
Zápisky z Emirátů XI aneb všude dobře, doma nejlíp!

Je právě 01:56 místního  času,  a  jelikož  v Abu Dhabi  čekáme na naše letadlo  směr  Istanbul, 
rozhodl jsem se napsat poslední Zápisky z letošního MS mládeže.

V jedenáctém  kole  šampionátu  bojovalo  hned  několik  našich  nadějí  o  vynikající  umístění. 
Bohužel skoro nikomu z nich se poslední kolo nepovedlo úplně podle představ, což znamenalo, 
že  díky  remíze  (první  v turnaji!)  se  dle  konečného  pořadí  stal  nejúspěšnějším  hráčem  naší 
výpravy  Daniel  Kožúšek,  který  v kategorii  H14 obsadil  krásné  12.  místo (7,5/11).  Stejného 
bodového výsledku dosáhli pak ještě Matyáš Marek, hrající stejnou kategorii (22. místo, skvělý 
finiš 3/3!), a Thai Dai Van Nguyen, který po určité krizi ve střední části turnaje zabral a čtyřmi 
výhrami se prodral na 16. místo. Stejné umístění v kategorii D14 vybojovala Natálie Kaňáková 
(7  bodů),  dále  je  ještě  dobré  zmínit  20.  místo  Jany  Maříkové (D18,  6,5  bodu),  25.  místo 
Kristýny Laurincové (D10, 7 bodů), 40. místo Jana Miesbauera (H12, 7 bodů) a 31. místo FM 
Tadeáše  Kriebela (H18,  6,5  bodů;  sám Tadeáš  však  jistě  mířil  výše).  Ostatní  střídali  lepší 
okamžiky s horšími, mnohem podstatnější však je, že si zahráli mistrovství světa, reprezentovali 
Českou republiku na nejvyšší možné akci a získané (bohaté!) zkušenosti jistě zúročí v dalších 
turnajích a reprezentačních akcích.

Pokud jde o organizaci mistrovství, bylo myslím patrné i z předchozích Zápisků, že pořadatelé 
řadu věcí totálně nezvládli  a pokud jsem se něco o arabském světě přiučil,  tak že schopností 
cokoliv organizovat a připravit předem opravdu nevládnou. Prostě věci tak nějak nechávají běžet. 
Na druhou stranu je třeba říct, že arabské dívky se o nás opravdu krásně staraly, ubytování bylo 
vynikající, jídlo velmi dobré (byť nikterak pestré a hranolky a rýži si teď asi dlouho nedám!:)) a 
hrací  prostory moc pěkné.  I  přesto jsem se vzhledem k mnoha starostem a problémům zatím 
z žádné jiné akce nevracel domů tak rád, jako z této...:)

Závěrem  bych  rád  poděkoval  všem  českým  reprezentantům  a  reprezentantkám  za  účast  na 
mistrovství  a  bojovný  přístup  ke  všem  partiím,  oficiálním  i  osobním  trenérům  za  partiové 
přípravy a popartiové analýzy a všem rodičům za trpělivost a shovívavost. Myslím, že jsme opět 
vytvořili velmi dobrý kolektiv, který se vzájemně doplňoval a podporoval. A přesně o tom by 
tyto akce také měly být... 

IM David Dejf Kaňovský
reprezentační trenér mládeže, vedoucí výpravy



Konečné pořadí české výpravy po 11. kole
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