
Zápisky z Emirátů IV aneb lepší půlka, nežli nulka!:)

Čtvrté Zápisky z Emirátů započnu poněkud nešachově, je myslím správný čas napsat něco 
málo o letošní destinaci MS mládeže. Spojené arabské emiráty jsou díky velkým nalezištím 
ropy jedním z nejbohatších států světa. Rozkládají se na východě Arabského poloostrova při 
pobřeží Perského zálivu mezi Ománem a Saudskou Arábií. Rozloha všech emirátů čítá 83600 
km2, počet obyvatel lehce přesahuje osm milionů. Na jeden kilometr čtvereční připadá cca 
100 obyvatel.  Většina  území  je  totiž  pokrytá  pouští,  a  tudíž  (přes  90 procent!)  prakticky 
neobydlená.

Spojené arabské emiráty vznikly roku 1971 (po odchodu britských vojsk) a tvoří  je sedm 
autonomních emirátů.  (Bahrajn a Katar se do společenství nepřidaly a utvořily samostatné 
státy). Všechny emiráty jsou absolutistickými monarchiemi s výjimkou Abú Dhabí, které má 
ústavu. 

Zajímavé  je,  že  občané  SAE  tvoří  pouze  dvacet  procent  obyvatelstva,  zbytek  zaujímají 
přistěhovalci  zejména  z Indie,  Pákistánu,  Bangladéše  a  Íránu.  Naprosto  převažujícím 
náboženstvím  je  islám,  případně  někteří  přistěhovalci  vyznávají  hinduismus.  Hlavním 
průmyslovým odvětvím je těžba ropy (případně zemního plynu) a také mramoru. Zemědělství 
je oproti tomu naprosto zanedbatelné a většina potravin se musí dovážet ze zahraničí.

Naprostá  většina  obyvatel  emirátů  žije  na  pobřeží,  z toho  šedesát  procent  ve  dvou 
nejznámějších městech: Dubaji a Abú Dhabí. Země má velmi kvalitní silnice, velké přístavy a 
čtyři mezinárodní letiště. Na velmi vysoké úrovni se nachází zdravotnictví a školství, která 
jsou zcela bezplatná!!

Vlajka Spojených arabských emirátů



Ve třetím kole už se poměrně dlouho zdálo, že poprvé skončíme v mínusu. Naštěstí závěr dne 
se vydařil a v součtu z toho bylo 11,5 bodu, tedy přesně padesát procent. Potěšující je, že i po 
třech kolech máme stoprocentní hráče, a to dvojici Jana Maříková (D18) a Daniel Kožúšek. 
Jana i ve třetím kole porazila ratingově silnější soupeřku (ačkoliv oproti předchozímu kolu 
měla její sokyně jen o necelou stovku větší ELO, což v tomto věku opravdu nehraje roli), ale 
zvláště Dan velmi příjemně překvapil: dokonce černými si vyšlápl na Inda Visakha s ratingem 
2303! V závěsu za dvěma stoprocentními se nachází Thai Dai Van Nguyen (H12) a Tadeáš 
Kriebel (H18), kteří mají 2,5 bodu.

I pro dnešek jsem si jako partiovou ukázku vybral závěr partie Jany Maříkové, která svou 
soupeřku především po taktické stránce jasně předčila:

Andreea-Cristiana Navrotescu (FRA, 2147) – Jana Maříková (CZE, 2062)
MS mládeže 2013, D18, 3. kolo, 20. 12. 2013
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34.De7+ Při tomto tahu bílá jistě netušila, že osud její královny bude velmi rychle zpečetěn...
34...Sf7 35.Jc5?  Lákavý tah, ale takticky nedobrý. Po správném 35.Dc5 Dxc5 36.Jxc5 by 
byla pozice přibližně v rovnováze. 
35...Vd6! Krytí a napadení v jednom! 
36.Vc2?  A to je rozhodující chyba, bílá však musela najít poměrně těžké 36.f4! a ještě se 
hraje. 
36...Vd7!–+ Půvabné chycení dámy!:)
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IM David Dejf Kaňovský
reprezentační trenér mládeže, vedoucí výpravy



Příprava na partii v podání GM Marka Vokáče.

Český koutek čekajících rodičů.



Anička a Lucinka měly po partii dostatek energie, aby ještě vyluštily osmisměrku...:)

Aktivity dnes večer vystřídal poněkud akčnější Jungle Speed.
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