška 

Vavřínová  (U10)   chodila  poctivě  na  rozbory  i  přípravy,  což  se 
projevilo i na výkonech dětí.

Největší  úspěch  zaznamenal  Vojta  Jurásek,  který  prošel  suverénně 
celým turnajem bez jediného zakolísání.  Turnaj zahájil  třemi výhrami 
nad Mlýnkem, Glozarem z Durasu a Karlem Vrajem z Hošťálkové.  Ve 
4. kole remizoval s jedním ze svých konkurentů o první místo,  Vojtou 
Šrámkem  z  Orlové.   Následovaly  tři  krásné  výhry    s  Londinem, 
Ondřejem  Vrajem  a   Janem  Chlebkem.  Zejména  poslední  partie 
ukazuje  na  jeho  velký strategický talent,  musel  se  v  ní  vyrovnat  s 
variantou,  kterou  nikdy  nehrál.   V  posledních  dvou  hrách  Vojta 
remizoval s hlavním favoritem Martinem Nehybou a s kamarádem a 
oddílovým kolegou  Míšou  Žitným ase 7,5 body zvítězil v nejsilnější 
kategorii U16.

Ani Míša se v nejsilnější kategorii neztratil.  Po dvou výhrách s Matějů 
a Zelnitiem hrál se favorizovaným Šrámkem, se kterým prohrál.    V 
následujících třech kolech ale zabojoval a po remíze s Křížem porazil 
Jiříčka i Londina a opět bylo o co hrát.  V 7. kole byl Martin Nehyba 
nad jeho síly.  Míša v klíčovém osmém kole vyhrál  s Ochmytem a v 
posledním kole si remízou s Vojtou zajistil pěkné páté místo a postup na 
MČR.

Kamil Khadash hrál ve stejné skupině s Míšou a Vojtou, ale většína 
soupeřů byla nad jeho síly. Určitě se hodně přiučil na rozborech a 
přípravách, na které vzorně chodil se svým bratrem Samem. Hrál 
prvních 7 partií nekompromisně, výhry střídal s prohrami, jediné dvě 
remízy zaznamenal až  v posledních dvou kolech.  34. místo z 65 a 4 
body odpovídají jeho současným možnostem. V bleskovém turnaji 
skončil se 7 body na pěkném 13. místě ze 78 startujících, když bude mít 
pknou vzpomínku na partii s Vojtou Plátem.

V  silné  skupině  U14  jsem  měl  z  mé  skupiny  4  zástupce.  Honzík 
Hvozdovič měl až do posledního kola dobré šance na postup na MČR. 
V prvních pěti partiích hrál skvěle, když 3 partie vyhrál a remizoval se 
silnými soupeři, s Demkem  a Laurincovou.  6. kolo a prohra s Očkem 
ho hodily zpět a poslední tři remízy se slabšími soupeři mu na postup 
už nestačily. S Honzíkem pracuji dva roky, je to velký talent, šachy dělá 
i doma, ale tenhle turnaj ho nezastihl v nejlepší formě. Má vynikající 
paměť,  dobře  počítá,  pokud  bude   i  dále  pracovitý,  šachovou 
budoucnost vidím dobře. V blicáku udělal 7,5z 11 a skončil na krásném 
devátém místě. 



Anička  Vavřínková  sehrála  dobře  první  tři  partie   a  s  2,5  ze  tří  to 
vypadalo  s  turnajem  nadějně.  Bohužel  v  posledních  šesti  kolech 
zaznamenala pět proher a to jí vyneslo až 57. místo ze 78 dětí. Přitom 
partie  rozehrávala  dobře,  ale  buď  partii  hrála  násilně  (prohra  s 
Dvořákem) nebo v dobrých pozicích dělala hrubky (prohry s Kučerou 
a Szotkowskim).   Chybí jí větší koncentrace na partii.

Sam Khadash prohrál  za turnaji  jenom tři  partie,  v prvním kole se 
Szotkowskim,  v šestém se Zavadilem a v předposledním se Šebestou. 
Jeho 4,5 bodu mohu hodnotit jako velmi slušný výkon, i když Sam se 
svým výkonem asi  spokojen  není.  Pěknou partii  sehrál  ve  druhém 
kole, když černými porazil Gregora Jiřího. Do ela mu přibylo  106 
bodů. V bleskovém turnaji  se umístil se 6 body na 24 . místě.

Tomáš Kocí odstartoval nadějně – vyhrál v 1. kole s Kučerou a dále 
remizoval  se  silnými  soupeři  –jedničkou  Mavrevem  a  s  Kopcem. 
Prohra  ve čtvrtém kole se Suchánkem ale začala sérii nevyrovnaných 
výkonů, ve zbytku turnaje už vyhrál jenom dvě partie.  4 body a  46. 
místo  je  pro  něho  jistě  zklamáním.    V těžkém turnaji,  což  tento 
rozhodně byl je nutno hrát všechny partie naplno až do konce. Tom 
začal  šachy brát  vážně,  a  bylo  by  škoda,  aby  neúspěch  v  silném 
turnaji měl na jeho pozitivní vztah ke královské hře špatný vliv.

Radost mi udělali nejmenší – Tadeášek a Maruška, oba v U10. Po 
prvním kole se bohužel střetli hned v dalším spolu, když měla větší 
štěstí  Maruška.  Jedinou  prohru  v  turnaji  pak  Tadeášek 
vykompenzoval střídavě remízami a vyhrami a konečných 6 bodů je 
úspěch.  Postup  mu unikl o jediné místo. V rozborech a přípravách 
byl  nejvzornější  a  to  se  projevilo  i  na  jeho  výkonu.   Musí  do 
budoucna zapracovat na zahájeních. Několikrát se dostat ze zahájení 
zbytečně do nevýhody. Koncovky hraje na svůj věk výborně.

Maruška prohrála tři partie.  Všechny bílými,  ještě stále dělá hrubé 
chyby i v lepších pozicích. Většina partií se jí ale povedla, černými 
zůstala neporažena. Mezi kluky se neztratila, škoda poslední partie se 
Šimonem  Tajovským,  kdy  udělala  v  dobré  pozici  hrubou  chybu. 
Konečné celkové 13. místo je dobré, ale hlavně Maruška je královnou 
mezi  děvčaty v  D10.  Gratulujeme!  S  děvčaty jsme udělali  během 
turnaje plno práce v rozborech a přípravách. Celkově jsem se svojí 
částí výpravy spokojen, děti byly na každé kolo připraveny, převážná 



část partií byla v zahájení sehrána podle přípravy na kolo.

O zbytek výpravy se trenérsky staral autor tohoto článku. Jaké bude 
hodnocení?  V kategorii  U16  získal  3,5  bodu  a  43.  místo  Ondřej 
Kilberger.  Hrál  velice  snaživě,  příprava  na  soupeře  nám většinou 
vycházela a dosažený výkon odpovídá reálným možnostem.

Stejně  tak  Tomáš  Novotný  –  3,5  bodu,  44.  místo.  V zavřených 
pozicích postupuje trochu těžkopádně, chybí mu cit pro souhru figur, 
zbytečné  experimenty  v zahájení  ho  stály  bod.  Je  to  ale  velký 
bojovník a i horší pozice hraje úporně a houževnatě.

V kategorii  U14 se  čtyřmi  body obsadil  50.  místo  Jan  Dvořáček. 
Honza je chytrý kluk, ale jeho slabinou je propočet a koncovky. To, 
že v prvním kole mohl v pěšcovce porazit daleko silnějšího Šimona 
Voláka,  jen  naznačuje,  kde  by  mohl  být,  kdyby  doma  propočet 
trénoval. Letos jsem také poprvé nemohl být stoprocentně spokojen 
s Honzovým přístupem k partiím.

Matěj  Pola  je  odchovanec  Adama  Effenbergera.  A je  také  jeden 
z mála,  který  se  v tomto  roce  z kroužku  po  Adamově  odchodu 
účastní soutěží. Proti loňsku udělal výrazný pokrok – svým výkonem 
téměř dohnal Honzu Dvořáčka a svým výkonem si  proti  nasazení 
polepšil o dvanáct míst.

V kategorii  U12 se  na  devátém místě  se  šesti  body umístil  Vilém 
Faja. Na soupeře ho na dálku připravoval Neklan Vyskočil. Vilík se 
proti loňsku výrazně u partie zklidnil, a svůj postup si u šachovnice 
poctivě  vydřel.  Měl  jsem  o  něj  obavu  jen  poslední  noc,  kdy  ho 
pronásledovalo slabé nachlazení. 



Laura  Coufalová  se  připravovala  s Jitkou  Vavřínkovou.  Šachově 
výrazně vyrostla a 3,5 bodu a 40. místo je velice slušný výsledek. 

Leontýna Hladká byla nejmladší účastnicí turnaje. Je obdivuhodné, 
že jako absolventka teprve mateřské školky už dokáže partie velice 
slušně zapisovat. V těžkém turnaji nakonec získala cenné dva body. 
Pozitivem je dobrá šachová atmosféra, ve které vyrůstá (v rodině 
snad všichni kromě maminky hrají šachy), její partie jsou ještě o 
nastavování figurek a i o únavě – odpolední partie byly vždy horší 
než  dopolední.  Až  fyzicky  zesílí  a  získá  zkušenosti,  může  být 
vynikající hráčkou.

S výpravou 
Lokomotivy  jeli  i 
sourozenci  Žažovi. 
Oba  mají  velký 
zájem  o  šachy, 
mladší David je však 
ještě  u  šachovnice 
příliš  zbrklý  a 
impulzivní.  Partie 
s Filipovou, kde měl 
podle  počítače 
převahu už +22, což 
jsou  v podstatě  dvě 
dámy navíc, dokázal 

ještě  prohrát  … Jeho starší  bratr  Martin  je naproti  tomu u šachovnice daleko klidnější.  Zodpovědný přístup 
k partii Martinovi vynesl v kategorii U14 čtyři body a 54. místo, což je jeho nejlepší umístění na Mistrovství 
Moravy žáků v historii. Pro další rozvoj by oba bratři by potřebovali hrát turnaje se zápisem jako sůl.

Závěrem  bych  ještě  rád  ocenil  i  dobré  výkon  Milana  Šnorka  a 
Miloše Kociho v openu. Milan vybojoval s 5,5 body desáté místo a 
Miloš, který hrál především proti Polákům, skončil s 3,5 body o dvě 
místa výše než bylo jeho nasazení.



A co jsme ještě v Koutech podnikli? Jako tradičně navštívili 
pohádkový les, hráli fotbal (zápas s Kuřimí jsme letos vyhráli), hráli 
bowling (na obrázku vidíte tři nejlepší – Viléma Faju, Matěje Polu a 
Jana Hvozdoviče), 

o volném sobotním odpoledni navštívili papírnu ve Velkých Losinách a bazén v Šumperku, někteří se účastnili i 
doprovodného bleskového turnaje. Naopak jsme vůbec nesbírali ani nejedli krásné, ale jedovaté muchomůrky, 
kterých tady bylo požehnaně.

 


