První čtyři kola EXTRALIGY mládeže 2016 / 2017
Vsadil jsem se s Kiliánem, že letos postoupíme ze skupiny západ do finále „A“, ale po
prvních čtyřech kolech (1-2. 10. 2016) to na postup vůbec nevypadá. Dokonce se zdá, že letos
opět budeme bojovat o udržení ve finálové skupině „B“.
První šachový víkend západních týmů extraligy se
odehrával v hostování Vlašimi, v Jizbicích, nedaleko od Čechtic,
které nejsou daleko od hory Blaník. S odvozem nám kromě
regionální autobusové dopravy pomohl i pan Kubát, který poslední
úsek jezdil kyvadlově po neúspěšném pokusu o chůzi pěšky, který
ztroskotal na Kikinově obavě, že to nestihneme a nad počtem
sprostých slov, které k této (neopodstatněné) obavě připojoval.
Jak jinak, nakonec jsem byl jediným, kdo se do auta nevešel a
protože plním roli náhradníka, zbytek cesty jsem musel překonat
pěšky. Což je samo o sobě další dobrodružství plné psů a žádných
plotů, ale to k šachům nepatří, zde se dá konstatovat, že jsem
došel, akorát abych si tým vyfotil ve fázi přemýšlení nad
zahájeními prvního kola.

1. kolo: OAZA Praha – Sokol Praha – Kobylisy
A v tu chvíli to nevypadalo vůbec špatně! Kromě Ondry na poslední na tom byl každý poměrně
dobře. Což byl úspěch, vzhledem k vyšší hodnotě ELA soupeřů na většině šachovnic. Bohužel se to
rychle změnilo. Naše největší esa na posledních dvou pomalu zklamávala: Ondra prohrál poměrně brzy,
Kryštof proměnil pozici v mizernou. Kilián se hezky držel s (FM) Hollanem a pachtil se ve vedlejší
variantě Čeljabinské. Pářa stál hezky ve Francouzské, Molki Najdorfa s Se3 postupně kazil a Kuby, náš
Němcovkobijec na čtvrté desce mladší sestru Němcovou poměrně přehrával. Jako druhý skončil
Kryštof, opět neslavně. Stejně jako Molki. Pak se ještě chvilku hrálo, ale nakonec všechny tři zbylé partie
skončily remízou. Zápasová výhra by mohla být velice užitečná, ale pouze v případě snažení se o postup
do lepšího finále. Nyní, po výsledku 4,5 – 1,5 s OAZOU to na postup nevypadá, zkrátka ubylo týmů,
které bychom vůbec mohli porazit.

2. kolo: Sokol Praha – Kobylisy –
Desko Liberec
Přesouváme se přímo do víru
zápasu, který je již velmi důležitý pro
další pokračování v soutěži. Kilián na
první stojí dobře, postupně až výborně
s pro něj doposud osudným Liškou.
Pářa na druhé se snažil udržet kompenzaci za problémy v teorii v sicilské s 3. c3. Oleg na třetí
vyrovnanou pozici nezlepšoval, spíše zhoršoval. Na čtvrté jsem já vystřídal Kubiho a z počátku to
nevypadalo špatně, hezky jsem černými rozehrál zavřenou sicku. Kryštof šťastně pircoval bílými a
Ondra s výrazně slabší soupeřkou stál vyrovnaně, možná lépe. V dalším průběhu to však tak dobře
nevypadalo. Sice Kilián jednoduše odrazil soupeřův neúčinný útok a přehrával ho v technice a Vojta se
stále držel na lepší vlně, ale Oleg na třetí horšil pozici stále dál. Já jsem nelogicky proměnil dobrého
domečkového střelce a má pozice se za dva tahy obrátila. Hodně ostrůvků, slabin, ztracené sloupce,
no prostě hrůza. Kryštof se ocitl v pozici, kterou asi nikdo nedokázal spočítat a strategicky nehrál
správně, ale po analýze v počítači všichni musíme uznat, že Kryštofova taktika na chytání dámy vůbec
nebyla jednoduchá. Takže stál s dámou proti věži a figuře. Na poslední se Ondra trochu nelogicky snažil
projít se dvěma pěšci při menším počtu figur a nakonec zjistil, že je asi postupně ztratí.
Za této situace se trenéři Pajín a Chmelík mohli obávat, a jezdci z Blaníku připravovat, ale
nakonec k tomu nebyl důvod. Oleg sice prohrál, zato Kryštof po pár komplikacích vyvážil. Ondra
nakonec za ztracené pěšce sebral jiné a již výhru nepustil, já se po soupeřově chybě a své následné
slabší hře ocitl v koncovce střelec proti jezdi s pěšcem víc. Vzhledem k mému vztahu s jezdci a příbory,
hlavně vidličkami, jsem se necítil úplně komfortně. Vojta se asi nesprávně ocitl v čtyř-věžovce. Kilián
prý medil. To jsem za svého stavu, kdy jsem dostal vidli na pěšce, moc nevnímal. Vojta nakonec, přes
mat, který mohl partii ukončit dřív, vyhrál. Já partii opět zkazil, ale nakonec se povedlo koncovku dovést
do remízy. Kilián slavil své první vítězství nad Liškou. Zápas nakonec úspěšný, 4,5 – 1,5 v náš prospěch.

3. kolo: Klub šachistů Říčany 1925 – Sokol Praha Kobylisy
A hned následuje další důležitý zápas. Výhra by nám hodně pomohla. Na scénu se opět vrací
Martin a já si mohu přispat. Ale dřív než se stihnu vůbec podívat, Kubi se už vrací s oznámením, že
vyhrál. Silnější soupeř udělal hloupou chybu, ztratil figuru a hned se vzdal. Začínáme hezky, jen škoda,
že to tak i nepokračuje! Kryštofovi se opět nedaří, Olegovi také a ani na prvních dvou to nevypadá na
jasné body. Pářa sice možná stojí o něco lépe, ale nic vyhraného. Prohry Kryštofa a Olega tak zalepuje
alespoň Ondra. Zápas rozhodnou první dvě: Vojta ve výsledku trochu nešťastně remizuje a Kilián se po
velice
dlouhém
a
urputném boji, kdy se
snažil dostat ze svízelné
situace, objevil v koncovce
jezdce proti věži, pěšci a
králi na druhé straně
šachovnice. Ale bohužel to
nešlo. I remíza by byla
dobrá, bohužel ve výsledku
neslavně 3,5-2,5.

4. kolo: Sokol Praha – Kobylisy – TJ Spartak Vlašim
Poslední zápas ani není moc důležitý. Výhra se soupeřem, který by byl v jiném finále, nám
k ničemu není. A tak nastupujeme klidní, možná trochu naštvaní předchozí prohrou, ale s odhodláním
trochu si náladu spravit. Oleg, kterému se moc nedařilo, střídá a já tím pádem opět dostávám prostor.
Soupeř je elově na všech šachovnicích silnější, ale není to nic beznadějného.
Bohužel jsem moc nestíhal sledovat ostatní šachovnice, tak jen řeknu, že já jsem zkazil svou
vlastní přípravu a stál jsem hodně špatně, ještě se dvěma střelci (vidličkové peklo). Později vím, že Kilián
pravděpodobně technicky medil, Vojta se snažil, Kubi nestál nic extra, já po nepřesné hře stál už jenom
trochu špatně, Kryštofova pozice mi přišla nejasná a Ondra se velice brzy ocitl v koncovce V + S proti
tomu samému. Pravděpodobně jí nezahrál správně a prohrál zhruba ve stejnou chvíli, kdy se Kryštof
kvůli hrozícímu matu vzdával. Později se k nim připojil i Kubi. Kilián stylem start cíl porazil Nelu, Pářa
trochu zhoršil pozici na remizovou a já nadále i přes slabší hru soupeře stál hůř. Vojta nakonec
remizoval a já po chybách soupeře v časovce, mém přehlédnutí kvality (opět jezdec), obavě o výhru,
další nepřesnosti
soupeře,
atd.,
nakonec vyhrál.
Další
neslavný
výsledek
pro
Kobylisy. 2,5-3,5

Teď už jen rychle na nohy, je potřeba stihnout autobus, který jede z vedlejšího města za tři
čtvrtě hodiny. Ale to je zase jiné vyprávění s deštěm, auty a rychle ubíhajícím časem… Příště hrajeme
povinnou výhru s Buštěhradem!
6. 10. 2016
Michal „Ostík“ Ostrý

