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Extraliga dorostu 2015/2016 | Finále B
Do finále A jsme sice nepostoupili, ale stále jsme měli o co bojovat – udržení se v soutěži pro příští
rok. Závěrečná a rozhodující kola letošní extraligy mládeže se konala od pátku 22. do neděle 24. 4.
2016 ve Vlachovicích u Nového Města na Moravě. A mohu slíbit, že problémy: „Jak se tam sakra
dostaneme?” nebo „Mají na Moravě vůbec Wi-Fi?”, nakonec nebyly tím zajímavým z celého výletu.
Odkaz na fotografie

Výchozí pozice – teorie na úvod
Čtyři
nejlepší
družstva
z východní a západní extraligové
skupiny se spojí dohromady a
dohrají mezi sebou vzájemně
chybějící zápasy, ze kterých se pak
určí pořadí a tedy i celkový vítěz
(Finále A). Souběžně s nimi hraje
Křížová tabulka podle pořadí, skupina západ
zbylá osmička týmů o první čtyři
místa ve Finále B, která zajišťují nespadnuti, a tedy účast v příštím ročníku. Odpadnuvší celky
nahradí výherci ze čtyř skupin prvních lig.
My jsme si po zápasech ve skupině s Říčany, Libercem a Mostem (článek z 5. Kola)
připravili poměrně dobrou půdu pro boj (článek ze zápasů s Oazou a Klatovy), ale jelikož jsme
nebodovali s nikým dalším, čekalo na nás finále B. Se soupeři z Brna – Lokomotiva, Duras a
dvěma „B” týmy – Slavia Orlová a Polabiny. Teoreticky by měly stačit právě dvě výhry na
udržení.
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6. – 7.
6. – 7.
8.

Družstvo
ŠK Duras BVK-Královo Pole
Sokol Praha-Kobylisy
ŠK Lokomotiva Brno
Desko Liberec
SK Slavia Orlová B
Klub Šachistů říčany 1925
Chess Most
2222 ŠK Polabiny B
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Finále B, výchozí pozice

Sestava a odjezd

Šach.

Jméno

Porada kapitánů (P. Kopta, K. Chmel)
1.
Pařízek Vojtěch
rozhodla, že na finále odjede kompletní tým
2.
Slovák Kilián
– tedy 9 šachistů. Celá naše soupiska je od
3.
Novotný David
třetí do šesté šachovnice poměrně
4.
Ostrý Michal
vyrovnaná a v průběhu roku jsme
5.
Pravda Kryštof
nastupovali s různými obměnami. Zajímalo
6.
Kubát Martin
by mne, jestli tento fakt působil soupeřům
7.
Skýpala Ondřej
při přípravě problém. Ale zatímco si trenéři
8.
Mach Petr
trhali vlasy, my jsme jásali (ve více se
9.
Molkanov Oleg
nebudeme nudit) a truchlili (zahrajeme si
méně partií), naši kapitáni se jistě modlili, aby víkend vůbec přežili.
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6
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1
1
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4
Soupiska, nasazení hráči
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První z předem nastíněných problémů nakonec nenabyl hrůzného naplnění. Cestu na
Moravu vyřešila kombinace vlaku a autobusu. I když se někdo musel omlouvat ze školy,
nenastaly potíže a na sraz na Hlaváku dorazili všichni včas, dokonce i s časovou rezervou. Sice
u posledních minimální, ale přesto to pro mne byl v historii srazů kobyliské mládeže
jednoznačně nejpůsobivější zážitek! S místenkami jsme nastoupili do vlaku a vydali se na
extraligu. Drobné potíže se sice objevili u lidí, kteří si na cestu vzali kufry, což
nekorespondovalo s pohodlím při posledním pěším úseku, ale jinak jsme na místo dorazili
naprosto v pořádku.
Pořádku, zákřik!
V tuto chvíli je nutné podotknout, že nějakého ztřeštěnce (byl jím Kilián) napadlo, že
bychom se cestou mohli bavit hrou Zákřik! Pravidla jsou jednoduchá, když dva lidé řeknou v
jednu chvíli stejné slovo, ten, který dříve vykřikne „zákřik”, pod hrozbou trestu zakřiknutého
umlčí do doby, než někdo vysloví jeho jméno. Mohlo by to znít jako super hra na cesty díky
své tichosti, ale ve výsledku to byla jen osmičlenná skupina překřikujících se lidí, z nich občas
někdo 5 minut nemohl mluvit (já se hry, jakožto nejvíce možně starý účastník, důstojně
pozdržel).
Doufám, že příští roky se budeme bavit něčím chytřejším a působit alespoň trochu
vyspěle. Pavel navrhoval šachové dračí doupě (ve stylu vedení vlastního mládežnického
klubu), ale není potřeba zas tak to přehánět.
1. kolo | 2222 ŠK Polabiny B – Sokol Praha-Kobylisy
Chvilku po příjezdu jsme
usedali
k prvnímu
kolu
finálového klání. Pokud
bychom soupeře neporazili,
náhradu
by
musel
poskytnout nějaký silnější
tým.
Komentář od Kikiny:
První kolo jsme se utkali se soupeřem, který dle mého názoru absolutně nepatří do
extraligy a byl zatím bez bodu poslední. Zde jsem očekával jasné a rychlé vítězství ode všech.
Začátek však tomu rozhodně nenapovídal. Pářa (V. Pařízek) stál podle mě příliš pasivně, já
jsem se dostal do nepříjemné pozice, David mohl dokonce už prohrát, mohl ztratit celou věž,
soupeř však naštěstí jen dobral figuru a klíčového tahu si nevšiml. Jediný Želvi (M. Kubát) se
zdál, že rychle a přesvědčivě vyhraje, kdežto Ondra ve francouzské nezískal žádnou výhodu a
navíc měl k tomu špatného francouzského střelce. U Petra jsem se zděsil jeho rychlého
tempa a nepříliš dobré pozice. Takže růžově to rozhodně nezačalo.
Ale naštěstí se všechno začalo postupně obracet k lepšímu, zejména Petr se zničehonic
ocitl ve vyhrané pozici a také David už začal vypadat docela dobře. Brzy poté jsme začali vést
zásluhou Petra- 1:0. Skoro jsem se bál mu i pogratulovat, protože nás před partií přísný
rozhodčí Mareš (ano, ten, co vždycky sedí u počítače a hraje nějakou online hru), důrazně
informoval o tom, že se nesmíme při partii s nikým bavit, což byl pro mne, člověku, který je
znám svou upovídaností, celkem dost velký problém. Záhy poté vyhrál i Želvi a stav byl již
2:0, což mě pomalu, ale jistě začalo naplňovat jistým optimismem. Stále jsem si však nebyl
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jist Vojtovou pozicí na první a obzvláště mojí, skoro až při prohraným postavením na druhé.
Navíc Ondra mezitím ve střelcovce dal/přijal, teď už nevím, jak to proběhlo, remízu, se
kterou byl asi celkem spokojený, vzhledem k tomu, že ona střelcovka se dala za Ondru jen
prohrát (zůstal francouzský střelec!). Poté v koncovce David získal věž a mohli jsme slavit
důležitou, ale vydřenou výhru. Můj mladý, nezkušený a zbrkle hrající soupeř z nádherné
pozice přešel do nevýhodné koncovky, kde brzy ztratil i materiál a poté rychle prohrál.
Zarazilo mě také zbytečné tahání do matu, kterého by se měli šachisté hrající extraligu
vyvarovat. Pak jsme odešli na fotbal a Pářu nechali napospas osudu (partii). Ten po nějaké
půlhodince za námi přišel a oznámil, že vyhrál, takže nakonec 5,5-0,5. Pěkný debakl na
začátek!
Mezi koly
Má paměť je krátká, takže nevím v jakém pořadí, ale během víkendu se odehrály tyto
nešachové události:












Pářu si zase obehrál strom — už je to vážné, náš fotbalový um je vyhlášený, ale
tohle přesahuje všechny meze, nehledě k tomu, že se to stalo již po několikáté.
Vojto, udělej s tím něco! Život ti v budoucnu bude klást větší překážky, než jen
nehybné stromy.
Pavel málem prošel zrcadlem — jeho odraz totiž až moc napodoboval další
místnost. A i když by byla technicky nemožná, není se čemu divit. Sám jsem se o
něco dříve nachytal.
Wi-Fi sice mají, ale heslo si nikdo přesně nepamatuje – skládá se z názvu hotelu
(hotelpavla) a tříčíselné kombinace. Na její znění jsem byl dotazován každých pět
minut. Tvrdil jsem 524, ale jelikož dotazů neubývalo, asi jsem to nevěděl ani já.
Detaily ohledně wifi budeme i nadále sledovat ve všech navštívených ubytovnách.
Pravidelně máme na zájezdech problémy s jídlem. Mezi kobyliskou mládeží se
totiž, vedle všech vybíravých zkažeností, vyskytuje vegetarián, bez lepková dieta a
člověk s cukrovkou. První dva, kteří obvykle působí v polích servírek největší
zmatek, letos problémy neměli, ale poslednímu jmenovanému se rozbila pumpa
na inzulin a musel zůstat zbytek víkendu pouze s varováním: „Pozor, pozor,
zvýšená hladina cukru v krvi.” Nikdo nevěděl jak problém vyřešit, tak se ponechal
času.
Porazili jsme Oazu — domluvené fotbalové utkání se odehrálo na trávníku. Zápas
proběhl v rámci fair-play, jen se asi někomu moc nelíbila účast nového bílého
terénního mercedesu, který stál kousek za naší brankou. Ale zas tak to nevadilo,
Oaza se sotva dostala ke střele…
David zakřikl všechny ostatní — a chvilku jim trvalo, než přišli na veliký problém –
nikdo jiný než on je nemůže odkřiknout.
Začalo sněžit. Působilo to jako přicházející armageddon, ale vůbec nic se nestalo. O
něco později sníh roztál.
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2. kolo | Sokol Praha-Kobylisy – Sk Slavia Orlová B
Druhé kolo začínalo
v sobotu po snídani. V rámci
snahy o spravedlivý počet
odehraných zápasů jsme
prohodili sestavu. Místo
Davida jsem nastoupil já,
Kubiho nahradil Kryštof a
Ondru
vystřídal
Oleg.
Soupeř není o moc silnější než z prvního kola, ale asi je zbytečné něco podceňovat.
Na první Vojtův soupeř ve francouzské po 3. …d5xe4 zahrál nepřesně a Vojta rychle získal
vzetím Sxb7 a následným vyšáchnutím figury výhodu a z partie se už jen stala miniaturka o
23 tazích.
Kiliánovi se na šachovnici objevilo 1. e4 c5 2. c4, ale pouze se tím tak potvrdila příprava a
Kilián si ze zahájení odnášel lepší pozici. V patnáctém tahu udělal soupeř velikou chybu,
ztratil dva pěšce i celou pozicí i vylo jen otázkou času, kdy se bude třást pravačkou.
Třetí desku jsem se snažil hájit já. Hráli jsme Španělku, jejíž techniku by nám jistě vytkli,
ale naštvaný jsem jenom na lehkou taktiku, které jsem si v 15. tahu nevšiml. Celkově hrál
soupeř přece jenom hůř a po mé oběti na h6, zůstala výhra již plně v mých rukou. Fakt, že má
oběť byla způsobena další chybou při výpočtu, bych přenechal propadlišti dějin.
Kryštofovi se letos moc nedaří a jeho partie na čtvrté desce toho je důkazem. V zahájení,
také Španělská hra, udělal soupeř hrubku a Kryštof se dostal do velmi laciné a jasné výhody.
Tu sice promrhal, ale Rybka mi ukazuje druhou šanci. Té Kryštof nevyužil a dohodl se se
soupeřem na remíze. Ve výsledku žádná pohroma.
Pokud vím, tak na předposlední šachovnici hrál Petr bílými variantu královské indické.
Zahájení nijak nezkazil, vyměnil dámy, ale v rychlé koncovce zbrkle přišel o pěšce a pozice se
nastavila na výhodu pro soupeře. Ten ale asi vyhrávat moc nechtěl a partie skončila remízou.
Na poslední opět není moc co komentovat. Oleg ležérně zvolil Caro-kanna, získal tlak,
později dva pěšce a je rozhodnuto.
Ani druhé kolo nenaskytlo žádné drama. Výhra 5-1 a tři připsané body mluví za vše.
Vypadá to, že je záchrana na světě, ale bylo by dobré pojistit jí ještě nějakým dalším bodem.
3. kolo | 2222 ŠK Polabiny
B – Sokol Praha-Kobylisy
Komentář od Kikiny:
Záchrana byla již velice,
velice, velice blízko, i
kdybychom obě poslední
utkání prohráli, tak by se
musela stát velice nepravděpodobná souhra náhod, abychom sestoupili. Ale přesto jsme si
chtěli záchranu vybojovat sami a bez cizí pomoci. Čekali nás soupeři z Brna, nejprve z
Lokomotivy. Obzvláště já jsem měl trochu větší motivaci než ostatní (však víte…), ale myslím,
že touha být poslední kolo už úplně v klidu lákala všechny.
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Ze všeho nejdříve však zaspal onen přísný rozhodčí Mareš při odpolední siestě a proto
se začalo s touto vtipnou vsuvkou (schválně neříkám vložkou…) o 10 minut později.
Já jsem se musel vypořádávat se zahájením, které ze srdce nenávidím, a to je ruská.
Možná se můj soupeř nějak vkradl do mé mysli, a proto si toto připravil. Navíc jsem si z mé
nedávné přípravy (MČ 2015) nepamatoval skoro nic, a proto jsem se záhy zahloubal do
pozice a hledal nějaký dobrý plán. Na rozdíl od mého kolegy napravo (Pářy) jsem stál alespoň
vyrovnaně, Vojta stál opticky velmi pasivně. David byl myslím ještě v přípravě, takže OK,
Kryštof stál normálně taky, Ondra nevím, ale poté celkem brzy získal kvalitu za dva pěšce a
spěl do výhry a Moleg dostal francouzskou, kde se nadlouho zapřemýšlel a počítal, zdali oběť
na h6, kterou jsem objevil tak za pět vteřin (a Oleg asi taky), je korektní nebo ne. Opticky to
vypadalo, že ano, ale nebyl jsem si úplně jistý. Každopádně jsme na tom byli lépe než soupeř.
Proto mě překvapilo, že na čtvrté šachovnici trenér Lokomotivy povolil, dokonce
inicioval remízu, i když koncovka byla trošičku horší pro Kryštofa, aspoň podle mě. Smír byl
tedy podepsán. To samé udělal i u mé partie, i když je pravda, že Oleg ještě neobětoval na h6
a brněnští asi doufali, že pěšce nevezme, ale já jsem byl přesvědčen o tom, že oběť
uskuteční. Já jsem remízu nepřijal, vzhledem k tomu, že jsem se bál hlavně o Davidovu pozici
( i když zbytečně, neviděl jsem, že David figuru neztratí). Poté konečně přišla Olegova
vyhrávající oběť a Ondra také rychle zakončil partii. Takže stav spěl do průběžného výsledku
2,5-0,5. Navíc jsem se jen tak mimochodem podíval na pozici Davida a vidím figuru navíc!
Takže stav měl být brzy 3,5-0,5 a já nabídl v pozici, kde jsem za sebe neviděl nic
perspektivního, remízu. Soupeři si konečně uvědomili, že takto zápas nevyhrají a proto se
soupeř v rovné pozici pokusil hrát na výhru. Naštěstí však přesvědčivě vyhráli Oleg i David a
nebylo co řešit. Proto jsme poté rychle já a Pářa doremizovali a konečný stav byl 4,5-1,5.
Soupeři zápas nezvládli nejen šachově, ale i takticky viz. remízy na 2. a 4. šachovnicích. My
jsme naopak z 18 partií neprohráli ani jednu (!) a můžeme se těšit na extraligu i příští rok.
Poté jsme se již mohli věnovat zákřiku, fotbalu a srandičkám.
4. kolo | Sokol Praha-Kobylisy – ŠK Duras BVK-Královo Pole
Poslední kolo už nabízí jen
příležitost čestně bojovat a
spravedlivě vyhrát první
místo. Této příležitosti jsme
se chytili a rozhodně jsme
neměli
v úmyslu
zápas
odplichtit a jít si hrát fotbal.
Ostatně to nechtěl ani náš
soupeř, přes počáteční výhodné postavení se mu moc nedařilo, a jestli se chce ještě udržet,
musí vyhrát. Mohlo by to tedy vypadat na zajímavý boj. První v celém finále.
Naše sestava se opět trochu mění. Na prvních třech deskách nastupujeme elově slabší, ale
Pářa s Kikinou mají plnou důvěru a jejich momentálně nižší ela nic neznamenají. To se nedá
říct o mně, já doopravdy nehraji lépe než je mé elo. Na zbylých deskách to pro nás vypadá
dobře.
Jako první překvapuje Martin na 5. šachovnici. Jeho pozici komentuje Kilián sprostými
slovy a mně se také moc nezdá. Sice se později od Pavla dozvídáme, že sicilskou
s dvojpěšcem e2,e3 jsme trénovali a že se dlouho nic nedělo, ale asi si na trénink
nevzpomněl ani Kubi a jeho pozice začínala být horší a horší. Nic jsem nezahazoval. Soupeřka
se velmi rychle dostala do výrazné časové ztráty a věřil jsem, že se ještě na něco nachytá.
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Ve stejnou chvíli se dívám i na pozici Kryštofa. Stojí velmi hezky, právě uprostřed procesu
braní dvou soupeřových centrálních pěšců.
Na poslední bojuje Petr. Přes dobré zahájení, výhodu a následnou nepřesnou odpověď se
dostal do slabší koncovky bez protihry.
Na první se Vojta po mírném tlaku na soupeře ocitá v jednověžovce, kterou nedokáži
odborně posoudit.
Podobně jsem na tom i s Kiliánem. Jako zahájení se hrál Réti a ani jeden ze soupeřů
nezískal žádnou výraznou výhodu. Později asi stojí lépe Kilián.
Já dost namyšleně hraji zavřenou sicilskou. Čas pravdivě ukázal, že můj tlak nebyl tak
veliký, jak jsem si myslel a po celkově méně přesné hře se ocitám uprostřed poměrně rovné
střední hry.
V tuto chvíli dohrávají všechny tři poslední šachovnice. Kryštof vítězí, Kubiho soupeřka se
na nic nenachytává, Kubi prohrává a Petr (pravděpodobně zbrkle) dělá chybu a místnost také
opouští. Až na mírný brek to zas tolik nevadí. Stav je 1-2 pro soupeře.
Většina partií v místnosti je už dohrána, ale my tři se stále pachtíme. Já jsem díky
špatnému propočtu soupeře bez námahy získal pěšce a ocitl jsem se v jednověžovce. Kilián
potvrdil lepší postavení a po pár drobných výkyvech stojí výrazně lépe. V koncovce ale
soupeř obětovává figuru a Kilián pro vítězství musí prorazit se svým jediným pěšcem a,
k tomu ještě soupeři zbývá střelec. Ale nakonec s malým přispěním soupeře vyhrává. Pářa
z nás tří končí druhý – remíza. Stav 2,5-2,5.
Já si v pozici nezkušeně nechávám spadnout čas na bonus. Zároveň přílišnou opatrností
minu vyhrávající plán a dostávám se do pozice, kde maximálně tak hrozí, že spadnu. Na
trenérův příkaz soupeř nepřijímá remízu, ale později, když zjistí, že já doopravdy nespadnu,
svoluje a nešťastný soupeř bez jakékoliv hry remízu přijímá. Konečný stav 3-3. Pro Duras to
znamená nečekané opuštění extraligy a pro nás víkend bez prohry.
Odjezd a závěr
Po
vyhlášení
a
pogratulování
Oaze
k celkovému vítězství, jsme se
vydali na cestu domů. Ta už
tolik
pohodová
nebyla.
Majitelé kufrů opět neměli
moc
pohodlný
pochod
k autobusu, ale nestěžovali si,
cukrovkáři se udělalo špatně a
Extraliga dorostu 2015/2016, finále B, konečné pořadí
začal zvracet, Kubimu také
nebylo moc dobře a všem byla při čekání poměrně zima. U prvního vlaku hrozilo, že se do něj
s velikou skupinou vozíčkářů nevejdeme a u druhého, již přímého do Prahy zase, že ho vůbec
nestihneme.
Nakonec vše dopadlo dobře a já nyní mohu z pohodlí domova kladně ohodnotit celoroční
výkony všech hrajících. Na prvních dvou odvedl Pářa s Kikinou velmi dobré výkony, já
s Davidem jsme bodovali ve správnou chvíli, Kryštofovi se sice moc nedařilo, a nakonec Kubi,
Ondra i Petr velmi dobře podrželi tým zezadu.
Příští rok to bude o něco těžší. Díky změnám pravidel se nesnižuje nejmenší možný věk,
opět tedy budou moct hrát i ročníky 99. V týmech by tedy nemělo nastat moc změn a
maximálně by se měli všichni o něco zlepšit. Z prvních lig přijdou čtyři nové týmy a nahradí
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týmy, které jsme porazili, hlavně obě dvě béčka. Zatímco letos se nepotvrdila žádná výrazná
převaha týmů ze západu, příští rok se díky příchodu Bohemians, budou dokonce účastnit tři
týmy z Prahy. Děsí mne jen jediné, že možná příště bude o sestupu/setrvání rozhodovat
nějaká koncovka, podobná té, kterou jsem jako poslední sehrál já. A že mé nenalezení výhry,
letos nic neznamenající, by příště mohlo mít fatální následky.
Někdo říká „B” jako baráž, pesimisti „B” jako blbci. Faktem je, že jsme to finále vyhráli.
Ostík

Odkazy
Výsledky extraliga 2015/2016
 Skupina západ Chess-results a ŠSČR
 Finále A Chess-results a ŠSČR
 Finále B Chess-results a ŠSČR
Partie v přílohách u výsledků na webu ŠSČR.

