
Zápisky z Gruzie III

aneb

krůček od superzářezu!

Patnáctá  hodina  gruzinského  času  se  nachýlila,  čeští  reprezentanti  a  české 

reprezentantky spouští hodiny a zahajují čtvrté kolo evropského šampionátu mládeže. 

Největší  pozornost  se  soustředí  na  Víťu  Kratochvíla (H16),  který  odstartoval 

fantastickým ziskem 3/3 a i ve čtvrtém kole má teoreticky o dost silnějšího soupeře. 

Partie se po celou dobu pohybuje okolo rovnováhy, v časové tísni se dokonce soupeř 

dopouští  nepřesnosti a po správném  Dd6! (místo Sd6) by náš hráč získal pěšce a 

mohl  hrát  partii  naprosto  v klidu  na  výhru  (byť  by  zřejmě  skončila  spíše  dělbou 

bodu).  Bohužel  se  tak  nestalo,  a  tak  vznikla  koncovka  malinko  příjemnější  pro 

černého,  ovšem bezesporu  remízová.  Náš  reprezentant  se  ovšem znovu dostal  do 

časové tísně, kde ho jeho sok doslova ukolébal, Vítek se dopustil chyby a najednou již 

nešlo partii zachránit. Škoda! Výborně však zahrála Zuzka Gřesová (D12), která se 

po čtvrtém kole stala lídrem české výpravy (3,5/4) a také  Lucka Fizerová (D8) a 

Honza Vykouk (H14), kteří si na své konto připsali třetí výhru v řadě.

V pátém kole se tak naše  pozornost soustředila  pro změnu na  Zuzku Gřesovou 

(D12),  která  hrála  jako jediná  na  online  šachovnici.  A  znovu předvedla  vynikající 

výkon, svou soupeřku pěkně porazila a po pěti kolech jí se 4,5 body patří krásné  2. 

místo!!  Jen  o  půlku  za  ní  je  bodově  Lucka Fizerová (D8),  která  hrála  s první 

nasazenou ve své kategorii, a tak jsem jí dal motivaci, že když vyhraje, půjdu s ní do 

bazénu. Takže musím do bazénu... :) Páté kolo ovšem vyšlo skoro všem, protože jsme 

z osmnácti možných bodů získali  13,5, tedy  +9, což je fantazie! Takový výsledek se 

jen těžko bude překonávat...  (což je ovšem výzva! :)). Veliká škoda je ovšem to, že 

Anička Vavřínková (D10) nedotáhla do konce vyhranou partii, holky totiž mohly mít 

v pátém  kole  naprosto  neskutečné  skóre  10/10!!!  Takto  to  bohužel  bylo  „jen“ 

9,5/10... :)



Průběžné pořadí české výpravy po 5. kole



(Téměř) kompletní výprava na letošním ME mládeže v gruzinském Batumi. 

Dolní řada zleva: Nela Pýchová (D16), Ríša Stalmach (H8), Péťa Gnojek (H10), 

Lucka Fizerová (D8), Anička Vavřínková (D10) a Thai Dai Vinh Nguyen (H10)

Prostřední řada zleva: Lucie Ambrožová (D12), Martina Fusková (D18), Kristýna 

Marková (D12), Eliška Vavřínková (D14), Ara Martirosyan (H12), Thai Dai Van 

Nguyen (H14) a Zuzka Gřesová (D12)

Horní řada zleva: Natka Kaňáková (D16), IM Standa Jasný, IM David Dejf 

Kaňovský, FM Luboš Roško, Matyáš Marek (H18), Vítek Kratochvíl (H16) a Honza 

Vykouk (H14)



Péťa Gnojek (H10) se svou vždy usměvavou maminkou Alenou před partií pátého 

kola.



Víťa Kratochvíl (H16) z Náměště nad Oslavou zatím bojuje velmi dobře: na svém 

kontě má 3,5/5 při průměru soupeřů vysoko nad svůj osobní rating.
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