
Zápisky z ME mládeže 2015 II 

aneb 

rozhodující bude finiš

Pátým kolem se evropský šampionát mládeže přehoupl do druhé poloviny. Což byl poměrně 

logicky nejlepší moment pro volný den, aby účastníci nabrali sílu do závěrečných bojů.

Český  výprava  strávila  volnou  sobotu  porůznu.  Někteří  se  vypravili  do  nedaleké  Puly, 

hlavního  centra  Istrie.  Pár  lidí  dokonce  koketovalo  s myšlenkou  výletu  do  nádherných 

Benátek, které jsou hned na druhé straně moře, ovšem jenom cesta vyjde na zhruba dva 

tisíce korun a navíc zabere několik hodin, sice to může být na lodi krásný zážitek, ovšem 

nakonec  to  nikdo  z nás  nevyzkoušel  (mám  ovšem  informace,  že  někteří  naši  východní 

sousedé se do malebného italského města skutečně vydali).  Většina výpravy pak zamířila 

směrem  do  města.  Naše  skupinka  si  přitom  kromě  nákupů  a  procházky  vychutnala 

půlhodinovou projížďku  malou lodí  (z  níž  si  můžete  níže  prohlédnout  několik  fotografií), 

vlašimská výprava vyzkoušela snad ještě zajímavější  výlet žlutou ponorkou. Více o tom si 

můžete  přečíst  v pěkné  psaném  deníku  Ondry  Matějovského na  vlašimských  webových 

stránkách (sachyvlasim.cz). V té souvislosti také vřele doporučuji velmi poutavé psaní z pera 

Tomáše Vavřínka,  to  pro  změnu naleznete  na  stránkách  Lokomotivy  Brno (lokobrno.cz). 

Rovněž se poměrně umoudřilo počasí, teplo úvodních dní sice už asi nebude, ale v moři se 

chvíli koupat dá, i tuto radovánku si tak během volného dne téměř všichni vyzkoušeli... :)

Prostřední bitvy mistrovství  Evropy poté přinesly pro české barvy dobré i  horší  výsledky. 

Přestalo se dařit  Martinu Blahynkovi (H18),  Pepovi Havelkovi (H16) i  Terce Beluské (D16), 

kteří všichni tři dvakrát za sebou prohráli. Po vlažnějším startu se naopak výborně rozehrál 

Thai Dai Van Nguyen (H14), který má po sedmi kolech 5,5 bodu a bude tak jistě srdnatě 

bojovat o medaile. Bodově druhým nejlepší hráčem, resp. v tomto případě hráčkou české 

výpravy je Jitka Jánská (D18), která se se 4,5 body nachází na průběžné dvanácté příčce.

Na závěr krátkého povídání jednu ukázku z bojů českých reprezentantů aneb jak se má útočit 

na soupeřova krále v podání Richarda Mládka (H14):



Richard Mládek (1954) – Dimitri Lagarde (2099)
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Jistě,  černý se  rozhodně  nebránil  nejúporněji,  ovšem to Ríšův dravý  přepad královského 

křídla opravdu nijak nesnižuje! :)

Výsledky české reprezentace po 7. kole



Dvě ze tří českých reprezentantek v kategorii D18 Lenka Rojíková a Jitka Jánská, která 
„služebně“ ještě patří do kategorie D16 (foto: Dejf).

Oblíbenou večerní zábavou je karetní hra BANG!, při níž někteří méně zkušení hráči vnáší do 
hry velmi zajímavé elementy... :) (foto: Dejf).



Pohled na pobřeží Poreče z naší výletní minilodičky (foto: Dejf).

Pepa Havelka (H16) usilovně přemýšlí i na lodi během volného dne (foto: Dejf).



Stále usměvavý čtyřlístek našich reprezentantek, zleva: Terka Beluská (D16), Simča 
Suchomelová (D18), Lenka Rojíková (D18) a Jitka Jánská (D18) (foto: Dejf)



Trenéři IM Pavel Šimáček a IM David Kaňovský v předtuše výborných výsledků české 
reprezentace... :) (foto: Dejf).
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