
Zápisky z Emirátů IX aneb jde se do finále!

Po netradičním Štědrém dnu a velmi zajímavém a pěkném Štědrém večeru následoval na MS 
mládeže volný den. Ten každý z výpravy absolvoval různě: někdo jel na výlet do Dubaje, 
někdo na jiný výlet (třeba i soukromě), někteří prostě relaxovali a nabírali sílu do závěrečné 
fáze turnaje (to se týkalo i reprezentačního trenéra mládeže, který si dal jasný cíl: pořádně se 
vyspat; což jsem rozhodně splnil,  protože když jsem se probudil a podíval jsem na mobil, 
chvíli jsem nemohl uvěřit, že vidím 14:35...:):):)).

Další den se však již turnajový scénář vrátil do zajetých kolejí a dopoledne, případně ještě 
krátce po poledni následovaly přípravy na deváté kolo šampionátu. Toho jsem se poprvé v roli 
diváka vůbec nezúčastnil, jelikož vedoucí všech delegací byli pozváni na „párty k šejkovi“. 
Sraz byl ve tři hodiny, vyrazili jsme o půl čtvrté a před pátou (a to ještě náš autobus chvíli 
bloudil a nevěděl, kudy jet:)) jsme dorazili na rozlehlou (ale velmi pěknou) samotu, kterou 
jsme  pracovně  nazvali  šejkovým letním sídlem.  Bylo  to  tam opravdu moc  pěkné:  kolem 
poušť, překrásná zahrada s bazénem uprostřed a nachystanými stoly... Navíc jsme se mohli 
povozit na velbloudovi (to jsem nezkoušel) a také po dunách v terénní čtyřkolce, což jsme 
s Mirem (slovenským vedoucím delegace) vyzkoušeli (řídil ovšem Arab) a musím uznat, že 
to byl opravdu skvělý zážitek! No jo, to by bylo pěkné... jenomže pak se opět ukázala klasická 
arabská organizace. Další skoro hodinu a půl (!) se nedělo opravdu vůbec nic a jelikož už se 
setmělo a teplota výrazně poklesla, začala být venku lidově řečeno celkem férová kosa a čím 
dál víc vedoucích zalézalo dovnitř. Před sedmou se konečně ke slovu dostal šejk a odměnil 
všechny přítomné delegáty i sponzory krásnou skleněnou plaketou mistrovství (uznávám, to 
se pořadatelům opravdu povedlo a máme nádhernou památku!). Ovšem... pak se znovu nic 
nedělo! Tak jsme se po další půlhodině už trochu vzbouřili a šli se zeptat na autobus. Dojeli 
dva malé minibusky, ve kterých stihlo několik vedoucích odjet, nicméně zbytek vedoucích 
pořadatelé přemluvili, že do půl hodiny už opravdu bude večeře (prázdné mísy tam totiž stály 
už víc než tři hodiny!). Tak jsme si tedy počkali. Ano, jídla bylo hodně, a bylo rozmanitější, 
než v jídelně v univerzitním komplexu. Například veliký kulatý stůl s dezerty byl fantastický. 
Jídlo mělo pouze jedinou, zato podstatnou vadu: bylo vlažné...  Takže jsme se sice slušně 
najedli, ale že by nás to alespoň vnitřně zahřálo, to se opravdu říct nedá. A tak jsme do sebe 
„nacpali“,  co  se  dalo,  a  vzápětí  přišlo  hlášení,  že  autobusy  jsou  připraveny.  Šejkovi  tak 
minimálně polovina jídla zůstala (a to jsem zřejmě ještě dost ubral). Veliká škoda, kdyby to 
přinesli alespoň o hodinu dříve, určitě by toho zbylo mnohem méně... Sečteno a podtrženo: 
nápad vynikající,  ovšem provedení vzhledem k arabské neschopnosti cokoliv organizovat a 
připravit si předem dosti mizerné.

Každopádně mou náladu po návratu z místa činu výrazně zlepšil pohled na výsledky devátého 
kola. Byl jsem velmi mile překvapen, že i potřetí za sebou jsme dokázali být v plusu, a to 
dokonce ještě lépe, než v kole předchozím: ziskem 14 bodů (+5) jsme vyrovnali náš výsledek 
ze sedmého kola a celkově jsme dokonce předčili náš průběžný stav po dvou kolech: nyní už 
jsme na krásných +17! Skvělé je, že ve vítězné šňůře pokračuje Daniel Kožúšek (H14): svou 
sedmou  výhru sice  vybojoval  za  notného  přispění  šachové bohyně  Caissy,  na  to  se  však 
historie neptá a dvě kola před koncem se nachází na krásném průběžném 4. místě!

IM David Dejf Kaňovský
reprezentační trenér mládeže, vedoucí výpravy
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