
Zápisky z Jižní Afriky IV 
aneb 

blížíme se do finiše!
Volný den našim hráčům a hráčkám jednoznačně prospěl. Naše největší adeptka na 
výborné umístění  Jana Maříková sice  zaslouženě podlehla  první  nasazené ve své 
kategorii,  její  zaváhání  (pokud se  to  tak  dá  vůbec  nazvat)  ovšem  plně  napravili 
ostatní: bodově jsme totiž přesně okopírovali první kolo a ze třinácti možných bodů 
získali 9,5 bodu, tedy +6! Což v celkovém součtu znamenalo +12.

Jak  se  dalo  očekávat,  bylo  následující  osmé  kolo  vzhledem  k bodovému  přídělu 
předchozího  dne  o  poznání  náročnější.  Chvíli  jsem  se  dokonce  obával,  aby  se 
neopakovalo, ba dokonce „nepřekonalo“ nejslabší páté kolo. To se naštěstí nestalo, 
přestože 5,5 bodu také není příliš mnoho. Důležité však je, že zvítězili kandidáti na 
dobré umístění, a to zejména Jana Maříková v D18 a  Thai Dai Vai Nguyen v H14 
(který vítězství doslova vydřel  po více než pěti  hodinách hry!),  kteří  oba měli  na 
svém kontě velmi pěkných 5,5/8. Jen o půl bodu za nimi následovali Blanka Brunová 
(D14), Honza Petr (H16) a Honza Macháň (H18).

Během posledních  pár  dnů jsme vyzkoušeli  další  atrakce  v Durbanu i  mimo něj. 
Pavel Šimáček s Jirkou Nehybou se vydali až do dalekého Lesotha, jedna skupinka se 
vypravila  do  obrovského  delfinária  a  další  část  naší  výpravy  vyzkoušela 
vyhlídkovou cestu lodí kolem přístavu. Také jsme si už dvakrát zahráli  pěkně po 
ránu fotbálek na pláži. Obzvláště včera to bylo velmi zajímavé: jelikož foukal silný 
vítr, tak Šimi-tým, který měl o hráče navíc, rozhodně nebyl favoritem, jelikož hrál 
proti větru. Zápas nakonec skončil těsným vítězstvím Dejf-týmu, ačkoliv Šimi-tým 
tvrdil, že mač skončil remízou... :)

Ještě než přejdeme k devátému kolu, můžete se níže podívat na fotogalerii  našich 
třinácti reprezentantů, opět z dílny našeho agilního fotografa Zdeňka Fialy.



Natálka Szucsiková (D8), Olga Dvořáková (D10), Filip Neumann (H10) a Martin Nehyba (H12)

Julča Vilímová (D12), Blanka Brunová (D14), Thai Dai Van Nguyen (H14) a Jirka Liška (H14)



  

Martina Fusková (D16), Jana Maříková (D18), Jan Petr (H16), Jan Macháň (H18) a Simona 
Suchomelová (D16)

Deváté kolo začalo velmi dobře: zhruba po hodině hry jsem si říkal, že by opět mohl nastat 
zajímavý  bodový  přísun.  Bohužel  se  ukázalo,  že  včerejšek  nebyl  naším  dobrým  dnem, 
postupně se začalo kazit téměř vše, co mohlo. „Drobotina“ sice pěkně povyhrávala, ale u 
ostatních už to bylo o dost slabší. Janička si vybrala slabou chvilku a sehrála svou zřejmě 
nejhorší partii na mistrovství. Blanka stála na výhru, ale nechala stát zadarmo věž. Van stál 
velmi  dobře,  ale  nezvládl  časovou  tíseň.  Martin  určitě  také  nemusel  (a  neměl)  prohrát. 
Výsledkem bylo hubených  6,5 bodu, to jsem rozhodně čekal více. Nedá se svítit, musíme 
pořádně  máknout  a  v předposledním  kole  se  tak  říkajíc  pořádně  vyhecovat,  aby 
v závěrečném dějství bylo o co hrát! Celkových +10 je sice fajn, nicméně najednou nemáme 
nikoho, kdo by měl více než 5,5 bodu, a to není příliš dobré...



Průběžné výsledky české výpravy po 9. kole


