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Po úvodním úspěšném vystoupení v Oudoleni naše déčko ve druhém kole Regionální soutěže
hostilo silnou Bystřici nad Pernštejnem. Favoriti tohoto utkání byli podle ELO jednoznačně
hosté, takže náš tým neměl, co ztratit.

      

Dorazili jsme na místo určení a čekali, až dorazí hosté, nakonec se tak stalo necelé tři minuty
před začátkem zahájení. Hostům nechyběl ani nejsilnější hráč Karel Krondráf, disponující elem
2170. Utkání začalo bez sebemenších komplikací. V úvodních zahájeních se nic zvláštního
nedělo. První, kdo klopýtnul, byla Irena Zelená na třetí šachovnici, která hrála Anglickou proti
Janu Pelánovi. Po ztrátě figury už soupeř chybu neudělal a Bystřice vedla 1:0.

  

Hned asi tři minuty na to vzdal na čtvrté šachovnici Ladislav Urban, který hrál černými proti
Janu Danielovi. Ve hře čtyř jezdců zahrál náš hráč pár nepřesností a po ztrátě třetího pěšce náš
hráč kapituloval, takže 2:0 pro hosty. Na první šachovnici bojoval Vladimír Benda proti silnému
Karlu Krondráfovi. Chvílemi byla partie opravdu vyrovnaná, ale později hostující hráč zahrál tak,
jak je pro hráče s tímto elem vhodné, oběť pěšce a poté chytnutá dáma a bylo to 3:0 pro hosty –
ROZHODNUTO.

  

Na druhé šachovnici neuspěl ani Kamil Svoboda (Kapitán céčka), který hrál černými proti
Pavlovi Klanicovi. Do 30 tahů se jednalo vcelku o vyrovnanou partii, ale poté náš hráč chyboval
a musel vzdát. 0:4 a výsledek je už krutý.Jako poslední dohrávám já proti Janu Jelínkovi. Bílými
hraji Italskou, kterou jsem doufám ještě nezapomněl. V partii mám vcelku navrch, mám i pěšce
navíc, ale nakonec jsem nerad přijal remízu, kvůli pozici s pěšcem navíc a kvůli spěchu.

  

S Bystřicí prohráváme 0,5 : 4,5 a déčko bude mít šanci napravit situaci v dalším kole, kdy
zajíždíme na horkou půdu neoblíbeného soupeře Sokol Jámy!
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