
Sbohem Extraligo   -   Vlachovice 21.4.-23.4.2017    

 Prolog – můžeme jenom překvapit.

    V pátek 21.4. nastal den D, kdy se během tří dnů mělo rozhodnout, zda zůstaneme
na další rok v nejvyšší mládežnické soutěži, či ne.  Ve 13.30 jsme se všichni sešli u
klubu  v  sestavě  Dan  Marko,  Vojta  Jurásek,  Eliška  Vavřínková,  Dominik  Fryda,
Míšové Žitný a Kureš a spolu s našimi obětavými řidiči, pány Vavřínkem a Kurešem
jsme se vydali  na cestu do Vlachovic.  Počasí  nám přálo a tak jsme s předstihem
dorazili do místa srazu. Díky časovému náskoku jsme se stačili  ubytovat a ještě i
doladit  přípravu na první kolo. Počítali jsme se základní sestavou našich soupeřů,
kterými v prvním kole byly děti z oddílu Sokol Praha Kobylisy. Naši soupeři naopak
nemohli předpokládat, že v našem týmu bude chbět Vojta Straka, který v této době je
ještě na stáži v Anglii.
   V 16 hodin jsme nastoupili k utkání. Podle přípravy proti nám nastoupili první tři
borci ze základní sestavy -  Kilián Slovák, Pařízek Vojtěch, a Molkanov Oleg, a z
další trojice, ze které se v zákl. kolech střídali Martin Kubát, Michal Ostrý a Kryštof
Pravda,   nastoupili  Kubát  a  Pravda,  na  poslední  šachovnici  pak  povinný  mladší
Ondřej Skýpala.  Na první šachovnici tedy hrál Dan s se Slovákem, Oba soupeři byli
na sebe zřejmě připraveni. Zhruba za hodinu a půl hry na poslední šachovnici porazil
jednoznačně Míša Žitný  Ondřeje Skýpalu. Míša Kureš s Pravdou si černými v sicilce
vybudoval silné centru, soupeř chyboval, Míša získal figuru a zdálo se že povedeme o
dva body. Míša ale udělal hrubou chybu, pustil soupeře k matovému útoku a bylo
rázem vyrovnáno.
Dan ve své oblíbené Najdorfově variantě získal nepatrnou výhodu, která se ale nedala
realizovat a tak jsem zhruba po hodině hry souhlasil s remízou. Vzhledem k tomu, že
i ostatní partie se vyvíjely v náš prospěch, začínal jsem být mírně optimistický.  Stav
byl tedy 1,5-1,5.
 To  bylo  ale  také  vše,  co  jsme  proti  silnému soupeři  dokázali.  Vojta  nestačil  na
silnějšího  Vojtěcha  Pařízka,  Eli  sice  stála  ze  zahájení  rovně   s  Molkanovem,  ale
zbytečně začala mašírovat s centrálním pikem o kterého nakonec přišla. Eliška sice
materiálově  později  vyrovnala,  nevyužila  ale  možnost  přechodu  do  remizové
věžovky, místo toho udělala hrubou chybu a za dva tahy byl konec. 
   Aby  toho  nebylo  dost...   Dominik,  který  stál  většinu  partie  dost  dobře,  chtěl
nabídnout remis,  což bylo ještě v době, kdy zápas prohraný nebyl,  takže povinně
pokračoval.   Podobě jako Eli i on v dobré pozici pokazil partii hrubkou. Vypadá to,
že  díky  půltahovým  hrubkám  evidentně  nemáme  v  této  soutěži  co  pohledávat...
Takže jsme ani teď nepřekvapili...



Bohemka nad naše síly.

V sobotu ráno jsme nastoupili s čerstvými silami do nejtěžšího zápasu s Bohemkou.
Nepočítali  jsme na první šachovnici  s FM Havelkou, který v pátek nehrál,  ale na
druhé kolo už dorazil. To ale nebyl velký problém. Přípravy mají vedle cílené části i
přípravu univerzální. Takže po cca hodině a půl měli naši mladí odehráno všichni
mezi 15-18 tahy, pozice rovné, čas příbližně stejný se svými soupeři, jako obvykle
nic nenasvědčovalo, že se odehrává zápas obra s trpaslíkem.
 Dan s FM Havelkou rozehráli královskou indickou, Jurásek s Petrem Jakubem hrál
černými svého Paulsena, Eliška bílými s Petrem Aubrechtem královskou indickou.
Na 4. šachovnici měl Petr Žižka s Dominikem bílé v zahájení 1.b3. Míša Kureš  na
páté  se  velmi  dobře  orientoval  v  Grunfeldově  indické  a  udržel  pěšce  navíc  ze
standrartní varianty s příjemnou hrou. Míša Žitný černými v Caro-Kannu v zahájení
svého mladšího soupeře přehrál.
   Po 2,5 hodinách hry má Eliška po hrubce o kvalitu méně, kupodivu analytický
motor  se  tváří,  že  to  je  něco jako o půl  pika méně.  Míša Žitný už  shromažďuje
materiál na závěrečný matový útok.
   Zhruba po 3 hodinách hry jsme vedli po Míšově (Žitný) výhře 1-0, ale ostatní partie
snad kromě Dominika se nevyvíjely  dobře.  Dominik držel rovnou hru zhruba do 25.
tahu,  potom se  ale  v  zablokované  pozici  špatně  orientoval,  sice  neudělal  hrubou
chybu, ale postupně povoloval soupeři více a více zesilovat pozici a soupeř vyhrál
závěrečným matovým útokem.
   Všechny zbývající partie byly na odpis, Zázrakem se zachránil malý Míša, který
postupně hrubkami ztratil  dvě kvality. Soupeř si  s dvěma kvalitami navíc nevěděl
rady a místo matového útoku přešel do vyhrané koncovky s jednou kvalitou navíc.
Zapomněl ale na nebezpečného bílého pěšce na d5, který s podporou krále měl zálusk
na postavení dámy, Míšův soupeř pro jistotu ještě vrazil do Míši druhou kvalitu, ale
náhle zjistil, že oba mají stejně pěšců v pěšcovce, oba mají nebezpečné spojené volné
piky, které si musí králové pohlídat a remízka byla na světě.
   To ale bylo vše, co jsme dokázali. Vojta Jurásek se celou partii v sicilce bez dam
bránil, vůbec jsem ho nepoznával, soupeř ho postupně rozebral a vyhrál, Eliška  partii
s horším materiálem také partii neudržela. Nejvíce vzdoroval Dan Havelkovi, ale ten
zkušeně  přešel  do  vyhrané  věžovky,  ve  které  zbytečně  neriskoval   a  Danovu
vynalézavou obranu postupně rozebral k vítězství.
   Prohra 1,5-4,5 byla naprosto spravedlivá... 

 Svitla naděje.

 Konečně jsme měli čas na nadechnutí se po dvou debaklech a dvě popolední hodiny
využili  jednak k  přípravě na  odpolední  kolo,  naťukání  pár  partií,  popovídali  si  o
dosavadních hrubkách, jak je eliminovat a povinný odpočinek.
  Ve 14,30 jsme nastoupili  k  prvnímu ze dvou posledních  nejdůležitějších  kol,  k
zápasu s Buštěhradem.  Tady jsme byli mírnými favority. 
   Dan černými oponoval Martinovi Krutskému. Vojta bílými hrál s Filipem Balkem.
 Eli měla černé s Janou Pokornou a  Dominik měl bílé se Soukupem.



 Míša Kureš černé s Ondřejem Popovským a na poslední šachovnici velký Míša jako
bílý s Davidem Langem. 
   Po hodině hry – Míša Žitný si nechal dát vidli na dámu a jezdce, když se nepodíval
ani  na  půl  tahu dopředu,  co  se  bude dít...  Kupodivu je  tam nějaká  kompenzace,
soupeř dělá chybu za chybou a po další půlhodince zakončuje Míša partii matovým
útokem. Míšu jsme prohlásili za kouzelníka dne. V té chvíli Eli má o pika méně, ale
klidně by to mohla prohlásit za korektní poziční oběť. Ve skutečnosti ho ztratila díky
vlastní slepotě.  Dan Marko  stojí  lépe.  Za další cca půlhodinku se začínají naši
soupeři sypat., vítězí Míša Kureš a Vojta Jurásek a vedeme 3-0.  Nakonec nám stačí
bohatě  dvě  půlky  od  Elišky  a  Dana.  Smolně  opět  prohrává  Dominik,  který  jako
obvykle dře celou partii, ale výsledek tomu bohužel zatím neodpovídá. 
   Zbytek  dne  jsem  děti  zbytečně  nezatěžoval,  na  uvolnění  si  klucí  dali  i  pár
holanďanů  a já večer vyzval Dana na pár blicek. Po třech kolech má už jediný Dan
plně absolutorium, hraje hodně dobré partie s elově lepšími soupeři. Mezi 22. a 23.
hodinou postupně všichni ztuhli a já marně hledal ideální plán na další den.  Bez
Vojty Straky to prostě nejde...

  Epilog – Sbohem Extraligo

Pro  naše  další  působení  v  nejvyšší  mládežnické  soutěži  tedy  musí  být  splněny
základní dvě podmínky.  Zůstaneme v ní na přístí rok tehdy a jenom tehdy, když se
nám podaří v posledním kole porazit velmi silné družstvo Liberce a současně Polička
nevyhraje (stačí nám remíza) v těžkém souboji s Kobylisy. Splnění druhé podmínky
se dalo i očekávat, protože rozdíl mezi těmito dvěma družstvy je jelký. 
  Příprava na rozodující zápas byla provedena už v sobotu večer, ráno jsme doladili
ještě přípravu s Eliškou a Míšou Kurešem. Mezi osmou ranní a půl devátou ráno jsme
provedli  poslední  válečnou poradu,   a  po psychotréninku jsme byli  připraveni  na
předpokládaný dlouhý souboj o přežití v extralize.
  Všechny partie byly rozehrány podle naší přípravy, soupeři, což se dalo očekávat
neměnili svoji sestavu, a až do cca 15. tahu bylo všechno v pořádku.  Zhruba po
hodině a půl hry mi přišel oznámit Míša Žitný, že udělal hrubku, ztratil kvalitu a
partii okamžitě vzdal. Opět půltahová hrubá chyba. A zrovna Míša, kterému se tady
většinou  dařilo.  Ostatní  naše  hráče  to  ale  nerozhodilo  a  partie  se  začaly  vyvíjet
celkem slibně. Na první desce získal Dan se silným Jiřím Liškou zdravého pěšce.
Vojta Jurásek brzy partii vyrovnal, zbytečně ale odevzdal dvojici střelců a partie i
přes izolovanéno pěšce našeho soupeře pomalu ale jistě směřovala do remizového
přístavu.  Eliška nesehrála svůj výměnný dámský gambit  moc aktivně a soupeř se
pustil  do  pěšcového  útoku  na  královském  křídle.  Eliška  začala  hrát  aktivně,
důsledkem  čehož  byla  výměna  několika  figur,  aktivita  na  d  sloupci  a  otupení
soupeřových útočných choutek.  Partie byla velmi náročná na Eliščinu přesnost a to
se jí dařilo plnit. Na 4. desce  si černými Dominik pustil v dámské indické soupeře
příliš k tělu, důsledkem bylo jeho nevábné postavení s pasivním postavením dámy a
jezdce v mnohapěšcové koncovce s dánou a jezdcem na obou stranách.  Míša Kureš
bílými začal ve slovanské s bočním vývinem střelce na g2.  Míšu jsem večer před
partií  nechtěl  předělávat  na  jistější  postup,  ostatně  jiným  trenérům  do  práce  se



zahájeními nezasahuji. Ve variantě zvolené Míšou bílý odevzdává pěšce, má za to ale
silnou kompenzaci v centru a vyhlídkami na královském křídle. V tom jsem Míšovi
věřil, to sedí jeho útočnému stylu.  Takže osobně jsem věřil, že bychom mohli ve
zbývajících pěti partiích vykřesat dvě výhry. První remizoval malý Míša, po taktické
přestřelce byla partie zakončena opakováním tahů.  Brzy po něm podobně Dominik
zachránil  remízu  vynuceným  opakováním  tahů.   Vojta   v  rovnocenné  koncovce
stejnobarevných střelců    se svým soupeřem opakovali tahy, s pěti minutami  na
hodinách... Po svolení kapitána remis. V té situaci  měli Dan i Eliška navrch. Eliščín
soupeř  stál  hodně špatně,  pozice  byla  ale  velmi  ostrá,  vsadil  všechno na jedinou
možnost  –  riskantní  útok.  V  rozhodujícím  49.  tahu  nenašla  Eli   vyhrávající
pokračování Df4, což zřejmě neviděl nikdo z přihlížejících, bylo by to mistrovské
zakončení. Po tahu 49.Db6 h3 nenašla Eli po dlouhém přemýšlení správné tahy, které
už ale vedly jenom k remíze, zahrála špatný tah a dvojí úter soupeře zakončil partii.
Ještě v momentu, kdy Eli byla vyhraná, Danova partie už byla jenom remis, bohužel
jsem v té fázi  nemohl souhlasit  s Danovou remízou, ve hře bylo příliš  mnoho. V
momentu, kdy Eli vzdala,  už ale Dan stál na prohru, díky své oběti družstvu.  Dan a
Eli mají v tom, co dali ze sebe do posledního kola velké uznání...
   Takže, co říci na závěr.
Na extraligu bohužel  v  současnosti  nemáme,  což  se  potvrdilo  už  loni  zázračným
zachráněním na účet nešťastného Durase, prostě po odchodu naší dorostenecké elity
máme  pouze  hráče,  kteří  mohou  excelovat  v  nižších  soutěžích,  ale  do  ELM už
nepatříme. Tým, který je schopen sice zodpovědně bojovat, ale dělá tu a tam hrubé
chyby na úrovní začátečníků (jemom odevzdaných kvalit...)  prostě do ELM nepatří...
Hráč,  který nemá zafixováno,  že  si  musí  projít  všechny možné odpovědi na svůj
geniální  tah,  musí  počítat  s  tím,  že  občas  přijde  nějaký  zvedák,  se  kterým on  v
následujícím půltahu nepočítal... A to tu bylo desetkrát. A s tím žádný sebelepší trenér
nic nenadělá....
S  Míšou  Kurešem už  se  rodí  nová generace,  všichni  se  učí  ode  mě  při  různých
příležitostech jak na to -  eliminace půltahových hrubek (metoda Ray – paprsek). 
Kdybych  koučoval  kohokoliv  z  našich  soupeřů,  měl  bych  jednoduchou  strategii,
svým svěřencům bych dal jedinou radu - vydržte s Lokálkou hrát tři hodiny a chyby
soupeřů už se brzy dostaví … Přesně tak – jako přes kopírák se hrály tři ze čtyřech
našich zápasů ve Vlachovicích. 
 
   A ještě něco k zamyšlení i s obrázky.
Když mladý fotbalista dá v extralize dorostu vlastní gól, jeho rodiče zřejmě nebudou
hledat chybu u jeho trenéra...
   Rodiče svých šachových ratolestí často mění trenéry, protože ten před tím novým je
neposunul dopředu podle jejich přání...  
   Góly do vlastní brány ale odnaučuje děti už ten první šachový trenér – hned jak se
děti seznámí s figurkami.
   Bez  udání  jmenovek  (nechci  děti,  které  jinak  hrály  podle  svých  skutečných
možností shazovat)  zde ukáži všechny vlastence, co se udály ve druhém a čtvrteém
kole, kdy jsme měli povinnost  zaznamenat partie jako domácí...
   Děti se v tom samy uvidí, možná i zastydí...



1. Jc2 ??  Sa6  -+

1.e4??  Sh6 -+   



1.Jg1 ?? Sg4 -+

1.Je5?? Dg7 -+



1...f6?? 2.Jxe6  +-

  Všechny zdraví Milan.


