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Maruška Vavřínková v šestém kole prohrála černými s Adamem Bočkem, když ani nestačila ukončit vývin, dvěma 

neopatrnými tahy oslabila svého krále a po rychlém útoku soupeře kapitulovala před 25. tahem.  Maruška si to 

vynahradila ve španělce s Adamem Samohýlem.  Ve střední hře získala při meteriálu V+S:V+S (stejnobarevní střelci) 

pěšce, později i zisk kvality. Bezchybná partie. Maruška bohužel v turnaji střídá skvělé partie s partiemi, kdy jí vůbec 

nepoznávám. Časté odbíhání od partie, ztráta koncentrace...  Osmé kolo už hrála v pohodě a ve vyrovnané pozici 

skončila partie remízou v 17 tahu.  Padesát procent z osmi kol.  Poslední kolo jí ve španělce její soupeř Martin Šlahůnek 

věnoval v 8. tahu kvalitu a Maruška už chybu neudělala a v koncovce v pohodě získala celý bod. Závěrečných 5 bodů 

je pod její současné možnosti, útěchou jí i trenérovi byla aspoň bramborová medaile mezi dívkami. 

 



 
 

Jan Matyáš Dvořáček byl pro mě velkým překvapením.  Hrál bez většího zakolísání, v 8. kole dostal za soupeřku Olinku 

Dvořákovou, na kterou jsme se podobně jako na všechny další soupeře pečlivě připravovali. Ve střední hře získala 

Olinka pěšce. V dalším průběhu se materiál omezil až na D+J:D+J. Honza postupně získával více prostoru, zariskoval 

výměnou dam, což se mu po chybování soupeřky vyplatilo, jak ukazuje závěrečná pozice diagramu. 

 

Černý na tahu,  dáno za remízu vzhledem k možné variantě 48...fxe4 49. fxe4 Jd7. 

V dalším kole měl Honza bílé s Filipem Nezvalem. Po vyrovnaném začátku měl jeho soupeř dlouho poziční převahu, 

ale po dlouhé úporné obraně Jenda partii zremizoval. Bohužel v předposlední partii došlo k bratrovražednému boji 

 



Honzy se Samem, který se štěstím vyhrál Sam.  Po remíze s kuřimským Tomášem Keprtem se Hoza dostal na výsledných 

pět bodů a 24. místo.  O jeho slibných výkonech hovoří přírůstek ela plus 86 bodů. 

 

 
  

Tomáš Kocí, podobně jako Honza, hrál všechny partie naplno. I on prohrál sice dvě partie, ale kvalita jeho soupeřů i 

kvalita jeho partií byla na výši. Také pro mne příjemné překvapení.   Po remíze v 6. kole (bílé Hanuš Suchánek) měl 

Tom bílé s Ondřejem Dejmalem.   V pozici dalšího diagramu 

 

 
 



zahrál Tomáš 29. d6!  a po pár tazích zvítězil. 

S favorizovaným Davidem Szotkowskym měl Tom černé, oprášili jsme jeho starou dobrou Holandskou. Tom získal 

černými perspektivní pozici. Dlouho byla hra vyrovnaná, bohužel nedostatek turnajových zkušeností znamenal pár 

nepřesností, které jeho soupeř mistrně využil, Tom se srdnatě bránil až do  74. tahu. Prohru se Szotkowskim si Tomáš 

vynahradil pěknou výhrou v posledním kole se Stanislavem Foltýnkem ze Starého Města.  Přírůstek 51 elo bodů (20. 

místo) bude jistě pro Toma povzbuzením. 

 

 

 

 

 
 

Posledním naším pětibodovým borcem byl Tadeášek Hladký.  Po senzačním začátku, o kterém jsem psal v první části 

reportu a po útlumu v dalších dvou kolech, se Tadeáš zkoncentroval dalšími dvěma bojovnými remízami s dvěma 

silnými hráči – Markem Štefánikem a Filipem Matúšem (vyrovnaný boj až do 43. tahu).  V předposledním utkání (černé 

s Lukášem Macháčkem) zahrál Tadeáš v pozici diagramu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

pěkný  úder   14... Vxf3! a  po několika tazích mohl soupeř klidně vzdát.  Tadeáš jako správný milovník koncovek přešel 

do věžovky, posléze do vyhrané pěšcovky. Aby silných soupeřů nebylo málo, vyfasoval Tadeášek v posledním kole 

bílými ještě ostravského Ladislava Kopce. Výborně hranou partii korunoval naprosto remizovou dámskou koncovkou, 

kterou ale hrál zbytečně na výhru, soupeř získal po jeho chybě pěšce a po další chybě našeho hráče soupeř přešel do 

vyhrané pěšcovky.    V silné konkurenci šestnáctek získal Tadeáš důležité zkušenosti. 5 bodů, 17. místo a skvělých 111 

bodů do ela hovoří za vše. 

 

 
 

 



5,5 bodu získali Anička Vavřínková, Sam Khadash a Vilík Faja.  Rovněž s jejich výkony a poctivou přípravou jsem byl 

velmi spokojen. Anička v dalších kolech už jenom jistila vítězství v kategorii dívek, což se jí podařilo za cenu tří 

opatrných remízek v posledních čtyřech kolech.  S elově slabšími soupeři (nikoliv však slabšími herně) ztrácela elo 

bodíky, a tak jí úporná snaha v boji o první místo v děvčatech stála závěrečných 55 bodů. To je ale jediná špatná zpráva, 

Anička podala v turnaji spolehlivý bojovný výkon, prohrála jedinou partii a potvrdila pozici současné moravské jedničky 

ve své kategorii. V 6. kole hrála bílými s Jakubem Mařákem.  V předchozím průběhu, aby zamezila ztrátě pěšce, musela 

po šachu ustoupit králem na f1 – viz diagram. 

 

 

 

Černý na tahu. Patří spíše do kapitoly psychologie :-).  Bílému králi zbývají 3 tempa, aby byl v teple – Kg1,h3 a po 

ústupu kobylky - Kg2.  Jakub zahrál v lepší pozici místo 15... Jf6! (jezdec do budoucna stejně bude muset ustoupit a 

tímto tahem kryje pole d5) 15... e5?.  Přišlo 16.dxe5 Jcxe5 17. Dxd5+ Se6 18.Dd4  - další diagram. 

 

 

 

Anička má pika a karta se rázem obrátila, bude čas i na úklid krále. Aniččin soupeř byl dezorientován nečekaným 

průběhem, místo správného Dd8 nebo Jd7 udělal prohrávající 18...Sc5 a po zisku střelce si už s partií Anička poradila. 

Tato partie byla rozhodující pro celkové vítězství Aničky v kategorii. Anička v posledních třech kolech odremizovala  

Kijonku, Vaculíka a Paseku a na bedně stála na místě nejvyšším. Gratulace! 

 

 



 
 

Sam Khadash  měl kromě Míši Ulčáka po 5. kole nejlepší výchozí pozici 4 body z pěti.  Hraje vyrovnané partie i s 

daleko elově silnějšími hráči, což potvrdil i v 6. kole v partii s Ondřejem Nytrou (FIDE elo 1953), kdy měl černé figury. 

Rychle vstřebal nové zahájení, přežil i složitou koncovku se svými dvěma jezdci proti soupeřově dvojici střelců, remis. 

Výborně počítá, vyloženou hrubku jsem u něho neviděl.  Po Nytrovi vyfasoval již třetího borce s Beskydské šachové 

školy - Adama Franka.  Před partií jsme si se Samem vyjasnili turnajovou strategii na zbytek turnaje, neprohrát, stačí 

nám 4 remízy na postup, je jasné, že další soupeři budou minimálně stejně dobří jako Sam.  Hráno opět podle not z 

přípravy, vznikla koncovka z diagramu. 

 
 



 

  

Bílý (Sam) na tahu.  

Sam zahrál zřejmě nejlepší tah 20. c5, pozice se ale otevřela, bylo třeba lépe počítat. Z hlediska turnajové strategie bylo 

důležitější si uvědomit, že na remízu bohatě stačí  Sd3, obsadit věží e sloupec. Bílý má minimální výhodu – nestejní 

střelci a ať se černý snaží. Sam pravděpodobně si byl vědom své malé převahy a tak hrál partii na výhru. Ošemetné 

koncovky věží s nestejnými střelci... Po 50. tahu černého (soupeři dosud dělali většinou dobré tahy při rovné hře) vznikla 

pozice dalšího diagramu   

 

Pozice je už velmi náročná na správné tahy bílého (pd2 !). Remizovalo ještě např. a4 nebo b4. Místo toho Sam zahrál  

51.Sxf5 a po Sxa3 se jeho pozice už jenom zhoršovala. Po prohře v této partii svitla ještě naděje po výhře v dalším kole 

s Honzou Dvořáčkem. V posledním kole byla připravena nová varianta ve španělce, soupeř (Marek Blaha) hrál přesně, 

bohužel byl to Sam, který se nedržel připraveného strategického plánu, oslabil si královské křídlo, soupeř otevřel při 

dvojici střelců pozici a Sam musel kapitulovat. Sam má podle mého mínění nejlepší předpoklady stát se silným hráčem, 

v turnaji hrál dobře, chybělo mu trochu více válečnického štěstí. 42 bodů navíc v elu je pro něj asi slabou útěchou. 

 

 



 
 

Vilík Faja vyhrál v 6. kole s Konderlou  Maciejem, dostal se na 4 body ze 6. Bylo potřeba ještě udělat 2,5 ze 3 

následujících partií. Následujícího soupeře – Ondřeje Nytru ještě ve strategicky těžké bitvě odremizoval.          

V předposledním kole narazil na talentovaného Nguyen Thai Dai Vinha.  Vilík černými v Najdorfově variantě 

sicilskénepokračoval ve střední hře dobře, připustil v 25. tahu soupeřův útok na krále a v 25. tahu Vilém partii vzdal.  V 

poslední partii ještě vyhrál v pěkné partii v Lančou, upravil skóre na výsledných 5,5 bodu a připsal si 20 bodů do ela. 

Celkový dojem z jeho hry mám velmi dobrý. Zklidnil hru, lépe počítá, má velkou motivaci. V dalších letech může jít 

při své píli ještě dost nahoru. 

 

 
 



Kamil Khadash  (na fotce dole vpravo, vedle něj Tomáš Novotný) se po prohře s Vrajem rychle sebral a v následujících 

partiích se ukázal jako velký bojovník.  V 7. kole bílými s Klubalem došlo na diagramu výše k následujícímu postavení.  

Pozice vyžaduje maximální přesnost. Bílý mohl pokračovat plánem na výhru 34.Vcg4 nebo rovnou 34.f6.  Po 34.Va4 

Sd8 35. Vxa6 Sxh4 přišel o důležitého pěšce a malou výhodu už neuplatnil. Remis.  V dalším kole Kamil doslova roznesl 

Davida Mavreva a v 26. tahu zvítězil. Následovala pohodová remíza s Ladislavem Kopcem. Podobně jako Sam i Kamil 

si vydobyl dostatečné renomé, že silní hráči zde nepokoušejí štěstí při hře s nimi. Poslední kolo – buď a nebo...  Opět 

jsme vymysleli něco, co soupeř Mikesch nečekal a výsledkem bylo efektní vítězství Kamila ve 26. tahu.  Obrovskou 

houževnatost korunoval Kamil šestým bodem a jeho 9. místo bude pravděpodobně stačit na kvalifikaci na jarní MČR.  

71 bodů v plusu do ela. 

 

 

 

 

 



 
 

To nejlepší jsem si nechal na závěr. Páté místo Míši Ulčáka bylo trenérům nejlepší odměnou za práci se svěřenci.  4,5 

bodů z 5 bylo dostatečným příslibem na dobré umístění, a i když Míša prohrál v 7. kole s Matějem Jaššo z Krnova,  

remíza s Šetinou v 6. kole, výhra s Matúšem v 8. kole a závěrečná remíza v posledním kole (zajištění postupu) s 

Tomášem Kubínem, to ho jistě povzbudilo do další práce nad šachovnicí.  

 

Tolik hodnocení Milana Šnorka, který zajišťoval trenérskou přípravu těch, jež měli aspirovat na postup nebo na umístění 

v přední polovině tabulky. O přípravu dalších se starali Jitka Vavřínková a Miroslav Hurta. Ti se traké starali o 

mimošachové vyžití výpravy – se zájemci jsme byli na bowlingu, navštívili krytá bazén v České Vsi nebo muzeum 

čarodějnických procesů v Jeseníku. 

 



 
 

Ondřej Wolf poprvé projevil zájem hrát vícedenní turnaj ve vážných partiích a šachově dostal pořádně do těla. Jeho dva 

a půl bodu v kategorii H14 je pro začátek dobrým příslibem – při nasazení, s jakým k partiím přistupoval, se bude už 

jen zlepšovat. 

 

 

 

 



 
 

Laura Coufalová naopak již z turnajů zkušenosti má. 4,5 bodu v kategorii do 12 let je myslím jejím nejlepším výkonem 

na takto těžkém turnaji a zaslouží uznání a pochvalu. Snad jí to pomůže i zbavit se zbytečného respektu k silůnějším 

soupeřům. 



 
 

Matěj Pola (na snímku)  - 3,5 bodu - společně s Tomášem Novotným – 4 body - hráli kategorii H16. Oba dokáží u partie 

sedět a tvořit a přípravu si poctivě odmakali. Jedinou výhradu můžeme mít k jejich partiím v úplně posledním kole – 

oba mohli docíli o půl bodu více. Jejich šachová příprava je na úrovni, ale chybí jim zkušenosti z partií se silnějšími 

soupeři – je prostě potřeba hrát i vážné partie s dospělými. 



 
 

Plejádu našich účastníků zakončí ti nejmenší z kategorie desetiletých, kteří přijali získávat první zkušenosti z vážných 

partií. Tady je to především o pozornosti a koncentraci – a to se jinak než hraním vážných partií naučit nelze. Vašek 

Sedlák docílil 3 bodů… 



 
 

…Barbora Brožová dokonce 3,5… 



 
 

Leontýna Hladká 2,5 bodu… 



 
 

…a její bratr Mikuláš 3 body. 



 
 

Součástí naší výpravy byl i Martin Žaža ze Zastávky, který svým poctivým přístupem k šachům rovněž do kolektivu 

našich pracovitých dětí skvěle zapadl a předvedl svůj nejlepší výkon na Mistrovství Moravy vůbec – dosažených 4,5 

bod a 90 bodů přírůstku do ela hovoří za vše. 

 

Souhrnně lze konstatovat, že naše děti nezklamaly, vzorná účast v analýzách i přípravě, houževnatost za šachovnicí a 

zejména dobré závěrečné výsledky ukazují, že s mládežnickým šachem na Lokálce je to v pořádku, nová generace dětí 

se neustále zlepšuje.  

 

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu. 

 

M. Šnorek a M. Hurta 

 

 

 

 

 



 
 



 


