
l. Liga mládeže 2019/2020 - Lanškroun

   Ve dnech 5. - 6.10. jsme zahájili náš třetí pokus o návrat do mládežnické extraligy.  V Lanškrouně
se konal první sraz skupiny Loko Brno, Kuřim, Region Panda, Lipky HK,   Chotěboř a Lanškroun.  
Naše družstvo bylo proti loňsku značně oslabeno o Míšu Kureše, který přestoupil „za lepším“ do
Durasu.  Novými  hráči v naší sestavě (Šimon Volák, Honza Dvořáček, Martin Vaculík, Anička
Vavřínková)  jsou  letos  Míša  Ulčák  a  František  Lukáš,  který  svým  výborným  výkonem  ve
Veletržním turnaji naznačil, že je s ním nutno pro A tým počítat.  
   První kolo proti Lipkám HK se nám vůbec nepodařilo.  První prohrál Míša, který hrál remizovou
koncovku V+ stejnopolní střelci násilně na  výhru, která v pozici nebyla. Premiéra se nepodařila
i Františkovi Lukášovi, který ve složité pozici nekorektně obětoval kvalitu (špatný propočet) a i
přes velkou snahu prohrál závěrečnou dámskou koncovku.  Šimon a Honza si drželi přibližně rovné
pozice a tak museli pokračovat Martin i Anička. Bohužel i ti své pozice pokazili a  v obou
 čtyřvěžovkách to byli jejich soupeři, kteří vyšli vítězně v obou partiích. Za katastrofálního stavu 0-
4 se už nedalo nic dělat, první dvě naše prkna jsme dali za remis.  Prohra 1-5, i když se silným
soupeřem... 
   Ve druhém sobotním kole jsme si reputaci napravili, když  jsme celkem lehce vyprovodili slabou
TJ CHS Chotěboř 5,5-0,5.  Vyhráli Míša, František, Anička, Honza a Martin, jedinou půlku jsme
ztratili v Šimonově partii.
  V sobotu jsme jeli na otočku domů a v neděli nás čekala další dvě utkání.  Ráno jsme hráli s
dalším ze dvou slabších týmů – s Lanškrounem.  Podobně jako Chotěboř, ani zde naši soupeři
nekladli větší odpor a okolo 13. hodiny jsme vyhráli 5-1, když z našich remizovali Martin a Honza. 
  Ve 14 hodin jsme nastupovali k poslednímu zápasu srazu. Region Panda měl na posledních dvou
šachovnicích slabší hráče, které po hrubých chybách rychle porazili Míša a František. Remizový
přídavek začal Šimon, který oba dny nebyl ve své kůži. Následovali ho Honza a Martin. Poslední
se trápila Anička,  která sice získala pěšce,  po chybě ale ztratila dva.  Protože naši soupeři  už s
výsledkem nemohli nic významného udělat, byla i tato partie dána za remis. S výsledkem 4-2 jsme
se vyhoupli na třetí místo v tabulce, bez ztráty vedou soutěž Lipky a Lípa A – Ortex.
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