
ME žen pohledem Julie Movsesjan 

Letošní ME žen proběhlo v druhem největším městě Rumunska - Iasi. 

Kvůli kolizi s již potvrzenou účasti na turnaji ve Skalici jsem sama ME odmítla. Nabídku jet s českou 
výpravou jako trenérka jsem se rozhodla akceptovat. 

Ubytováni a strava byli na výborné úrovni, kvůli anticovidovým opatřením nebyla až do poloviny 
turnaje možnost využit hotelového bazénu a fitness centra. Nechtěly jsme zbytečně riskovat a většinu 
času trávily s holkami společně při večerních procházkách či deskových Krycích jménech. 

Celkový výkon hraček hodnotím jako solidní . Holky se snažily, bojovaly, konkretní přípravy nám 
většinou vycházeli dobře. 

Lada Zelbová  (3/11)  

Pro Ladu to byl premiérovy turnaj v cizině, a hned ME žen! Jsem si jista, že pokud by úspěšně dotáhla 
vyhranou pozici v 1.kole, její výsledek mohl byt úplně jiný. Lada je mlada a talentovaná šachistka. Je 
velmi pracovitá, turnaj ji ale bohužel nezastihl v dobrem rozpoložení. Náročné šachové léto pro Ladu 
se ke konci turnaje projevilo na nedostatku energie v závěru soutěže. Měla spoustu dobrých pozic 
proti papírovým favoritkám, ale nevyužila hned několik “mečbolu”. Věřím, že na další podobny turnaj 
již bude lepe připravená nejen po šachové, ale i fyzické stránce a využije získaných na ME zkušenosti k 
dalšímu zlepšeni. 

Kristýna Novosadová (4/11)  

Výkon spíš podprůměrný, Kristýna sama určitě ví, že dokáže zahrát mnohem lepe. Mam pocit, že se u 
ni projevil nedostatek herní praxe, od loňského MČR žen sehrála minimum partii. Bylo znát, že 
většina hraček během lockdownu využívala online prostředí k hraní a trénovaní, Kristýna bohužel 
online moc rada nemá.   

Anna-Marie Koubová (6/11) 

Hračka, s výkonem které jsem já (i ona ) velmi spokojená. Téměř ve všech partiích měla Elově silnější 
soupeřky, ve druhé polovině turnaje se rozehrála ke skvělému výkonu. Přestože se Aničce nepodařilo 
dotáhnout několik velmi dobře rozehraných partii, dva body v posledních 2 kolech znamenaly zisk 
normy WIM z 11 kol - zaslouženou odměnu za bojovnost a celkový výkon v těžkém turnaji. 

Chtěla bych poděkovat ŠSČR za důvěru. I pro mne to byla nová a velmi cenná trenérská zkušenost, 
ME jsem se zatím vždy účastnila jako aktivní hračka. Příprava, nervy u sledovaní partii holek, a vlastně 
cely turnaj – pro mne to byla také velmi dobra škola. Děkuji i holkám, myslím si jsme byly dobra 
parta. Doufám, ze je tento turnaj bude motivovat a pomůže se i nadále zlepšovat.  

 


