
Boj o extraligu

   Loňský boj o extraligu bohužel o prsa nevyšel, když jsme neprohráli žádný zápas a přesto jsme se
museli sklonit před o něco lepším béčkem Frýdku-Místku.  
   Letos jsme to ale my, kteří jsou o něco málo lepší (půlbodík na skóre proti Polabinám B) po
základní sedmikolové části první ligy mládeže. 
   V pátek před prvním finálovým kolem jsme se všichni sešli na pátečním tréninku áčka  a jako
hosty jsme přivítali zbytek našeho družstva – Kamila Khadashe, Toma Kocího a   Míšu  Kureše.
Téma tréninku jediné – příprava na Polabiny, klíčové nedělní utkání.  Musím předeslat, ještě bez
znalosti konečného stavu věcí,  že se svým týmem jsem dosud maximálně spokojen, všichni jdou
herně nahoru. Anička je dokonce stoprocentní, 7 ze 7 v základní části...  

Nadějná sobota

   Mirek Hurta měl tentokát jiné povinnosti a tak poslal do bojů o extraligu Adama Dvořáka, který se
po celou dobu  staral kompletně o B tým. 

     8.kolo         Loko Brno  A – TJ CHS Chotěboř 5-1,   Loko Brno B–  ŠŠPM Lipky HK  0,5-5,5
   Áčko. Tomův soupeř  se  studiu francouzské s bílými doma asi moc nevěnoval, už v pátém tahu
stál se svými bílými figurkami špatně, Tomovi stačilo jenom pozici postupně zesilovat a po necelé
hodině už jsme  mohli  naťukat  první  vyhranou  partii.  Naši  protivníci  zřejmě neměli  svůj  den,
soupeři padali jako kuželky. Náš záznamový notebook byl stále v permanenci. Postupně vyhráli i
Anička,  Sam a Honza Dvořáček. Vypadalo to na docela slušný debakl.  První dvě prkna našich
soupeřů ale statečně vzdorovala, i když naši měli navrch.  Po skoro 3 a půl hodině skončila remízou
opakováním tahů partie Míši Kureše a jedna z posledních partií velkého sálu - nakonec i Kamilova
partie skončila smírně.
   Celý náš tým kolegiálně sledoval poslední tahy obou soubojů a teprve po skončení poslední partie
Kamila se odebrali k zaslouženému obědu. Vyhráli jsme tedy 5-1.
   Béčko.
  Béčko si  v současné sestavě nemůže dělat  naděje na dobrý výsledek. Předpokládali  jsme,  že
alespoň s papírově nejslabšími Lipkami bychom mohli uspět. Opak ale byl pravdou. Jediný slušný
výsledek – remis s Vestfálem zaznamenal Martin Vaculík, ostatní prohráli. Výsledek 0,5-5,5 je pro
nás dosti ostudný, bohužel v této sestavě na více nebylo...

       9. kolo      Loko Brno  A -  ŠK Lípa - DDM HK,   Loko Brno B - 2222 ŠK Polabiny B
    Áčko. 
   V 15,00 začalo 9. kolo. Naše dvě přední desky tedy měly necelou hodinu na odpočinek, včetně
oběda.  Po dvou hodinách hry  to s naším áčkem nevypadalo moc dobře, Míša Kureš v sicilce bílými
hrál složitou koncovku všech těžkých figur a stejnobarevných střelců. Sam a Honza zapomněli na
slušné  šachové vychování a neudělali  si   včas rošádu. Honzova věž na h8 byla v patu,  tísněná
vlastním králem na f8 a pěšci na g7,h7. Honzík si ulevoval nevěřícným kroucením hlavy. Tom ale
byl tu dobu už na výhru a Aniččina pozice s pěšcem navíc se zdála být perspektivní. 
    Potom se konal malý zázrak na prknech áčka.  Kamil  riskantní oběť figury za dva volné piky
přestál  a prohranou partii  otočil,  Honza  postavení vylepšil až na závěrečnou remízu a mezitím
vyhrála  Anička  a  Míša  Kureš.   Konečných  4,5-1,5  pro  nás  bylo  příliš pěkným výsledkem po
provedené hře.
   Béčko.
    Po  dvou  hodinách  už podrobil  Adam  analýze  nepříliš povedenou  partii  Václava  Sedláka
pečlivému rozboru. Za další půlhodinu  to vypadalo u našeho béčka, že k rannímu debaklu by  dojít



nemuselo. Maruška dostala nabídku remízy, ale Adam jí to správně v její lepší pozici rozmluvil.
Polabiny získaly důležité body na všech lichých  šachovnicích. Maruška v prohraném zápase dala
partii za remis, remizoval i Martin Vaculík. Konečný výsledek  se suverénními Polabinami 1-5 asi
odpovídá možnostem družstva.

Katastrofální neděle

    10.kolo      2222 ŠK Polabiny B -  Loko Brno  A          ŠK Lípa - DDM HK - Loko Brno B
    Nedělní ranní desáté kolo s Polabinami mělo rozhodnout o našem osudu. Kluci slíbili v poradě
před utkáním poctivý boj, ovšem opak byl pravdou. Po hodině a asi dvaceti minutách měli Sam a
Kamil  o  kvalitu  méně,  Míša  Kureš převedl  potenciální  ztrátu  izoláka  (černé)  na  d4  .  Honza
Dvořáček stál podezřele, jeho soupeřka spustila útok na královském křídle, nevěděla si však rady a
Honza musel souhlasit  s remízou, kterou by si  soupeřka stejně vynutila věčným  šachem. To už
ovšem zavěsil Sam první prohru. Jeho soupeř zatím všechny své soupeře porazil a nezastavil  se ani
před Samem, který mu ovšem situaci velmi ulehčil.  V té době stál dobře jenom Šimon. Kamil byl
totálně prohraný, Anička měla o figuru více, ale soupeř hrál velmi aktivně, Anička mu pomohla tím,
že nechala jedinou soupeřovu kompenzaci – volného pika na d soupci postoupit až na d2.  Za stavu
2,5-0,5 Šimon vyhrál.  A v posledních dvou partiích se ani Aničce ani Míšovi Kurešovi nepodařilo
své slibné pozice proměnit na celý bod a tak jsme rozhodující zápas prohráli zaslouženě 3,5-2,5.   
Béčko sehrálo zatím nejlepší zápas, bohužel jenom 2.5 získaných bodů na nutnou výhru nestačilo... 

    11.kolo       ŠŠPM Lipky HK - Loko Brno  A        TJ CHS Chotěboř - Loko Brno B     
   V posledním – odpoledním kole hrálo naše áčko s nejslabším týmem ligy. Po necelé hodině hry
měl Míša Kureš černými přibližně vyrovnanou partii,  Kamil  (bílé)  se pouštěl  opět  do nějakého
podezřelého útoku, při kterém mu brzy došly patrony a soupeřův  černý pik na b2  už měl jenom
krůček do dámy, tomu se nedcalo zabránit.  Sam na třetí měl černé, získal rovnou hru s otevřeným c
sloupcem. Honza se pustil bílými do standardního pěšcového útoku na dámském křídle. Anička si
držela v sicilce rovnou hru, bylo na ní vidět rozčarování z ranního debaklu. Jediný Tom na poslední
šachovnici sahal už po třetím vítězství a mě začalo mrzet, že jsem ho ráno nepostavil...
   V téže době (cca hodina od začátku)  už Míša Ulčák a Michal  Štoudek (béčko) analyzovali s
Adamem své prohrané partie,  z ostatních  už jenom  Martin Vaculík, Maruška a Honza Teplý stáli
slušně. 
    Všechna hrající družstva, jako by se domluvila, hrála své  partie v rychlém tempu a tak po třech
hodinách hry byly v hlavním hracím sálu už jenom osamělé ostrůvky s aktivními šachovnicemi.  
Z našich vytrvala jenom Maruška z béčka, která nakonec prohrála věžovku. Jediné dva úspěchy B
týmu zaznamenali Martin Vaculík, který vyhrál a Vašek Sedlák, který remizoval, ostatní prohráli.
Béčko tedy sestupuje. 
  V malé místnosti, kde hrálo naše áčko už po třech hodinách zůstal jenom Sam (za nás vyhráli
Anička, Honza a Tom, prohráli Míša Kureš a Kamil), který se trápil v prohrané pozici s dvěma piky
méně.  Výsledek 3-3 proti nejslabšímu týmu soutěže je pro nás dosti ostudný. Jedinou omluvou
může být, že v náročném finále toho nejenom naši borci už měli dost...  
   Pan Hurta se jako vždy osvědčil jako velmistr logistiky. Perfektně nám vybavil kromě dalších
nutných věcí místenky v rychlíku tam i zpět, což se nám moc hodilo cestou domů. Kromě toho byl
na nádraží jak u odjezdu, tak i našem příjezdu do královopolské stanice. Jemu i Adamovi Dvořákovi
patří můj dík za perfektní spolupráci.
   Z tabulky je jasné, kdo byl největší oporou. Impozantní je přehled jedniček u Aničky, ale dík patří
i ostatním...  
   Tak si počkáme na třetí pokus....



Všechny zdraví

M. Šnorek

 
 


