
Po sedmi letech individuální medaile z mládežnického republikového přeboru do 
Dolního Benešova zásluhou Katky Janošové! 
 
Během uplynulého víkendu se v Mostě uskutečnilo letošní MČR mládeže v rapid šachu. 
Kombinovaná dívčí výprava Dolního Benešova a Lokomotivy Brno dosáhla skvělého 
úspěchu a z MČR přiváží dvě medaile a další dvě umístění v elitní desítce! 
Z Dolního Benešova byly díky výsledkům v kvalifikačním seriálu krajského přeboru 
Moravskoslezského kraje na mistrovství nominovány Katka Janošová v kategorii D14 a Julie 
Stříbná v kategorii D10. Spolu s nimi si účast zajistily naše hostující hráčky, setry Anna (D14) 
a Marie (D10) Vavřínkovy, startující za jejich mateřský klub Lokomotivu Brno. Dívčí ekypu 
výpravy ještě doplnila další lokomotivačka Laura Coufalová (D10). Organizačně vše velmi 
dobře zajistila Jitka Vavřínková, já jsem pak mohl stínovat v doprovodném Open turnaji, ale 
především se radovat z úspěšného představení našich děvčat. 
Katka s Julií v pátek v pořádku autobusem z Ostravy přijely do Brna, odkud jsme pak již 
společně vyrazili do Mostu. Cesta po D1 a následná lokální stavební omezení u Loun nás 
stály asi hodinu navíc plánovaného času, nicméně do hotelu Cascade jsme přijeli 
v deklarovaném limitu prezentace – krátce před osmou hodinou večerní. Překvapení ze strany 
organizátorů na sebe dlouho nenechalo čekat. Byť Jitka objednávala ubytování společně 
(blízko sebe), byli jsme po třináctipatrovém hotelu rozeseti ve třech různých podlažích. Jeden 
pokoj obsadily Katka s Aničkou ve 4.patře, na dalším patře pak tři nejmenší, náčelníci byli 
pro jistotu odsunuti do samé věže, posledního, 13.patra – přímo vedle strojovny velmi 
unaveného výtahu…. 
Nebudu čtenáře tentokrát unavovat popisem dříve hornického města, které na nás s Jitkou 
zapůsobilo dojmem, že se tam zastavil čas v roce 1990-1995….a zavěnuji se již tomu 
podstatnému, tedy úspěšnému šachovému vystoupení našich holek. 
V nejstarší dívčí kategorii do 14 let byla jako číslo 1 dílky svému aktuálnímu ratingu nasazena 
Anička, Katka startovala jako sedmá nasazená. Za hlavní favoritku jsem však považoval 
Kristýnu Laurincovou z Frýdku Místku, u Katky jsem věřil v konečné lepší než nasazovací 
umístění, jelikož v rapidech prokazuje dlouhodobě lepší výkonnost než v praktickém šachu. 
Dalšími hlavními favoritkami na medaile byly Olga Dvořáková a loňská vítězka této 
kategorie Julie Richterová. Předpokládali jsme, že do bojů o medaile může zasáhnout cca 
prvních 7-8 holek, což se nakonec potvrdilo.  
V kategorii D10 byla Maruška nasazená jako číslo 3, Julie startovala z pozice č. 15.  
V sobotu bylo na programu 6 kol, v neděli pak tři.  
V kategorii D14 první tři kola začala velmi dobře Anička, dvě hladké výhry v prvních dvou 
kolech a remíza s Julií Richterovou ve třetím znamenaly spokojenost. Katka v prvním kole 
hladce vyhrála, ve druhém dlouze trápila pozdější vítězku K. Laurincovou. Ve třetím kole 
přišla remíza se zlepšující se Jitkou Pilnou. V odpoledním programu Katka získala dva body 
ze tří možných, svou jedinou slabou chvilku na turnaji si vybrala v 5.kole, kdy nechala stát 
věž Tereze Šulcové v lepší pozici. Anička odpoledne získala jen bod, když poměrně hladce 
prohrála jak s K. Laurincovou, tak i se svou kamarádkou Olinkou Dvořákovou. První hrací 
den tedy obě naše holky v D14 zakončily se ziskem 3,5/6 a vyhlídky do neděle byly všelijaké. 
O vítězství K. Laurincové nikdo nepochyboval, o druhém místě O. Dvořákové v podstatě 
taky. Jenže do nedělního rána se naše dvě pubošky probudily evidentně dobře, Olga 
Dvořáková špatně. První nedělní kolo naše obě holky hladce vyhrály, nejdříve Katka jasně 
přehrála loňskou vítězku Julií Richterovou. Olga Dvořáková překvapivě prohrává 
s Holáskovou a na naše holky jí zbývá již jen půlbod náskoku. A dostává v osmém kole 
Katku, která jí lepším časem v celé partii drží v nepříjemném napětí, vyplácí se Katčina 
aktivita a i s pikem méně dostává Olinku do nekrytelného matu! Hladce vyhrává i Anička a 
obě holky tímto jdou na druhé a třetí místo průběžného pořadí před posledním kolem, se 



shodným bodovým ziskem a minimální rozdílem v pomocném hodnocení. Obě tedy hrají o 
medaili, reálně však hrozí, že se potkají spolu v posledním kole…. Los posledního kola je 
však příznivý (i díky startovnímu nasazení Aničky) a holky mají medaile ve svých rukou. 
Katka se soupeřkou rázně zatočila během 15 minut a bylo to jasné – po sedmi letech od 
posledního republikového titulu Tadeáše Kriebla putuje medaile z mládežnického MČR  do 
Dolního Benešova!!!. Teď ještě Anička – taky soupeřku udolala a holky čekaly na výsledky 
ostatních a tedy pomocné hodnocení. První pomocné hodnocení shodné, až na to druhé byla 
lepší Anička – tedy Anička druhá, Katka třetí! Bravo holky! 
V kategorii D10 se hned v prvním kole potkaly Julinka s Maruškou, která nakonec byla lepší. 
Maruška vyhrála i ve druhém kole, poté však přišly dvě laciné prohry. U Julie to bylo naopak, 
začala bodovat až po druhém kole. První den končila Julie se třemi body, Maruška se čtyřmi. 
V neděli ráno Maruška bohužel darovala výhru celkové vítězce Spáčilové, když jí k výhře 
nestačila ani figura a dva pěšci navíc. Naopak Julinka zaznamenala cennou výhru nad 
zkušenější Zuzkou Jackovičovou. V osmém kole Maruška rychle a hladce vyhrála, Julinka 
prohrála s první nasazenou Janouškovou. Ovšem v posledním kole obě holky zabraly, 
Maruška výhrou připravila o celkové vítězství doposud vedoucí Beátu Havelkovou, Julie 
zapsala cennou výhru nad čtvrtou nasazenou Terezou Pravdovou. Maruška se šesti body končí 
na šestém místě, Julie v prvním startu na MČR v rapidu v elitní desítce na devátém místě 
s pěti body. Také výborný výsledek! 
Mistrovství tedy pro nás skončilo velmi úspěšně, ještě jednou blahopřeji Katce k zisku cenné 
medaile pro šachový Dolní Benešov a celé výpravě děkuji za skvělou reprezentaci našeho 
klubu. Budu se těšit na další turnaje našich dětí na vrcholných mládežnických akcích, již brzy 
na Mistrovství Moravy a Slezska v říjnu letošního roku. 
 
Výsledky turnaje: http://chess-results.com/tnr295155.aspx?lan=5&art=0&fed=CZE&wi=821 
 
 
 

                         
 
   Anna Vavřínková, 2. místo D14 
 



                           
                      
    Kateřina Anna Janošová – 3. místo D14 
 
 
 

                           
 
              Julie Stříbná (vlevo)-9.místo D 10, Marie Vavřínková (vpravo) – 6.místo D 10 
       
                              
 
                           



 

                            
                        
      Nejlepší tři dívky D14, zleva: 1.Kristýna Laurincová (BŠŠ Frýdek Mistek),  
      2. Anna Vavřínková (Lokomotiva Brno), 3. Kateřina Anna Janošová (ŠK TJ 
      Dolní Benešov)  
 
 

                             
 
               Zleva: Anička Vavřínková, Julinka Stříbná a Katka Janošová  
 
 
10.09.2017,   Tomáš Vavřínek  


