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V neděli 16. října zahájilo sezónu také družstvo Caissy D. K prvnímu zápasu sezóny jsme se
sešli v prostorách sportovní haly ve Žďáře nad Sázavou. Naše pětice sestávala z Ivana
Kovácse, Aloise Pokorného, Kamila Svobody, mě a nejmladšího člena naší sestavy - Vojty
Janáka.

      

Zápas trval velmi krátce, možná až rekordně. Asi po hodině hry skončil jako první Vojta. Boj to
byl zprvu vyrovnaný, později však Vojta ztratil dámu a zkušenějšímu soupeři se vzdal.
Prohrávali jsme 1:0.

  

Jako druhá jsem skončila na čtvrté šachovnici já. Partii jsem zahájila anglickou hrou, na začátku
střední hry jsem ale špatně vyhodnotila situaci a ztratila jezdce. To odstartovalo můj rychlý
konec, kdy soupeř postupně získával čím dál větší převahu nejen materiálu. O mém osudu bylo
rozhodnuto asi po 25. tahu, kdy jsem už jen doufala, že mladý soupeř udělá ve věžové
koncovce chybu a mně se podaří partii zpatovat. To se ovšem nestalo. Stav 2:0.

  

Na třetí šachovnici nabídl Patrik Rosecký remízu panu Pokornému, který si ponechal čas na
rozmyšlenou a čekal, jak se vyvine situace na první šachovnici. Ani tam se ale nepodařilo
skórovat. 3:0 ve prospěch soupeře. Poté přijal na druhé šachovnici pan Pokorný nabízenou
remízu a na remíze se dohodl se svým soupeřem také Kamil Svoboda na třetí desce. Celkový
stav 4:1.

  

Stejně jako ostatním družstvům třebíčské Caissy se nám úvodní zápas příliš nepodařil, na
náladě nám to ovšem neubralo a ještě dopoledne jsme se vrátili do svých domovů.

  

TJ Žďár nad Sázavou „E“ se po prvním kole ujímá v RSV východ vedení, naše družstvo je
zatím poslední.
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