
24.10.2014 -  Den osmý: V mo ři odplaváno! Gruzínský vrchní nechce vyd ělat. 
 
Jak jsem v noci avizoval, jelikož mám v psaní dohnáno, poležel jsem dnes trochu déle. Ani 
výskoky holek z postele nebyly ráno tak rychlé a přesvědčivé, jako včera a předevčírem, 
nicméně o půl deváté odešly na domluvený ranní program s Lubošem.  
Díky nepříznivému losu je Eliška od dnešní přípravy osvobozena, ale šla se podívat 
společně s Aničkou na její přípravu s ruskou soupeřkou. 
Já mám nyní tím pádem trošku času a můžeme se podívat na průběžné výsledky našich 
reprezentantů po 5. kole. 
 
 Přehled hráče pro CZE 
 

 
 
 
St.č.  Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 Body Poř. Skupina 
33  Marek Matyas 2200 CZE 0 1 1 0 ½ 2.5 32 U18 Open 
41  Kratochvil Vit 2118 CZE 1 1 1 0 ½ 3.5 9 U16 Open 
8 CM Nguyen Thai Dai Van 2256 CZE 1 0 1 ½ 1 3.5 19 U14 Open 
12  Vykouk Jan 2238 CZE 0 1 1 1 0 3.0 31 U14 Open 
72  Martirosyan Ara 1777 CZE 0 0 ½ 1 0 1.5 103 U12 Open 
64  Gnojek Petr 1557 CZE 0 1 1 0 0 2.0 74 U10 Open 
84  Nguyen Thai Dai Vinh 1319 CZE 0 0 1 0 1 2.0 86 U10 Open 
8  Stalmach Richard 1516 CZE 1 1 0 0 1 3.0 25 U08 Open 
12  Richterova Natasa 2122 CZE 1 ½ 0 ½ 1 3.0 21 U18 Girls 
17  Fuskova Martina 2082 CZE 1 ½ 0 ½ 1 3.0 19 U18 Girls 
23  Kanakova Natalie 1945 CZE 1 0 ½ 0 1 2.5 33 U16 Girls 
25 WCM Pychova Nela 1932 CZE 1 1 0 ½ 1 3.5 14 U16 Girls 
43  Ambrozova Lucie 1725 CZE 0 0 0 1 1 2.0 60 U14 Girls 
63  Vavrinkova Eliska 1495 CZE 0 0 ½ ½ 1 2.0 57 U14 Girls 
10  Gresova Zuzana 1814 CZE 1 ½ 1 1 1 4.5 2 U12 Girls 
52  Markova Kristyna 1450 CZE ½ ½ ½ 0 1 2.5 35 U12 Girls 
33  Vavrinkova Anna 1406 CZE 0 1 0 ½ ½ 2.0 56 U10 Girls 
25  Fizerova Lucie 0 CZE 0 1 1 1 1 4.0 10 U08 Girls 
 
Nejlépe si zatím vede v kategorii G12 Zuzka Gřesová, která svou trpělivou hrou získala z pěti 
partií vynikajících 4,5 bodu a je na průběžném druhém místě. Vynikající postavení bude dnes 
hájit na druhé šachovnici proti soupeřce z Ázerbájdžánu a její partii je možné sledovat na on 
- line. Jen o půl bodíků méně má na svém kontě v nejmladší dívčí kategorii další zástupkyně 
BŠŠ Frýdek-Místek Lucka Fizerová, která po prohře v prvním kole nasadila k velké jízdě a 
včera dokonce porazila první nasazenou hráčku z Bulharska s ratingem 1626! Lucka je 
průběžně čtvrtá a dnes se utká na třetím stole s třetí nasazenou Slovenkou Viktoriií 
Nadzamovou. 
3,5 bodu po pátém kole mají připsáno Vítek Kratochvíl (U16),  Van Nguyen Thai Dai (U14) a 
loňská medailistka Nela Pýchová (G16). Po impozantním nástupu sice Víťa prohrál ve 
čtvrtém kole, ale včera remizoval s polským FM Gajekem (2346) a dnes ho na šesté 
šachovnici čeká Armén  FM Manuel Petrosyan (2406). Van je ve své kategorii U14 nasazen 



jako číslo 8 a tak do něho vkládáme naděje na konečný úspěch.  Těžkou soupeřku bude mít 
dnes rovněž Nela, utká s domácí WFM Khomeriki Nino (2168). 
Škoda je včerejší prohry Honzy Vykouka, podrobná analýza ukázala, že po zahájení měl 
Honza připraveny své bílé figury k asi rozhodujícímu útoku, bohužel však promeškal správný 
okamžik ke zteči soupeřova dámského křídla po velké rošádě černého a partii nakonec  
prohrál. Honza má 3/5, ale všichni tady věříme, že bude připisovat další body a podaří se mu 
dosáhnout na dobré umístění. 
Ostatní naši hráči se asi pohybují plus minus okolo hranice svých možností, po slabším 
začátku se rozehrála Lucka Ambrožová, škoda jen, že dnes musí změřit síly s Eliškou. Jen 
Arovi se zatím příliš nedaří, ale pořád zbývá do konce dostatek možností na příznivou 
korekci osobní bilance.  
Dosavadní dva body z pěti partií Elišky a Aničky jsou asi objektivním ukazatelem jejich 
možností, u Aničky to mohlo a včera mělo být o půl bodíku lepší. V dnešní partii s ruskou 
soupeřkou favoritkou  zřejmě nebude. 
Vůbec všechna děvčata naší výpravy nám včera udělala velkou radost, získala 
neuvěřitelných 9,5 b / 10 p a nebýt Aniččiny bezradnosti v závěru partie, zaznamenali 
bychom u  holek absolutní výsledek! 
 
Právě přišly holky z Aniččiny přípravy a hlásí, že jdeme skupinově k moři (asi naposled – od 
zítřka se má zhoršit počasí), takže pokračování za chvíli z mého místa na terase při pláži☺. 
 
Holky mě přesvědčily, abych si vzal taky plavky. Počasí je opět skvělé, odhaduji 24-25 st. 
Cels. Souhlasím tedy, na pláži odhazuji své svršky a jdu zkusit vodu. Na první pocit voda 
není nějak moc studená, na ten druhý, poté, co jsem se ponořil celý, mě obalí pěkná kosa☺. 
Ale stačí uplavat několik temp a najednou je skvělá pohoda. Pro letošek mám splněno – 
v moři mám odplaváno! Lucka Ambrožová nemá plavky, tak se s ní Eliška vrací na hotel. 
Holky asi byly ještě v kosmetickém salónu či kde, trvá věčnost, než se vrátí. Pak se Elsa 10 
minut převlíká, na pláži jsou totiž „mraky“ lidí a Elsa musí pečlivě skrýt své…. ☺. Dalších 
deset minut přemýšlí, jestli do vody nakonec půjde, pak zase řeší s Aničkou medúzy, které 
se opravdu sem tam objeví.  
 

           
                     Anička přemýšlí, kolik medúz musí obelstít, než se ke mně dostane 



          
 
           Medúzy jsou přemoženy,  Aňa se už rachtá s tátou v otevřeném moři 
 

         
 
                  Zleva Lucka, Luboš, Anička a Eliška – 24.10.2014 v Černém moři 
 
 
 



Po splnění svého plaveckého úkolu chci jít ještě na chvilku na oblíbené místo na terasu, 
napsat pár řádků a počkat před obědem na ostatní. Usedám ke „svému“ stolu, vybaluji PC a 
jelikož na terase je cca do 10 hostů a nejméně tři číšníci / číšnice, očekávám rychlý dotaz, co 
to dneska bude. 5 minut-nic, 10  minut-nic, 15 minut pořád nic. Nechápu. A už se blíží známá 
tvář (ta, které jsem měl minule platit 8, dal jsem 10 a už jsem jí neviděl…) – uklízí špinavé 
nádobí u vedlejšího stolu…. a nic. Co jsem Vám udělal?! Opravdu nechápu. Dvacet minut 
sedím sám u stolu. Dal jsem poprvé málo? Poté ale další den byla jiná sestava a vše OK.  
Včera večer v restauraci Boulevard něco podobného: První objednávka v pořádku, druhá 
byla zadána, ale nerealizována, platit se podařilo po 20 minutách od první výzvy po čtvrté 
urgenci. Na účtence k útratě oficiálně připočteno 10% …za služby, za co? U nás by už byli 
pod palbou nespokojených hostů, tady tak nějak pořád proplouvají, tváří se příjemně, ale 
strašně dlouho jim trvá, než host dostane službu, kterou si objednal. Nevím, jestli nějakým 
systémem nemají motivaci, nebo to mají v nátuře, ale mě přijde, že si prostě nechtějí vydělat. 
Třeba opravdu nemohou, do podrobností samozřejmě nevidím. 
Tak se tedy po 20 minutách balím, tentokrát na sucho, no ušetřil jsem. Spěcháme na oběd a 
rychlý odchod do Sheratonu, za chvíli se hraje. Fotky stíhám obě, ale tak, tak: 
 
 
 

 
 
 6. kolo G14: Vavřínková Eliška, 1495, CZE           0 -  1             Ambrožová Lucie, 1725, CZE 
 
 Holky ještě před hodinou spolu hodnotily medúzy v moři ( a kdo ví, co ještě jiného☺), nyní 
však musí zkřížit meče... 
 
 



 
 
6. kolo G10: Vavřínková Anna, 1406, CZE           ½ - ½                  Kostina Veronika, 0, RUS 
 
Oběma holkám opět přeji hodně štěstí a odcházím na včera nově osvědčené místo, do 
kavárny Cafe Gardens. Dohoda je stejná jako včera, 2 hodiny v kavárně s Ondrou 
Matějovským, pak se vrátím a budu čekat v Boulevard. 
 
U našeho stolu tentokrát někdo sedí (že by nám po včerejšku zrušili rezervaci?), ale vedle je 
místo u stejně velkého stolu, tak jen měním zasedací pořádek, zdravím se se členy 
slovenské výpravy a začínám ČEKAT. Ještě cestou z kavárny potkávám paní Gnojkovou 
s Péťou, dneska bohužel nula, no malí už opravdu potřebují ten kýžený volný den. 
Okolo 17.30 přichází opět jako první Týna Marková, bohužel dnes taky 0. Rodinnou bilanci 
vyrovnává za chvílí Matyáš, výhra a 3,5/6. 
Přichází Anička – a další půlka. Musíme se na to podívat. Aňa hlásí, že zase neuměla vyhrát 
pozici s materiální převahou. V partii Anička získala pika ve střední hře, pak prosadila 
prvního volného pěšce, za kterého získala výhodu věže za dva piky. Koncovka vyústila do 
situace V+S (Anička) proti S + 2p (soupeřka). Aňa bohužel zase neví, jaký plán zvolit a ve 
strachu z postupu dvou spojených soupeřčiných pěšců souhlasí s remízou. To se však 
vůbec nelíbí Lubošovi a docela přísně (ale asi správně) Aničce vyčítá, že již podruhé za 
sebou nezkusila bojovat a nepokoušela se vyhrát, byť zrovna hned nevěděla, jaký správný 
plán zvolit. Je pravda, že prohrát prakticky nemohla, ale její odpověď je přesně opačná: 
„Bála jsem se, že to ještě prohraju“. V tu chvílí se trošku bojím, že se Aňa kousne a 
Lubošovy výtky si vezme špatně a skončí to nějakým pláčem (protože včera rozhodně vyhrát 
chtěla, jen bohužel nevěděla jak), ale s vysvětlením se ve vhodnou chvíli přidává i Martina 
Fusková a Anička je celkem OK.    
V českém souboji G14 je úspěšnější Lucka a Elišku poráží. Přesněji, Eliška se velkou měrou 
poráží sama, když v koncovce D+2V + 5p zahraje svou dámou tah na kraj šachovnice (něco 
podobného, jako včera Aňa), nechá proniknout soupeřčina pěšce na e3 před již oslabeného 



krále a rozhodující téměř matové hrozby už nemůže krýt. Analýza ukáže, že přesnější tah 
dámou právě na e3 by s největší pravděpodobností vedl do remízové věžové koncovky. 
 
V D18 vyhrály Nataša a Martina – Marťa porazila WIM Mammadzada Gunay 2316! 
 (hrozí jim to samé, co Eli s Luckou), bohužel prohráli Honza Vykouk i Víťa Kratochvíl. Opět 
vyhrála Zuzka Gřesová – 5,5/6! Lucka Fizerová prohrála. 
 
 Atmosféru v restauraci právě začali dolaďovat klavírista s kytaristou a já zavírám PC. Zítra 
nás, tedy hlavně děti, čeká zasloužený volný den, v plánu je výlet do města a odpoledne 
delfinárium.  Eli odešla nahlásit vrchnímu, že chceme platit, ale kdy na to dojde………se 
dozvíte třeba zítra. 
 


