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Ve druhém kole Regionální soutěže Vysočina - východ hostilo naše céčko těžkého protivníka z
Bystřice nad Pernštejnem... Hostům samozřejmě nechyběl nejlepší hráč této soutěže Karel
Krondráf (2200 ELO), naopak soupeři přijeli pouze ve čtyřech hráčích, poněvadž je postihla
marodka, jak jsem se později dozvěděl od řidiče soupeřů...

  

  

Našemu týmu chyběl kapitán Kamil Svoboda, čili jsem musel vůbec poprvé převzít roli kapitána
do svých rukou... I přesto, že to nebyla vítězná premiéra, tak bylo důležité si zahrát...

  

  

V 9:00 jsem tedy dočetl sestavy obou týmů a zápas začíná... Akorát nezačínáme od stavu 0:0
ale 1:0 pro naše barvy, poněvadž (Jak jsem již zmínil) našemu hráči Lukášovi Pohořelickému
nedorazil soupeř...

  

  

Po zhruba hodině a čtvrt dohrává na druhé desce Vláďa Benda, který čelil druhému nejlepšímu
hráči Bystřice Radovanu Hájkovi, s kterým jsem již jednou hrál, ale nevyhrál jsem... Pozice se
od 15 tahu našemu hráči hroutila, když měl soupeř obrovský tlak na krále (6 figur)... Toto náš
hráč rozhodně nemohl přežít a taky nepřežil... 1:1.

  

  

Další dohrávám já po dalších 40 minutách... S Tomášem Danielem jsem se dostal do Pircovky,
kterou říkal, že umí, akorát nejspíš neměl svůj den... Ve střední hře lapám slabého pěšce na c4
a v pozdější fázi i druhého po chybě soupeře. Partie se dostala do vyhrané věžovky a soupeř
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po vynucených výměnách vzdává. Vedeme 2:1...

  

  

Další dohraná partie byla mezi Tomášem Louckým a Karlem Krondráfem na první desce.
Tomáše čekal obtížný úkol... V partie se hrála varianta Sicilky... Chvílemi byla partie velmi
zamotaná, ale v koncovce už hráč s ELO 2200 neměl prohrát vyhrát koncovku a je tedy
srovnáno na 2:2!

  

  

Toto rozuzlení musela rozlousknout partie mezi Ivanem Kovácsem a Ivo Šorfem na třetí desce.
Partie se chvílemi vyvíjela slibně pro nás a věřil jsem, že to může dopadnout dobře, ale náš
hráč bohužel přehlédl a dostal vidličku od jezdce... Koncovka už byla bohužel prohraná a hosté
nakonec i ve čtyřech dokázali zvítězit 3:2 a odvážejí si domů tři body...

  

  

Náš tým tedy nyní nebodoval a zůstává v tabulce třetí... V dalším kole zajíždíme s céčkem
poprvé ven a to na půdu našeho již známého ale neoblíbeného soupeře Sokol Jámy...
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