
ANIČKA VAVŘÍNKOVÁ V MOSTĚ 
VYBOJOVALA STŘÍBRNOU MEDAILI  

 
 
Uplynulý víkend zamířila výprava Lokomotivy Brno do severočeského Mostu, kde v tamějším 
 

 
 
hotelu Kaskada probíhalo republikové mistrovství mládeže v rapidšachu. Kromě autora článku jeli 
ještě manželé Kurešovi a Vavřínkovi a pak pan Hladký, kterému chci poděkovat za převzetí velení 
výpravy v sobotu večer, kdy děti vyrazily na kolotoče na mostecké městské slavnosti, zatímco já 
kráčel na schůzi komise mládeže.  
 
Na mistrovství jsme největšího úspěchu dosáhli v kategorii D14, kde Anička Vavřínková dosáhla 
na stříbrnou medaili. V celém turnaji zaznamenala jen dvě prohry – s vítězkou turnaje Kristýnou 
Laurincovou z Beskydské šachové školy a pak s věčnou soupeřkou a kamarádkou Olinkou 
Dvořákovou z Adamova, půlku „ztratila“ s Julčou Richterovou z Ratíškovic – a pak už kráčela od 
vítězství k vítězství. Na snímku na následující stránce vidíme Aničku vlevo vedle Julči Richterové. 
Pod tímto snímkem připojujeme pohled na proslavený mostecký kostel, který byl na současné 
místo přestěhován ze starého Mostu, jenž musel ustoupit těžbě uhlí. 
 



 
 

 
 
V kategorii chlapců do 14 let jsme měli zastoupení v osobě Samuela Khadashe. Ten skončil s pěti 
body na 18. místě a ostudu nám rozhodně neudělal – vždyť měl tolik bodů jako favorizovaný 
kuřimský David Němec. 
 



 
 
Michal Kureš v kategorii chlapců do 12 let medaili sice nevybojoval, ale pochvalu za dobrý výkon 
rozhodně zaslouží. Většinu partií odehrál na onlinech. Že je Michal nebezpečný lišák, prokázal 
třeba v partii se Skýpalou. V partii měl Míša celou dobu pěšce méně a v podstatě ji zachraňoval. 
To se mu nakonec podařilo. V pozici na diagramu má bílé a partie je plochou remízou. Oba hráči 
však již hrají na pouhé půlminutě. Míša v této pozici zahrál 1. Sh1 a já, sleduje partii na online, 
jsem málem spadl ze židle. Partie je stále remis, ale … 
 

 



… 1 – f5?? a soupeř se do pastičky chytil. Koho by však v časové tísni nelákalo získat díky vazbě 
pěšce? Následovalo 2. exf5! Sxh1 3. fxg6 Sd5 4. h5 a černý se vzdal. Získal sice materiál, 
dokonce střelce, ale ztratil celou partii.  
 

 
 

 



Další náš zástupce Vilík Faja rozehrál turnaj dobře, ale v neděli z posledních tří kol získal jen hu- 
benou půlku, což znamenalo pád do průměru. V kategorii D10 Maruška Vavřínková byla blízko 
medaile – stačilo „jen“ udělat o bod více. Nakonec z toho bylo slušné šesté místo. Nevyrovnaně 
naproti tomu hrála Laura Coufalová, které zřejmě dostane přezdívku Jánošík, neboť bohatým  
 

 
 

 



brala a chudým dávala. Daleko silnější soupeřky porážela, se slabými prohrávala – kolikrát 
z nepozornosti: prohrát na nepřípustný tah by se jí už stávat nemělo. Na nepozornost doplatil i 
Tadeáš Hladký, který jinak hrál velice slušně. Ale o celý bod se připravil tím, že ve vyhrané pozici 
si odkryl jednotahový mat… 
 

 
 

 



V openu hráli i rodiče našich dětí – například pan Kureš i pan Hladký (viz snímky nahoře). Oba 
dva dosáhli 50% bodů a umístili se ve středu výsledkové tabulky. Úplně na závěr se rozloučíme 
snímkem zachycující hrací místnost chlapeckých kategorií. 

 
a hrací místnost dívčích kategorií. 
 

 


