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Nejtěsnější možné vítězství, jak to zpravidla bývá, se nerodilo vůbec lehce. Náměšť disponuje
poměrně silným celkem, takže to dnes bylo opravdu „o chlup“. Opět podotýkám, že jsem měl
spoustu starostí sám se sebou, předem se tedy omlouvám za případná možná zkreslení.

      

První šachovnice byla svědkem střetu mezi Antonínem Čížkem a Jiřím Nehybkou. Hra přešla
do philidorovských pozic, kde měl bílý dle mého zdání zpočátku zřetelně navrch, ale nepřesným
pokračováním „vyrovnal“, a tak se soupeři rozešli smírně.

  

Na druhé desce to vypadalo, že černými figurami hrající Honza Tesař bude ve svém živlu,
neboť pozice byla „ostrá
a nepřehledná“
, nicméně v divokých zápletkách se bohužel lépe orientoval Václav Valeš.

  

  

Pohled na první čtyři šachovnice

  

Hned vedle hrál bílými Vladimír Uher proti Tomáši Lampířovi. Vláďa vyšel ze zahájení s
mírnou převahou, když ale nabízel remízu, která byla přijata, jistě se už tak komfortně necítil.

  

Čtvrté prkno obsadili David Mičulka a Miloš Milostný. Na vůdce bílých figur bych v přechodu
mezi střední hrou a koncovkou nevsadil ani pětník, ovšem když jsem těsně před ukončením
vzájemného boje viděl pozici stojící na šachovnici, nebylo těžké uhádnout, že dojde k dělení
bodu.
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  Pohled na 5. – 8. šachovnici  Na páté šachovnici jsem nastoupil bílými proti Vítu Kratochvílovi. Hrála se sicilská, v níž jsemhned v úvodu odbočil z　hlavních variant obávaje se soupeřových solidních znalostí teorie.Přiznám se, že jsem problémům na desce příliš nerozuměl, byť se hrálo poměrně ostře. Voboustranné časové tísni učinil můj protivník rozhodující chybu, když ztratil dva pěšce a uplatnittuto převahu v　koncovce pak nebyl žádný problém.  

  Autor těchto řádků proti Vítu Kratochvílovi  Po mé pravici proti sobě usedli Petr Mičulka a Stanislav Mezlík. Bílý měl od počátku převahu ataktickým úderem nakonec zlomil odpor našeho hráče.  Na sedmé desce se utkali Jaroslav Huňáček s Vilémem Feldváblem. Jarda měl ze zahájenívýznamné plus, vzhledem ke své časové tísni však nemohu sdělit bližší podrobnosti. Původnějsem si totiž myslel, že Jarda získal jen polovinu bodu, naštěstí ale protivníka porazil.  Reparát za předchozí kolo dnes složil Jaromír Prokeš, který černými zdolal talentovanéhoPetra Walka, jemuž ve střední hře odebral kvalitu a posléze celý bod.  Utkání tak skončilo naší nejtěsnější možnou výhrou. Snad nám bude štěstěna nakloněna ipříště.
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