
Zápisky z Jižní Afriky V 
aneb 

hurá domů!
Světový šampionát jsme opustili po devátém kole, kdy ještě několik hráčů a hráček 
mělo šanci na dobré umístění. Již následující kolo tak říkajíc rozťalo hádanku, kdo 
skutečně  bude  bojovat  o  přední  příčky.  Podstatné  byly  především  výhry  Jany 
Maříkové (D18) a Thai Dai Van Nguyena (H14), kteří oba měli na svém kontě 6,5/10. 
Ovšem i pár dalších si vedlo celkem slušně, přestože celková bilance předposledního 
kola nebyla nijak pozitivní (-1).

V posledním  kole  museli  čeští  reprezentanti  a  reprezentantky  napnout  všechny 
zbývající síly, kterých už mnoho nezbývalo, turnaj to byl opravdu extrémně náročný. 
Snad i z toho důvodu jsme na naše konto právě v posledním kole připsali největší 
počet  remíz,  a  to  rovných  osm.  Některé  však  byly  bojovné,  kupříkladu  Jana 
Maříková (D18) samozřejmě chtěla bílými zvítězit a poprat se o co nejlepší umístění. 
Soupeřka však byla (překvapivě... :)) proti. Konečné  10. místo je ovšem i tak velmi 
pěkné, být mezi nejlepšími deseti na světě se prostě a jednoduše počítá. Výborné 15. 
místo obsadila  tak  trochu  nenápadná  Martina  Fusková (D16),  a  to  ji  ještě  navíc 
v závěru turnaje skolila lehká viróza, takže nemohla bojovat na sto procent pouze se 
soupeřkou.  Nesmírně těžkou úlohu měl v posledním kole  Thai Dai Van Nguyen 
(H14), který schytal prvního nasazeného Němce IM Vogela. Favorita dokázal udržet, 
což znamenalo v celkovém účtování velmi solidní 18. místo. Ovšem i další naši hráči 
a hráčky obsadili velmi slušná umístění, nespokojení v podstatě můžou být pouze 
Filip Neumann (H10) a Martin Nehyba (H12), kteří se jako jediní neprodrali alespoň 
k padesátiprocentnímu bodovému zisku. Abych dokončil i svou statistickou „práci“, 
tak v posledním kole jsme získali 7/13 (+1), a konečná bilance celého turnaje tak činí 
pěkných a více než solidních +10.

Volné  odpoledne  po  posledním  dopoledním  kole  jsme  ještě  využili  k mořským 
radovánkám  (resp.  abych  se  správně  vyjádřil:  k oceánským  radovánkám...  :)), 
případně někteří k poslednímu minivýletu do přístavu či delfinária. Večer proběhlo 
slavnostní zakončení šampionátu a tím jsme letošnímu světovému mládežnickému 
šampionátu dali definitivně sbohem.

Dnes nás čeká už pouze cesta domů. MS mládeže v Jihoafrické republice sice bylo 
nesmírně zajímavým zážitkem, ale jak se říká: všude dobře, doma nejlíp! :)



Konečné pořadí české výpravy po 11. kole

 

 


