
Zápisky z Jižní Afriky III 
aneb 

konečně volný den!
Poslední „nádech“ před vytouženým volným dnem znamenal druhý velký zápřah: 
dvojkolo  s pořadovým  číslem  dvě.  Navíc  hned  páté  ranní  kolo  mělo  pro  českou 
výpravu  specifickou  „příchuť“:  chladný  a  nemilosrdný  silikonový  stroj  totiž 
nalosoval proti sobě Vana s Jirkou. Po velmi zajímavém boji zvítězil Van. Jak se však 
ukázalo, zejména česká drobotina se na druhé dvojkolo příliš dobře nevyspala: Van 
byl  nakonec  totiž jediný,  kdo v pátém kole z kategorií  8-14 dokázal  získat  nějaké 
body!  Když jsme k tomu připočetli  tři  body ze  starších  kategorií,  vyšel  skromný 
celkový součet  4, tedy –5. Pevně věřím, že tak špatné kolo na tomto mistrovství už 
nepředvedeme a to nejhorší máme tak říkajíc za sebou.

Naštěstí jsme se dobře naobědvali a většina stihla i rychlý „šlofíček“, pročež jsme 
v odpoledním kole  bojovali  o  poznání  lépe.  Celkových  7,5  bodu znamenalo  +2 a 
v hromadném součtu ze všech kol +6. Největší radost nám zatím dělá v nejstarší dívčí 
kategorii Jana Maříková, která v šestém kole odremizovala druhou nasazenou WIM 
Paulu Rodriguez (2349) a v sedmém kole ji čeká „za odměnu“ první nasazená WIM 
Dinara Saduakassova (2409). 

Průběžné výsledky české výpravy po 6. kole



V šestém  kole  sehrál  velmi  napínavou  a  divokou  partii  Honza  Petr proti  FM 
Francescu Rambaldimu, přestože nakonec se špatným koncem. Následující varianta 
se v partie sice nehrála, zde je však jedna testová otázka pro ty, kteří si chtějí trošičku 
zapřemýšlet:

V dané partii vznikla následující pozice (poslední tahy byly pro zajímavost e6-e5 a 
e3-a4, v tomto pořadí). Náš reprezentant nyní spočítal zajímavou variantu:  1...exd4 
2.exd5 Vxd5 3.De4 (s hrozbou Dxd5 a Dh7 mat)  3...g6 4.Dxd5 Ja5! s chycením bílé 
dámy. Dokážete tudíž Honzovi po 1...exd4 poradit něco lepšího? :)

Volný  den  jsme  pak  strávili  po  různu.  Šestice  odvážných  se  v rámci  nabídky 
pořadatelů vydala již v šest ráno na zájezd k velkému safari. Další devítka zvolila 
soukromější výlet na menší „safari“, ovšem i tak naprosto úchvatné, byl to opravdu 
krásný zážitek! Navíc jsme se vrátili již kolem jedné odpoledne, a mohli tak zbytek 
dne věnovat relaxaci, procházce po pláži či koupání se v moři (ačkoliv právě během 
volného dne foukal opravdu velmi silný vítr, tudíž koupání bylo vzhledem k velkým 
vlnám  hodně  problematické),  návštěvě  obchůdků,  společenským  hrám,  a 
v neposlední řadě samozřejmě již také lehké přípravě na další kolo. 

Níže  si  můžete  na  závěr  těchto  Zápisků  prohlédnout  několik  momentek  z naší 
návštěvy rezervace Tala, která se nachází cirka hodinu jízdy autem od Durbanu.
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