
Mistrovství  Moravy  a  Slezska  2019,  Kouty  nad  Desnou

Do Kout nad Desnou na letošní mistrovství odcestovalo 16 dětí Lokomotivy Brno, o které se starali po stránce 
organizační  tři  dospělí  (paní Vavřínková,  pan Šnorek a já),  po stránce trenérské byla  výprava rozdělena  mezi 
Milana Šnorka a mne. Rodiče našemu vedení zřejmě důvěřují, protože na rozdíl od jiných klubů s námi nejezdí, 
což je z hlediska dohledu pro nás dospělé poněkud náročnější, ovšem s našimi dětmi naprosto bezproblémové. Tak 
hodné  děti,  jako  jsme  měli  my,  nám  může  každý  závidět.  Nebyly  žádné  problémy  s ukládáním  ke  spaní, 
s dodržováním nočního klidu, s čištěním zubů – je neuvěřitelné, že jsem za celých šest dnů nemusel na nikoho ani 
jednou zvýšit hlas, natožpak někoho napomenout. Jen ty šachy by měly děti hrát lépe, ale to se časem také dostaví.

Všichni  naši  účastníci  hráli  turnaje  podle  svých  věkových  kategorií,  jen  Vašek  Buchta,  jenž  začal  chodit  do 
kroužku  až  teď  v říjnu,  hrál  open,  neboť  na  začátku  mistrovství  ještě  nebyl  registrovaným hráčem.  Obvykle 
šachový sekretariát provádí registraci během jednoho dvou dnů, ale shodou okolností registrace našich začátečníků 
trvala dnů deset (pořád ale v limitu, dle předpisu má svaz na provedení registrace 30 dnů) a byla provedena až 
v úterý 29. října…

Z doprovodného  programu  se  toho  při  dvoukolech  moc  nestihlo.  Stolní  tenis,  bowling,  ve  středu  bylo  volné 
odpoledne, což s využilo k vycházkám, návštěvě krytého bazénu a muzea lega v Jeseníku.

Z hlediska šachových výkonů musím ze svých svěřenců velice pochválit Václava Sedláka – pět bodů získaných 
v této silné soutěži je jeho nejlepším šachovým výkonem. Vašek hodně šachových věcí vidí a dokázal již částečně 
zklidnit i svou impulsívnost. Až zcela odstraní svou zbrklost, bude moci počítat minimálně s bodem více. 

Solidní standard odvedl Honza Teplý a jen smůla na los v posledním kole zabránila tomu, že nedosáhl 50%. Honza 
má bohaté turnajové zkušenosti i znalosti, potřebuje jen v některých pozicích své figurky stavět aktivněji.

V desítkách s jako náš nejlepší jeví Kiril Stašok – při své robustnější postavě má dostatek fyzických sil, aby i u 
dlouhých partií se vydržel koncentrovat a dával pozor a kladem je i to, že má teprve sedm let – má na tuto věkovou 
kategorii ještě pár roků čas…

A dále ještě musím pochválit Jonáše Baného – nezasvěcenému pozorovateli se možná jeho dva body budou zdát 
málo, ale byl to první Jonášův vážný turnaj – něco si vybrala nováčkovská daň a něco je důsledkam skutečnosti, že 
musel soutěžit se soupeři, kteří šachy trénují osm až deset let. Ale Jonášův šachový potenciál je velký – nedělá 
hrubé chyby a jeho hra má hlavu a patu.

S ostatními to bylo složitější. Všichni zúčastnění projevovali velký zájem o šachy, na přípravě byli perfektní (taky 
jsme  nikdy  neprohráli  v zahájení),  ale  co  naplat,  když  koncentrace  a  pozornost  při  partii  nebyla  naší  silnou 
stránkou. Jednotahové nastavování figur je zlozvyk, který naše děti stálo hodně bodů. Recept je jediný: hodně hrát 
a jezdit po turnajích a koncentraci cvičit v praxi.

Závěrem chci poděkovat svým kolegům Milanu Šnorkovi a Jitce Vavřínkové za skvělou a perfektní spolupráci a 
žákům za pohodové  a bezproblémové prožití celého pobytu.

Fotogalerie:



Kategorie 16, Anna Vavřínková, 13. místo 5,5 bodu

Kategorie 16, Jan Matyáš Dvořáček, 25. místo 5 bodů



Kategorie 16, Vladimír Strnad, 51. místo 3 body

Kategorie 16, Jonáš Theodor Baný, 57. místo 2 body



Kategorie 14, Ondřej Lukáš, 39. místo 4,5 bodu

Kategorie 14, Marie Vavřínková, 41. místo 4,5 bodu



Kategorie 14, Jan Teplý, 62. místo 3,5 bodu

Kategorie 14, Zuzana Jackovičová, 69. místo 3 body



Kategorie 14, Jan Řepka, 73. místo 3 body

Kategorie 12, Michael Ulčák, 12. místo 6 bodů



Kategorie 12, Václav Sedlák, 31. místo 5 bodů

Kategorie 10, Kiril Stašok, 47. místo 4 body



Kategorie 10, Hanuš Horák, 51. místo 4 body

Kategorie 10, Danil Stašok, 60. místo 3 body



Kategorie 10, Martin Řepka, 68. místo 2 body

Open, Václav Buchta, 47. místo 2 body



Návštěva muzea LEGA

Návštěva muzea LEGA



Bowling

Bowling


