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Postřehy z první poloviny turnaje.

V úterý 24.10. jsme  vyrazili na tradiční podzimní Kouty. Kluci do 16 let bojovat o
postupy  na  jarní  mistrovství  ČR  a  děvčata  si  to  rozdají  se  stejně starými  kluky.
Děvčatům o postupy nejde, jako vždy je celorepublikové mistrovství pro všechna naše
děvčata otevřené. Z různých startovních bloků v Brně a okolí jsme kupodivu v rozmezí
cca  15  minut  najednou  dorazili  do  hotelu  Dlouhé  stráně v Koutech  nad  Desnou.
Autorovi  článku utekla rychle cesta  s  příjemnou dámskou společností.  S výbornou
řidičkou  Jitkou  Vavřínkovou  jsme  si  většinu  cesty  příjemně popovídali  a  vzadu
štěbetalo trio Maruška Vavřínková s Barunkou a Zuzkou.  V cíli už na nás čekal náš
předseda Miloš Kocí, a tak jsme se posilnili obědem a děti se chystaly na první kolo.
Po zahájení v 14,30 vypuklo  v 15,00. 
   Naše děti  zvládly výborně první i druhé kolo,  jak bývá v podzimních Koutech
ostatně obvyklé.  Několik  světlých okamžiků z  pohledu našich borců zachycuji  na
přiložených diagramech (1. až 5. kolo)
   S Mirkem Hurtou jsme během dne provedli nezbytné rozdělení ratolestí podle síly a
možných šancí na postupy. Kromě nás dvou  zde funguje  jako trenérka také paní Jitka
Vavřínková.   V  mé  tréninkové  skupině jsou  zde  děvčata  Anička  a  Maruška
Vavřínkovy, bratři Sam a Kamil Khadashovi, Vilík Faja, Tadeáš Hladký,
Tomáš Kocí a po dohodě s  panem Hurtou, pokud se bude dařit také Janu Matyáši
Dvořáčkovi a Míšovi Ulčákovi, dohlédneme na jejich přípravu oba dva.
   A to se také u Honzy a Míši podařilo, oba v prvních dvou kolech zabodovali, s
Honzou dělám přípravy a rozbory od třetího kola a s Míšou od pátého kola.  
Honza Dvořáček po vítězství v prvním kole narazil na Aničku Vavřínkovou, takže
příprava zůstala  na nich samotných.  Partie  byla po celou dobu vyrovnaná a  tak  z
remízy  měli  všichni  radost,  včetně trenérů.  Ve  třetím  kole  dostal  Honza  bílými
Vlastimila Babulu.  Hrál podle přípravy, ale ve střední hře se mu figury rozházely  a
soupeř po 25. tahu zvítězil. Ve 4. kole se mu černými podařila pěkná partie s Markem
Hruškou, když Honza zavěsil pěkným matem v v 31. tahu. V odpoledním čtvrtečním
pátém kole dostal za soupeře Lucii Fizerovou, jejíž střelec  se zatoulal na a5, odkud
neměl po b4 kam ustoupit. Převahu figury pak Honza spolehlivě uplatnil k výhře.  3,5
bodu z 5  je slibným vstupem do druhé poloviny turnaje.  
   Míša Ulčák je v desítkách nasazený jako dvojka a z našich reprezentantů zatím hraje
nejlépe.  Dosud povolil soupeřům jedinou půlku a to v partii s Antonínem Zemkem
vetřetíím kole.  V pátém kole zmatil ve dvacátém tahu Bartoloměje Buchtu. 4,5 z pěti
partií – velmi slibné.
   Sestry Vavřínkovy nemusí bojovat o postup, ale přece jen očekáváme dobré umístění
v kategorii dívek vzhledem k tomu,  že už léta patří k republikové  špičce ve svých
kategoriích.  Anička  v prvním kole spolehlivě přehrála Lukáše Blahu.  Ve druhém kole
již zmíněná partie s Honzíkem Dvořáčkem.
Ve třetím kole vedla Anička černé kameny v partii s Lančou a v pozici diagramu 



potvrdila svoji mírnou převahu tahem 20...Vac8 a trpělivou mravenčí prací :-) zvítězila
v 55. tahu.  Po nadějém zisku 2,5 ze tří přišla nepříjemná sprcha v partii s Janem
Kolářem. Anička spolehlivě držela remizovou konstelaci s materiálem V+S
s  nestejnými střelci,  ale  zapomněla  na  zadní  vrátka,  oslabovala  si  pozici,  nechala
černého krále postupovat kam chtěl v její děravé pozici a bylo hotovo.  V pátém kole
si Anička remízou s   krnovským Janisem Raspisem  udržela   ještě dobré  šance v
podobě 3 z pěti bodů.
Maruška   Vavřínková  zahájila  turnaj  dvěma pěknými výhrami nad Zamarským a
Pelcem, ale v dalších dvou kolech v lepších či vyhraných pozicích všechno pokazila a
s dvěma nulami zůstala po 4.  kole na padesáti procentech.  Dobrou hrou bílými v
pátém kole s Hronkem (sicilka)  vše napravila a po pátém kole 2,5 z 5.
   Sam Khadash v kategorii HD14 hraje bez většího zakolísání, vyloženou hrubku jsem
u něho ještě neviděl, spíše jde o strategické prohřešky.  První dvě kola jako nasazený
přehrál spolehlivě kuřimského Fikejse a Havlíčka z Havířova. Ve třetím kole narazil na
Filipa Nezvala z Durasu.  Filip zvolil v Caro-Kannu černými riskantní velkou rošádu,
Sam nezvládl postup pěšců na královském křídle, když dovolil soupeři několik temp
navíc, aby tento rozjel rozhodující útok na krále. Partie byla strategicky náročná pro
oba soupeře,  takže Sam v podstatě udělal jenom několik drobných chyb, které soupeř
při troše štěstí využil. Ve 4. kole spolehlivě Sam přehrál Patrika Šebenu.
 Nerad dělám v tak náročných soutěžích experimenty v repertoáru zahájení, ale bratři
Khadashovi  jsou  díky  své  úžasné  houževnatosti  a  pracovitosti  tak  nabítí,  že  se
svolením Sama jsme zkusili  zcela  novou variantu,  kterou Sam rychle vstřebal  a  v
pátém kole použíl v partii bílými s  Pavlem Oplustilem. Soupeř v pozici diagramu



 (zřejmě dezorientován předchozím průběhem) zahrál nesmyslný plundr 9.... Sb4, Sam
zobnul na h7 a partie rychle spěla ke svému konci.  4 body z 5 jsou příslibem do
dalších kol.
  Kamil  Khadash v  šestnáctkách v prvním kole  vyhrál  s  Jakubem Dorňákem.  Ve
druhém s Petrem Glozarem jako bílý ztratil zbytečné tempo, Petrovi se rozjel útok na
dámském křídle. Kamilovi se podařilo v dalším průběhu pozici přiostřit, ale Petr se ve
složité pozici dobře orientoval a zkušeně přešel do vyhrané koncovky stejnobarevných
střelců s dvěma piky navíc.  Ve třetím kole povinná výhra se  Škarydem.  Ve 4.kole
přehrál Kamil Štefánika.
   V pátém kole jsem vybral následující pozici. Kamil v pozici diagramu – černými hrál
Marek Štefánik. Bílý mocným tahem 24. Jh5 zatroubil do útoku, správná reakce byla
výměna dam na e5. Po slabším 24...f6 přišlo Dg4 a Kammilův útok brzy rozhodl o
jeho vítězství. 



Tomáš Kocí  v turnaji HD16 podává spolehlivé výkony. V 1. kole hrál Tom s bílými s
Martinem Kužílkem.

V pozici diagramu 

zahrál Tom   17. Sa6  a svou poziční převahu uplatnil v 35 tahu.
Tomášek zaváhal pouze ve třetím kole  s Ladislavem Kopcem. Měl bílé a ze zahájení
vyšel s malou výhodou. Jeho zkušený soupeř dále převzal iniciativu, Tom  hrál ale
vynalézavě. Ve 28. tahu přišel od Ladislava taktický úder, který by neviděl i leckterý
hráč síly  2200.  Tom musel  přejít  do  materiálu  V+J:D,  ale  jeho  pozice  byla  při
soupeřově volném piku na c sloupci vyhraná.  Tom se ještě držel až do 50. tahu, kdy
partii vzdal. Ostatní tři partie, většinou po dobré hře, Tom zremizoval  ( druhé kolo –



Filip Matúš, 4. kolo Lukáš Macháček,  5. kolo Tomáš Kučera).
   Tadeáš Hladký  vyhrál v prvním kole (HD16 !) s Michalou Gvizdovou. Senzace
přišla  v dalších dvou kolech,  když přehrál   dva  silné soupeře  Vantucha a  Davida
Szotkowského  - viz následující diagram.

   S Davidem zahrál Tadeáš černými   32...dxc4 a bílý se po pár tazích vzdal.
Bohužel po senzačním startu 3 ze 3 dostal Tadeáš daší dva silné borce a na Martina
Nehybu a Petra Glozara už nestačil.  
     Vilém Faja podobně jako další naši reprezentanti odstaroval spolehlivě – porazil
Matyáše  Hrádka  a  Asju  Pluhařovou.    Prohru  s  Neumannem  ve  třetím  kole  si
vynahradil  pěknou  výhrou  v  dalším  kole  s  Pavlíou  Dudovou,  jak  je  vidět  z
následujícího diagramu.



Vilém zahrál 17.Sxh7! Jxh7 18. Dh5  a svojí soupeřku  matoval v 28. tahu.  3 ze 4
vypadalo slibně, ale v pátém kole Vilík vyfasoval silného Davida Baráka a ten byl opět
nad jeho síly.  Stále je ještě při 3 z 5 bodů o co hrát. 

Všechny naše příznivce zdraví
 
M. Šnorek





 

 




