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Letem světem s Kikinou a Ostíkem #2 
Extraliga dorostu 2015/2016 | 5. Kolo – Most 

 
 Kobyliská mládež se probojovala do EXTRALIGY! Výsledky již pátého kola, které jsme odehráli 
s oddílem Chess Most, se k vám nyní dostávají i se svým příběhem a pozadím. 
 

Odvoz 
 Někdo by si mohl říct, že dostat se do Mostu nebude tek těžké. Jenže to se plete! Copak jste 
zapomněli, že nikdo z účastníků nemá auto a zároveň se mezi námi neobjevuje žádný člověk 
s organizačními schopnostmi? Pravděpodobně ano, protože se povedlo sehnat odvoz pouze po 
usilovném snažení hlavního kapitána, Pájína, kterému se nakonec přihlásil pan Kovář, pan Kubát a 
částečná záloha se objevila v panu Slovákovi. Všem mockrát děkujeme, že jsme nemuseli vstávat 
v pět ráno na vlak (což by se jistě projevilo na našich výkonech…) a zároveň projevujeme 
nespokojenost se zájmem o vaše budoucí oddílové naděje! Pokud vás odradila osoba Kikiny, mohu 
vás ubezpečit, že již vyrost a na požádání se chová velmi slušně. 

 

Plán 
 Vyhrát! Přehrát soupeře naší propracovanou strategií. Na první šachovnici Vojta dostane 
kosu, ale tu pomstí Kilián na druhé, na třetí a čtvrté se pokusíme udělat půlku, přičemž se počítá se 
mnou jako vatou a tu půlku asi udělá Kryštof, na páté svou solidní hrou Kubát přehraje Reljiče, no a 
na šesté nám všem zvedne sebevědomí Petr, který soupeřku úplně ztrapní. Výhra 2,5-3,5. 
Jednoduché… 
 Odjezd od sokola v 8:40, na místě v 9:40 a začátek kola v 10:00. Předpokládaný čas výhry 
okolo třetí, možná o něco později. Doma jsme zpátky na svačinku. 
 Za tento vynikající plán děkujeme jak kapitánovi Pavlovi, který zůstane doma, tak kapitánovi 
Chmelíkovi, který si to drama pojede zažít a zároveň si tak užije svojí samostatnou kapitánskou 
premiéru. 
 

Skutečnost 
 Pokud jste se podívali na tabulku, asi jste zaplesali nad genialitou plánu, ale musím přiznat, že 
tomuto výsledku dlouhou dobu nic nenasvědčovalo.  

 Mé očekávání bylo trochu skeptické. O tom, že to nezkazím v pátém tahu, jsem si nebyl jist. 
O tom, že třeba Kubi (Martin K.) vyhraje, jsem výrazně pochyboval a bál jsem se toho, že ty body za 
něj bude muset udělat někdo jiný – tedy já! 

Naštěstí mé obavy odezněly při prvním, neočekávaném, problému. Na srazu nás byla pouze 
polovina! Zbytek si totiž udělal sraz na trochu jiném místě. Proto my, kteří jsme chytře čekali na 
schodech v klubovně, nechápeme, proč Kristiána nenapadlo podívat se tam, a místo toho si udělal 
vlastní sraz venku za rohem, kde byla strašná zima… Naštěstí jsme se nalezli, lidi se rozdělili do aut a 
mohli jsme vyrazit.  
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Naše auto ve složení Kovář, Ostrý, Chmel, Pravda, vyrazilo o něco později, protože se zjistilo, 
že dětská autosedačka je doopravdy bezpečná a její odmontování trvalo třem lidem poměrně 
dlouhou dobu. Úmyslně píši jen třem, protože Kryštof hned usnul. Ve spojení se vzpomínkami na to, 
jak nedávno v Klatovech pravidelně sledoval seriály do čtyř do rána, jsem nebyl o jeho nutné půlce 
vůbec přesvědčen… Moc valný dojem určitě nevyvolala ani neznalost jména mého soupeře, ale sám 
dobře vím, že má příprava probíhala svědomitě. Jinak jsme si cestu krátili vyprávěním šachových 
historek a příběhů, které by jistě stáli za zapsání a vydání. Zde je motivace pro potenciální řidiče, kteří 
by se chtěli něco zajímavého a vtipného dozvědět. Za zmínku jistě stojí mé prohlášení, že si mi nikdy 
nestane, abych odehrál s jednou sekundou na hodinách, jak mají někteří kolegové ve stylu (Kilián MČ 
atd.). 

Co se dělo v druhém autě nevím, ale předpokládám, že Kubát, Kubát, Slovák, Pařízek, Mach, 
byli všichni spíše nervózní a rozespalí, čímž měli asi klidnou a tichou cestu… 
  
 Na místo naše auta dorazila shodně zhruba okolo desáté. Drobné zpoždění očividně 
nevyvolalo v nikom žádný veliký stres, protože jsme si ještě stihli prohlížet místnost modelářského 
klubu, který tam právě pořádal závody na autodráze. Po příchodu jsme tedy měli na hodinách zhruba 
o čtyři minuty méně. Jenom mé hodiny ukazovali časovou ztrátu soupeře, protože ještě nedorazil. 
Naděje na bod žila! Bohužel ne moc dlouho a ve čtvrt již všichni přemýšleli nad svými pozicemi. Tedy 
skoro všichni až na Petra, který byl vyhraný dříve, než jsem se stihl na jeho pozici podívat a až na 
Kryštofa, který ztratil v zahájení nejen pozici, ale rovnou dva pěšce. Ale i tak je dobré ho pochválit za 
další snahu, kterou rozhodně usilovně produkoval. 
 Do půl hodiny jsme vedli 0-1, díky Petrovi, ale mohl si ještě počkat, protože mé sebevědomí 
takto brzo ještě nijak hluboko nepokleslo. I přesto – dobrá práce a důležitý bod! 
  Jako druhý svoje snahy ukončil Kryštof, který se svou pozicí nemohl nic dělat. Stav 1-1. Tím 
se přenesla nutnost bodování na mne, naštěstí jsem stál poměrně slušně a začínal jsem mít dobrý 
pocit. 
 Již o notný čas později se situace začala komplikovat… Vojta prohrál, ale nijak se neztrapnil a 
opět – dobrá práce! Kubi mi začínal připadat remízový, Kilián prohraný a má pozice se po soupeřově 
neuvěřitelné, nesmyslné a časově náročné oběti figury s plánem zisku figury také zkomplikovala, 
protože se mi nepovedlo najít ani velmi dobrou vyhrávající odpověď, tak ani slušnou odpověď a má 
pozice už rozhodně nevypadala tak, jak bych chtěl. 
 Jako první z nás tří dohrál Kubi. Reljič měl málo času a proti slušné hře Kubiho, se zásobou 
času, začal hrát horší tahy a nakonec nedokázal zabránit matu… Kubi tak splnil plán a odvedl velmi 
dobrou práci. Stav 2-2. 
 Zbývající dvě partie se dostaly až do časových tísní. Jak jsem již naznačil dříve, mně se 
povedlo odehrát tah na jedné sekundě, a jak stál Kilián to nevím, ale můžete se na to podívat (odkazy 
na konci). Můj jednosekundový tah se ukázal správný a i přesto, že jsem v jezdcovce dostal vidličku 
(ach, jak já nesnáším koně!), nakonec jsem podepisoval remízu. Stav 2,5-2,5 Kiliánovi jednoznačně 
naznačoval, že jeho prohra nepřichází v úvahu. Naštěstí, jak je Kiliánovým zvykem, vyhrál i to co se 
vyhrát nedá a my jsme odjížděli se třemi body a se skórem 2,5-3,5. 
 

Hodnocení 
 Použiji slova nehrajících účastníků: „Kluci, bylo to nádherný! Ten závěr za tu cestu rozhodně 
stál, pěkný zápas.” 
 My osobně jsme spokojení a uvidíme, jak to bude dál probíhat. Přijďte se podívat 23. 1. na 
naše poslední zápasy ve skupině, Kobylisy – OAZA a Klatovy – Kobylisy. Šance na udržení se v první 
čtyřce asi není nijak veliká, ale očekávám zajímavé zápasy. 
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