
Zápisky z Gruzie I

aneb

cestování s benefity

Neuplynul ještě ani měsíc a česká mládežnická reprezentace znovu vyrazila do světa. 

Po MS mládeže v jihoafrickém Durbanu nás v říjnu čeká ME mládeže, které se letos 

koná v Gruzii, konkrétně v Batumi, které má za sebou již celou řadu šachových akcí. 

Ptáte-li se,  proč se mistrovství Evropy koná tak trochu už v Asii, ode mě odpověď 

vskutku nečekejte... :) 

Přestože první kolo evropského šampionátu začínalo až 19. října, vypravili jsme se do 

Gruzie (tedy alespoň převážná část naší výpravy, která dohromady čítá 18 hráčů a 

hráček a 15 doprovodných osob) již v pátek 17. října, přece jen cestování do Gruzie 

není bohužel žádná sranda. Čekal nás totiž přesun do Vídně, odkud jsme letěli  do 

Istanbulu a dále do Trabzonu, což je turecké město nedaleko od hranic s Gruzií. Zde 

na nás čekal autobus od pořadatelů, kterým jsme se měli přesunout do Batumi. Ještě 

předtím jsme ovšem museli  vyřídit  jednu reklamaci:  Lubošovi  totiž  poměrně dost 

poničili kufr. Reklamace byla vyřízena úspěšně: dostal zbrusu nový, mohli jsme tak 

pokračovat na místo konání... :)

Cestovatelským zážitkům  však  ještě  nebyl  konec.  Na hranicích  s Gruzií  jsme totiž 

všichni  museli  vystoupit  z autobusu,  vzít  si  pasy  a  projít  po  jednom  pasovou 

kontrolou.  Gruzinci  zřejmě  chtějí  svým  návštěvníkům  dopřát  nějaký  ten  zdravý 

pohyb,  museli  jsme  totiž  projít  trasu  dlouhou  minimálně  půl  kilometru...  :)  Ale 

naštěstí jsme i tuto „nadílku“ zvládli s grácií a před šestou hodinou ranní dorazili do 

našeho hotelu Intourist palace. 

Já osobně jsem toho z Batumi zatím mnoho neviděl, bohužel jsem si do Gruzie dovezl 

nějaké  chřipkové  bacily,  tudíž  se  v první  řadě  snažím  léčit.  Nicméně  minimálně 

z autobusu město vypadalo velmi zajímavě, navíc jsme doslova kousíček od moře a od 

pláže (ačkoliv počasí je tedy zatím dost mizerné). Hotel je krásný, pokoje mají vše, co 

je  potřeba.  Rovněž hrací  sál  vypadá velmi pěkně,  všechny kategorie  hrají  v hotelu 



Sheraton, kromě nejmladších do osmi let, kteří hrají přímo v našem hotelu. Snad jen 

strava těžko říct, jaká bude, snídaně jsou sice velmi dobré, ovšem na oběd a večeři už 

tak  velký  výběr  není,  navíc  dost  jídel  jsou  místní  „speciality“,  přičemž  asi  úplně 

nejhorší  je,  že  Gruzinci  zjevně na cokoliv  dávají  kopr,  tfuj  tajbl  teda!!  :)  V hotelu 

máme k dispozici rovněž fitness, bazén a saunu, kdo by si chtěl připlatit, tak i různé 

druhy masáží.

Pojďme však již k bojům na šedesáti čtyřech polích. Jak již bylo napsáno výše, ME 

mládeže  se  od  nás  letos  účastní  18  hráčů,  z toho  10  dívek  a  8  chlapců.  Tři  naši 

bojovníci  jsou  nasazeni  v první  desítce  startovního  pole  (Ríša Stalmach v H8  a 

Thai  Dai  Van  Nguyen v H14,  oba  nasazení  s číslem  osm,  a  Zuzka  Gřesová, 

startovní číslo deset v D12), další tři pak v druhé desítce (Honza Vykouk v H14 a 

Nataša Richterová a Martina Fusková, obě v D18).

V prvním kole měl nejzajímavější los  Matyáš Marek (H18), který pěkně hned na 

úvod chytil nasazenou jedničku GM Avitala Boruchovského (ISR, 2501). Sehrál s ním 

naprosto vyrovnanou partii,  bohužel  v zajímavé koncovce dvou lehkých figur proti 

věži mu zůstalo do první  časové tísně příliš  málo času a svou dobrou pozici  začal 

postupně kazit, pročež favorizovaný soupeř rychle převzal otěže partie do svých rukou 

a už je z nich nepustil. Nakonec jsme z prvního kola vytěžili 8,5/18, tedy –1. To sice 

není úplně špatné, ale rozhodně to mohlo být lepší. Pevně věřím, ze zejména mladší 

ročníky v dalších kolech zabojují o poznání více!

Na  závěr  ještě  doplním,  že  oficiálními  trenéry  šampionátu  jsou  IM  David  Dejf 

Kaňovský, IM Stanislav Jasný a FM Luboš Roško. Plus je s námi na místě ještě 

Ondřej Matějovský, osobní kouč loňské medailistky WCM Nely Pýchové.
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