Vítězství v oblasti
Prostějovské béčko úspěšně vstoupilo do dalšího ročníku oblastního
přeboru. Hráli jsme na domácí půdě proti A64 UP Olomouc. Co se sestavy
týče vždy nevyzpytatelný soupeř nám ovšem zápas hodně zjednodušil,
protože přijel prakticky se sestavou náhradníků.
První jsem zaknihoval remízu já s Petrem Zatloukalem, přiznávám, že jsem
žádné ambice hrát na výhru neměl, radši si s ním zahraju mariáš J. Velmi
rychle vyhrál Petr Novotný proti Květě Bouchalové, oba zřejmě zůstali
duchem v sobotním rapid turnaji v Jeseníku, hráli velmi rychle a Petr
získal po odtažném šachu dámu. Následovala výhra Filipa Marčíka proti
Adamu Kurfürstovi. Filip získal jednoduchým obratem figuru a Adam už
potom prakticky žádný odpor nekladl. Za hosty stav zkorigoval Dan
Zrůbek, který porazil Kubu Urbana. Kuba hrál stejně jako před týdnem
bílými Dračí sicilku, zahrál stejnou variantu s f4 a stejným obratem Jxe4
ztratil 2 pěšce a stál opět beznadějně. K tomu bohužel není co dodat.
Martin Londin porazil Radka Mikeše po velkém boji, na závěr si moc hezky
zakombinoval.

Mikeš – Londin
19.-Df6 20. Dg4 Bílý stojí sice hůř, ale po tomto tahu se mu už klubko
navzájem překážejících si figur nepodaří rozmotat. Asi jedinou šancí bylo
ulehčit přetíženému e sloupci tahem 20.-Sg4. 20.-Je5 21. Dh3 Vae8 22. c3
V těžké pozici další chyba, odpor mohlo prodloužit snad jedině 22. Kf1,

kdy král odchází ze šachu. 22.-Jexd3 24. Ved1 Vxe2 25. cxb4

25.-Dxa1 Takové tahy si Martin nenechá ujít. 26. Jxh6 Kf8 Přesně až do
konce 0:1

Následovala výhra Matěje Hrabala, který partii proti Michaelu Černému
rovněž zakončil kombinačně.

Černý – Hrabal
13.-exf4!? Ostrá oběť s nejasnou hrou 14. exf5 fxg3+ 15.Kxg3 Be5+ 16.
Bf4? 16. Kf2 Bxf5 17. Kg1 je lepší. Černý má 3 pěšce za figuru, ale zasílení
moc není vidět. Příjemněji by se tato pozice hrála za bílého. 16… Qg5+

17. Kf2 Bxf4 Určitě lepší je17…Qxf4+ 18. Ke2 Qh2 18. fxe6? 18. Bxc6 Bxf5
19. Be4 Qg3+ je taky výrazně lepší za černého, ale ještě se hraje 18…
Qg3+ 19. Ke2 19. Kg1 Qh2+ 20. Kf2 fxe6 19… Nd4+ a bílý se před matem
vzdal 0-1
Potom vyhrál Tomáš Mohapl, který s Adamem Zrůbkem po vazbě získal
kvalitu, a bílému se potom pozice rychle rozsypala. Na závěr za soupeře
korigoval Martin Malenovský, který porazil Karla Virglera. Karlovi při
domácí analýze ukázal počítač hezkou remízu

Virgler – Malenovský
Bílý hrál vytrvale prakticky beznadějnou pozici a nyní zahrál 63. Va7?
Remizovalo studiové 63. Ve3!! Černý bílou věž kvůli patu nemůže sebrat a
jeho monarcha se před běsnou věží nemá kde schovat. Bílý si ale musí dát
pozor a šachovat přesně (pozor na pozice s Ke2 a Kb3-a2). Po pár dalších
tazích černý vyhrál.

Celkově jsme tedy vyhráli 5,5:2,5. Potěšitelné je, že se naši mladí hráči
vyvarovali hrubých chyb a jejich hra má stoupající kvalitu.

