
Zápisky z Jižní Afriky II 
aneb 

zatím to vůbec není špatný...
Hned třetí den mistrovství (včetně příletu) nás čekalo první dvojkolo, čili pořádný 
zápřah  pro  celou  výpravu.  Dopolední  kolo  ještě  proběhlo  velmi  slušně  a  třináct 
českých  mušketýrů  a  mušketýrek  vybojovalo  pěkných  7,5  bodu.  Cenný  skalp  si 
připsal  v nejstarší  kategorii  Honza  Macháň,  který  v taktické  bitvě  přestřílel 
švýcarského FM Noela Studera (2404). Dobré remízy uhráli Jirka Liška s Quentinem 
Burri  (2312)  a  Martina  Fusková s WFM  Stavroulou  Tsolakidou  (2250).  Během 
dopoledního kola se část naší výpravy vydala na první minivýlet, a to na stadion 
Moses Mabhida, kde se odehrávalo fotbalové MS v roce 2010. Železnou konstrukci 
využili stavitelé k vybudování nádherné vyhlídky na Durban. Fotografie níže jsou 
z dílny Zdeňka Fialy.

Stadion Moses Mabhida



Vyhlídka ze stadionu Moses Mabhida

Vyhlídka ze stadionu Moses Mabhida



Vyhlídka ze stadionu Moses Mabhida

Odpolední kolo bylo náročnější nejen po stránce fyzické, ale i co se týče síly našich 
soupeřů.  I  z toho důvodu jsme poprvé  klesli  pod padesát  procent,  když jsme ze 
třinácti partií vybojovali šest bodů. Celkově to však stále znamená  +7, což je velmi 
solidní.  Ve  třetím  dějství  pokračoval  v dobrých  výkonech  Honza  Macháň,  který 
remizoval s IM Alexeyem Zenzerou (2439),  a měl tak na svém kontě 2,5/3.  Stejný 
bodový zisk měla i naše nejstarší reprezentantka  Jana Maříková. Mezi dvoukolem 
malá skupinka absolvovala krátkou procházku po pláži (písek je měkký a krásně 
vyhřátý! :)), dnes dopoledne někteří jedinci vyzkoušeli Indický oceán. Voda je prý 
zpočátku docela studená, ale jakmile si člověk zvykne, je to super! :)

Než  přejdeme  k poslednímu  kolu  těchto  Zápisků,  ještě  pár  fotek  z dílny  našeho 
agilního fotografa Zdeňka Fialy.



Vyhlídka z našeho hotelu South Beach

Pláž před hotelem South Beach



Jeden ze suvenýrů, které si lze zakoupit přímo v ICC (hracím sále)

Před  čtvrtým  kolem  už  proběhly  přípravy  v tradičnějším  duchu  (jinak  řečeno 
konečně na ně bylo více času), všichni hráči a hráčky šli na kolo bojovně naladěni. 
Což bylo jistě ku prospěchu, opět jsme totiž dosáhli plusového výsledku (+2), což 
v celkovém součtu znamená +9. Po čtyřech kolech jsou na tom nejlépe tři naše sličné 
slečny: Blanka, Martina a Jana.

Průběžné výsledky české výpravy po 4. kole



Julča, Blanka a Simča, za nimi v pozadí Honza (foto: Zdeněk Fiala)

Kompletní česká výprava, zleva: IM Pavel Šimáček, Blanka Brunová (D14), Filip Neumann (H10), Julča  
Vilímová (D12), Martin Nehyba (H12), Honza Petr (H16), Olga Dvořáková (D10), Simča Suchomelová (D16),  
Natálka Szucsiková (D8), Honza Macháň (H18), Jana Maříková (D18), IM David Kaňovský, Jirka Liška (H14),  

Martina Fusková (D16), GM Marek Vokáč a Thai Dai Van Nguyen (H14) (foto: Zdeněk Fiala)


	Průběžné výsledky české výpravy po 4. kole

