
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2017 
 
V době podstatné části školních podzimních prázdnin ve dnech 24.10.-29.10.2017 se v hotelu 
Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou uskutečnilo v pořadatelství Slavie Orlová mládežnické 
Mistrovství Moravy a Slezska. Soutěžilo se ve čtyřech mistrovských kategoriích, chlapci hráli 
společně s děvčaty kategoriích do 10, 12, 14 a 16 let, přičemž v konečném pořadí byli 
hodnoceni chlapci i dívky samostatně. Stejně jako v loňském roce Jitka Vavřínková 
zorganizovala společnou kombinovanou výpravu mládežníků Dolního Benešova a dětí 
Lokomotivy Brno, které vede v Brně v přípravných kroužcích. Jako hlavní trenér nakonec ke 
službě svolil Pavel Byma a své role se ujal velmi dobře. Já jsem se k výpravě připojil 
s dvoudenním zpožděním a snažil se moc nepřekážet☺. Ubytování jsme měli zaplaceno a 
zajištěno v pěkné chalupě cca 300 m od hotelu. Naše výprava čítala celkem 13 dětí + 4 
dospělí jako doprovod. Chalupa umožňovala dostatečné prostory pro šachovou přípravu a i 
mimošachové aktivity, jen počasí nám letos moc nepřálo. 
Náš klub v jednotlivých kategoriích reprezentovalo 6 dětí s kmenovou příslušností a dvě 
hostující hráčky, a to: Julie Stříbná, sourozenci Jakub a Ondřej Křefcí, Katka Janošová, 
Terezka Gemsová, Tomáš Kučera a hostující sestry Maruška a Anička Vavřínkovy 
(Lokomotiva Brno). Chlapci v jednotlivých kategoriích bojovali o 8 postupových míst na 
jarní MČR, dívky mají start na MČR otevřen bez předchozí kvalifikace. Pro všechny naše děti 
byl turnaj především cennou zkušeností měření sil s dětmi z celé Moravy. 
Děti musely střídavě zvládnout jedno až dvě kola soutěže, dále se poctivě věnovaly rozborům 
všech partií pod vedením trenéra, všichni své partie přepsali do počítačového záznamu. 
Tomáš se na své nadcházející partie pravidelně poctivě připravoval. Trenér zorganizoval 
průběžnou řešitelskou soutěž, ve volném čase se mastily karty nebo blicaly „holanďany“. Paní 
vedoucí Jitka pak stanovila na každý den služební četu, která měla za úkol pomáhat při 
přípravě jídla a úklidu nádobí. Po celou dobu panovala dobrá nálada, věřím, že všechny děti si 
pobyt i turnaj užily. 
Jak si děti v turnaji vedly? V kategorii HD 10 jsme letos bohužel neměli žádného zástupce, 
věřím, že příští rok se již zapojí děti z tréninkového kroužku. V kategorii HD 12 nás 
reprezentovala Julie Stříbná a hostující Maruška Vavřínková. Obě holky dosáhly průměrného 
výsledku, Maruška získala jako 21 nasazená celkově 26. místo za 5 bodů, mezi dívkami 
skončila Maruška na čtvrtém místě. Julie získala 4 body, celkově 54. místo a 9.místo mezi 
dívkami. Nutno podotknout, že obě holky byly ve své kategorii „mladší“ a za rok je reálný 
předpoklad lepšího výsledku.  
V kategorii HD 14 startovali Ondra Křefký a Anička Vavřínková. Ondrovi se vůbec nepovedl 
start do turnaje a po čtyřech kolech byl na nule. Pak však přišlo značné výsledkové zlepšení a 
Ondra po posledním kole měl na kontě 4 body, které stačily na celkové 59. místo. Anička 
v kategorii dívek patřila k hlavním favoritkám. Svůj cíl-zvítězit mezi dívkami – nakonec 
splnila a stala se mistryní Moravy a Slezska, celkový individuální výsledek 5,5 bodů 
s jednotlivými soupeři však asi měl být o něco lepší. 
V kategorii HD 16 nás reprezentovali Tomáš Kučera, Terezka Gemsová, Katka Janošová a 
Jakub Křefký. Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš Kučera, jako mladší v kategorii, nasazen se 
startovním číslem 59, obsadil se ziskem 5 bodů 24. místo. Toma jistě mrzí zbytečná prohra v 
předposlední partii s Danielou Urbanovou, jinak jeho výkony byly dobré a stabilní. Tomáš 
projevil ze všech dětí největší snahu a zájem připravovat se na jednotlivé partie. Pokud 
Tomovi vydrží zájem o šachy, píle a vůle samostatně doma pracovat, dle mého názoru má za 
rok na to se reálně poprat o postupové místo na MČR. Dalším úspěšným reprezentantem 
našeho klubu v této kategorii byla Terezka Gemsová. Stejně jako Tomáš získala 5 bodů, 
především zlepšeným výkonem ve druhé půlce turnaje. Terezka se startovním číslem 38 
skončila celkově na 26. místě, na Fide rating připsala 70 bodů a mezi dívkami v této kategorii 
získala stříbrnou medaili za druhé místo, jen díky jednomu bodu horšího pomocného 
hodnocení za vítěznou Kristýnou Markovou. Na 45. místě se ziskem 4 bodů skončil Jakub 



Křefký a 48. místo (4. místo mezi dívkami) se stejným ziskem obsadila Katka Janošová. U ní 
se myslím projevil deficit z mála hraných vážných partií a po vynikající bronzové medaili 
z nedávného MČR  v rapidu jsme u Katky věřili v lepší výsledek. Katka má v sobě poměrně 
velký potenciál, který ale zúročí pouze tréninkem a především hraním vážných partií. 
Naše výprava tedy slaví dvě medaile, zlato v D14 a stříbro v D16 – blahopřeji úspěšným 
dívkám.  
Všechny nás reprezentující dívky, které se zúčastnily Mistrovství Moravy a Slezska, budou 
nominovány na jarní MČR, které se uskuteční v březnu 2018 opět v Koutech nad Desnou. 
Náš klub opět nabídne start Tomovi Kučerovi v doprovodném Open turnaji, v rámci zájmu o 
jeho výkonnostní růst a možnost kvalifikace na MČR 2019.  
 Jménem našeho klubu děkuji všem, kteří se na organizaci a reprezentaci našeho klubu na 
MMS podíleli, úspěšným dětem, z dospělých pak Jitce Vavřínkové a Pavlu Bymovi, který se 
vzorně zhostil úlohy hlavního trenéra výpravy. 
 
Připojuji Pavlův komentář k turnaji:    
 
Přibližně měsíc před odjezdem, kdy jsem Jitce kývnul na trénování a přípravu dětí na MMaS, 
jsem začal uvažovat o tom, jakým způsobem se role trenéra ujmu. Jak mám řídit trénink a 
přípravu dětí různých věkových kategorií, o kterých nevím, co po šachové stránce umí, a 
každý je jinak daleko? Snad mi k tomu pomohlo i školení trenérů ve Frýdku-Místku, které 
jsem v dané době absolvoval. Mým hlavním cílem bylo děti něčím zaujmout, motivovat, 
ukázat a připomenout nějaké šachové dovednosti, které jim nebudou úplně cizí a mohou je 
reálně využít v partiích na turnaji. Hlavně jsem je ale nechtěl zatěžovat nějakými úplně 
novými věcmi, které by jim akorát zamotaly hlavu a měly měnit jejich hru, a občas raději 
polevit v jejich povinnostech, než je zcela přetěžovat, protože turnaj byl svým 
harmonogramem 2 partií denně neúprosně náročný. 
Po každé partii jsme s dětmi udělali analýzu, ukázali si chyby a jiné možnosti, jak mohly hrát. 
Partiář pak mladí šachisti a šachistky sami přepsali do notebooku. Ze začátku pro většinu 
trošku složité, ale na konci turnaje už to zvládali všichni vcelku bez problémů. Kdo chtěl, měl 
možnost po obědě nebo večer připravit se se mnou na další kolo. Největší zájem v tomto 
směru projevoval Tomáš Kučera.  
Kromě pátku, kdy jsem se nechal od dětí ukecat, ale na druhou stranu jsem jim nechtěl šachy 
znechutit, jsme měli spolu malý trénink promítaný na televizní obrazovce. Ráno pak na ně 
čekaly vždy dvě úlohy do řešitelské soutěže, kterou jsme vyhodnotili v sobotu večer. Krom 
jednoho diagramu, který jsem dal příliš obtížný, si myslím, že se daly vyřešit všechny, zvláště 
pro ty, kteří dávali včerejší večer na tréninku pozor. I když uznávám, že pro ty největší 
začátečníky, by byly vhodnější diagramy ještě jednodušší. Někdy i týmovým výkonem, se ale 
většina dopátrala správných řešení. Nejlepším řešitelem se zohledněním ela byl Pavel Vojtek, 
nejlepším celkovým řešitelem pak Tereza Gemsová.  
Bilance 1 zlaté a 1 stříbrné medaile naší výpravy v kategorii dívek do 14 a 16 let, zdá se není 
vůbec špatná, navíc je to zásluha především trenérů, kteří děti připravují po celý rok. Ale 
trenér musí být vždy s něčím nespokojený. Dosažené výsledky jsou asi aktuální maximum, 
čeho mohly i přes jejich ambice děti dosáhnout, šlo tedy spíše o získávání nových zkušeností. 
Je potřeba nadále více trénovat, více se rozmýšlet nad hranými tahy, důrazněji propočítávat 
varianty, hrát více soutěžních partií, nebát se hrát bojovněji a neuzavírat předčasné remízy. To 
vše se můžete naučit. Mladí šachisti, přeji vám, ať u šachů i nadále vydržíte a abyste se hrou 
především bavili. 
 
Pavel Byma 
 
 
 



A na závěr několik  fotek☺ 
 

                
 
Řešitelská soutěž – všichni se hlásí☺ 
 
      
                      

             
Nejen šachy…. 
 



                  
 
Holaňdany…. 
 
 

      
 Trenérský monitor  
 
 



              
  
Těžký úkol, neuhodli……. 
 
 

             
Příprava Pavel_Terezka 
 
 
 



            
 
Anička Vavřínková – 1.místo v D14 
 
 
 

           
 
Terezka Gemsová – 2. místo v D16 
 



        
 
Tomáš Kučera  – H 16 
 
   

      
 
Katka Janošová – D16 



    
Jakub Křefký – H16 
 
 
 

    
 
Ondřej Křefký –HD14 



   
 
Maruška Vavřínková –D12-4. místo 
 
 

 
Julie Stříbná – D 12  
 



       
 
D14 – Anička Vavřínková, 1. místo 
 
 

       
 
D16 – Terezka Gemsová, 2. místo 
 
 
 18.11.2017        Tomáš Vavřínek 


