
Den třetí a čtvrtý 

Oba tyto dny se odehrávají ve shodném režimu, ráno snídáme stále totéž, bagetu, croissanty, džem, 

máslo a k tomu mléko a juice, pro dospělé káva. Jak se dovídám, tak Alžířané v podstatě nesnídají, jen 

si vezmou kousek pečiva a kávy. Po snídani nás čeká partie, poté analýza, uložení partie do počítače a 

oběd. Oběd je však naopak velmi pestrý, nejdříve jako předkrm bývá salát a poté hlavní jídlo, 

většinou maso, nějaká těstovina nebo brambory, poté ještě desert nebo ovoce. Co je zvláštní, tak se 

používá na vše pouze jeden příbor, kterým však můžete klidně ušpinit celý ubrus, také zbytky ovoce a 

další věci se zcela normálně odkládají na ubrus, takže je tam po obědě slušný nepořádek . Ale zde je 

to normální, protože na ubrusech jsou papíry přes celý stůl, které se jen sbalí a vyhodí. Tak snad si 

moc nezvykneme, ať doma neperou rodiče ubrusy každý den . Po obědě probíhá odpočinek, já 

říkám dětem тихый час, kde odpočíváme a šetříme síly na odpolední partii. Nutno říci, že kluci místo 

toho ve třetím dnu na pokoji pěkně řádili a pak v partiích nezbylo tolik sil. Ale vše zlé je pro něco 

dobré, tak jsme si to vyříkali a kluci dokonale uklidili celý pokoj, jako od uklízečky . Po partii jdeme 

ihned na večeři, kde se podává většinou něco z mořských „potvůrek“, tak jsme měli jeden den 

rejnoka a také krevety, jako předkrm bývá také často polévka, kterou všechny děti „milují“, ale jednu 

naběračku jí každý povinně . Po večeři často ještě analyzujeme partie a pak nezbývá, než se jít 

vyspat, protože další den turnaj pokračuje. Je to náročný systém, celý 7 kolový turnaj se odehraje za 

3,5 dne, ale pro nás je to dobré, zbyde nám pak celý den na exkurzi města Bejaia. 

No a jak nám to jde v turnaji? Zpočátku jsme se trošku rozkoukávali, myslím, že se i trošku projevila 

únava z cestování, ale na to se vymlouvat nebudeme. Ve 3 a 4 kole kluci věnovali také trochu energii 

blbnutí a pak se více jak 3 hodinové partie těžce vyhrávají, i když to někdy na šachovnici je. Ale hodně 

spolu diskutujeme, pomáhá občas i Igor a kluci se zlepšují. Za 5 a 6 kolo mají všichni jedničku, protože 

každý strávil za šachovnicí minimálně 6 hodin, Adam hrál dokonce jednu partii více jak 4 hodiny. 

Dokonce se na nás chodí často dívat místní hráči, po partiích kluky přátelsky poplácávají, gratulují jim 

k výhrám a také se s nimi chtějí fotit, navazujeme tak první přátelství z jiných kontinentů… Bodíky již 

tedy nějaké máme, čeká nás poslední kolo, ale už nyní můžeme říci, že jsme nasbírali mnoho cenných 

mezikontinentálních zkušeností. 

Včera vysvitlo na chvíli Sluníčko a tak se jdeme po 3 dnech s klukama projít mimo hotel, už to všichni 

potřebovali, vybaveni elektronickými přístroji jdeme dělat první fotky z Bejaia. Vedle hotelu je hned 

hlavní cesta, nějak zapomněli udělat chodník, tak jdeme opravdu jen kousek a po průchodu jedné 

z uliček narážíme na krásný pomerančovník obsypaný hezkými pomeranči, kluci si to fotí jako senzaci, 

většinou to vidí v obchodě asi jinak. V těsné blízkosti se nachází největší továrna v celé Africe na 

výboru másla a cukru. A hned za ní je již moře, věříme, že se počasí umoudří a přestane na pár hodin 

pršet, abychom se mohli po turnaji vypravit na exkurzi k moři a udělat si pár pěkných fotek. Jak říká 

Lucian, potřebuji již novou fotku na svůj profil . 

Pořadatelé i místní hráči jsou na nás všichni moc milí a přátelští, včera nám koupili supersladký 

zákusek, kluci si ještě olizovali prsty od medu hodně dlouho, to byla ale kalorická superbomba! 

Užíváme si to tady, zabojujeme v posledním kole a těšíme se na výlet. 

Ještě, než jdu spát, tak si vzpomenu na šachový ples, je to poprvé, kdy tam za 10 let nejsem, tak 

věřím, že si to tam všichni užíváte i za mě! 

 


