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V neděli 4. prosince jsme se sešli v třebíčské klubové místnosti již ke 4. kolu RSV. Soupeřem
nám tentokrát bylo družstvo TJ Sokol Jámy. Naše družstvo sestávalo ze tří hráčů základní
sestavy – Libora Janáka, Aloise Pokorného a Ondřeje Zeleného a dvou náhradníků, mne a
Vojty Janáka.

      

Nejprve dohrál Vojta, chvíli po něm i já. Oba jsme prohráli. Vojtovu partii jsem neměla čas
sledovat, dohrál velmi brzy. Já měla partii pěkně rozehranou, sice jsem měla o 2 pěšce méně,
ale to mě vůbec netrápilo, protože jsem měla dost dobrý plán, jak vyhrát. Pak jsem ale
zazmatkovala a dopadlo to, jak to dopadlo.

  

Na druhé desce pak Alois Pokorný nabídl remízu. Na první desce nabídl remízu i Libor Janák,
soupeř ji ale nepřijal. Hrálo se další asi dvě hodiny, kdy Libor nabídl remízu znovu, tentokrát ji
soupeř přijal.

  

Nejdéle bojoval nejmladší člen naší nedělní sestavy – Ondra. Po hodině hry ztrácel jednoho
pěšce. Ztrácel ho i po 3 hodinách. Až pak se mu podařilo materiálově srovnat. Vypadalo to po
celou dobu spíše na remízu. Tu také soupeř Ondrovi nabídl. Ondra chvíli zvažoval a pak se
rozhodl, že bude ještě chvíli bojovat. Soupeři tou dobou zbývalo přibližně 7 minut. V závěru se
Ondra dostal do pěšcové koncovky a poté, co unikl pěšcem od černého krále do bezpečné
vzdálenosti a blížil se již neohroženě na poslední řadu, se soupeř po 3 hodinách a 50 minutách
vzdal.

  

Ondrovu partii si můžete prohlédnout zde .

  

Zápas jsme prohráli 2:3, škoda té mé prohry.

  

Děkuji členům družstva za účast na turnajích, přeji všem poklidné prožití blížících se vánočních
svátků a do nového roku zdraví, optimismus a úspěchy nejen na 64 polích šachovnice.
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http://www.chesstalker.com/cs/vezxwgcHY1WS
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