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Omlouvám se za pozdní příspěvek, měl jsem minulý týden hektický a taky se mi do něj moc
nechtělo. Co taky psát o zápasu takto zpackanému, ve kterém tři naši borci udělali 1 bod ze tří
přivyhraných partií s čistým pěšcem navíc, jeden si nechal dát vidličku na krále a dámu a další
prohrál pozici hodnocenou Fritzem na plus 4.

Domácí zápas s ŠK Lípa přitom sliboval zajímavou podívanou, loni jsme s nimi remizovali a i
letos byli na všech deskách soupeři zhruba ratingově vyrovnaní. Nepovedl se již vstup zápasu
na posledních dvou deskách. Kapitán Luboš Svíženský se věren své nové strategii hrát
principiální bojovné šachy pustil bílými do jedné z nejostřejších a nejzávaznějších variant
královské indické, kterou nezvládl a podlehl matovému útoku. Zmíněnou vidličku dostal vedle
něj hrající Leszek Ciešlak v trochu horší, ale hratelné pozici, a prohrávali jsme tak po již asi
dvou hodinách 0:2.

První půlku zaznamenal na trojce Josef Růžička, v dračí variantě sicilské postupně soupeři
vyměnili většinu figur a v nestejných střelcích se uzavření smíru nemohli vyhnout. Dalšího draka
hrál bílými na pětce Tomáš Lampíř, soupeře přehrál a získal pěšce, za kterého neměl soupeř
zbla kompenzace. Nejprve však výhodu vypustil a poté v rovné pozici spáchal prohrávající
hrubku.

I Olda Sedláček na druhé šachovnici získal ze zahájení menší výhodu, soupeř však vyrovnal a
pustil se do divoké oběti jezdce za černé pěšce d5 a e6. Objektivně by k výhodě vést neměla,
ale obrana podobných pozic je obtížná a rovněž v této se útočící soupeř zorientoval lépe a partii
dotáhl do vítězného konce. Porážku jsem dovršil já, černými jsem proti pasivně hrajícímu
soupeři získal značnou výhodu, ale přešel jsem kolem celkem elementární výhry a po další
hrubce ještě prohrál.

Poslední dvě partie našeho nového lídra Lukáše Karáska i Romana Bradáče na šestce měly
podobný průběh. Oba získali v zahájení výhodu, kterou přeměnili v materiální, a získali čistého
pěšce navíc. Oba však před kontrolou pozice pokazili a museli po ní dát partie za remízu.Vstup
do soutěže se tak hrubě nepovedl, byl to den blbec, který se snad již nebude opakovat.
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Momentka z utkání
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