
Mistrovství světa – aklimatizace 

Beskydská šachová škola má letos na nejprestižnější akci v mládeži celkem 5 zástupců – Petr Gnojek a 

Lucie Fizerová v kategoriích do 8 let, Kristýna Laurincová do 10 let, Natálie Kaňáková do 14 let a 

Martina Fusková do 16 let. Když k tomu připočtu svou maličkost a rodiče, je nás celkem šťastných 13 

osob. Před mistrovstvím světa jsme se domluvili, že poletíme do Arabských Emirátů o 2 dny dříve. Já 

tuto myšlenku prosazuji již dlouho. Dle mého názoru jde o 2 náležitosti – hráči se aklimatizují na 

místní podmínky po náročné cestě a také mohou navštívit zajímavá místa a mít pěkné zážitky (během 

mistrovství již na to času mnoho není a také myšlenky jdou už jen na šachy). V neděli jsme si dali sraz 

v 9.00hod. na letišti, k naší výpravě se ještě přidává náš dlouholetý spolupracovník Zdeněk Fiala a 

hráčka z jeho klubu Simona Suchomelová. 

Po odbavení můžeme vyrazit k našim letům. Velkou perlou bylo hned na začátku, že bychom bez 

předložených víz nemohli odletět. To není až tak výjimečné, jen jsme dostali od pořadatelů víza den 

předem a poslední 2 osoby včetně mě asi 13 hodin před odletem – uff . Během přímého 6hod. letu 

jsem mile překvapen servisem českých aerolinií. Nejdříve malé občerstvení v podobě nápojů, většina 

dospělých volí něco ostřejšího, ať se nikoho po přistání nebojí , pak vydatný oběd s dezertem, další 

nápoje a poté ještě jako svačina bageta společně s nápoji. Vystupujeme v 20hod. místního času, 

teplota je příjemná 23°C. Časový posun je zde +3hod. Po odbavení, kde jsme si museli vystát řadu na 

víza, frčíme taxi do cca 40 km vzdáleného hotelu, abychom si odpočinuli. Cesta trvala asi půl hodiny, 

taxi jsou zde levné, není se čemu divit, cena benzínu je přibližně 9Kč/litr. Po příjezdu na náš hotel 

Sheraton se ubytujeme a připravujeme se na výlet do 150 km vzdálené Dubaie. 

Ráno se nám podaří domluvit hotelový minibus, do kterého se přesně naskládáme a vyrážíme směr 

Dubai.  Projíždíme hlavním městem Abu Dhabí (Abu Zabí) a poté vidíme po celé cestě jen převážně 

poušť, míjíme pár potulujících se velbloudů a přijíždíme do klenotu Arabských Emirátů – vítá nás 

Dubai. Počasí je jasné, cca 25°C, tak volí někteří šortky, žabky a krátký rukáv. Po vysazení se 

domluvíme s řidičem, ať nás zde opět v 19.00hod. vyzvedne a vyrážíme směr metro do stanice Burg 

Khalifa (Dubai Mall). Burg Khalifa je místo u největšího mrakodrapu světa s největším nákupním 

centrem světa Dubai Mall. Je to vskutku monstrózní stavba. Po vystoupení z metra procházíme cca 2 

km po jezdících pásech a vítá nás Dubai Mall. Zde se nachází přibližně 2000 obchodů, největší 

akvárium světa, ledové kluziště, vodopády a další zajímavosti – prostě ráj pro ženy . Vydáváme se 

do sekce jídla, kde je několik desítek rychloobčerstvení a pak hurá na akvárium, ze kterého jsme 

všichni uneseni. Ono totiž není běžné vidět tisíce ryb včetně žraloků, rejnoků každý den… Poté si 

dáváme ještě hodinový rozchod na obdivování Dubai Mall. Po udělání asi 1000 fotek vyrážíme 

pomalu zpět metrem, po cestě ještě děláme drobné nákupy a před 19.00hod. přicházíme na 

zastávku, kde nás má vyzvednout náš řidič. K našemu překvapení nás přesně našel a vyrážíme na 2 

hodinovou cestu zpět na náš hotel. Nyní nezbývá, než se dobře vyspat a ráno vyrazit na letiště, kde 

nás snad organizátoři budou čekat a pojedeme již do dějiště největšího mistrovství světa v historii – 

Al-Ain. 

Držte nám palce, pokud i zde bude internet, budu vás informovat dále . 

Pavel Benčo 


