
ZÁPISKY Z BUDVY POTŘETÍ
ANEB ČEKÁ NÁS (SNAD) ZASLOUŽENÝ RELAX

Po megaštědré úrodě ve třetím kole se asi příliš nedalo očekávat, že i v kole následujícím 
získáme přehršel bodů. A jak se ukázalo, někteří naši soupeři (resp. soupeřky) skutečně byli 
nad  naše  síly.  Konečný  zisk  6,5  bodu nebyl  zase  tak  špatný,  v průběžném  součtu  to 
znamenalo stále pěkných +7. Bohužel už nikdo z našich nebyl v tu chvíli bez ztráty kytičky, 
jelikož  Vinh  Nguyen  podlehl  svému  běloruskému  soupeři.  Naopak  jeho  starší  bratr  Van 
zvítězil a stal se po čtvrtém kole se 3,5 body lídrem české výpravy. O půl bodu méně měli na 
svém kontě kromě výše zmíněného Vinha také FM Tadeáš Kriebel, FM Tomáš Kraus a Nela 
Pýchová.

Také v den konání čtvrtého kola jsme zjistili,  že počasí v Budvě je proměnlivé jako česká 
vláda. Zatímco kolem poledne svítilo sluníčko a bylo hezky a teplo, odpoledne začal foukat 
velmi silný vítr, který navíc přinesl doslova brutální ochlazení, hrubým odhadem o více než 
deset stupňů. Když jsme večer odcházeli z hrací místnosti, měl jsem na sobě tři tenčí vrstvy, a 
přesto jsem docela mrznul. Ale pořád to bylo v pohodě oproti těm, kteří se na partii vydali 
pouze s krátkým tričkem, nebo dokonce v sandálech či pantoflích... brrr!:):)

Další den to bylo co se počasí týče v podstatě stejné: přes den slunečno a teplo, čím víc se 
však blížil večer, tím rychleji teplota klesala a klesala. V šachové části se ovšem opět trochu 
více vyjasnilo.  Nezadařilo se sice nejstarším chlapcům, kteří nezískali  ani půlbod, celkově 
jsme však z pátého kola vytěžili solidních 8 bodů, tedy +1 a v celkovém součtu po pěti kolech 
máme +8.

Dnes nás čeká snad zasloužený volný den, odpočinek (a to jak fyzický, tak i psychický) se 
mnohým  rozhodně  bude  hodit.  Turnaj  se  nám  pomalu  ale  jistě  přehoupl  do  své  druhé 
poloviny a po pěti kolech je už o něco jasnější, kdo z našich hráčů a hráček bude aspirovat na 
výborné umístění (na druhou stranu čtyři  kola stále znamenají  relativně dost času napravit 
drobná či větší zakolísání).  Konkrétně jsou na tom z české výpravy nejlépe  Nela Pýchová 
v D16, která je se čtyřmi body na průběžném 6. místě,  Thai Dai Vinh Nguyen, který v H8 
zaujímá se stejným bodovým ziskem 8. místo a také jeho starší bratr Thai Dai Van Nguyen, 
který rovněž se čtyřmi body v kategorii H12 uzavírá první desítku na průběžném 10. místě.

Zpracoval: IM David Dejf Kaňovský
reprezentační trenér mládeže



Průběžné výsledky české výpravy po 5. kole

„Český čekací koutek“, zleva: Láďa Kopec, Nataša Richterová, GM Petr Velička 
a Ondra Matějovský zvaný též „Maťo“
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