
Zápisky z Emirátů II

Druhý den našeho pobytu začal nemilým zjištěním, že ne všechno půjde tak hladce, jak se 
mohlo zdát. Když jsem se totiž cirka o půl deváté vydal na snídani, spatřil jsem neuvěřitelně 
dlouhou  frontu  nejen  přes  celou  jídelnu,  ale  také  přes  celé  minináměstíčko,  které  se 
rozprostírá mezi jídelnou a dalšími budovami! Systém stravy zde totiž není klasickou formou 
švédských stolů (jak je na těchto akcích zvykem), ale „okénkovou“ formou, a jelikož jedna 
velká jídelna má nakrmit několik tisíc lidí, opravdu se není čemu divit. Tak jsem se raději 
vydal  pro naše akreditační  karty.  Zajímavé bylo,  že při cestě zpátky (což bylo těsně před 
desátou) byla fronta na snídani ještě větší. Takže jsem si dal na pokoji energetickou tyčinku a 
rozhodl se včerejší snídani raději vynechat:..:)

Není  tak  divu,  že  na  technickém  meetingu  v jedenáct  hodin  se  jako  první  řešila  otázka 
stravování a pořadatelé přislíbili,  že s tím určitě něco udělají,  tak uvidíme...:)  Kromě toho 
jsme se dozvěděli poměrně užitečné informace včetně toho, že čekací doba nebude nulová, ale 
30 minut  (následoval  všestranný potlesk delegátů  jednotlivých federací!),  a  že  první  kolo 
nebude  začínat  v 15:00  dle  propozic,  ale  až  17:00  (aby  se  vše  v klidu  stíhalo).  Naši 
informativní schůzku spojenou s odchodem na první kolo jsme tudíž posunuli ze dvou na čtyři 
a přibližně ve čtvrt na pět se vydali směrem k hrací místnosti. Když jsme dorazili něco po půl 
páté, maličko nás udivilo, že se ještě nemůže jít do hracích sálů. V ten moment nám to ještě až 
tak zvláštní nepřišlo. Nicméně když všichni stáli venku ještě o půl šesté, to už bylo poněkud 
udivující...:) Jedním slovem zmatek. Sice chápu, že takováto obrovská akce je na organizaci 
extrémně náročná, ale začátek šampionátu se pořadatelům opravdu příliš nepovedl. Možná 
největší chaos byl v tom, že na technickém meetingu nám oznámili  rozdělení kategorií  do 
dvou  hracích  sálů,  které  ale  nakonec  bylo  úplně  jinak,  než  jak  bylo  řečeno.  Sečteno  a 
podtrženo, v obou hracích sálech se začalo přibližně ve čtvrt na sedm, čili více než hodinu po 
plánovaném (a o dvě hodiny posunutém!) začátku. Pak už naštěstí vše běželo snad celkem bez 
problémů a letošní MS se doufejme konečně rozjelo...:) K tomu však ještě jedna perlička: ve 
stejný den měly být zahájeny také dva doprovodné otevřené turnaje. Když však pořadatelé 
zjistili, že už nemají další stoly (a možná ani šachy?!), odložili zahájení těchto turnajů (snad) 
na dnešek...:)

Čeští reprezentanti se však naštěstí organizačním zmatkem nenechali vyvést z míry a hned 
v úvodním  kole  nasbírali  pěknou  řádku  bodíků.  Jako  první  vyhrál  po  půlhodině  Kuba 
Voříšek,  kterému nepřišel  soupeř  (),  a  pak už začaly přicházet  jeden bodík za druhým. 
V součtu jsme nakonec v prvním kole získali 16,5 bodu, což znamená krásný start na +10!
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