
Zápisky z Emirátů III aneb Arabové jedou!:)

Třetí den světového šampionátu jsme po včerejším chaosu očekávali poněkud s napětím. Je 
však vidět, že pořadatelé den ode dne zvládají megaakci lépe a spoustu chyb už odstranili. 
Zejména to, že dnes se již začalo dle plánu ve tři hodiny a také že fronty na jídlo se radikálně 
zmenšily. Jediným nedostatkem tak zůstává fakt, že ani ve druhém kole vůbec neběžel online 
přenos, jakožto „head of delegation“ jsem tudíž musel procházet  oba hrací sály,  abychom 
vůbec věděli, jak kdo stojí...

Po bodových žních v prvním kole jsem sice příliš neočekávali podobný přísun jedniček, ale i 
přesto  se  česká  výprava  také  v kole  druhém  celkem  vytáhla:  13  bodů znamená  +3 a 
v celkovém  součtu  tedy  už  +13!  Stroprocentní  zůstává  po  dvou  kolech  pětice  našich 
bojovníků a bojovnic: Kristýna Marková (D10), Natálie Kaňáková (D14), Daniel Kožúšek 
(H14), Tadeáš Kriebel (H18) a Jana Maříková (D18). Zvláště u posledně jmenované je to 
rozhodně úspěch,  poněvadž si  ve druhém kole na své konto připsala  skalp třetí  nasazené 
Němky Hanny-Marie Klek:

Jana Maříková (CZE, 2062) – Hanna-Maria Klek (GER, 2297)
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34.e5!  Správně, železo se musí kout, dokud je žhavé! Bílá otevírá centrální sloupce pro své 
těžké  figury  a  také  diagonálu  h1–a8  pro  svého  střelce.  V  dalším  průběhu  si  rovněž 
povšimněte, jak bude černá dáma na b4, kde stojí zdánlivě aktivně, úplně mimo hru. 
34...dxe5 35.fxe5 Je6 36.Sd5 f5?!  Lepší bylo okamžité 36...c6!, po dalším 37.Sxe6+ Vxe6 
38.hxg6 hxg6 39.Dg4 De7 40.Dxg6+ Dg7 41.Dxg7+ Kxg7 sice bílá bude mít ve čtyřvežovce 
pěšce navíc, tady by však černá měla slušné šance na záchranu. 
37.Dh4 c6 38.Sxe6+ Vxe6 39.hxg6 Vxg6 Po 39...hxg6 rozhoduje pro změnu 40.Vh2!+-
40.Vd7 Vg7 
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41.e6! Volný bílý pěšec nastupuje rozhodující pouť. 
41...Vxd7 42.exd7 42...Dd6 43.Dg5+ Kf7 Po 43...Kh8 lze jednoduché 44.Ve8, bílý král se po 
44...Dd1+ 45.Kh2 Dc2+ 46.Kh3+- snadno schová a černá se může vzdát. 
44.Vd2 44.Dxf5+!? 44...De7 45.Dxf5+ Kg7 46.Dxf8+ Jednoduchá taktika na závěr, dámu si 
postaví bílá vzápětí znovu. Pěkna a ucelená výhra naší reprezentantky nad ratingově o dost 
silnější soupeřkou!
1-0

Na závěr přikládám dvě ilustrační fotografie z večerní zábavy, šest statečných si vyzkoušelo 
své nešachové dovednosti v oblíbené společenské hře Aktivity...:)

IM David Dejf Kaňovský
reprezentační trenér mládeže, vedoucí výpravy
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