
5 a 6 den – closing ceremony, photos,  sea and monkeys 

Poslední kolo turnaje proběhlo v bojovném duchu, všichni se snažili udělat v poslední partii ještě 

maximum, protože když se vyhraje v poslední partii, tak je vždy turnaj dobrý . Nakonec získal Jirka 4 

body, Lucian 3,5 bodu, Marek a Adam shodně 2,5 bodu. Co je však hlavní, dobře jsme si zahráli a 

získali jistě nové cenné zkušenosti.  Pořadatelé jsou skvělí a všem kluků dávají jako dárek místní 

kompletní šachový dres – tričko, mikina a kalhoty. 

Ve 14 hodin probíhá slavnostní zakončení turnaje, hned 7 hráčů včetně Igora získává 5,5 bodu a tak si 

rozdělí mezi sebou finanční odměny a turnaj má tak vlastně 7 vítězů. Po předání cen si kluci vytahují 

mobily, ne však na hry, ale popadla je mánie focení a fotí si vše, co se jen dá, to se zalíbí Alžířanům a 

dalším hráčům z jiných států a tak je odstartováno hromadné focení různých skupinek, bylo to velmi 

přátelské a jistě si všichni udělali mnoho fotek, na které se bude dlouze vzpomínat… Poté probíhá 

zasloužený odpočinek, kluci koukají na fotky a jdeme brzy spát, protože nás čeká zítra výlet, modlíme 

se jen, aby konečně přestalo alespoň na chvíli pršet, teploty také klesají až pod 10°C, což pokládají 

místní za megazimu a třesou se jak ratlíci . 

Ráno si trošku déle pospíme, zajdeme na klasickou snídani, i když dnes je změna, je meruňkový juice. 

Po snídani čekáme na další informace ohledně výletu, protože tady nikdo nic neplánuje a vše se 

dozvíte na poslední chvíli nebo i později. Přestává pršet a přijíždí pořadatelé, kteří nás berou na výlet 

k moři, paráda. Kluci jedou se mnou a Jirka cestuje druhým autem s Fatsahem a Faroukem, alespoň 

může trošku speakovat . Jirka je však tvor společenský, kterého mají rádi velmi rychle všichni lidé 

na celém světě, již jsem se o tom přesvědčil jak v Rakousku, tak i Černé Hoře. Přijíždíme po klikaté 

horské cestě na vrchol skály, odkud je nádherný výhled na moře, kolem vidíme značky s obrázky opic, 

začíná však pršet a tak asi budou všechny pěkně zalezlé. Když však vystoupíme z auta a jdeme projít 

tunelem vedoucím skrz skálu, najednou vyskočí z křoví opice! Jsou dosti velké a blíží se rychle k nám, 

jsou zjevně na lidi velmi zvyklé, kluci by jim hned něco chtěli dát, ale raději volím bezpečnější variantu 

a fotíme si nové kamarády z těsné blízkosti. Jdeme se projít po cestě okolo skalních útesů, před námi 

naproti je impozantní vojenská pevnost. Opičky kolem nás skákají a kluci si to pěkně užívají. Po 

procházce se vydáváme do centra, abychom si mohli domů dovést nějakou maličkost. V obchodech 

se však nacházejí většinou šaty, boty a další oblečení, což není zrovna to, co hledáme. Pak nás 

zavedou do jednoho obchůdku, kde si každý koupíme nějakou drobnůstku a věříme, že ještě na letišti 

v Algeru bude něco pěkného, hlavně žádané magnetky. Zanedlouho již kluci křičí, že mají hlad, tak 

jdeme do centra na hranolky a hamburgery . K tomu zkoušíme alžírské speciality, ale kluci přeci jen 

věří hranolkám, hamburgerům a pizze, já s Jirkou jsme více naklonění místní kuchyni. Jelikož je zde 

velmi chladno a topení jaksi uvnitř chybí, jedeme zpátky na hotel, dáváme si horkou sprchu a 

nezbývá, než se pomalu připravit na ranní cestu domů. Byl to však pěkný den s novými přáteli – 

opičkami . 


