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JSME
VE
FINÁLE!
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Tato slavná věta Roberta Záruby, která byla použitá v legendárním Naganu (starší generace jistě velmi dobře pamatuje, mimochodem, je 20. výročí) se dokonale hodí na to,
co se odehrálo toho dne. Ano, postoupili jsme do lepšího
finále! Nedá se říci, že by se to nečekalo, ale přesto, je to něco
pro náš klub dlouho nevídaného. Pojďme se podívat, jak
jsme k tomu všemu dospěli.

Nedávno jsem byl kritizován jistým člen6. KOLO:
em našeho oddílu za to, že se příliš zaměřuju na věci okolo zápasů, takže nebudu
BOHEMIANS moc zabrušovat. Jen zmíním to, že Molki s
Pářou přišli pozdě (navíc nic neřekli!), čímž
VS
přidělali dalších několik vrásek Pájínovi.
Mezitím ostatní již zasedli ke svým šachoKOBYLISY vnicím a spustili hodiny.

M

ůj soupeř (ten, jehož grimasy mě
vždycky pobaví viz. článek o 6.-7. kole
minulého ročníku extraligy) zahrál poprvé
v životě d4. Jeho úsměv záhy zamrzl, když
jsem mu zahrál volžák, na který nemohl být
připraven (přitom jsem ho hrál 3 dny před
touto partií). Ačkoli se rozhodně nemohu
považovat za znalce tohoto zahájení, oproti bílému jsem si připadal
jako teoretický mág. Podobně se
musel cítit po mé levici Pářa, jenž
bílými také překvapil svého oponenta, a brzy se ukázalo, že je na
tom černý vážně špatně, navíc jeho
čas věštil „velký špatný.“ Dívat se
na zadní šachovnice ale bylo horší.

udělá chybu v časovce nebo ne. Skypy stál relativně dobře, ale vysoké číslo na hodinách mi napovídalo, že ochota nad partií přemýšlet nebude
vysoká. Doly stál od začátku hrozně, když jsem
viděl jeho cit pro figurky, chtěl jsem si vypíchnout oči. Můj předpoklad, že jeho soupeřka brzo
něco ztratí, se tedy nenaplnil.

Gusta s daleko horším časem měl pozici
něčeho po d4 d5 (omluvte moji neznalost,
tato zahájení prostě nehraju), ale nezdálo se
mi, že by to měl náš host nějak zvlášť skvělé.
U Molkiho se mi to zdálo lepší, ale věděl
jsem, že u něj daleko důležitější bude, jestli

vyhrajeme obě partie, místo toho jsme málem
neměli ani tu půlku. Muselo se tedy bodovat vepředu. U Pářy jsem si byl stoprocentně jistý, že
zvítězí, což ostatně také rychle potvrzoval, výhru jsem bral jako otázku času. Já jsem nevyužil
své možnosti, ale i přesto jsem měl mírně lepší

Hodinu na to bylo vzadu hotovo
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Doly krom příšerného citu pro figurky ukázal v partii také taktickou
nemohoucnost a zhruba 45 minut se
mohl vzdát. Skypy, přesně jak jsem
čekal, blical, a brzy přešel do horší
koncovky, kterou ale nakonec udržel.
Každopádně důvodů k optimismu
moc nebylo, vzadu jsem čekal i to, že

P

7. KOLO:
KOBYLISY VS
KLATOVY

o vydatném obědě jsme okolo 15:15 načali poslední
partii proti papírově nejsilnějšímu družstvu soutěže.
Ještě předtím jsem se však stal terčem útoků dospělých
kapitánů, popřípadě doprovodu, kteří požadovali začátek
dalšího kola. Bohužel nebyl přítomen Pájín, a protože
jsem na začátku dne byl neoficiálně jmenován jako pomocný rozhodčí a pořadatel, musel jsem tuto nepříjemnou situaci odrážet sám, navíc s minimem informací,
které mi byly poskytnuty. Nakonec se situace vyřešila
jakýmsi kompromisem, ale neutuchající řeči na mou
osobu mě donutily před začátkem partie použít ostřejší
výraz, který všechny přítomné lehce šokoval. Poté už se
začalo hrát.

Jasnější obraz jsme získali po odehrané hodině

Já jsem měl bílými výhodu, Pářa černými nevýhodu,
Gusta dal rychle za remis, Molki stál s lepším (!) časem
zhruba vyrovnaně, Skypy poté, co zahrál severní gambit,
měl také vyrovnanou koncovku a Doly se zatím v drakovi nějak držel. Měl jsem naděje, že bychom i s tímto
družstvem mohli bodovat. Dost mě ale nemile překvapila reakce Pářy, který řekl, že už je jedno, jak tento zápas
dopadne, hlavně, že jsme postoupili. V té chvíli mi došlo,
že podobné pocity dost možná prožívá většina našeho
týmu a mé naděje rázem opadly o notný kus.
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koncovku, která ale skrývala velké
množství jedu, hrálo se na 3 výsledky, měl jsem ale o 15 minut lepší
čas, což vzhledem k neexitujícímu
přídavku po 40. tahu je velká výhoda. Spolu s vyjasňující se nulou u
Gustava se zdálo, že rozhodujícím
faktorem bude Molkiho partie.
V době, kdy se má partie začala
blížit ke svému konci (soupeř byl
už velice blízko bonusu, já měl asi
10 minut), jsem se asi s patnáctiminutovým zpožděním dozvěděl, že
Molki vyhrál. Vzhledem k tomu,
že naposledy jsem se na jeho partii
koukal před dlouhou dobou, jsem
neměl ani ponětí, jak mohl zvítězit,
každopádně to byl důležitý bod,
vedení nám velice záhy přinesl
Pářa, který brzy vyhrál svoji už
dlouho vyhranou pozici. Bylo to
tedy na mně, protože Gustav už byl
úplně prohraný. Z jedovaté koncovky jsem vyšel s pěšcem navíc,
ale pořád se zdálo pravděpodobné,
že budu muset použít techniky, což
rozhodně není moje zbraň. Naštěstí
si soupeř nechal uzmout dalšího
pěšce a následně celou věž, načež
partii vzdal. Poté v našem táboře
propukla euforie, zejména já jsem
vítězství velice prožíval, což některé mé spoluhráče lehce překvapilo. Důležité ale bylo, že jsme zvítězili a nic na tom nemohla změnit
ani prohra Gusty, který bojoval
ještě dobrou půlhodinu. Byli jsme
ve finále! Bylo ale třeba ještě odehrát jeden zápas, který měl rozhodnout o pořadí v lepší skupině.

Zdá se, že můj předpoklad mohl
být založený na pravdě, protože
postupně své pozice pokazili Skypy,
Doly, Pářa a Molki, kteří v celkem
rychlém sledu pozice pokazili a
rázem jsme byli zralí na debakl.
Poslední jsem dohrával já, postupně se mi podařilo navyšovat
výhodu, až jsem získal po 4 hodinách hraní vyhranou věžovku. Zde
jsem ale musel předvést své znalosti, které nebyly velké, takže jsem
výhru zahodil a ani po další hod- KONEČNÁ TEBULKA SKUPINY ZÁPAD
ině hraní ji znovu nenabyl, což mě
hodně rozhořčilo. Každopádně na
výsledku se nic neměnilo, dostali
jsme kosu 5-1.

A
CO
BUDE
DÁL?

Dostali jsme se do áčka. To je důležité. Na vyšší ambice než je konečné 8. místo, máme docela výhodnou pozici. Bude to ale chtít ještě zlepšit zejména
morálku a vůli družstva a také hospodaření s časem.
Držte
určitě

palce,
delší

ze závěrečných čtyř kol bude
reportáž,
takže
se
nebojte!

NAPSAL:
KIKINA
PŘIPRAVIL:
OSTÍK
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