
Závěrečná zpráva z MS mládeže pro rok 2014

Mistrovství světa mládeže pro rok 2014 se uskutečnilo v druhé polovině října v jihoafrickém 

Durbanu, jednom z hlavních center této pro nás dosti exotické destinace. Česká republika se 

na šampionát vypravila v celkovém počtu 24 lidí, z toho bylo 11 pozvaných hráčů, 2 extra 

hráči, 2 oficiální trenéři, 1 extra trenér a 8 doprovodných osob (zejména rodičů).

Pořadatelské úlohy se Jihoafričané zhostili velmi dobře. Hrací sál byl pěkný a prostorný (snad 

jen občas příliš klimatizovaný, a tudíž chladný), místa pro doprovodné osoby bylo také dost. 

Hotel splňoval veškeré standardy, rovněž i jídlo bylo velmi dobré. Drobné nedostatky by se 

sice našly, ale vesměs jsem byl s organizací turnaje spokojen.

Náš  hotel  byl  umístěn  přímo  u  Indického  oceánu,  volné  chvíle  jsme  tudíž  využívali 

k procházkám po pláži či plážové kopané. Někteří odvážlivci i ke koupání, přestože oceán 

nebyl úplně nejteplejší. Dalo se v něm však krásně vyblbnout ve vlnách, které po celou dobu 

našeho pobytu byly opravdu pěkné. Doprovodné osoby si rovněž zařídily různé výlety (někdy 

i celodenní), volný den většina výpravy využila k návštěvě menšího či většího safari, což byl 

opravdu nádherný zážitek, na který budeme všichni ještě dlouho krásně vzpomínat.

Ale teď již pojďme k turnaji, který se hrál na 11 kol dosti vražedným systémem, kdy dvě 

dvojkola byla naplánována hned na druhý a čtvrtý den mistrovství. Největšími nadějemi české 

výpravy byly před turnajem Jana Maříková v D18 (šestá nasazená) a Thai Dai Van Nguyen 
v H14 (třináctý nasazený).  Jana nakonec skutečně dopadla z naší  výpravy nejlépe:  ziskem 

sedmi bodů obsadila pěkné 10. místo. Na svůj výkon sice nemohla být příliš pyšná, nehrála 

moc dobře. Naštěstí však její soupeřky hrály občas ještě hůř. Van se zpočátku poněkud trápil 

s teoreticky o dost slabšími soupeři, dost remíz ho zbrzdilo v nástupu na přední stoly, kam se 

nakonec až tak moc nepodíval. Konečné 18. místo sice není špatné, ale Van určitě pomýšlel 

na víc. Do druhé desítky se vešla ještě velmi dobře hrající  Martina Fusková, pro kterou je 

15.  místo jistě  pěkným povzbuzením do dalších  bojů.  Nicméně i  ostatní  předvedli  velmi 

dobrý výkon, vždyť jedenáct ze třinácti našich bojovníků vybojovalo alespoň padesát procent! 

Méně bodů měli pouze Martin Nehyba (H12) a Filip Neumann (H10), kteří na MS nehráli 

dobře, mají ještě značné rezervy a rozhodně ví, co musí potrénovat. Ještě se sluší dodat, že 



oficiálními trenéry šampionátu byli IM David Kaňovský a GM Marek Vokáč, k nimž se na 

poslední chvíli připojil ještě IM Pavel Šimáček.

Zpracoval:

IM David Kaňovský
reprezentační trenér mládeže

Kompletní česká výprava, zleva: IM Pavel Šimáček, Blanka Brunová (D14), Filip Neumann 
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Vokáč a Thai Dai Van Nguyen (H14) (foto: Zdeněk Fiala)
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