02.12.2012
ŠK AD Jičín “B“

Sokol Mladá Boleslav

Vološin Leonid (V)

2426F

1

-

0 2304F

Řehořek Martin (H)

Juřek Josef (V)

2318F

0

-

1 2226F

Jaček Martin

Fiala Jaroslav

2207F

½ - ½ 2124F

Vodička Vlastimil (H)

Pochinkov Andrey

2164F

½ - ½ 2123F

Crha Ondřej

Šnorek Milan

2173F

½ - ½ 2150F

Záhorbenský Jaroslav (H)

Novotný Jaroslav

2165F

½ - ½ 2123F

Horák Otakar

Urban Zdeněk

2152F

0

Crha Pavel

Zákoucká Adéla

2008F

½ - ½ 2058F

-

1 2073F

Hajný Miloslav

3½ : 4½
Adventní dobu jsme zahájili zápasem s Mladou Boleslaví, ve kterém jsme byli mírnými
favority, ale průběh a nakonec i výsledek nám vůbec nepřál.
Jediný, kdo letos za béčko hraje opravdu dobře, je Leon. Jeho partie s Martinem Řehořkem se
mi dlouho jevila jako vyrovnaná, ale jenom díky tomu, že moje chápání šachu je na daleko
nižší úrovni než Leonovo. Leon postupně svého soupeře pěkně přehrál. Tímto ale v dnešním
zápase skončila veškerá pozitiva.
Na druhé šachovnici Pepa Juřek sehrál nepovedenou partii. Ze zahájení získal velmi
perspektivní pozici s dvojicí střelců. Pepa ale neotevřel pozici a dovolil zablokování pozice,
po kterém bílí jezdci začali na šachovnici vládnout a Pepovi nepomohla ani převaha pěšce.
Martin Jaček zaslouženě vyhrál.
Jarda Fiala bílými proto sicilské použil svůj oblíbený systém s c3, ale soupeř zahájení sehrál
velmi dobře a remíza na sebe nedala dlouho čekat.
Andrej Počinkov hrál černými divokou francouzskou, která se mi nelíbila ani za jednu stranu.
Andrej obětoval kvalitu a udržoval kompenzaci. V kritickém okamžiku ale přehlédnul pěšce a
jeho pozice se stala prohranou. Andrej měl štěstí v tom, že remíza Mladé Boleslavi stačila
k vítězství v zápase, takže mu byla soupeřem víceméně darována remíza.
Velkou výhodu promrhal Milan Šnorek na 5.desce. Ze zahájení získal velkou výhodu, kterou
ale metodicky postupně ztrácel a nakonec musel souhlasit s remízou. Velká škoda této partie.
Já jsem na 6.desce šesté desce sehrál s Otou Horákem relativně rovnou partii. To ale platilo
pouze do časové tísně, kde jsme oba „perlili“. Nejprve udělal hrubou chybu Ota a za pár tahů
na to jsem ho napodobil. Nakonec remíza. Tato partie patří k těm, po kterých přemýšlím o
tom, proč vlastně hraju šachy. Konec jsme oba sehráli jako malé děti.
Zdeňkovi Urbanovi se partie vůbec nepovedla. Bílými nezískal žádnou výhodu a postupně byl
soupeřem přehrán. Velmi pěkný výkon Pavla Crhy.
Na poslední desce měla letošní premiéru Adéla Zákoucká. Hrála velmi solidně a bez
problémů udržela remízu.

Protože jsme nevyužili své šance, tak jsme nakonec prohráli 3.5-4.5 a to ještě hosté měli
v zásobě další půlku na 4.šachovnici. Neříká se to lehce, ale hosté tentokráte vyhráli
zaslouženě.
Příští kolo jedeme na horkou půdu do Neratovic, které dnes smetly Hořice. Zajímavý je
výsledek zápasu Liberec–Turnov, ve kterém hosté měli ELO převahu na všech šachovnicích,
ale výsledek 5,5-2,5 pro domácí je dost jednoznačný. Občas se v šachu dějí těžko uvěřitelné a
vysvětlitelné věci.
A ještě „hluboké“ myšlenky, které rozhodly dnešní zápas. Řešení diagramů na poslední
straně.
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Diagram č.1 Jaček-Juřek
Bílý má velkou převahu. Její realizace nebyla pro bílého problém
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Diagram č.2 Crha-Počinkov
Pozice byla zhruba v rovnováze, ale Andrej svým posledním tahem Jg5-f7? umožnil bílému
získat velkou výhodu
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Diagram č.3 Šnorek-Záhorbenský
Co doporučíte bílému při realizaci jeho výhody?
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Diagram č.4 Horák-Novotný
Poslední tah bílého Je1-c2? Co doporučíte černému?
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Diagram č.5 Horák-Novotný
Co doporučíte černému ve vyhrané pozici?

Digram č.1
1.Kg2 a hrozí mat Vh1, který černý bez materiálních ztrát nepřežije
Digram č.2
1.Sxe6 věž e5 nejde brát kvůli vazbě. Po ztrátě pěšce e6, který byl dost důležitý, je pozice
černého kritická
Digram č.3
1.Vxb6 Vxb6 2.Jd7+ se ziskem pěšce. Milan tuto možnost viděl, ale bylo mu to málo a
nakonec z jeho výhody nic nezbylo
Digram č.4
1…Db2 a bílý je zcela paralyzován
Digram č.5
1…Dxb3 a černý má 2 pěšce více. To jsem viděl ale s několika vteřinami na hodinách jsem to
zavrhnul kvůli 2.Vb1 a neviděl jsem, že visí jezdec na c2 – neuvěřitelná šachová slepota.
Taková byla moje „odměna“ za 4 hodinové snažení
JN

