
Zápisky z Emirátů I aneb jsme na místě!

Letošní mistrovství světa mládeže se odehrává nejen v netradičním čase, konkrétně od 17. do 
29.  prosince,  ale  rovněž  v netradiční  destinaci:  Spojených  arabských  emirátech.  Snad  i 
z těchto dvou důvodů je tentokrát naše účast na světovém šampionátu opravdu velmi početná: 
do Arábie  se vypravilo  12 nominovaných hráčů,  11 extra  hráčů a 28 doprovodných osob 
včetně trenérů, dohromady tedy úctyhodných 51 lidí!

Do Emirátů jsme se vydali po několika skupinkách, některé z nich již 15. prosince. Naše část 
výpravy  vyrazila  z pražského  letiště  v pondělí  16.  prosince  v dopoledních  hodinách  a 
s mezipřistáním v Istanbulu jsme na místo dorazili kolem třetí hodiny ranní místního času (v 
Emirátech je o tři hodiny víc, než u nás). Oba dva lety proběhly bez problémů, zvládli jsme i 
poměrně dost uplakané počasí v Turecku. Na letišti  v Abu Dhabi jsme jen cirka 20 minut 
čekali na náš transport, který nás odvezl do Al-Ainu, místa konání letošního MS.

V obřím univerzitním komplexu  nás  uvítaly  velmi  sympatické  místní  dívky,  oblečené  jak 
jinak než do černých hábitů. Zavedli nás na pokoje, řekli nám vše důležité a dokonce jsme si 
rovnou mohli zajít na snídani. Toho jsme pochopitelně využili, pěkně se nadlábli a většina 
z nás ulehla ke spánku, jelikož během letů a přesunu na místo jsme toho povětšinou moc 
nenaspali...

Během dne dorazil také zbytek české výpravy, a večer jsme se tudíž mohli ve značném počtu 
zúčastnit  slavnostního zahájení, které se konalo v honosné budově zvané Crescent Hall.  Já 
jsem po pravdě ze zahájení MS moc neviděl, po 20 minutách jsem opět musel jít tak říkajíc 
úřadovat. Ale prý to bylo pěkné...:) První dva až tři dny jsou pro vedoucího výpravy vždy 
nejnáročnější a první večery povětšinou vypadají tak, že se svalím do postele a usnu skoro 
ještě rychleji, než do ní dopadnu... 

Ještě předtím jsme ovšem stihli odpolední procházku po univerzitním komplexu, během které 
jsme  objevili  hrací  místnost,  dva  bazény  (oddělené  pro  muže  a  pro  ženy),  stánky 
s upomínkovými předměty a podobné maličkosti. Také jsme udělali pár momentek, kteréžto 
níže přikládám.

IM David Dejf Kaňovský
reprezentační trenér mládeže, vedoucí výpravy



Naše nejstarší reprezentantka na MS mládeže Jana Maříková. Ale nebojte se, ani za 100 
velbloudů bychom ji neprodali...:)



Šachovnice zatím zejí prázdnotou, ale už brzy se začnou plnit.



Velmistr Marek Vokáč na hydrantu a s krásným zatiším...:)
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