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V 5. kole 2. ligy jsme hostili v derby Žďár nad Sázavou A a poprvé jsme nastoupili v základní
sestavě, tedy Petr Buchníček, Vojtěch Mejzlík, Olda Sedláček, Josef Růžička, Petr Walek, Jan
Tesař, Tomáš Lampíř a Roman Bradáč. Hned to bylo znát na výkonu i výsledku, tentokrát
musím jej a jen chválit.

      

Černými Vojtěch, Josef i Roman soupeře v pohodě udrželi a remizovali, Roman naopak s
čistým pěšcem navíc soupeře vypustil z připrohrané pozice. Všichni ostatní se tentokrát
předvedli v tom lepším světle a i při přehrání partií jsem nenašel v jejich výkonu žádnou
podstatnější chybu.

  

Petr Walek dokonce zakončil partii matem a rovněž soupeř Petra Buchníčka kapituloval v
pozici, ve které by se jinak musel rozhodnout mezi matem a rozhodujícími materiálními
ztrátami. Ve zbývajících partiích jsme  Olda, Tomáš i já postupně soupeře přehráli a získali
materiální převahu, kterou jsme uplatnili k výhře.

  

V tabulce  zde  jsme si ani vysokou výhrou nepolepšili, neboť se činili i konkurenti. Zvětšil se ale
rozestup mezi horní a dolní částí tabulky a naštěstí patříme do té první skupiny, která by již
neměla mít v druhé polovině soutěže problémy s udržením.

  

Partie PW je zde  i s poznámky aktéra.

  

Dále poděkování Rosťovi za fotografie a bezproblémové utkání v roli rozhodčího.
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http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1658
http://www.chesstalker.com/cs/Pg9dSNgjfINR
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  Přední šachovnice, partii Buchníček - Večeřa zlomil náš lídr zkušeně v časovce  

  Celkový pohled, Petr Walek tentokrát trefil přípravu a tak mohl nezvykle pokukovat po jinýchšachovnicích  

  Zadní šachovnice, Roman Bradáč slupl pěšce, ale tuhý odpor soupeřův přinesl dělení bodu, vestylu protokoláře na posilněnou perník

 2 / 2


