
Když na informativní schůzce na krajském úřadě v listopadu přednesl Mirek Hurta, že 
cílem  šachové  výpravy  na  olympiádě  mládeže  je  skončit  do  5.  místa,  nedalo  se  vůbec 
odhadnout, jak reálné je tento cíl splnit.

Koncem roku se již objevily startovní listiny šachového turnaje a bylo jasné, ze splnit 
tento vyslovený cíl bude nadmíru obtížné i proto, ze z původní nominace vypadl Petr Glozar 
(nahradil  ho  Matyáš  Zavadil)  a  Vilém  Faja  (kterého  nahradil  Michael  Kureš).  Některé 
výpravy našich konkurentů měly ve svých sestavách i několik medailistů z MČR mládeže, a 
tak náš cíl  bylo pokusit  se o nemožné a přivézt alespoň jednu medaili  -  třeba v kategorii 
jednotlivců.  Tento  cíl  byl  daleko  reálnější  než  v  soutěži  družstev.  Nakonec  po  ní  velice 
výrazně sahala v turnaji děvčat Eliška Vavřínková, která odehrála turnaj velice kvalitně a i s 
troškou sportovního štěstí byla od začátku turnaje na skvělém 2. místě, které se jí podařilo 
udržet až do závěrečného kola. Zde se k ní štěstí otočilo zády a po prohře v posledním kole na 
Elišku zbyla nepopulární bramborová medaile. 

V turnaji  starších žáků měl  Daniel  Daněk velmi  těžkou úlohu,  rychlé  hrací  tempo 
hlavně v tomto turnaji otočilo výsledek téměř v 50 % utkání. Dan nakonec získal 3 body a 
obsadil 10. místo, ale s výsledkem příliš spokojený nebyl. 

Naopak  v  turnaji  mladších  žáků  se  mimořádně  dařilo "náhradníku"  Matyáši 
Zavadilovi. Matyáš byl v turnaji nasazeny až u konce startovní listiny, ale v turnaji byl jeho 
výkon velkým překvapením a v posledním kole vybojoval cennou remízu s vítězem turnaje. 
Škoda, že se nepovedla vyhrát partie předposledního kola, kde Matyáš vybudoval vyhranou 
pozici a v případě výhry mohl v posledním kole bojovat i o medaile. 

V turnaji  nejmladšího  žactva  reprezentoval  kraj  Míša Kureš,  který  na tento  turnaj 
zřejmě bude chtít velice rychle zapomenout. Michal je velice dobrý hráč a hlavně v turnajích 
rapid šachu poráží i starší zkušenější protivníky.  Hrací tempo na olympiádě ovšem nebylo 
rapidové a ani na vážnou partii, ale bylo to spíše něco mezi těmito disciplinami a s tím se 
Michael nedokázal nějak vypořádat.

Nakonec se tedy podařilo cíl splnit a výběr JM kraje obsadil v soutěži družstev velice 
hezké 5. místo - zejména zásluhou Elišky a Matyáše, kteří diky umístění v turnaji do 6. místa 
získali extra body do soutěže družstev a družstvo se tak dostalo do popředí. Gratulace míří do 
Moravskoslezského kraje, když jejich kapitán Laďa Kopec poskládal skvělé družstvo, které 
přesvědčivě a naprosto zaslouženě dominovalo nejen v soutěži družstev, ale i jednotlivců. Po 
vyhlášení výsledků se nám podařilo navštívit i finále hokejového turnaje a pak jsme šli na 
slavnostní  ukončení. Celou  akci  hodnotím  velice  dobře,  byl  to  krásný  zážitek  a  nejlepší 
mládežnická akce, kterou jsem měl možnost navštívit. Věřím, že moje reportáž bude inspirací 
pro děti přidat v tréninkovém úsilí, protože se jistě každý bude chtít probojovat na další zimní 
olympiádu, která se uskuteční už v roce 2018 v Pardubickém kraji. 



Vlevo oceněná Eliška Vavřínková

Jihomoravský kraj – oceněné páté místo


