
Zápisky z Gruzie IV

aneb

ne vždy je volný den ku prospěchu...

Po fantastickém bodovém přídělu v pátém kole se jen těžko dalo očekávat, že bychom 

podobnou  nadílku  konstatovali  i  po  kole  šestém,  soupeři  (či  soupeřky)  byli 

povětšinou  dost  silní.  I  z toho  důvodu  je  konečný  zisk  devíti  bodů  (tedy  přesně 

padesát procent) poměrně slušný. Přičemž určitě největší radost nám udělala Zuzka 

Gřesová (D12), která pokračovala ve spanilé jízdě a po šesti kolech měla na svém 

kontě fantastických 5,5 bodu!! Škoda, že na svou šňůru čtyř výher v řadě nenavázala 

Lucinka Fizerová (D8), partie šestého kola proti svojí slovenské sokyni se jí vůbec 

nepodařila a své kamarádce bod doslova darovala. Nebyla však sama, i na některých 

dalších jedincích bylo znát, že únava začíná hrát svou nemalou roli, a volný den se 

tudíž bude velice hodit.

Já jsem měl na volný den poměrně jednoduchý plán: v první řadě se pořádně vyspat 

(podařilo  se  mi  spát  do  půl  druhé,  takže  tento  plán rozhodně vyšel!  :))  a  pak se 

konečně trochu víc podívat po městě. Bohužel při pohledu z okna jsem pochopil, že 

krásné  slunečné  počasí  předchozích  dnů  udělalo  dětem  pápá  a  nad  Batumi  se 

rozhostila černá mračna, ze kterých téměř bez ustání pršelo. Výlet do města jsme tak 

společně s Lubošem museli zrušit a raději si večer i s Luckou, Eliškou a Aničkou zašli 

do posilovny a do bazénu. Já jsem byl v posilovně poprvé (v bazénu už poněkolikáté), 

poněvadž jsem se první polovinu pobytu v Gruzii léčil z virózy, nicméně holky chodí 

s Lubošem pravidelně posilovat už někdy od třetího dne, dokonce si kvůli tomu každé 

ráno nastavují budík, aby nezaspaly! :) 

Většina  české  výpravy  se  však  i  přes  nedobré  počasí  vydala  vstříc  gruzinským 

zážitkům,  a  to  zejména na  vodní  show s delfíny  do  místního delfinária,  kterou  si 

všichni účastníci velmi pochvalovali. Nela si dokonce vyzkoušela poměrně drahou, ale 

o to úžasnější atrakci: zhruba dvacet minut si zaplavala s delfíny, povozila se na nich, 

vyzkoušela si pár triků a podobně!



Další  den  už  se  počasí  opět  trochu  zlepšilo,  a  tak  jsem  vyrazil  alespoň  na  kratší 

vycházku po okolí našeho hotelu, z níž vám níže předkládám několik fotografií.

Ale ještě předtím k 7. kolu šampionátu. Pevně jsem věřil, že volný den naší výpravě 

prospěje a závěrečný trojkolový finiš začneme co nejlépe. Ovšem chyba lávky, když 

jsem po třech hodinách přišel do Sheratonu, začala se mi do tabulky kupit jedna nula 

za druhou a bylo jasné, že to nebude dobrý den. A skutečně nebyl, skromný zisk šesti 

bodů z osmnácti partií (tedy –6) je jasně nejhorším dnem pro naše reprezentanty a 

reprezentantky.  Bohužel i  soupeřka  Zuzky Gřesové (D12) byla tentokrát nad její 

síly, přesto právě ona zůstává i po sedmi kolech lídrem české výpravy. Nedá se svítit, 

přes nevydařené sedmé kolo (a pak že sedmička přináší štěstí!!) se musíme rychle 

přebrodit  a v posledních dvou kolech napnout všechny zbývající  síly  do závěrečné 

cílové rovinky!

Průběžné pořadí české výpravy po 7. kole



Jednou z dominant Batumi je tato luxusní moderní výšková budova.



Fontána v parku nedaleko našeho hotelu Intourist.

Ne, tahle loď nekotví v přístavu, nýbrž v parku... :)



Velmi zajímavá budova, která má být údajně plynojemem... (?! )



Typická moderní záležitost mnoha velkých evropských měst: veřejná půjčovna 

bicyklů.

A další z velkých atrakcí Batumi: Ruské kolo!



A tuhle krasavici jsem si prostě také musel vyfotit!! :)



Na úplný závěr trocha romantiky na pláži při západu slunce...
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