Extraliga dorostu 6. - 7. kolo
Kobylisy – OAZA -2:4
V sobotu a neděli se u nás (možná poprvé v historii, kdo ví) konala extraliga dorostu,
kde jsme měli sehrát dva zápasy s největšími favority celé soutěže, OAZou a Klatovama.
Vzhledem k tomu, že družstva byla celkově mnohem silnější než my, tak bych považoval za
malý zázrak, kdybychom získali alespoň bod z těchto dvou zápasů. K případnému postupu
mezi nejlepší čtyři a vyhnutí se nevyzpytatelné záchraně by byla potřeba minimálně jedna
výhra, což jsem vzhledem k tomu, že Polička hrála s dvěma ze tří nejslabších soupeřů naší
skupiny, zavrhnul skoro okamžitě. Ostatní, nepatřící do klubu prdelníků, nahlíželi na zápasy
s mnohem větším optimismem, v jednu výhru věřili snad všichni.
První optimistická zpráva přišla ještě před samotným zápasem, všichni jsme do
jednoho přišli včas a s dostatečným předstihem, dokonce i já jsem se uráčil přijít načas.
Kdežto soupeři, hlavně ti, kteří museli přijet autem, měli velký problém, protože začalo
velmi, ale opravdu velmi hustě sněžit a auta měla problém jet aspoň padesátkou. Takže
druhý zápas musel být odložen asi o půlhodinu.
OAZA se ale hromadnou dopravou přitrousila okolo desáté a zápas začal aspoň tady.
Pouze čtvrtá šachovnice byla prázdná, soupeř měl dorazit za další půlhodinu. Po půl hodině,
kdy jsem se poprvé trochu pořádněji podíval na partie ostatních, jsem neviděl žádnou
prohranou ani vyloženě horší pozici, pouze Ondra stál podle mého názoru trochu divně, i
když měl jakýsi útok, což mě naplnilo větším optimismem než před zápasem a čtyřka byla
stále neobsazená, takže jsem byl zatím spokojen.
Paradoxně, kde jsem cítil největší naději na výhru, totiž na neobsazené čtyřce, tak
tam se to nejrychleji podělalo. Podíval jsem se ani ne po čtvrthodině a spatřil jsem
Kryštofova krále, který trčel kdesi na e7 a bílé figury, které se kolem něj motaly. Pájín sice
říkal, že je v nějaké variantě, ale vzhledem k tomu, že bylo jasné, že Kryštof o této variantě
nemá ani ponětí, pohltil mě pesimismus. I já už jsem začal stát minimálně pochybně, i když
jsem dostal ještě jednu šanci, kdy jsem mohl získat pika, ale blbě jsem to spočítal a od té
doby jsem začal stát špatně. Jinak jsem začal stále víc věřit v Ondrovu pozici, protože aktivita
směřovaná k nepřátelskému králi byla stále silnější, a soupeřčin čas taky hrál v náš prospěch.
Michal, Pářa a Molki stáli vyrovnaně nebo dokonce trošičku líp, hlavně u Michala jsem byl
překvapen, že ještě není prohranej (promiň Michale). Kryštof stál dál blbě, ale tlačil soupeře
do dost brutální časovky, takže i tam to možná začalo vypadat veseleji.
Za chvíli však Kryštof ztratil snad úplně všechno a byl donucen vzdát, já jsem už stál
hodně, hodně blbě, takže to začalo být na ostatních. Ondra už ale začal sbírat materiál, kdy
měl dámu proti věži a střelci a rychle a jistě začal přetavovat pozici do výhry- 1:1.
A přišly časovky, které definitivně měly rozhodnout. Já jsem ze setrvačnosti pořád
ještě tahal už asi dvacet tahů prohranou partii, Michal začal stát líp, až dokonce na výhru a
s lepším časem, Molki mi přišel taky v pohodě, ale pak vzápětí nabídl remízu, i když mu nic
nehrozilo a stál výborně. Pak to vysvětloval tak, že prý opravdu chtěl hrát na výhru, ale
prostě nějak nabídl remis, no, vysvětlete si to sami a Pářa stál docela dobře a měl i lepší čas.

Já jsem po nějaké chvíli už konečně vzdal a ani moje pověstná klika tentokrát
nezabrala. Pářa se zničehonic dostal do časovky taky a v ní uviděl „geniální“ oběť dámy, která
ale byla nekorektní a asi po třech tazích se vzdal. Bylo tehdy rozhodnuto a Michal si mohl už
hrát, jak chtěl. Ten to ale také pokazil (prý mohl ztratit figuru), ale nakonec vznikla nějaká
podivná pozice, kde se oba hráči domluvili na remíze. Konečný stav byl nakonec 4:2, což bych
před zápasem jako pesimista bral, ale nakonec se zápas vyvíjel místy dokonce i na výhru,
takže jsem byl docela zklamán.
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Klatovy – Kobylisy- 4,5-1,5
S daleko většími nadějemi jsem vzhlížel ke druhému zápasu s Klatovama, které byly
oslabené o druhou šachovnici, takže tam byla naděje vcelku slušná. My jsme udělali jen
kosmetickou změnu v podobě předem domluvené náhrady Michala Davidem. Posilnění
pizzou nebo nákupem z Alberta jsme začali.
Už po několika minutách jsem viděl, že Ondra ve francouzské získal věž, ale dámu, se
kterou si pro ni došel až na a1, velmi záhy vrátil za další věž. Podle mě se možná dalo tou
dámou utéct, ale věřil jsem Ondrovi, navíc získal mezitím ještě pěšce, takže mi pozice přišla
velmi dobrá. Já jsem rozehrál taky nějakou francouzskou, naštěstí variantu, kterou jsem
přibližně znal a okamžitě jsem neprohrál, což jsem bral jako dobrý začátek. Ostatní taky
nebyli prohraní, ale Pářa hrál variantu, kde mi přišlo, že si v ní není úplně jistý.
Po nějaké té půlhodince se začalo vyjasňovat na třech/čtyřech šachovnicích: Pářa
začal stát, dle mého názoru strašně blbě a tušil jsem, že je otázka času, kdy prohraje, na třetí
David odvážně zkusil zachránit střelce, ale to nemohlo dopadnout dobře, po několika tazích
snažení bylo jasné, že David ztratí figuru a i partii, i když měl jakýsi útok, který mu ale soupeř
dobře zastavil, na čtyřce musel Kryštof dát figuru za dva piky a koncovka byla prohraná, tak
aspoň Oleg na poslední měl naprostou vyhranou a pohodově hranou pozici.
Jak jsem předpovídal, tak se stalo, i když s různě dlouhými konci. Co mě překvapilo,
byla ale Ondrova prohra v pozici, kde si medil a medil a medil, ale když jsem se najednou
podíval, tak ztrácel a ztrácel, až nakonec z toho byla „koncovka“, kdy měl věž proti dámě, což
bylo nehratelné. V této chvíli už byl bohužel zápas víceméně rozhodnut, vzhledem ke
komentářům výše jsem dramatickou změnu skóre neočekával. Aspoň čestně vyhrál Molki,
kdy si v pozici liboval od začátku do konce. Jediná nevyjasněná pozice byla moje, já jsem se
vzhledem k docela špatné situaci na dámském křídle rozhodl, že se pokusím něco udělat na
křídle královském. No, zkrátím to, nakonec jsem měl horší pozici, ale soupeř, který hrál na
bonusu mi to dal za remis.
Sečteno a podtrženo, zápas dopadl, nebojím se říct, katastrofálně, všichni, kromě
Olega podali výkon podle mého názoru, pod své možnosti a budeme se tedy strachovat o
záchranu. Tak aspoň máme do těchto bojů výbornou pozici a slabší soupeře. Ještě se sluší

poděkovat Michalovi, který nám všem po zápase s OAZou natahal partie, za což mu patří,
hlavně ode mě, velký dík.
http://chess-results.com/tnr187259.aspx?lan=5&art=3&rd=7&wi=821 – Výsledky 7. Kola
Kikina

