
Mistrovství Moravy a Slezska 2019, Kouty nad  Desnou – 1. část

   Velmistr  logistiky Mirek  Hurta  spolu  s  velmistryní  logistiky Jitkou Vavřínkovou učinili  vše
potřebné pro hladký přesun našeho týmu na další klání MMaS do Koutů...  
S Mirkem jsme si už v Brně rozdělili skupiny. Mně zůstali na starost Anička a Maruška Vavřínkovy,
Zuzka Jackovičová,  Vladimír  Stnad,  Ondra Lukáš,   Míša Ulčák a Honza Dvořáček.   Přejděme
rovnou k výtvorům mých šachových dětí.

1. Kolo
     První skončila Maruška,  Ruská v jejím podání je velice silnou zbraní, což dokázala i zde.  
V 8. tahu už měla od soupeře dárek v podobě lehké figury navíc a partie skončila někde okolo 25.
tahu Maruščinou výhrou.
  Míša Ulčák nesplníl očekávání, prohrál po cca hodině ze záhadným Thomasem Mc Evoy, který na
Míšu spustil Evansův gambit. Míša zahájení znal, nenechal se ale rozhodit soupeřovou obětí pěšce.
Ve 12. tahu ale zapomněl na dobré šachové vychování, neudělal si rošádu a partie už měla rychlý
spád. Bohužel s nulovým ziskem pro našeho hráče.
    Se Zuzkou Jackovičovou  jsme měli dost času na premiérový rozbor. Gebauer s BŠŠ byl nad naše
síly a tak jsme se Zuzankou  probrali dosud jí neznámou francouzskou obranu. 
   Okolo 18. hodiny se  skoro najednou objevili Anička, Ondra a Vláďa. Jejich partie jsme rychle
hodili do počítače a část rozborů jsme provedli až později večer. 
   Aniččin soupeř (Jan Vicher – bílé) spustil na nás Moora gambit, který Anička odmítla a hrála si
svoje g6, Sg7 atd.  Po 20. tahu vznikla zajímavá koncovka všech těžkých figur a všech střelců,
přitom naše hráčka měla mírnou převahu díky rozbouranému královskému křídlu soupeře. Těžké
figury byly postupně vyměněny, to už měla A. pěšce navíc. Školeně pak dotáhla Anička pozici do
vítězného cíle v 45. tahu.  
   Ondra a Vláďa své premiérové partie prohráli, oba hráli stejnou variantu ve výměnném dámském
gambitu  –  D35,  přitom Ondřej  bílými  a  Vladimír  černými.   Chyby  udělali  oba  spíše  drobné,
strategického rázu a jejich zkušení soupeři (O. - Marie Vaňková,  David Barák – V.)  je postupně,
nikoliv však potupně přehráli.  Našeho premiérové rozboru jsme postupně během večera a dalšího
dne  využili k zisku nových poznatků v této variantě.  
   Po  večeři,  před  19.  hodinou,  se  celý  náš  tým,  posílený  o  Eli  Vavřínkovou,  srotil  v  našem
oblíbeném růžku zadní jídelny okolo Honzíkovy partie. Jeho soupeřem byl Martin Žaža. Jenda nic
nepodcenil  a  trpělivou hrou posunoval  bílé  figurky až  k  momentu,  kdy soupeř  nezvládl  boj  o
centrum.  Vznikla  pozice  s  materiálem  2S:V+p  s  děravou  obranou  soupeřova  krále.  Nutno
podotknout, že Martin hrál partii velmi dobře až do 40. tahu.

    2. kolo
   S rychlovkou přišel brzy Míša, jeho soupeř (Pusyn) v italce s d3 ztratil brzy černopoláka a Míša si
brzy zkušeně došel pro první celý bod.
    Už okolo 11. hodiny přišly k rozboru svých prohraných partií Maruška a Zuzanka.  Maruška ve
výměnném dámském gambiru  nespočítala dobře  výměny na d5, přehlédla mezišach Sb4 a po
ztrátě celé figury už byl další odpor marný. Zuzka se s černými v italce dostala brzy do nepohodlné
hry,  ani  soupeř  ale  nedělal  nejpřesnější  tahy.  Při  rozboru  jsme  našli  sérii  kombinací  na  obou
stranách, po kterých by byla hra asi vyrovnaná, ale více chyb než soupeř udělala v partii Zuzka a tak
musela kapitulovat ona.  Letos děvčata zatím bez slziček...
   Ondřej Lukáš mě příjemně překvapuje, rychle vstřebává nové informace a stále požaduje   nové a
nové :). Takže například až teď pozdě večer, neděle po 22. hodině,  jsem se dostal k reportu, kdy mi
chybí ještě  minimálně 10 partií, jejichž průběh jsem zapomněl a musím si je znovu přehrávat.  
   Ale zpět k Ondrovi.  Jeho soupeř Adam Pelc zvoli střelcovu hru, která se přetransformovala
nakonec do poklidné italky. V lepší pozici ve 13. tahu zmátl Ondra soupeře velkou rošádou, ten
kontroval rovněž velkou. Postupně se soupeři dostali  do dámské koncovky s pěšcem navíc pro
Ondru.  Zde se projevila Ondrova nezalost  složitějších pěšcovek, do jedné přešel a pozice byla



najednou remizová. Soupeř nepokračoval přesně a partii hrál nakonec zbytečně i s dámou méně. 
Odvážému štěstí přeje...
   Vladimír  si  zatím vypil  pohár  hořkosti  až  do dna.  Příliš  minulých 14 dní  sportoval  a  to  se
významně projevilo na jeho únavě.  Vláďa moc toužil  po výhře,  v Paulsenovi  šel  bílými  až na
nepovedenou velkou rošádu. Byla to ale bitva jak má být. Soupeř získal pěšce, náš hráč měl jako
kompenzaci dvojici střelců. Nakonec z toho byla divoká koncovka stejnopoláků, kde měl Vladimír
dvakrát remis, ale pokračování podcenil. Druhá prohra po bojovném výkonu byla dost krutá. Nula
ze dvou.  
   Senzací kola byla výhra Aničky nad Davidem Barákem.  Evidentně  se povedla  příprava, vsadili
jsme na to, že David bude lámat partii ve vyrovnané pozici... Partie se hrála na online a visí na
internetu. Byla to divodá přestřelka, ve které Anička neudělala chybu...
    Honza se na partii s bílým Janisem Raptisem pečlivě připravoval. Věděli jsme, že soupeř má rád
ostré  pozice s  nestejnými rošádami.  Zvolili  jsme černými královskou indickou.  Honzův soupeř
začal brzy útok na královském křídle, když na Hozovu 0-0 zahrál 0-0-0. Partie byla hodně ostrá, 
Honza nevyužil  příležitosti,  které mu osupeř ke konci partie nabídl,  napak hrubkou dal soupeři
šanci, kterou tento hned využil k výhře. 

3. kolo
   Po hodině dorazil s vítězným partiářem Ondra.  Měl bílé a ve výměnné slovanské se pustil do
útoku, což jak přiznal, byla v jeho podání premiéra. Soupeř (Jan Gregor Bruckmann) udělal jedinou
chybu, zato významnou, která stačila na bod pro Ondru. 
   Honza neměl svůj den. Připravena byla sicilka s bílými na jeho straně. Honza se pustil do útoku, 
ale soupeřovi (Filip Vrzal) se podařilo tento odrazit, naopak po výměně dam se Honzova pozice
začala pomalu ale jistě hroutit. Honzík ale už má své jméno a i jeho elo cosi napovídá. Ve skoro
vyhrané pozici se černý spokojil s akceptovanou nabídkou remízky.  
   Vítěznou zprávu mi mohl po třech hodinách boje oznámit Míša. Michael  se dostává do tempa,
hraje sice na můj vkus dost rychle, ale hlavně dobře.  Míša je velkým znalcem varianty C54 za
černé. Tu znal sice i jeho soupeř  Vojtěch Klinkovský, ale náš borec strojově přesnou hrou pokořil
soupeře v koncovce už v 29. tahu.  
   Maruška s černými kameny použila na Daniela Vaníčka opět ruskou hru, soupeř  byl už v 16. tahu
bez figury a v 29. si nechal předvést mat na g2.
   Anička už ukázala v předchozích dvou partiích čeho je schopna, na to doplatil v předchozí partii i
David Barák.  Aniččinu pariantu v sicilce černými jsme připravili v převečer utkání (soupeř Adam
Frank). Anička měla dlouho navrch, bohužel se jí v pěkné pozici podařil (šachová slepota) pořádný
plundr, po kterém soupeř posbíral pár pěšců a byl konec.  
   Vláďa Strnad potřeboval  udělat  něco se svojí  nulou na kontě.  To se mu podařilo  dokonale,
nakonec vznikla po velkém boji složitá koncovka V:S+j s několika pěšci na obou stranách. Vláďa ji
sehrál  tak  dokonale,  že  jsem musel  sezvat  všechny členy našeho týmu,  aby se  jeho výtvorem
pokochali také (soupeř Gabriel Kamas, náš hráč černé).  
  Lankočí Václav byl soupeřem Zuzky ve třetím kole, partii nemám k dispozici, důležité je ale, že 
na kontě Zuzky přibyl důležitý první bod.   

4.kolo
 Asi po hodině hry dorazila se skvělou zprávou Zuzanka.  Další výhrou se posunula na 50%. Při
přehrávání partie se děly ale věci. Zuzka sehrála zahájení podle přípravy, ale ztráta první i druhé
figury už v přípravě nebyla. Soupeř (bílé – Prokop Šmídek) byl ale ještě štědřejší a vrátil jí celou
věž a nějaké drobné, takže Zuzanka ten mat už pak našla. 
   Do 12. hodiny byli už všichni pohromadě, ale výsledky žalostné. Míša Ulčák ještě jako jediný
další vyhrál, když přehrál Lucii   Rybáčkovou v koncovce 4 lehkých figur. K hubenému výsledku
přidal ještě půlku Honza remízou s Matějem Šedým, který ho bílými v sicilce nepustil k lepší hře.
Ostatní padali jako kuželky, Anička s bílými figurami zbytečně tlačila na pilu a pustila soupeře



(černý Petr Glozar) k iniciativě, kterou Peťa přetavil po zisku dvou pěšců ve 42.tahu v celý bod.
Maruška  ztratila  s  Janem Cimburkem ve  12.  tahu  hrubou  chybou  celou  věž  a  partie  skončila
prohrou ještě před 30. tahem.    Vladimír byl se Samuelem Tomancem rovněž štědrý, odevzdal
soupeři hrubkou celou dámu a Ondřej tu katastrofu dovršil rovněž předámím celé věže, v 18. tahu
podal soupeři ruku.  Na státní svátek se u nás rozdávaly velké dárky...

Zatím vše, prosíme naše příznivce, aby drželi palce.

Všechny zdraví 

M. Šnorek


