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Extraliga mládeže 6. a 7. 

kolo  

 Boje pokračují! Dostaneme se do 

„Finále A“, nebo budeme bojovat a 

udržení? Přinášíme report  z dalších dvou 

kol extraligy mládeže z 21. 1. 2017.  

 

Kikinská část 

„Je to v p*****!“ „Nasaďme třeba Čelovskýho, stejně je to jedno.“ „Se můžem vzdát 

rovnou!“ „No tak, máme šanci, třeba se to povede.“ Takovéto ohlasy šlo v našem oddíle před 

posledními dvěma koly Extraligy slyšet, v drtivé většině to byly ohlasy pesimistické (prdelnické). Já 

jsem sice věděl, že reálně do A finále postoupit nemůžeme, ale doufal jsem v přispění štěstíčka a 

v proklouznutí družstva do A finále. Tento celkem odvážný a optimistický (medovnický) názor jsem 

však moc nesdílel s ostatními. K tomu, abychom postoupili do lepšího finále, jsme museli získat 

minimálně 4 body v zápasech s Bohemkou a Klatovama. Bohemka (navíc s absencí hosta s titulem 

FM) se zdála být ještě celkem hratelná, ale problém byl s Klatovama. Ty měly jednoznačně nejsilnější 

sestavu v extralize a na nic jiného než na titul pomýšlet nemohli. I kdyby jim chyběli první 3 hráči, tak 

by měli sestavu lepší než my. Takže takhle to bylo na papíře.  

 Druhej problém nastal v pátek, den před extraligou. Kryštof nahlásil, že je nemocný a že hrát 

nemůže. Tak mu ještě jednou zavolal David v klubu, abychom se ujistili o závažnosti nemoci. 

Z Kryštofa vylezlo, že má hroznou rýmu a že je to neslučitelné s hraním šachů. To jsem přímo do 

telefonu okomentoval spoustou sprostých slov a asi definitivně Kryštofa přesvědčil, aby se neukázal. 

Po ukončení hovoru jsem měl ještě krátký proslov o přístupu dotyčného šachisty (za tu dobu jsem 

dokázal snést další snůšku nevhodných slov) a muselo se začít řešit, co s tím. Nakonec jako nejlepší (a 

asi jedinou alternativou) byl Kuba (Dolejš). Takže nakonec jsme tak daleko od toho Čelovskýho 

nebyli… Každopádně jsme byli vzadu oslabeni, ale stále jsem v malý zázrak věřil. 

Takže ráno jsme se sešli v metru (samozřejmě jsem jako obvykle přišel pozdě, málem jsem 

díky tomu nestihl klíčové metro) a vyrazili jsme směr Bohemácký kutloch. Tuto místnost jsem 

v poslední době navštěvoval celkem často a nebyl jsem z toho moc nadšený. Navíc jsem tu měl strávit 

většinu dne, což také nepřidalo. Aspoň náš předpoklad, že nenastoupí jednička Bohemky, vyšla podle 

představ a měli jsme určitou šanci. Ještě před zápasem jsme provedli rituál, který jsme poprvé zavedli 

do praxe v rámci našeho extraligového družstva, a mohlo se jít na věc. 

Ondra, Kuba a Oleg při rozboru 
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 Nastoupili jsme v sestavě Já, Pářa, Molki, Želvi, Ondra a Kuba. Poslední dvě šachovnice byly 

ve vedlejší místnosti, takže jsem často mezi nimi přebíhal, abych zjistil, jestli jsme to tam už zkazili 

nebo ještě ne. Po asi hodině a půl (možná ani to ne) přišel velmi nečekaný moment. Můj soupeř se mi 

nachytal na přípravu čeljabinský, díky níž jsem stál výborně. Navíc o chvíli později přehlédl taktiku a 

ošidil jsem ho o figuru. Sice jsem převahu neuplatňoval nejrychleji, ale na první už bylo v podstatě 

rozhodnuto. Nejvíce mě pobavily soupeřovy smutné/naštvané grimasy na tisíc a jeden způsob, 

vzdechy a skrývání obličeje do dlaní. Předtím než jsem se mohl začít prsit, že jsem vyhrál, přišla první 

nepříjemná zpráva. Ondra stál celou dobu špatně a nakonec to vyústilo v zaslouženou porážku. 

Někdy v tuto dobu nás přišel podpořit Chmelík, jehož aura zapůsobila pozitivně na 4. šachovnici, kde 

hrál Želvi. Tam se misky vah převážely jednou na jednu stranu, podruhé na druhou. Jak již je zvykem, 

Želvi absolutně netušil v zahájení, takže stál trochu hůř, pak však soupeř pozici zhoršoval a zhoršoval, 

až Želvi stál líp až vyhraně, pak však prvně vypustil výhru a pak mohl hezky rychle prohrát, ale ani 

jeden z hráčů si nevšiml jednoduchého taktického obratu, který by okamžitě ukončil partii. Nakonec 

dokázal Želvi v dámské koncovce rychle zvítězit a poprvé v zápase jsme vedli. Pak skončila partie 

Kuby, který prohrál, nevím jak, alarmující však byla neuvěřitelná spotřeba času, který by nepředvedl 

ani Molki v nejlepších letech, z toho tedy dedukuju prohru. Na své obvyklé minutě skončil i Molki, 

naštěstí pro něj ho napodobil i jeho soupeř a ve velmi komplikované střední hře radši dali oba za 

remis. Takže 2,5-2,5 a Pářa měl na starosti poslední partii. Na začátku nějak podělal Najdorfa a 

nepřišlo mi, že stojí dobře, pak se nějak pozice přetransformovala do čtyřvěžovky, kde oba hráči 

předvedli komedii v podobě nabízených a odmítnutých remíz (bylo jich nakonec okolo pěti). Nakonec 

skončila partie v naprosto remizové čtyřvězovce, kde už na remíze shodli oba a zápas skončil remízou, 

což se vzhledem k Želviho partii muselo brát jako úspěch. Ale přece jenom jsme chtěli trochu víc. 

 Poté jsme zašli do nedaleké restaurace, kde jsme začali probírat sestavu na Klatovy. Šance na 

postup byla prakticky mizivá, takže jsme se rozhodli vynechat Pářu, který měl za sebou Open Praha a 

Želviho, kterému se nechtělo hrát. Když jsme doprobrali finální sestavu na odpolední kolo, přišel do 

restaurace Michal… 

 

Ostíkova část 

 "Vy jste paka," komentoval jsem hned trochu ironicky výsledek 6. kola. To jsem ještě nevěděl, 
jaká blbost mi vyšla z úst, remízu jsem považoval za zcela zbytečnou, prohra by nám stejně 
neuškodila, jenom výhra by mohla pomoct. 
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Druhé sobotní kolo pro nás už nebylo vůbec důležité, 
suverénní a o dost silnější Klatovy s námi stejně neskončí ve 
stejné skupině ve finále. Naše sestava proto nastupuje 
poměrně oslabená, ale zase si zahrají náhradníci. Na první 
Kilián, který si zatím drží velmi dobré skóre, za ním Oleg, 
nacházející se ve velmi výrazném výkonnostním výkyvu, dále 
já se svým tradičně špatným výkonem, ale v extralize za 
poslední dva ročníky zatím neporažen (!) , Ondra Skýpala a 
na posledních dvou David Novotný s Kubou Dolejšem. 

Elově jsme sice na všech pozicích výrazně ztráceli, ale 
od začátku zápasu to tak vůbec nevypadalo. Kiliánovu pozici 
se hodnotit netroufám, ale podle Pavla mohl v jisté fázi hrát 
lépe, Oleg pozici Caro-Canna rozehrál spíše hůře, já jsem 
skoro až vyhrával v pozici španělky, kterou soupeřka 
rozehrála mizerně. Ondra začínal útočit pochodem pěšců bez 
rošády, docela se mi to líbilo, David stál neutrálně a Kuba stál 
hůře, pěšec méně a složitě propletené figury. Ne nadarmo je 
toto asi čas, o kterém později Pavel řekl vypovídající a 
zároveň smířené: "Ale viděl jsem tam nějaký ten potenciál!" 

Z toho je zcela jasné, jak zápas dopadl, první skončil s 
prohrou Kuba, poté Ondra neprošel útokem a jeho král na to 
doplatil, později s prohrou po boji končí i David. Moje pozice mi ukazuje důmyslný výsledek mého 
zpackání skoro výhry, Kilián bojuje technicky a Oleg se ocitá  v závěrečné fázi s výhodou. Výsledek 
zápasu je již zcela jasný. Kilián remis, Oleg výhra a já první extraligová prohra.  
Nezbývá než zanadávat na pozdní hodinu a vydat se do zimy a šera na cestu domů. Příště z bojů ve 
finále B, z bojů o záchranu, do kterého jdeme s 2 výhrami a jednou remízou, protože Bohemka spadla 
a výsledek s ní se nám 
tak cenně počítá! 

A pozor, 
prohrál jsem sázku, 
myslel jsem si, že 
postoupíme do finále 
A, takže se těšte na 
příští report…  

  

Kilián po druhém kole 


