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Po loňském totálním neúspěchu, kdy jsme skončili poslední, začal nový ročník Krajského
přeboru. Letos jsme posílili soupisku, tak bychom rádi hráli ve vrchních patrech tabulky na hony
vzdáleni od sestupových vod. V prvním kole jsme doma přivítali zálohu Gambitu Jihlava.
Soupeř přijel oslaben o čtyři hráče základní sestavy, v utkání jsme tak byli jasným favoritem.

      

Jako první vyhrál Leszek s tradičním soupeřem Alešem Vondrou. Aleš se do Leszka pustil velmi
ostře útokem na krále, g4 Vg1, Leszek věren poučkám reagoval protiúderem v centru. Soupeř
si však nechal dát dvojúder na figury a nemělo smysl dál pokračovat. Na 2-0 upravil Tom
Zelený v partii benjamínků. Soupeře vcelku v pohodě postupně přehrál a na partii se můžete
podívat zde .

  

Dále remizuje Rosťa, se soupeřem hraje nenáročnou sicilku a partie končí vcelku logicky
remízou, když příznivý stav utkání umožňuje přijmout smírnou nabídku soupeře. Partie zde .
Svůj den má rovněž i Standa, soupeře černými ošidí o figuru a tu vcelku snadno realizuje v celý
bod. Vedeme 3,5 : 0,5. Situace se však začne komplikovat.

  

Já přehlížím tichý soupeřův tah, po kterém musím odevzdat pěšce, Kokeš má sice o kvalitu
navíc, ale neví se zda projde. Honza má o pěšce méně a Petr na první hraje své obvyklé
zápletky v nejasné pozici. O vítězství není rozhodnuto. Situace se však za chvíli vyjasní, když
Kokeš přece jen kvalitu uplatní k výhře a Jenda má za pěšce aktivitu figur, která mu zajistí
smírný výsledek. Vedeme 5-1 a je rozhodnuto.

  

Petr Walek na jedničce ustál všechny komplikace v časovce a na dámském křídle protlačil
svého volné pěšce a soupeř musí kapitulovat. Moje partie je velice neobvyklá. Podobný průběh
jsem snad ještě nezažil. Nejdříve mne soupeř vcelku regulérně přehraje, když mne má dorazit,
tak hraje překvapivě slabě a postupně získám tři pěšce a stojím na výhru zase já. Poté zase já
hraji jako amatér a pozice jde do roviny. Soupeř opět věren  sinusoidě udělá dvě chybičky a
partii se mi nakonec podaří vyhrát, i když asi nezaslouženě. Pečetím tak vítězství 7-1.

  

Nutno dodat, že soupeř bojoval velmi srdnatě a výsledek je pro něj až příliš krutý. Prezentoval
se slušným výkonem a v jednu chvíli to vypadalo, že by si mohl odvést i bodík. V příštím kole
jedeme do Světlé nad Sázavou a tam již to tak jednoznačné nebude.
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http://www.chesstalker.com/cs/iMG1voLSqruM
http://www.chesstalker.com/cs/4g5pp3PEseUB
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  Přední šachovnice
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