
19.10.2014: Den t řetí – Start turnaje, málo on-lin ů a Heineken za 120 
 
Přestože jsme večer usnuli poměrně brzy, časový posun je na nás pořád znát a v neděli se 
budíme až okolo desáté hodiny. Jelikož na jedenáctou mají holky již domluvenou první 
přípravu u trenéra Luboše Roška (trenérskou trojici na ME tvoří David Kaňovský, Stanislav 
Jasný a Luboš Roško), musíme sebou hodit a spěchat na snídani. Tam  potkáváme většinu 
naši výpravy, nejsme tedy jediní spáči.  Jídlo je opět v pohodě – zelenina, saláty, sýry, olivy, 
různé druhy pečiva, kafe, čaj, džusy, voda – co kdo chce. 
Holky tedy absolvovaly první přípravu, poté ale na poslední chvíli dochází v kategorii dívek 
do 14 let ke změně ve startovní listině a Elišce se bohužel mění soupeřka. Eliška tedy 
v prvním kole narazí na 25. nasazenou soupeřku z Rakouska, s ratingem 1833. Eliška 1495 
je nasazena až u konce startovního pole jako číslo 63 (ze 77) a Rakušanka je tedy 
favoritkou. Aničku v kategorii D10 čeká neznámá domácí hráčka. Anička s ratingem 1406 je 
nasazena jako číslo 32, jenže v této kategorii ještě elo příliš neznamená a především 
spousta hráček z postsovětských republik a samotného Ruska bez Fide Ela v sobě skrývá 
pro našince velké nebezpečí. 
Venku je škaredě a tak po obědě, který vlastně následuje brzy po snídani, trošku 
odpočíváme na pokoji a snažíme se dohnat aklimatizaci a dorovnat v našem biorytmu 
časový posun. 
Dejf stanovil společný sraz před prvním kolem v hotelové recepci na 14.30. Jdeme trošku 
dříve, počasí se malinko vylepšilo a já tedy chci udělat pár fotek před hotelem a v prostorách 
recepce. 

                   



      
 
Krátce po půl třetí tedy vyrážíme k hotele Sheraton, v jehož opravdu luxusních prostorách se 
odehrají všechny kategorie, kromě té úplně nejmladší, D+H8 budou hrát na našem hotelu. 
Eliška nastupuje k partii s Rakušankou v hlavním hotelovém sále. 
 

        
 
      1. kolo G14: Vavřínková Eliška, 1495, CZE 0-1    Busuioc Alexandra, 1833, AUT 



Anička ve vedlejším salónku, jehož prostory jsou trošku stísněné, čeká na svou soupeřku 
z Gruzie. 
 

           
 
         1. kolo G10: Vavřínková Anna, 1406, CZE 0-1   Sakhamberidze Natia, 0, GEO 
 
Pořadatelé určili 15 minutovou čekací dobu, neupustili však od pro mne nesmyslného 
sofijského pravidla, a tak platí, že vyjma opakované pozice soupeři mohou nabízet remízu až 
po 40. tahu černého. 
Těsně před začátkem kola jsou všichni rodiče a doprovod vykázáni mimo hrací sál i 
bezprostřední přisálí. Situaci hodnotím téměř totožně jako předloni při ME v Praze. Foyer 
hotelu sice nabízí několik křesel a sedaček, snack bar, ale kapacita zdaleka nestačí pokrýt 
potřebu. Já mám docela štěstí, protože frýdecko místecká část naší výpravy stačila obsadit 
jeden koutek se sedačkami, a tak dostávám malý prostor k sezení. Noťas mám zatím na 
kolenou, ale to nevadí. Spousta rodičů a doprovodu posedává na hlavním schodišti. Je to 
pro mě dosti nedůstojná situace, ale chápu, že vyhovět tak velkému počtu lidí je kapacitně 
obtížné. V tomto směru byl obrovský rozdíl předloni v Mariboru, kde byly k dispozici dva 
velmi velké hotelové lobby salónky a čas během hraní dětí se dal trávit velmi pohodlně a 
komfortně.  
Snack bar na pultu nabízel za 2,5 GELu plechovku coly, fantu atd, tradiční dětské pití – cena 
mě přišla přiměřená. Pán vedle mě si objednává kafe, platí 5 GELů, říkám OK, zkusím tedy 
pivo, cena by mohla být obdobná. Mám připraveno 5, objednávám třetinku Heineken a 
barman hlásí. „Ten Lira“. Hm, tak to nevyšlo, třetinka za 120 Kč není ani v Alpách na ledovci. 
No nic, vrátit to nemohu, takový exot nejsem, takže usedám do sedačky a pivo si opravdu 
vychutnávám po téměř celou čekací dobu. 
Věřil jsem, že pořadatelé ze šachové země připraví spoustu onlinů, tady jsem byl trošku 
zklamán-pouze tři z každé kategorie. Informační cedulky hráčů v prvním kole většinou 
nejsou, v dalších to však bývá samozřejmostí, tady se hrálo bez cedulek i v kole druhém, 
uvidíme dále. 
Po přibližně dvou hodinách přichází první bojovník z naší výpravy. Bohužel má slzičky ve 
tváři a není nikdo jiný než naše Anička☺. Smutně mi hlásí, že už zase zkazila koncovku, že 
měla lepší pozici s pikem víc, ale že v koncovce udělala velkou chybu a prohrála. Utěšuji ji, 



poměrně brzy je OK a souhlasí s přehráním partie. Hrála se sicilská, soupeřka jako černá již 
ve druhém tahu zahrála a6 s přípravou varianty s e5. Anička ze zahájení ale vyšla dobře, ve 
střední hře byla opravdu lepší a získala pika. Pak se ale zbytečně zbavila věží a nastala 
koncovka nestejnobarevných střelců s pikem víc-pravděpodobně remíza. Jenže Ańa ve 
svém typické stylu všechno vpřed zahrála zdánlivý dvojúder na krále a střelce, jenže tím 
udělala zásadní chybu a manévrem ztratila dva piky, čímž najednou měla o jednoho méně. 
Nicméně mohla zůstat v koncovce nestejných střelců s pěšcem méně, ale s velmi dobrým 
postavením svého střelce i krále – na 90% remíza. Jenže bohužel nepochopitelně dopustila 
výměnu střelců v onom obratu a nastala nezvratně prohraná pěšcovka. Velká škoda, ale 
snad taky velké poučení a věřím, že i zapamatování. Aňa se pak poměrně rychle otřepala a 
čekali jsme na Elišku a další členy výpravy.  
Postupně přicházely ne příliš dobré zprávy, když především naši nejmenší a mladší prohráli. 
Po třech hodinách přišla Eliška, sice vysmátá a celkem v pohodě, ale se zprávou, že 
prohrála, že jí soupeřka utlačila a přišla s málo časem o figuru. Prohra Elsy sice nebyla 
velkým překvapením, analýza partie však ukázala, že Eli bílými zahrála hodně pasivně a šla 
v podstatě soupeřce na ruku. Prohra byla objektivně zcela zasloužená. 
Další, především starší a zkušenější členové naší reprezentace pak nějaké body připsali, ale 
první den jsme skončili v malém mínusu -0,5.   
Snad to v pondělí bude lepší!  
Po ne příliš úspěšném prvním kole jsme dlouho do večera čekali na los kola druhého a ani 
ten nám příliš radosti neudělal. Na Aničku čeká soupeřka bez Fide ela z Arménie, Eliška se 
ve druhém kole bude muset popasovat se soupeřkou z Ázerbájdžánu, FR 1744.  
 
 
Průběžné výsledky našich reprezentantů můžete sledovat na adrese:  
 
http://chess-
results.com/tnr144984.aspx?lan=5&art=25&fedb=CZE&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=9
84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


