
Spanilá jízda v Olomouci

Loko A –Loko B s rozpaky

   Obě naše družstva mládeže vstoupila do dalšího ročníku 1. ligy mládeže úspěšně. V
pátek 6.10.  v 15,30 odstartoval vedoucí soutěže a kapitán našeho béčka  Mirek Hurta
celou soutěž předehrávaným zápasem našeho A a B týmu na domácí půdě. Příprava A
týmu se tentokrát nekonala, děti z klubu se znají dokonale, jediný můj pokyn pro A
tým byl  „Hrajte bez podceňování, ať není ostuda“.  Ostuda se sice nekonala, ale děti
si rozhodně nic nedarovaly, jak je dále vidět z popisu průběhu utkání. 
   Na první  šachovnici  se   do Vojty  Juráska pustil  Kamil  Khadash naprosto  bez
respektu, v partii černými rychle vyrovnal  a Vojta měl celý zbytek partie problém se
špatným střelcem proti mocnému černému koni. Při analýze partie s Kamilem jsem
ho na jedné straně chválil za pěknou partii, na druhé straně jsem byl rád jako kapitán
áčka, že naštěstí nedotáhl partii do vítězného konce. Zkušenější Vojta partii přiostřil,
v zápletce se Kamil nevyznal a partie nakonec skončila remízou.   
   Béčko bylo oslabeno o Aničku Vavřínkovou, což citelně bylo vidět  na ostatních
partiích.   Na druhé šachovnici  ji  zastoupil  Jan Matyáš Dvořáček,  bílými s  Míšou
Žitným vyrovnal,  zbytečně  se  ale  ve  dvačátém tatu  pustil  do  nepřipravené  akce,
Ztratil pěšce, ztrácel tempa a po dvacátém tahu Míša zvítězil.
   Na trojce se Elišce Vavřínkové s Vilíkem Fajou partie vůbec nepovedla. Vilík získal
převahu  černými  díky  obsazení  volného  e  sloupce,  Eliška  mu  dovolila  třítahový
taktický obrat, po kterém mohl její soupeř celkem lehce vyhrát.  Motor ukazoval už
+7  pro  něho,  ale  nesoustředěností  partii  pokazil,  místo  rychlé  výhry  mu  zůstaly
„jenom“ dva pěšci  ve věžovce navíc.   Eliška zmobilizovala veškerý svůj um, ale
hlavně díky Vilíkově bezradnosti jak partii vyhrát nakonec partii zremizovala.  To byl
ale naštěstí poslední průšvih áčka.
   Míša Kureš na čtvrté desce vyhrál černými s Tadeášem Hladkým, ale jeho soupeř
udělal v partii pouze jednu menší strategickou nepřesnost. Míša jenom potvrdil, že
jeho dvoutisícové elo mu právem patří.
    Na šesté šachovnici sehráli naprosto bezchybnou partii Sam Khadash s Martinem
Vaculíkem. Po všech výměnách vznikla remizová pěšcovka, remis. Bylo to za stavu
1-0 pro áčko, když na poslaední šachovnici už bylo základní postavení figurek po
rychlém vítězství Šimona Voláka nad  Michaelem Ulčákem.
   Áčko tedy splnilo základní úkol, 4-2, ale ukazuje se při  popsaném průběhu, že s
béčkem  Lokálky  budou  mít  problémy  i  ostatní  družstva.   Což  se  stoprocentně
projevilo v dalších dvou utkáních.

Spanilá jízda v Olomouci

  V sobotu ráno jsme těsně před desátou dorazili díky našim skvělým řidičům, pánům
Hurtovi, Vavřínkovi a Kurešovi do Olomouce na sraz a další dvě utkání pro A i B tým
Lokomotivy.  V dopoledních zápasech jsme byli s oběma  týmy jako domácí. Mirek



Hurta měl jiné trenérské povinnosti a tak se mi dostalo cti koučovat oba naše týmy
včetně zápisu partií. A že to byla velmi příjemná povinnost, bude zřejmé z dalšího
povídání,  přihodím i nějaké   diagramy.  Po předehraném utkání jsme byli u prvního
kola, kam nám los pro Loko A přisoudil jednoho z favoritů – TJ Ostravu.  Příjemným
překvapením pro nás bylo, že naší soupeři nepostavili své dvě největší opory. Tím
jsme se  mírně posunuli do role favoritů.
   Letos  máme obě naše držstva posílená na zadních šachovnicích,v áčku  je výborné
trio Míša Kureš, Sam Khadash a Šimon Volák.  V béčku stále se lepšící Vilém Faja,
Tadeáš  Hladký  a  host  Martin  Vaculík.  Je  radost  vést  týmy,  kde  nemáte  slabou
šachovnici.  A právě zadní šachovnice v Olomouci dodávaly velmi potřebné úvodní
body do každého zápasu.  Zde s TJ Ostravou to byl Šimon Volák, který černými v
sicilce získal postupně převahu, přešel do vyhrané koncovky a brzy jsme vedli 1-0.
Další bod přidal Míša Kureš, když opět černými zkušeně získal výbornou pozici jak
je patrno z následujjícího diagramu   po 22. tahu černého. ,

Lucie Fizerová zde zahrála příšernou hrubku 23. Vcb4  a po  a5 bylo po věžce.
Partii se ještě hrála až do matu, ale to už jsme se o výsledek partie neobávali.
Za příjemného stavu 2-0 pro nás už soupeři museli hrát všechny partie na risk.
Vojta na prvním prkně se s bílými figurami pohyboval jako obvykle na prvních třech
řadách, když svého anglického pěšce na c4 vyměnil na d5.  Po 15...b5 Vznikla pozice
diagramu. 



 Vojta v rovné pozici místo správného 16. e4 nebo 16.Df3 zahrál d4, což sice není
hrubka, ale strategicky dobrý tah to není. Přišlo  16...c4 a Vojta už se dále k iniciativě
nedostal.   Na obranu Vojty ale musím říci,  že jako v každé své partii  nedává nic
zadarmo  a  i  když  nakonec  partii  prohrál,  držel  zápas  dlouho  v  dvoubodovém
náskoku.
  Míša Žitný na druhé šachovnici použil proti Marku Štefánikovi osvědčený Caro-
Kann, postupně získal ve věžovce výhodu, kterou ale při krajním pěšci navíc nemohl
zúročit, remis. To jsme vedli 2,5-0,5 a kromě Vojty zbývaly partie Elišky a Sama
(bílé) Eliška hrála dost krkolomnou partii, lépe se v ní ale orientovala než  soupeř
Tomáš  Oborný  a  získala  potřebný  celý  bod  a  při  stavu  3,5-1,5  (Vojta  mezitím
prohrál). Na place zbyl jenom Sam s  Michalem Mikloszem.  Sam měl v partii o
pěšce méně a konec partie tahal už jenom s přídavkem 30 sec.  Tuto skutečnost jeho
soupeř  podcenil  a  Samovu nabídku odmítal.  Soupeř ale  nevěděl,  že  v podobných
pozicích je náš výborný blicař jako ryba ve vodě, Sam neudělal chybu a v dámské
koncovce se  jeho soupeř nevyznal a přešel do prohrané pěšcovky.
 Výsledek 4-2  nás  skvěle naladil na odpolední kolo, zvláště když dopoledne vyhrálo
s TJ Krnov i naše béčko.  V něm se partie Tadeáše Hladkého (bílé) Pavlem Kohutem
dostala po 19. tahu černého do pozice diagramu.



Tadeáš stojí  ze zahájení  o něco lépe, zahrál ale 20. Da4? a po Jxe5 ztratil  pěšce.
Soupeř hrál dále přesně a partii rychle vyhrál.
   Za  pro  nás  nepříznivého  stavu  ale  kontroval  za  nás  Vilík,  který  černými  v
Najdorfově variantě sicilky postupně přehrál Víta Anděla    a ve 28. tahu zvítězil.
Další naši výhru připsal Jan Dvořáček s Danielem Bušosem, když jeho soupeř za
černé zahrál sebevědomou velkou rošádu,  Honzův útok na krále musel eliminovat
výměnou dam, ale v dalším průběhu po zisku pěšce náš hráč partii nepustil. V pozici
diagramu

uzavřel náš hráč matovou síť tahem 27. Je5 a dalším ztrárám nelze zabránit.
    Na první šachovnici nestačil Kamil na zkušeného Karla Chwístka  a kapituloval v
37. tahu.
    Na poslední šachovnici jsme měli štěstí, když Martin Vaculík (černé) dostal v
pozici diagramu od Patrika Zamarského dáreček v podobě 31. Vxc5 a Martin zavěsil
dvoutahovým matem.  Podobné katastrofy se našim dětem během prvních třech kol
soutěže vyhnuly, což svědčí o jejich větší šachové vyspělosti oproti soupeřům.



   Rozhodující  bod nám zajistila Anička Vavřínková,  která měla v partii  s  Janem
Šlachtou černé,  Ve spolohlivě zahrané ruské získala pěšce a v jezdcové koncovce ho
zkušeně uplatnila k výhře.
   Spokojeni s průběhem srazu jsme se přesunuli do blízké čínské restaurace, kde se
naše děti posilnily a byli jsme připraveni na odpolední kolo, kdy jsme si naše soupeře
jenom prohodili.   
  A tým  odpoledne deklasoval TJ Krnov 5,5-0,5.  Na prvních třech šachovnicích jsme
získali 2,5 bodu, když vyhrál Míša Žitný bílými s Janem Šlachtou a Eliška černými s
Danielem Bušosem, obě partie byly hotové okolo 25. tahu, Mezitím za stavu 1-0 pro
nás dostal Vojta nabídku remízy od Karla Chwístka, kterou jsme akceptovali. Rychle
zavěsi i Sam, ten se ani do 25. tahu nedostal (pomstil Vilíka v partii s Kohutem).
Déle trvaly akorát partie Šimona Voláka (výhra bílými s Patrikem Zámarským ) a
Míši  Kureše,  který opět  exceloval  (bílé)  s  Vítem Andělem.  Partie  měli  povinnost
ťukat naši soupeři, takže jenom nahlížím do kopií partiářů, ale díky Mirkovi Kurešovi
mám partii Míši. Míša je hotový hráč, své soupeře zatím kosí výborným propočtem,
pozičním citem, Ty tam jsou časy, kdy hrál bílými nevýrazné zahájení. V naší parrti
získal v pozici diagramu



strategicky vyhranou pozici tahem  19,Dc5!
Po několika tazích mohl rychle získat rozhodující výhodu v pozici dalšího diagramu

tahem 32.Vxf7!

A ještě si procvičíme něco ze závěrečné Míšovy věžovky.  
  



V pozici diagr. mohl držet výhodu správným 40.Vxa4. Místo toho přišlo 40.Kc6 Vb2
Kc7 Vc2+ 42. Kb8! Černý stojí již o něco lépe. Poslední tah je současně skrytá léčka
– viz poslední diagram.

Černý netušil nebezpečí  a zahrál místo správného Kd8 prohrávající  42...Vxa2
a po 43.Kc8! viděl co provedl a partii vzdal (43...Vc2+ 44. Vc7). 

   Velká pochvala  patří  našemu B týmu.   Zápas s  TJ Ostravou otevřeli  pěknými
výhrami  Vilík  Faja  (bílé)   s  Michaelem Mikloszem a  Martin  Vaculík  (bílé  )  se
Stanislavem Oborným. Opět perfektní zadek :-). Pak už zbývaly jenom těžké partie.
Soupeři už nemohli povolit  ani půlku.  Na první šachovnici brzy Kamil  vyrovnal
černými s Ladislavem Kopcem, získal dokonce neprůstřelnou pozici. Kopec na přání
trenéra musel odmítat Kamilovy nabídky plichty, zahrál riskantní postup, při kterém
odevzdal kvalitu za tlak v centru, to se mu ale vyplatilo a brzy se Kamil dostal do
prohrané  pozice.  Vynalézavou hrou držel  prohranou partii  až  do chvíle  kdy jsme
získali potřebných 3,5 bodu.    Anička Vavřínková s bílými figurkami získala přesnou
hrou pěšce, soupeř ale udržel remízu.



   Jan  Matyáš  byl  celou  partii  pod  tlakem.  S  Tomášem Oborným sehrál  těžkou
koncovku všech těžkých figur. V závěrečné fázi zahrál soupeř jeden nepřesný tah, po
kterém přešla iniciativa na Jana a přesnou hrou získal potřebnou remízu. 
   Rozhodující bod získal v dlouhé partii ve věžovce (mladičká Lucie Fizerová)
Vilém, když v těžké koncovce soupeřka okolo 80. tahu poprvé chybovala.
  Konečný výsledek 4-2 pro béčko je skvělým úspěchem ambiciózního týmu.
   Všem hráčům děkuji za vzornou reprezentaci našeho oddílu.

Všechny zdraví Milan Šnorek      


