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  ŠK Caissa B – Gambit Jihlava C  5 ½ : 2 ½    15.12.2019  Aby bylo jasno. Nikdo nám nic nedaroval…. J Darovali jsme si ho sami. A to v podobě vítězstvínad Jihlavou C 5 ½ : 2 ½  bez jediné prohry. O výhru se zasloužili svými výhrami Mirekmichálek , Alois Pokorný a Tomáš Loucký, ale také remízy byly důležité a zasloužené…  Jako první končila partie Rosti Štorka s Alešem Vondrou. Rosťa sám nazval svoji pozici pohodině hry  „stísněnou“ a tak nabízenou remízu přijal.  Na vedlejší šachovnici bojoval Lojza Pokorný s panem Doškem ,kterého po zisku pěšce donutilk výměně dam a celou partii zkušeně vedl k výhře. Lojzovi se jako jedinému podařilo ze třípartií, které měly v svém průběhu podobnou pozici, podařilo prosadit postup krajního pěšce dodámy.  Po mé pravici bojoval s nestorem jihlavského šachu panem Horákem Miloš Klempar . Předzápasem se Miloš nechal slyšet, že po třech remízách v této sezóně by rád vyhrál, přesto se i vtéto partii se soupeřem po hodině a půl  dohodli na remíze.  Krásný obrat se podařil Tomáši Louckému na osmé šachovnici. V partii prohrával, když  soupeřPetr Procházka získal věž za střelce. Přesto se mu partii podařilo otočit, získat materiálnívýhodu a poté, kdy mu napadl střelcem na diagonále dvě věže, se soupeř vzdal.  V té chvíli už jsme vedli o dva body.  Partie jedniček obou družstev Tomáše Zeleného proti Jirkovi Polanskému skončila po třechhodinách také remízou a tak rozhodovalo se o osudu zápasu v posledních třech partiích.  V mé partii s kapitánem hostů Janem Divišem se potvrdilo, že lepší výkon podávám  v partii,kdy prohrávám. Bohužel jsem znovu špatným krytím figur přišel o pěšce, takže jsem znovudotahoval. Partie trvala přes tři hodiny a při výměnách se mi podařilo ztrátu pěšce dohnat.Snažil jsem se v závěru  prosadit postup pěšce do dámy, ale bohužel jsem měl střelce opačnébarvy než bylo proměnné pole a tak jsme se dohodli na remíze.  Mirek Michálek se dočkal a poprvé v sezóně měl bílé figury. Svoji partii s panem Bílkem hrálvelmi dobře takticky a po zisku pěšce  ji dovedl  po třech a půl hodinách  k vítězství.  Poslední partii dohrával Radek Kulovaný s jihlavským Fr. Kameníkem. V partii dospěli ke stavu7 pěšců a dvou věží proti sobě. Partie se vyvíjela remízově, i když v závěru štěstí mohlopřiklonit na obě stranám. Nakonec v nejdelší partii dne soupeř také zjistil ,že neprotlačí svéhokrajního pěšce do dámy a tak partie skončila po 4 hodinách a půl remízou.  
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