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Letošní Mitropa se konala 4.-12.5. a poprvé se uskutečnila takzvanou hybridní formou. Naše 
reprezentace hrála v Praze, kde měla v hotelu Don Giovanni zajištěné velmi dobré podmínky. 
Právě možnost kratšího cestování beru jako určitou výhodou hraní hybridní formou. Méně 
ideální je z mého pohledu celý koncept hraní, i když je mi jasné, že v současných podmínkách 
je dobře, že se dá hrát alespoň takhle. Navíc do budoucna si pravděpodobně budeme muset 
na "hybrid" zvyknout a smířit ses tím, že takové turnaje se budou pořádat. Pro mladší 
generaci to určitě nebude takový problém. Pro naše reprezentanty to zatím ještě určitý 
problém byl. Zvláště pak ve chvílích, kdy měli méně času, přestali hrát na šachovnici a 
dohrávali partii pouze na monitoru. Nedotažených vyhraných partií jsme jako tým totiž měly 
celkem hodně.  

Thai Dai Van Nguyen na první šachovnici udělal 4/8 a tenhle výsledek odpovídá přibližně 
jeho ratingu. Ratingový průměr jeho soupeřů totiž byl 2573, což docela výrazně převyšovalo 
průměr hráčů na ostatních šachovnicích. Vzhledem k jeho věku (19 let) je to určitě budoucí 
opora reprezentace. 

Vlasta Babula na druhé šachovnici získal 4,5/7 (bez prohry). To je bezpochyby velmi solidní 
výsledek a stejně jako ve Zlíně při zápase s Polskem patřil k oporám týmu. 

Honza Krejčí na třetí šachovnici získal nejvíce bodů z našich 5/7 a potenciál v jeho partiích 
byl i navíc. Myslím, že pokud by se hrálo "normálně" jeho výsledek by byl ještě lepší. 

Tadeáš Kriebel 5/8 měl famózní start (4/5) a i když zbrzdil, tak jeho výsledek považuji za 
dobrý. Více se mu tentokrát dařilo černými figurami (ostatně podobně jako Vlastovi 
Babulovi) 

Pro Vaška Fiňka (2,5/6) byl turnaj především zajímavou školou. Věřím, že tohle nabírání 
zkušeností se v budoucnu určitě vyplatí. Je vidět, že už v 11 letech je schopný hrát těžké 
partie a myslím, že jeho zařazení do týmu byla správná volba. 

Celkové třetí místo je dobré, ale v průběhu turnaje to vypadalo i lépe. Čekal jsem, jak se na 
hráčích projeví dlouhá herní pauza, ale kluci to zvládali velmi dobře. Všichni hráli přibližně na 
svůj rating (Honza Krejčí a Vlasta Babula skončili v lehkém plusu). Jako kapitána mě těšil 
přístup hráčů, protože po celý turnaj panovala z mého pohledu dobrá atmosféra a všichni 
hráči chtěli neustále hrát.  
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