
Zápisky z Gruzie V
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finiš postrádal správnou jiskru...

Osmé,  tedy  předposlední  kolo  evropského  šampionátu  mládeže  dopadlo  dle 

očekávání o dost lépe, než kolo předchozí, konec konců jen těžko mohlo dopadnout 

hůře. Z osmnácti partií jsme vybojovali slušných  10 bodů (+2), což znamenalo, že 

více než třetina naší výpravy se v posledním kole popere o umístění v první desítce, 

resp. okolo desátého místa konečného pořadí.

Po vlažnějším startu se ke skvělému výkonu rozjela Natálie Kaňáková (D16), která 

vyhrála již čtvrtou partii v řadě, a to navíc velmi hezkým způsobem:

Natálie Kaňáková (1945) – Anna Vasenina (2147)

ME mládeže, 8. kolo
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Ze Sicilské vznikla zajímavá pozice, ve která má bílá plnohodnotnou kompenzaci za 

obětovaného pěšce. Například po 17...Se7 nebo 17...Se6 by se normálně hrálo, ruská 

hráčka se však dopustila strašlivého omylu: 

17...Sxb3? Pro mě zcela nepochopitelný tah: černá odevzdává svou prakticky jedinou 

hrající figuru za jezdce, který na b3 jenom stál, dává bílé dvojici střelců, bílému střelci 



krásné pole c4 a otevírá a-sloupec bílé věži. Po tomto tahu se Natka musela nesmírně 

zaradovat... :) Pomsta za takovýto ošklivý tah byla až nečekaně rychlá. 
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22.Vf6! Skvělý tah, po kterém již černá nemá rozumnou obranu. Všimněte si, jak bílé 

figury během několika málo tahů skoro až neskutečně ožily! 
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Večer jsme se pak ještě společně s trojicí  Vavřínkových a Natašou vydali  na mstní 

lanovku,  ze které je krásný výhled na celé  Batumi.  Opravdu to stálo za to,  včetně 

gruzinského koňaku, který jsme si s Tomášem patřičně vychutnali... :) Níže několik 

fotografií (nejen) z horní stanice lanovky.



Ruské kolo, jedna z dominant Batumi, je v noci krásné osvětlené.

Výhled na noční Batumi. Vyčnívající osvětlená budova na levé straně je hotel 

Sheraton, dějiště letošního ME mládeže.





Do  devátého  kola  sice  všichni  čeští  reprezentanti  a  reprezentantky  nastoupili 

s bojovnou náladou, ovšem nejspíše i únava sehrála svou roli, a tak bodíků na naše 

konto až tolik nepřibylo. V součtu to nakonec bylo  7 (-4) a v úplně celkovém součtu 

jsme skončili na  +2. Mnohem podstatnější však bylo, jak dopadnou hráči a hráčky 

bojující o umístění v první, příp. druhé desítce. Z nich nám nakonec největší radost 

udělala  Martina Fusková (D18), která svou soupeřku ve střední hře jednoznačně 

přehrála, díky čemuž se dostala na zisk šesti bodů. Martina odehrála vynikající turnaj: 

obehrála první čtyři nasazené hráčky (!), přičemž s ani jednou z nich neprohrála (!) a 

svým výkonem přes 2200 vybojovala nádherné 7. místo! Úspěch je to o to větší, když 

si uvědomíme, že Martina patří ještě do kategorie D16, utkávala se tak se soupeřkami 

i o dva roky staršími!! Velká gratulace!

Výhru v posledním kole zaznamenal  také  Matyáš Marek (H18),  který  s 5,5 body 

obsadil  skvělé  16.  místo.  Skvělé  mimo  jiné  proto,  že  byl  nasazen  jako  číslo  33, 

obehrál  několik  dost  silných  soupeřů  a  především  stejně  jako  Martina  patří 

„služebně“  rovněž  do  kategorie  H16!  I  Matyášovi  patří  velká  gratulace 

k předvedenému výkonu a výsledku!

Matyáš ovšem nebyl zdaleka jediný, kdo se umístil v druhé desítce konečného pořadí. 

Dalšími byli  Natálie Kaňáková (D16,  11. místo), která měla fantastickou druhou 

polovinu  turnaje  (4,5/5!),  Ríša Stalmach (H8,  12.  místo),  kterému  se  bohužel 

nepovedlo zahájení posledního kola, Thai Dai Van Nguyen (H14, 15. místo), který 

však jistě pomýšlel na víc (celý turnaj odehrál s teoreticky slabšími soupeři) a Zuzka 

Gřesová (D12,  13.  místo),  které  nám  všem  bylo  opravdu  velmi  líto:  Zuzce  se 

bohužel po úžasném rozjezdu 5,5/6 přestalo dařit a nakonec podlehla i v posledním 

kole. Což mrzelo o to víc, poněvadž v partii stála jasně na výhru. Škoda! Ovšem i 13. 

místo je velmi pěkné, přestože pro Zuzku bude mít tato třináctka zřejmě poněkud 

hořkou příchuť...

Večer se ještě někteří naposledy vydali do města či do bazénu a posilovny a ve dvě 

hodiny v noci nás čekal autobus odvážející nás do Trabzonu. Resp. bude čekat, abych 

se přesně vyjádřil, protože tyto řádky píšu kolem osmé hodiny místního času, tudíž 

teprve  pevně  věřím,  že  vše  dopadne  bez  problémů  a  my  v odpoledních  hodinách 

v pořádku dosedneme na vídeňské letiště...



Konečné pořadí české výpravy po 9. kole

Vít Kratochvíl (H16), trenér Ondřej „Maťo“ Matějovský a Nela Pýchová (D16), jediní  

tři pamětníci ME mládeže v Batumi z roku 2010 v naší výpravě. Zajímavé je, že 

Vítek i Nela letos získali stejně bodů, jako před čtyřmi lety.


	Konečné pořadí české výpravy po 9. kole

