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Ve 3.kole Regionální soutěže zajíždělo naše céčko do Bystřice nad Pernštejnem, kde nás čekal
velmi těžký úkol. Naše výprava tedy vyrazila zkusit překvapit. V mlhavém počasí jsme se
nakonec do Bystřice dostali a může se začít.

  

  

Jako první skončila partie na druhé šachovnici, kde hrál náš Vláďa Benda proti Pavlovi
Klanicovi. Partie se dostala do střední hry s věžemi a lehkou figurou na obou stranách. Domácí
hráč nabídl remízu a i když Vláďa chvíli váhal, nakonec se rozhodl remízu přijmout. 0,5:0,5 po
první partii.

  

  

Následovala výhra na třetí šachovnici, kde Pavel Novák porazil Filipa Šorfa v koncovce s
dvěma pěšci navíc. I přesto, že soupeř ještě dělal, co mohl, tak si náš hráč s jistotou postavil
dámu a soupeř vzdal. Jdeme do vedení 0,5:1,5.

  

  

Na první šachovnici bojoval na naši straně Tomáš Loucký s obávaným soupeřem Karlem
Krondráfem. Tomáš se skvěle a zkušeně bránil, ale i tak to nebylo nic platné, poněvadž domácí
hráč proniknul koněm a věží a Tomáš po ztrátě dvou pěšců partii vzdal. Je vyrovnáno na
1,5:1,5.

  

  

Na páté šachovnici hrál na naší straně Lukáš Bachan, kde byl jeho soupeřem Tomáš Daniel.
Lukáše neodradilo ani neoblíbené d4 v prvním tahu. Soupeř totiž spáchal hrubku, kde ještě
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nějakou dobu hrál bez figury. Luky ale zvládl koncovku na jedničku, kde obětoval pěšce a
soupeř již z matu neuteče. Jdeme opět do vedení 2,5:1,5 a bod máme jistý.

  

  

Ale světe div se, ony se povedly body tři. Kamil Svoboda totiž v poslední partii na čtvrté
šachovnici udržel vítěznou remízu s Ivo Šorfem a naše Céčko si veze domů vybojovanou
krásnou a hlavně nečekanou výhru 3:2!

  

  

Céčko je tedy nadále stoprocentní s 9 body. V dalším kole hrajeme doma, kde přijede těžký
soupeř v podobě Sokolu Jámy.
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