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V posledním kole Krajského přeboru naše cesta vedla do Pelhřimova. Čekal nás velice pikantní
souboj, jelikož šlo o to, kdo skončí na posledním, formálně sestupovém místě. Poskládali jsme
poměrně slušnou sestavu a tak jsme doufali, že se nám podaří odvést nejméně bod. Avšak ani
domácí nezaháleli a postavili nejlepší sestavu v sezoně.

Nutno dodat, že nás domácí přejeli jako pověstný náklaďák. Asi po dvou hodinách hry jsme
ztratili sedmou a osmou desku. Libor Janák byl regulérně přehrán. Vladimír Benda se držel o
něco lépe, ale v koncovce se dopustil chyby a také prohrál. Tečeme 0-2 a ani ostatní desky
nevydají dobře.

Po další hodině ztratíme černé šachovnice 1 a 3 a je po utkání. Na jedničce sem regulérně
přehrán, když si dovolím extravaganci v Budapešťském gambitu. Soupeř hraje prakticky přesně
a nedovolí mi ani v jednom tahu pohnout kormidlem dějin v můj prospěch. Partii se mi podaří
převést do nestejných střelců, ale to nestačí. Leszek se drží mírně lépe, nicméně zkušený
Bendl se v technických pozicích bohužel orientuje lépe a upravuje stav na hrozivých 0-4.

Mírnou jiskřičku vykřesá Rosťa, na konci sezony se opět našel a hraje se zkušeným
místostarostou Medem. Když najde krásný hák Jf5, soupeř udělá v časovce prstovou chybu a
musí vzdát. Partie zde . Standa je přehrán Slavětínským a musí rovněž vzdát. Prohrává rovněž
Tomáš Zelený. Zkušený matador Josef Hruška uzme pěšce a bezpečně realizuje výhodu ve
věžovce. Stav 1-6, je to nálož. Rány jako od Tysona.

Čestný prapor zvedne Jenda, když v Sämischově variantě KI hraje celou dobu na výhru.
Výhodu vypustí a pozice přejde do rovné koncovky, v ní méně koncentrovaný soupeř udělá
chybu a Jenda může slavit hořkou dílčí výhru. Soupeř byl dnes jednoznačně lepší a asi
oprávněně nás poslal na poslední místo v tabulce.

Nicméně na zpáteční sestavě vládne v autě legrace, dobíráme si kapitána Jendu, že by měl dát
svou funkci k dispozici. To ale jen v legraci. Naopak zcela vážně dává autor řádku k dispozici
první šachovnici. Na příští rok je volná a tak se hlaste odvážní šachisté. Dva roky na první
bohatě stačily. Je potřeba se podívat na neúspěch tak nějak politicky.
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Přední šachovnice, na první na programu Budapešťský gambit

Zadní šachovnice, Libor Janák bojuje jako lev
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