
ZÁPISKY Z BUDVY POPRVÉ…
A SNAD NE NAPOSLEDY!

Přímořské černohorské město Budva má od včerejšího dne o mnoho stovek obyvatel více. A 
nejsou to jen tak ledajací obyvatelé: jedná se totiž o vyznavače královské hry! Černá Hora, 
jeden z nejmladších států Evropy, hostí od 28. září Mistrovství Evropy mládeže od 8 do 18 
let. 

Česká republika dovezla na místo dění patnáctku náruživých šachistů a šachistek,  kteří  se 
v supersilné  evropské  konkurenci  pokusí  urvat  co  nejhodnotnější  umístění.  Pozorné  oči 
českého fanouška budou jistě nejvíce soustředěny na kategorie, ve kterých máme minimálně 
podle nasazení největší želízka v ohni. A že jich letos není málo: hned několik našich hráčů či 
hráček je nasazeno v první desítce svojí kategorie, jak ukazuje následující tabulka.  Kromě 
těchto čtyř, o kterých byla právě řeč, se dá nejvíce očekávat od kategorií H18 a D18, kde také 
věřím v to, že se minimálně jeden z této trojice popere o umístění v první desítce konečného 
pořadí. Ovšem překvapit může kdokoliv další!

Reprezentanti a reprezentantky ČR na ME mládeže 2013

Kategorie Jméno a příjmení Rating Nasazení
D8 Anna Lhotská 0 26
D10 Julie Richterová 1437 23
D12 Ludmila Kopcová 1599 48

Sofie Přibylová 1487 61
D14 Nela Pýchová 1979 8
D16 Simona Suchomelová 1827 41
D18 Nataša Richterová 2059 19
H8 Viktor Přibyl 1488 9

Thai Dai Vinh Nguyen 1410 10
H10 Ara Martirosyan 1610 47
H12 Thai Dai Van Nguyen 2176 5
H14 Jan Vykouk 2051 37
H16 Jan Macháň 2163 33
H18 Tomáš Kraus 2370 16

Tadeáš Kriebel 2365 17

Přesun na dějiště bojů probíhal většinou po vlastní ose osobními auty,  pouze jedna třetina 
výpravy se rozhodla cestovat letecky. Naše posádka vyrazila z Brna v pátek okolo půl šesté, 
do našeho hotelu jsme dorazili druhý den krátce před polednem. Cesta probíhala zcela bez 
problémů,  nejhorší  úsek  začal  po  skončení  chorvatské  dálnice,  kdy  jsme  posledních  200 
kilometrů naší cesty jeli vzhledem k neustálým zatáčkám a poměrně hustému provozu několik 
hodin. Dokonce jsme se díky „chytré“ navigaci projeli krásnou silničkou lemovanou úžasnou 
vinnou révou. Naštěstí  jsme v protisměru nepotkali  žádný dopravní prostředek,  to bychom 
zřejmě museli nějakou tu révu „pokácet“, abychom se vzájemně vyhnuli...:) Na druhou stranu 
jsme si mohli hned po ránu vychutnat krásný pohled na jadranské pobřeží. Ubytování je na 
dobré  úrovni,  stejně  tak stravování,  které  již  tradičně  nabízí  na  těchto  akcích  všechny tři 
chody formou švédských stolů.



Pohled na hlavní dějiště letošního evropského šampionátu mládeže

Hned na úvod šampionátu jsme sklidili poměrně hojnou úrodu, když jsme z patnácti partií 
získali  9,5 bodu, což znamená průběžný zisk +4. Nejvíce se v tomto směru vytáhla Simona 
Suchomelová v D16, která jakožto nenasazená porazila černými figurami devátou nasazenou 
Polku  Mariolu  Wozniak.  A  to  přitom  ještě  stihla  vyhrát  „stříbrného  bludišťáka“:  Simča 
dohrávala jako předposlední z celého sálu, zvítězila totiž po pěti a půl hodinové bitvě a více 
než osmdesáti tazích!

Zpracoval: IM David Dejf Kaňovský
reprezentační trenér mládeže
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