
Den druhý – body a narozeniny 

Po náročném cestování se spalo dobře a kupodivu jsem byl překvapen, že v 8.00hod. byli kluci již 

všichni vzhůru, však co to je 3000km pro mladé kluky . Jdeme na snídani, kde nás čekají 

francouzské bagety, croissanty, máslo a marmeláda. K tomu klasicky pomerančový juice, ale také 

nově mléko a káva. Čaj, který bych osobně uvítal k dispozici nebyl, ale pro milovníky dobré kávy je to 

kraj zaslíbený. Káva se zde pije z malých šálků v podstatě neustále. Po snídani již probíhá v hrací 

místnosti ve 4. poschodí hotelu zahájení s představiteli města, sportu a šachového klubu Bejaia. 

Celkem se registrovalo na 70 hráčů včetně hráčů z několika zemí Evropy. Všichni hráči jsou zde velmi 

milí, často se ptají dětí, jak se mají, usmívají se při tom a děti na ně jen nevěřícně koukají…   

1. kolo 

V 10hod. začalo dle plánu první kolo, Igor a Jirka jsou nasazení, kluci to budou mít na začátek složité. 

Já se turnaje neúčastním, chci se šachově naplno věnovat dětem a nerad bych, aby se někdo 

v průběhu mé partie zaběhl někam po Alžírsku . První kolo dopadlo dle předpokladů, vítězí Igor a 

Jirka a kluci prohrávají. Lucianovi se partie nepovedla a byla z toho rychlá prohra, tak dostal vyčiněno 

u rozboru jak ode mě, tak i od Igora. Marek a Adam se snažili, ale soupeři byli nad jejich síly. Všechny 

partie si kluci navíc ukládají do počítače, tak máme garanci, že je dovezeme i domů. Na obědě si 

povídáme o partiích, Igor je vegetarián a dostává omeletu zapečenou se sýrem. My klasický oběd 

špagety s kuřetem, tak na to reaguje Lucian, že je taky vegetarián . Po obědě si jdeme odpočinout a 

nabrat síly na odpolední kolo, kde budou již soupeři hratelní. Dnes je zamračeno a vytrvale prší, tak je 

ideální čas na šachy a odpočinek.  

2. kolo 

Věřím, že si kluci vzali po rozborech rady k srdci a můžeme vyrazit do druhého kola. Po dvou 

hodinách hry jsem spokojený, nikdo nedohrál , ba co více, nikdo nestojí na prohru. Adam má velmi 

komplikovanou, ale dobrou pozici, řeší to však rychlými tahy a tímto způsobem hry to bude mít 

složité. Z komplikované pozice se dostává Marek do lepší a Lucian začal kupodivu přemýšlet. Za chvíli 

přichází Adam, že prohrál, v rozboru zjišťujeme, že bylo mnoho zajímavých situací k zamyšlení, tak 

věřím, že další kolo již Adam zaboduje. Marek svého soupeře zanedlouho přehrává a máme z toho 

první bod, paráda. Lucian po 3,5hod. zatlačí svou soupeřku, která má titul mezinárodní mistryně do 

matového kouta, ale bohužel přehlíží, že může dát 3tahový mat a vzniká pozice dámy proti 2 věžím, 

která končí za chvíli remízou, škoda, ale Lucian si tímto částečně odčinil svou dopolední partii. Jirka 

má přivyhranou věžovku, ale jak už se říká, všechny věžovky jsou remíza, tak se to i stalo u Jirky. Igor 

přesvědčivě vítězí. Získáváme tedy 3 body a už je to veselejší . Jdeme na večeři a pak hurrá na 

narozeninovou párty.  

Pořadatelé se k nám chovají opravdu skvěle, pořád za námi chodí, zda něco nepotřebujeme a 

připravili si také dárky pro našeho oslavence Marka, který má dnes 11 let. Marek dostává Alžírské 

dobrůtky a také kompletní dres šachového klubu Bejaia, přichází Igor a párty může začít . Kluci se 

vrhají na pití a pudinky, povídáme si o tom, co jsme dělali, když nám bylo 11. Já cestoval poprvé na 

velký mezinárodní turnaj do Leningradu a poprvé při zpáteční cestě letěl letadlem, krásná to 

vzpomínka… Igor mě překvapil, protože nám sdělil, že když mu bylo 11, tak vůbec ještě nehrál šachy, 

ale na harmoniku . Začal hrát šachy až na univerzitě a první ELO měl ve 26 letech, tak zde vidíme, že 

šachy se dají začít opravdu v každém věku. Igor dnes patří k nejlepším trenérům světa, se kterým 



spolupracuje mnoho reprezentací a je to také silný velmistr.  Není se čemu divit, vždyť hovoří plynně 

15 jazyky včetně bengálštiny, arabštiny a dalších. Nečiní mu tedy problémy v Alžíru vůbec 

komunikovat jak arabsky, tak i francouzsky. Tyto dva jazyky se dají slyšet běžně, včera při cestě taxi se 

tyto jazyky dokonce střídaly.  

Počáteční dny budeme trávit na hotelu a pak se snad počasí umoudří a my podnikneme nějaký výlet. 

Pohled z našeho hotelu je zajímavý, vidíme hory a co mě osobně zaujalo, jsou domy, které jakoby 

někdo rozestavěl, ale chybí střecha a vše je připraveno pro stavbu dalšího patra. Lidé však v těchto 

několikapatrových domech bydlí a zřejmě se čeká, až se bude chtít někdo přistěhovat, tak si bude 

muset svůj byt přistavět . I když prší, tak jsou teploty pro nás příjemné, okolo 15°C. Z okna hrací 

místnosti vidím na stromě pomeranče, stačí jen utrhnout. Toto ovoce je zde na každém rohu dle 

sdělení místních stojí okolo 10 Kč/kg, tak kdo by je nekupoval . 

První šachový den je za námi, zítra budou těžké boje pro všechny, tak se na to půjdeme dobře vyspat. 


