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KPdMŽ
V sobotu 16.2. se v klubovně SK koná Krajský přebor družstev mladších žáků.
Rubrika příspěvku Info | Prosím, komentujte

Partie měsíce

Diagram
Příspěvky

Vítězem Regionu SK Prostějov E
Osmým kolem pokračoval Regionální přebor družstev. V prvním zápase, v boji
dvou týmů SK na čele tabulky, vyhrál jasně 4:1 vedoucí tým soutěže – Éčko SK.
Tím dostal šanci vyhrát celý Region, pokud by Rošáda C prohrála .. Po výhře Petra
Novotného a remíze Tomáše Mohapla s Jiřím Fialou, jsme prohrávali 0,5:1,5. Pak
remizoval Vojta […]
Rubrika příspěvku Výchozí | Prosím, komentujte

Po napínavém boji zvítězil Grygov
V sobotu 16. února jsme upořádali další ročník Krajského přeboru družstev
mladších žáků. Po loňském rekordním přeboru, kterého se zúčastnilo 8 družstev,
jsme opět upadli do šedivého průměru. Do bojů se pustila pouze 4 družstva – SK
Prostějov, A64 Grygov, Řetězárna a ŠK Vinary. A to i přesto, že hrála pouze
pětičlenná družstva složená z žáků […]
Rubrika příspěvku Výchozí | Komentář

Vítězství v Tovačově
Dne 10.2.2019 jsme jeli do Tovačova k 8. kolu Oblastního přeboru Olomouckého
kraje- Jih. Byli jsme favorité, i když nám chyběli 2 hráči základní sestavy. Zápas
byl dlouho vyrovnaný a soupeř nepříjemně kousal. První výhra přišla po 2
hodinách hry, když vyhrál Milan Londin. Další dvě výhry přinesli za hodinku
kapitán Aleš Hradský a mládežník […]
Rubrika příspěvku Družstva | Prosím, komentujte

2. liga se vzdaluje
V 8. kole 2. ligy jsme hostili celek Lipovce. Ten sice přijel ve značně oslabené
sestavě, ale i tak byl vpředu mnohem silnější a to rozhodlo. Já jsem hrál bílými
s Daliborem Bělíkem Katalánskou, ale po výměně jezdců ve vyrovnané symetrické
pozici skončila partie remízou. Daniela nádherně rozdrtila svého soupeře ve
Skandinávské. Ten zahrál slabší Jc3 a […]
Rubrika příspěvku Družstva | Komentář

Opět naprázdno
Ani v 7. kole 2. ligy jsme nepřekročili svůj stín a prohráli 6:2. Ačkoliv se takový
výsledek proti leadrovi soutěže dal předpokládat, obzvláště, když za něj nastoupily
všechny první čtyři desky (jak vtipně Ríša poznamenal, že musely, když to Jirka
předpověděl J), až zas tak jasné to nebylo.
Rubrika příspěvku Družstva | Prosím, komentujte

Nejnovější komentáře
Petr Batka o Po napínavém boji zvítězil Grygov: “Poděkování patří panu
Ing. Martinu Adamčíkovi který s bravurou celý turnaj odřídil,dokázal
zajistit velké množství cen pro všechny děti. Navíc…” Úno 17, 13:50
Petr Batka o 2. liga se vzdaluje: “Hlavně gratulace Daniele , velká škoda
že nejezdí na venkovní zápasy - má skvělé ELO Perfo.” Úno 11, 13:42
Jiří Fiala o 2. liga se vzdaluje: “Myslím,že je to stále stejná písnička! SK
PVA chybí na první 2 šachovnice 2 hráči s Elem 2300! Jinak A…” Úno 11,
06:32
Jiří Fiala o Receptář Jirky Fialy: “Odpovídám panu Batkovi,zde neboť u
jeho jména nešla odeslat odpověď! Jeden Aforismus říká: Ženu je těžké
získat,ale ještě těžší je…” Úno 10, 17:15
Jiří Fiala o Receptář Jirky Fialy: “Vzkaz pro Fandu! Fando,nájemnice
Anička je mladší než já o 30 let! U ní přísně dodržují pravidlo,co je v
domě…” Úno 7, 15:52
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