
Mistrovství Moravy a Slezska 2022 
O podzimních prázdninách se naše děti zúčastnily tradičního Mistrovství Moravy a Slezska v Koutech nad Desnou pod 

vedením trenérů Jana Dvořáčka a Anny Vavřínkové a vedoucí celé výpravy Jitky Vavřínkové. Turnaj s dlouholetou tradicí si 

prošel letos velkou změnou. Hotel, kde je většina účastníků a restaurace, která k němu patří, vyměnil svého majitele a 

radikálně zdražil služby, které nabízí. Bylo tedy poznat, že na turnaji nehraje tolik hráčů a v restauraci, kde jsme čekali na 

děti, byly slyšet nespokojené hlasy. Naše výprava ale bydlela na chatě, takže jsme se zdražování ve větší míře vyhnuli. 

V úterý jsme měli nelehký úkol dostat se z Brna do Jeseníků, ubytovat se, najíst se a jít na první partii. Hektický začátek se 

hlavně podepsal na vedoucí výravy Jitce Vavřínkové, která jako každý rok zorganizovala celou akci. Ve tři hodiny odpoledne 

bylo zahájeno první kolo a my dospělí jsme mohli konečně v klidu sednout do restaurace a čekat na děti. Tento klid trval 

jen půl hodiny, než naráz přišlo pět dětí, čímž začala moje práce trenéra. Výsledky byly různorodé, ale bylo poznat, že 

vážné partie nejsou našim dětem blízké. Někteří stihli za půl hodiny i přes 40 tahů! V kategorii U10 jsme neměli zástupce, 

ale v kategorii U12 hned čtyři. Víťu Hlinku, Stelu Skotákovou, Standu Krasovského a Sáru Peškovou. V kategorii U14 nás 

reprezentoval Hanuš Horák, Matyáš Peška a Artur Křena. Víťa, Hanuš i Standa ukázali zkušenosti z velkých akcí a své 

soupeře přehráli. Jen Víťa partii nedotáhl do vítězného konce, a tak bral remízu. Pro Artura, Matyho, Sáru a Stelu je to 

první velký turnaj a byla vidět nervozita. Všichni čtyři své partie bohužel prohráli. V kategorii U16 nás reprezentovali Vašek 

Buchta, Maruška Vavřínková, Honza Řepka a Vašek Sedlák. První dva zmiňovaní byli nasazení a své papírové předpoklady 

přetavili ve vítězství. U druhých dvou se bohužel papírové předpoklady potvrdily také, takže prohráli. Po partiích 

samozřejmě následovaly rozbory. O dobrou večeři se postarala Jitka Vavřínková, a tak jsme byli plní sil zahájit přípravy na 

středeční ranní kolo. 

Ve středu nás čekalo dvojkolo. Na rozdíl od Mistrovsví Čech, kde se hraje jednou denně, ale celý týden, se Morava hraje 

dvojkolově, aby se neroztáhla na celý týden. Po hodině hry se opět začali rojit ti nejmenší a výsledky se různily. Děti po 

skupinkách chodily na chatu, aby se mohly naobědvat a já jsem čekal na ty nejstarší v restauraci. Po ranním kole následoval 

rychlý přesun na chatu, oběd a rychlá příprava. K odpolednímu kolu se k nám již připojila paní trenérka Anička. Takže se 

zase přesouváme do hrací budovy a pokračujeme v už zavedeném režimu. Ve čtvrtém kole se utkala Maruška s Vaškem 

Sedlákem, a tak dali přátelskou remízu. Po dohraném kole se šlo na večeři a proběhly přípravy na další kolo. Děti, které 

zrovna nebyly na přípravě, využili možnsti stolního fotbálku, takže se chatou rozléhaly rány a řev hrajících, ale zároveň 

hlasy spokojených dětí. Protože Standa Krasovsky měl během našeho pobytu narozeniny, tak jsme středu zakončili 

Marlenkou a jednohubkami.   

Čtvrtek probíhal podobně jako středa. Vyšlo nám pěkné počasí, takže po obědě se děti proběhly na zahradě a zakopaly si 

s míčem. Turnaj se přehoupl do své druhé poloviny a většina se držela kolem 50 %. Nejlépe na tom byl Standa Krasovský 

a Vašek Buchta, kteří měli tři body z pěti. U nejmenších bylo vidět, že se dostali do turnajového režimu a partie byly lepší 

a lepší. Rozbory a přípravy jim rozhodně pomáhali a sbírali nové zkušenosti. V pátek nás čekalo poslední dvojkolo a na 

dětech už byla znát únava. Přece jenom hrát dvě kola vážných partií denně není nic snadného, sami jsme si to zkusili. Šesté 

a sedmé kolo děti absolvovaly statečně a za odměnu si část z nich šla zahrát bowling. 

Na sobotu jsme se všichni těšili, hrálo se totiž pouze jedno kolo. Takže si děti zahrály ráno partii a odpoledne měly slíbený 

bazén. Akvapark jsme vybrali ve Šumperku, protože hotelový bazén není nic moc. V Šumperku byl i tobogán, kde jsme se 

všichni vyřádili, a to dokonce i my trenéři.  

Protože Jitka věděla, že nám po bazéně vyhládne nabalila nám sušenky a na chatě nás čekala večeře, tentokrát špagety 

s omáčkou. No a po večeři nás čekala ne moc pěkná část našeho pobytu – balení věcí. 

Protože se ze soboty na neděli posouval čas, vyspali jsme se o hodinu déle a všichni byli plní energie do posledního kola. 

Ráno se pouze dobalilo posledních pár věcí a spěchalo se na partii. Během partie, jsme čekali, již tradičně, v restauraci, 

kde nás postupně navštěvovali rodiče, kteří si jezdili pro své děti. A protože chata už byla předaná, nemohli jsme se najíst 



tam. Ale i na tohle se samozřejmě myslelo a v sobotu večer Jitka za pomocí Stelinky nasmažila plno dobrých řízků. Takže 

každý dostal na cestu řízek s chlebem. 

A takhle jsme zakončili naši výpravu. Děti byly spokojené a výsledky podle očekávání. V kategorii U12 se nejlépe umístil 

Standa Krasovský, a to na krásném 24.místě s celkovým výsledkem 5bodů. Dále na 32. místě Víťa Hlinka se čtyřmi body a 

za ním Sára Pešková se třemi body a Stela Skotáková s 2,5 body. V kategorii U14 se od nás umístil nejlépe Hanuš Horák se 

4,5 body, dále pak Matyáš Peška a Artur Křena oba se 2,5 body. A v kategorii U16 se nejvíce dařilo Vaškovi Buchtovi, 

kterému unikl o kousek postup na MČR (postupuje prvních 8) a umístil se na 11. místě se šesti body, dále pak Vašek Sedlák 

s hezkými 5,5 body, za ním Maruška Vavřínková s pěti body a Honza Řepka se čtyřmi body. 

Z pohledu trenéra můžeme říct, že je určitě co zlepšovat, ale tenhle turnaj dal dětem plno zkušeností, což je mnohem 

důležitější než umístění a body. Určitě si zaslouží pochvalu Standa Krasovský, Vašek Sedlák a Vašek Buchta. 

Následuje krátká fotogalerie zde na prvním obrázku vidíte Honzu Řepku 
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