
MČR v rapidšachu mládeže 

O víkendu 10. a 11. září se naši dva hráči Hanuš Horák a Vít Hlinka zúćastnili Mistrovství České republiky  v rapidech. Turnaj 

se konal až v dalekém Harrachově, takže jsme museli vyrážet už v pátek kolem 12 autobusem od Grandu. Od té doby, co 

se opravuje železnice do Blanska, se nedá rozumně dostat do Pardubic a České Třebové, takže se naše cesta z čtyř a půl 

hodiny prodloužila na sedm. Cesta probíhala bez větších komplikací. V Praze jsme sedli na metro a přejeli na Černý Most, 

kde jsme nastoupili do autobusu směr Harrachov. Kolem půl sedmé jsme nastupovali do auta pořadatele, který nás dovezl 

na ubytování. Nebydleli jsme na hotelu, kde se hrál turnaj, protože měli plno, ale mohli jsme využívat zdarma wellnes a 

posilovny. Ubytovaní jsme byli na příjemném penzionu Renata, kde nám snídaně dělala paní domácí, zatímco její manžel 

vyzvídal podrobnosti turnaje. V pátek jsme stihli večeři na hotelu Fit-Fun a navštěvu bazénu. Utrmácení z cestování jsme 

moc nevydrželi a rychle se odebrali na kutě. 

 

 

Penzion Renáta 

 

 

 

 



 

Místo konání 

 

 

V sobotu začínal samotný turnaj. Po vydatné snídani jsme se vydali na první kolo. Oba kluci měli své kategorie nabité a byli 

outsidery. První tři kola přinesly oboum chlapcům bod, což nebylo podle jejich plánu mít alespoň 50 procent. Rychle jsme 

šli na oběd, což bylo výborné rozhodnutí, protože pět minut po nás se do jídelny nahrnuli všichni ostatní. Po obědové 

pauze kluci sehráli další 3 kola, která skončila trochu pod očekávání. Bylo jasné, že v neděli bude potřeba zamakat pro 

nějaké slušné umístění. Po večeři jsme zase šli do bazénu, aby kluci nemysleli pořád na šachy. Na bazéňe jsme se zdrželi 

déle, než jsme čekali, a tak nás zase přemohla únava relativně brzo. 

 



 

Hanuš Horák 

 

 

V neděli kluci podali mnohem klepší výkon než v sobotu a oba uhráli dva body ze tří. Nakonec tedy Víťa měl 4/9 a Hanuš 

3/9, což zhruba odpovídalo nasazení. Po rychlém obědě jsme utíkali na autobus. Ještě jsme si stihli koupit pití, a potom už 

jsme začali celý kolotoč cestování znovu. Do Brna jsme dojeli kolem půl deváté večer, kde si děti vyzvedli rodiče. Mě vzala 

domů hodná paní Hlinková, která má Modřice po cestě, a tím jsme zakončili letośní mistrovství. 

Oba kluci ukázali, že se velkých akcí nebojí a předvedli solidní výkony. Oba byli navíc hodní, což mě se 14 hodinami 

v autobuse překvapilo. Je vidět, že zdravý strach z velké akce a únava po tuhém boji udělaly své. Paní Hlinková trefně 

podotkla, že v propozicích bylo napsáno, že Harrachov je dobře dostupný vlakem i autobusem ze všech koutů Moravy a 

Čech. S tímto bodem bych si dovolil nesouhlasit. 

 



 

Vítek Hlinka 
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