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Utkání ŠK Caissa Třebíč „B“ – ŠK Duras BVK – Královo Pole „B“ probíhalo velmi bojovně, i
když by se to s četností remízových výsledků nezdálo. Dění na šachovnicích znám z větší části
zprostředkovaně, jelikož jsem hrál nejdéle a tak se předem omlouvám za nepřesnosti a
stručnost.

Nejdříve skončila „překvapivě“ :o) partie na první desce v souboji Čížek–Ševčík. Partie byla z
počátku vyrovnaná, pak náš hráč vylepšil pozici, ale soupeř jedním tahem, který Tonda Čížek
dle svých slov přehlédl, partii vyrovnal a tak se soupeři domluvili na remíze – ½–½.

Na druhé šachovnici Lednický–Skácelík si Martin Lednický vytvořil lepší pozici a hru směřoval
i do lepší koncovky, ale zřejmě v časové tísni něco přehlédl a tak partie skončila také remízou –
½–½.

Třetí šachovnice Hlas–Mudra byla velmi nepřehledná, v těchto těžkých pozicích se náš hráč
zřejmě lépe orientoval, pozici zesiloval a také zaslouženě vyhrál 1–0.

Čtvrtá deska, kde hráli Vojtěch–Tajovským, byla z počátku lepší pro našeho hráče, pak se
pozice různě obracela k výhodě soupeře a našeho hráče. Nakonec Laďa Vojtěch v koncovce,
pravděpodobně už remizové, nabídl smír a Martin Tajovský nabídku přijal, jelikož už byl vývoj
na zbylých šachovnicích pro našeho soupeře příznivější – ½–½.

Na páté šachovnici hráli Pavliš–Schwarz, od střední hry byla již pozice výhodnější pro
soupeře, naštěstí Jaromír Pavliš horší koncovku svou precizní hrou udržel – ½–½.

Stůl číslo šest Milostný–Donnert. Miloš Milostný si v zahájení vytvořil slabinu, na které jeho
soupeř stavěl svoji hru, pozici neustále zesiloval a našeho hráče také nakonec udolal 0–1.

Na předposlední desce jsem hrál já: Bradáč–Marečková. Soupeřka svou hrou pozici vyrovnala
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a ve střední hře vyčkávala. Bylo zřejmé, že pokud z nás nikdo nic neudělá, partie skončí
remízou. Bylo to však ve chvíli, kdy na ostatních šachovnicích nebylo ještě nic jasného vidět.
Spíše to vypadalo pro náš tým špatně a tak jsem ještě chvíli vyčkával, poté jsem však zahrál
natolik pasivní tah, který mou soupeřku vyprovokoval k aktivní hře, kterou i přes svoji časovou
tíseň dovedla do vyhrané pozice a následně i partii vyhrála 0–1.

Na posladní šachovnici se utkali paradoxně jediní „třebíčáci“ bydlící skutečně v Třebíči :o): Cies
lak–Lacko
, náš hráč stál už od začátku těžce až špatně, pravděpodobně ale pevně. Soupeř pozici v
časové tísni zřejmě nezvládl a spokojil se s dělením bodu – ½–½.

Tak jsme tedy sice prohráli, ale vtipně to oglosoval Martin Lednický poté, co odsledoval konec
mojí partie se soupeřkou s kyprými tvary: „Roman, prohrali zme, ale bolo to naozaj o prsa“.

Celkový výsledek utkání ŠK Caissa Třebíč „B“ – ŠK Duras BVK – Královo Pole „B“ tedy
skončil
,5–4,5
.
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