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Ve 2.kole Krajské soutěže si naše Béčko zopakovalo výlet do Jihlavy, kde se náš tým utkal s
místním déčkem, které se skládá převážně z mladších talentů, takže nás opět nečekalo nic
jednoduchého. Dorazili jsme včas a mohli tedy začít.

  

  

První dohrává na sedmé šachovnici Ivan Kovács, který hrál proti Matějovi Holcmanovi. Mladý
hráč Jihlavy rozehrál zahájení ve velkém stylu a ve střední hře stál i lépe. Ivan se musel bránit,
ale nakonec se mu nepovedlo zabránit tlaku na královském křídle a musel partii vzdát. 1:0 pro
domácí.

  

  

Neuběhlo ani pět minut a rázem skončily další tři partie. Rosťa Štork na druhé šachovnici v
souboji s Lucii Rybáčkovou, kde se partie překulila do střední hry, nabídl soupeřce remízu. Ta
chvíli váhala, ale nakonec Rosťovi podala ruku. 1,5:0,5

  

  

Na páté šachovnici dohrál Tomáš Loucký s Janem Divišem. Partie se dostala do střední hry s
těžkými figurami, ale bohužel Tomáš nezvládl uhlídat čas a spadl mu praporek, takže domácí
zvyšují na 2,5:0,5.

  

  

Následoval konec na osmé šachovnici, kde si Pavel Novák znovu zahrál s Jiřím Palovčíkem.
Minulá partie skončila remízou, ale nyní byl hráč Třebíče úspěšnější, když se dokázal
propracovat do vyhrané koncovky s pěšcem navíc, ovšem pěšec jde nechytatelně do dámy,
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takže domácí hráč vzdal. 2,5:1,5

  

  

Na šesté šachovnici hrál náš Alois Pokorný s Jakubem Stejskal. Náš hráč ukázal zkušenosti,
kdy v trošku stísněné pozici krásně obětoval věž a nakonec soupeře opakovaně šachoval,
takže zde skončila partie remízou opakováním tahů. 3:2

  

  

Další remíza se zrodila na první šachovnici mezi Vladimírem Uherem a Davidem Kučerou.
Partie byla velmi zamotaná, vznikla z větší části zablokovaná pozice, která se dala jen těžce
prorazit. 3,5:2,5

  

  

Rozhodla partie na druhé šachovnici, kde hrál náš Standa Mezlík s mladým Jihlavským
talentem Martinem Rybáčkem. I zde vznikla zablokovaná pozice, ovšem Standa se přepočítal a
spáchal prohrávající chybu a po ztrátě věže musel vzdát. 4,5:2,5 a je rozhodnuto.

  

  

Poslední remíza na čtvrté šachovnici mezi Michalem Danielem a Petrem Halbrštatem již nic na
výhře domácích nezměnila a stanovil se konečný stav 5:3 pro Jihlavu.
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Naše béčko tedy ani podruhé v Jihlavě neuspělo a zatím se nachází na předposledním místě.
Ovšem šance na reparát přijde ve 3.kole proti Žďáru. Držte palce.
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