TJ Jiskra Havlíčkův Brod B 6,5:1,5 ŠK Caissa Třebíč B aneb Odjíždíme s debaklem!
Napsal uživatel Pavel Novák
Pátek, 12 Listopad 2021 12:30 -

Ve druhém kole Krajské soutěže Vysočina jsme opět cestovali... Po minulé Náměšti jsme
tentokrát jeli na půdu velmi silného protivníka v podobě Jiskry Havlíčkův Brod B... S tímto
soupeřem máme velmi špatnou bilanci a na horké půdě tohoto soupeře čekáme na úspěch
celou věčnost, že by nyní?

V 7:30 jsme náš tým vyrazili na sever, kde jsme rozebírali, jaké zbraně na nás asi chystají v
Havlíčkově Brodě na severu? Po náhledu do sestav se opravdu ukázalo, že to procházka
růžovým sadem nebude. Dva elitní hráči s ELO +- 2100 byli prvním důkazem našich obav, ale
stále jsme se povzbuzovali, že se jen tak nevzdáme...

Náš příjezd byl velmi brzký okolo 8:20 a měli jsme tedy ještě spoustu času do zahájení, tak
jsem si aspoň prošel sportovní halu... Nuže dobrá, nastal čas a v 9:00 se začalo hrát.

Uběhla sotva půlka první hodiny a už jsme prohrávali 1:0. Alois Pokorný na páté desce totiž v
souboji s Jánem Dlaskem ve střední přišel o figuru a partie byla prakticky u konce. Lojza se
tedy vzdal...

Další dohrával Miloslav Klempár na osmičce v souboji s Vladislavem Havelkou. Náš hráč získal
na zahájení skvělou pozici a vypadala nadějně, domácí hráč ovšem našel způsob, jak se dostat
do hry a jak si myslíte, že náš remízový král hrál? Máte pravdu, remíza... Takže 1,5:0,5...

Následovala má partie na šesté desce, kde jsem hrál s těžkým soupeřem Martinem Jánou,
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který byl ELO silnější o 400 a neměl jsem, co ztratit... Myslel jsem, že už stojím na prohru, ale
dokázal jsem zabojovat a uhrál cennou remízu... 2:1...

Na třetí šachovnici nabídl Mirek Michálek v souboji s Miroslavem Holatou remízu ve střední hře,
kterou soupeř bez jakéhokoliv váhání přijmul a stav je 2,5:1,5...

Jako další skončila partie na druhé desce, kde bojoval Rosťa Štork s Jaroslavem Linhartem...
Tato partie se vyvíjela velmi slibně v náš prospěch a už jsem si byl bodem téměř jistý, ale
bohužel se náš hráč unáhlil v propočtu a z vyhrané pozice se stala rázem pozice prohraná,
takže Rosťa rezignoval, 3,5:1,5...

Minutu po Rosťovi dohrál na sedmičce Vláďa Benda v souboji se Zuzanou Podrázskou.
Našemu hráči se v partii prakticky od začátku vůbec nedařilo, již v zahájení stál mizerně a byla
jen otázka času kdy soupeřka slabin na dámském křídle využije. Do koncovky šel Vláďa s
dvěmi pěšci méně a bylo jasno, že ani zde se bodovat nebude, 4,5:1,5...

Zajímavá koncovka se odehrála na čtvrté desce, kde hrál náš Petr Halbrštat proti mladé naději
Matějovi Pavlišovi. Partie probíhala poměrně vyrovnaně, koncovku hrál náš s kvalitou méně a
přesto jsem si myslel se spoustu jiných kolegů v místnosti, že je partie remíza jasná, ale mladý
soupeř nás všechny vyvedl z omylu, když proklouznul králem po dámském křídle a v koncovce
nakonec našeho hráče přehrál. Mladý soupeř si vysloužil obdiv za pěkně zahranou koncovku...
5,5:1,5

Poslední dohrával v roli outsidera na jedničce náš Standa Mezlík, který musel čelit proti Vítkovi
Veselému (ELO 2113)... Náš hráč dělal, co mohl ale ukázalo se, že soupeř to ELO nemá pro
nic za nic a náš prakticky od střední hry neměl žádnou šanci, 6,5:1,5...

Bohužel se nám nepodařilo odčinit prohru 6:2 z Náměště a z Havlíčkova Brodu si vezeme
debakl 6,5:1,5, čili jsme na tohoto soupeře opět nestačili... Budeme stále věřit v lepší časy a
doufat, že naše chvíle přijde... V dalším kole naše béčko hraje konečně doma, kdy hostíme
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Světlou nad Sázavou B!
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