
Zápisky z Emirátů VI aneb ani tentokrát v plusu

Na šestý  den  jsem se  docela  těšil:  jednak  jsme  za  sebou  měli  dvojkolo,  a  také  se  měl 
uskutečnit  výlet  do  centra  města  (nejspíše  na  radnici  nebo  něco  podobného)  pouze  pro 
vedoucí  jednotlivých delegací.  Na ten jsem se před pár dny přihlásil,  a musel  jsem tudíž 
vstávat už v sedm hodin, abych stihl odjezd. Tak jsem se pěkně nasnídal, nabalil foťák, vodu, 
peníze a vyrazil na sraz, který měl být v osm hodin u hlavní recepce. Dorazil jsem dvě minuty 
před osmou... a velmi mne překvapilo, že vidím pouze dva další vedoucí delegací. Říkal jsem 
si: že by ostatní už jeli? To se mi nezdá. Jak se ukázalo, nezdálo se mi to oprávněně. O výlet 
z pro mě záhadných důvodů prakticky nebyl zájem, a tak ho pořadatelé museli zrušit. Tak 
jsem se zase pěkně vrátil na pokoj a ještě nějakou chvíli dospával spánkový deficit...:)

Ještě než přejdu k popisu šestého kola, dovolím si připojit roztomilý závěr partie třetího kola 
naší druhé nejmladší reprezentantky na šampionátu Aničky Lhotské:

Alina Lukac (SLO) – Anna Lhotská (CZE)
MS mládeže D8, 3. kolo, 20. 12. 2013
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Anička  v  předchozím  průběhu  pěkně  získala  figuru,  pak  se  však  do  realizace  převahy 
poněkud zamotala a pár nepřesností vedlo k tomu, že teď již má drobné materiální plus její 
soupeřka. To však v této věkové kategorii většinou vůbec nic neznamená a Anička si zcela 
správně vzpomněla na důležitou poučku, že figurky mají stát aktivně:
32...Jg6 33.Vc5 Jh4 34.Vxc6+ Kg5 Kupředu, zpátky ni krok!:) 
35.Vg1+ Kf4 36.Vxg7 Ve1+ 37.Kh2?? Slovinská dívenka asi nechtěla dávat svůj pěkný pár 
věží,  tím ovšem partii  okamžitě  prohrává.  Po 37.Vg1 by stála  teoreticky  na  výhru.  (Což 
ovšem nemusí znamenat, že by partii vyhrála...:)). 
37...Jf3# 



XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpN+-+ptRp'
6-+R+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-mk-+$
3+P+-snn+P#
2P+-+-+-mK"
1+-+-tr-+-!
xabcdefghy

Půvabná matová síť utvořená ze čtyř černých figur! 
0–1

Před šestým kolem jsem si  v duchu tipl,  že uděláme +2. A nějakou dobu to tak skutečně 
vypadalo, v jeden moment jsme dokonce byli průběžně na +5! Pak bohužel začaly přibývat 
nějaké ty nulky a v konečném součtu z toho dokonce bylo pouze 11 bodů, tedy –1. Celkově 
se tak nepříjemně přibližujeme nule, v tuto chvíli jsme na +4. Ale pevně věřím, že stoupající 
tendence bude pokračovat a v sedmém kole už to rozhodně bude plus! Potěšitelná je zejména 
výhra  FM Tadeáše Kriebela, který zaznamenal svou čtvrtou výhru na šampionátu a se  4,5 
body je nejen lídrem naší výpravy (momentálně na 10. místě ve své kategorii), ale dokonce 
ho zítra čeká nasazená jednička GM Jorge Cori (2609)!

IM David Dejf Kaňovský
reprezentační trenér mládeže, vedoucí výpravy



Průběžné pořadí české výpravy po 6. kole
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