
ZÁPISKY Z BUDVY POPÁTÉ
ANEB CÍLOVÁ ROVINKA V DOHLEDU!

V osmém  kole  byla  naše  pozornost  soustředěna  zejména  na  dva  naše  pětibodové 
reprezentanty a jednu pětibodovou reprezentantku.  Nejmladší  z této  trojice  Thai  Dai Vinh 
Nguyen bohužel svému silnému soupeři podlehl, avšak Thai Dai Van Nguyen i Nela Pýchová 
velmi pěkně a svižně zvítězili. Na svém kontě tak měli po sedmi kolech šest bodů a dvě kola 
před koncem oba dva dělili ve svých kategoriích průběžné první místo!!

Ostatní výsledky bohužel až tak slavné nebyly. Zejména „osmnáctky“ zažily doslova černý 
den, jelikož ze tří partií nezískaly ani půl bodu... Naštěstí jsme kromě Nely a Vana do tabulky 
ještě pár jedniček připsaly, což v součtu znamenalo zisk sedmi bodů a v celkové statistice +8.

Ze sedmého kola si zde dovolím uvést pěkný závěr Neliny partie, která krásně ukázala, že 
s různobarevnými střelci je možné sestrojit matovou síť i v okamžiku, kdy už na šachovnici 
nejsou dámy.

Choladze – Pýchová, pozice po 25...Ve1

Česká reprezentantka svým chytrým předchozím tahem obsadila první řadu a nechala  stát 
pěšce na a7 (tah 25...a7-a5 totiž také silně přicházel do úvahy). Gruzinská soupeřka léčku naší 
hráčky neprohlédla a tahem 26.Vxa7?? vzala typického otráveného pěšce. Přitom po 26.Sd5 
(s ideou schovat krále na b3) by se Nela asi ještě docela nadřela, než by získala celý bod. 
Vzetí pěšce znamená velmi rychlý konec, který si „dračice“ Nela nenechala ujít: po 26...Vc1+ 
27.Kd3 Vd8+ 28.Ke4 (28.Ke2 Vd2+ a bílá ztrácí  věž.)   28...Ve1+ 29.Kf3 Ve3+ 30.Kg4 
(Nebo 30.Kg2 Vd2+ a bílá musí odevzdat věž, jinak dostane mat na první řadě.) 30...Vf8 bílá 
nemá rozumný způsob, jak pokrýt hrozící mat na f4!
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Ráno před osmým kolem nás opět přivítalo deštivé ušmudlané počasí. Alespoň jsem tak mohl 
využít  svůj  deštník,  který  jsem  si  tady  pořídil,  protože  mě  vůbec  nenapadlo  vzít  si  ho 
z domu...:) Na druhou stranu mě to moc nepotěšilo: právě včera jsem si přivstal, abych si šel 
ráno zaběhat na pláž. Stačil však jeden pohled ven a pochopil jsem, že to nepůjde a že si můžu 
ještě další hodinku přispat...:)



Do osmého kola nastoupila celá  česká výprava s plným nasazením a velkým odhodláním. 
Kupříkladu Nela si na partii vzala všechny své talismany, které tady v Budvě má. I já jsem se 
v tomto směru poprvé na letošním ME pokusil „naklonit misky osudu“ tím, že jsem si vzal 
svůj vyhrávající šátek...:) 

Šátek nakonec nepomohl až tak, jak jsem doufal, ale celkových  8 bodů (v součtu tedy  +9) 
nebylo  špatných.  Nejpodstatnější  však  bylo,  že  se  dařilo  našim  největším  nadějím,  a  to 
zejména  Nele Pýchové, která zvítězila a po osmi kolech samostatně vede kategorii D14!!! 
V posledním  kole  ji  tak  na  prvním  stole  čeká  přímý  souboj  o  zlato  s Ázerbajdžánkou 
Mammadzadou. Nela má tu výhodu, že jí ke zlatu stačí i remíza, ovšem bude to mít přetěžké, 
soupeřka jistě bude hrát nemilosrdně na výhru. Velmi pěknou pozici vybudoval v osmém kole 
Thai Dai Van Nguyen v H12, ovšem nenašel silný úder g4!, který klidně mohl vést k zisku 
celého bodu. I po remíze však zůstal na průběžném třetí místě a čeká ho rovněž přímý souboj 
o medaile,  teoreticky i  o zlato!  Třetím do party,  který má také ještě teoretickou šanci  na 
medaili, je Vanův mladší bratr Thai Dai Vinh Nguyen v kategorii H8. Tři souboje o medaile 
v posledním kole ME mládeže, to je rozhodně pádný důvod k pořádnému fandění a pevně 
věřím, že minimálně jednu medaili nám vyfandíte!!:) 
Zbytek české výpravy podal průměrný výkon, zejména nejstarší chlapci pokračují ve špatných 
výkonech a bohužel už je zcela jasné, že ani jeden z nich si na ME nepřivezl dobrou formu, 
pročež budou na tento turnaj jistě chtít co nejdříve zapomenout...
Zítřejší kola začínají o dvě hodiny dřív, tedy většina kategorií 13:30 a tři nejmladší, konkrétně 
H8, D8 a H10 o půl hodiny později, tj. 14:00. Tak nám držte palce!:)

Průběžné výsledky české výpravy po 8. kole

Zpracoval: IM David Dejf Kaňovský
reprezentační trenér mládeže
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