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TJ Sokol Praha - Kobylisy

ŠK AD Jičín

Šimek Petr (H)

2347F

½ - ½ 2472F

Spirin Oleg

Kopta Pavel

2303F

0

Vološin Leonid

Folk Petr (H)

2228F

½ - ½ 2318F

Juřek Josef

Dvořák Jan

2203F

½ - ½ 2288F

Fajman Petr

Paulovič Martin

2138F

½ - ½ 2207F

Fiala Jaroslav

Janda Jiří

2192F

½ - ½ 2165F

Novotný Jaroslav

Chmel Kristián

2064F

0

Urban Zdeněk

Stejskal Pavel

2032F

½ - ½ 2150F
3

- 1 2426F

- 1 2152F

Duczynski Martin

: 5

V dalším kole prvoligového maratónu jsme vyrazili v silně oslabené sestavě do Prahy do
Kobylis. Loni naše béčko ve finiši 2.ligy C nestačilo na tempo Kobylis v boji o vítězství ve
skupině. Letos bylo na řadě áčko. Sestavy se od loňského zápasu moc nelišily. Vzhledem
k termínovým kolizím nemohla hrát řada našich nejlepších a musely nastoupit železné
rezervy. Domácí nepočítali v utkání s úspěchem a nastoupili naštěstí také oslabeni.
Cesta proběhla bez problémů. Dozvěděl jsem se, že od roku 2014 bude spuštěn čtvrtý pilíř
důchodového systému – chodci budou pokusně přecházet na červenou. Od roku 2015 to bude
povinné. Dále jsem se dozvěděl zajímavou story. Paní učitelka Pepíčkovi obouvala botičky.
Po prvním pokusu Pepíček prohlásil, že má pravou botu na levé noze a naopak. Po druhém
pokusu prohlásil, že to jsou botičky jeho brášky. Po sundání botiček Pepíček prohlásil, že mu
maminka občas dává botičky jeho brášky. Po třetím nazutí botiček Pepíček prohlásil, že nemá
rukavičky, protože mu je maminka dává do botiček. Dále příběh pokračoval v soudní síni.
Veselo bylo také po příjezdu Petra Fajmana, který svým kolem projel psí hovínko. Martin ho
varoval, že hovínko nosí štěstí a že by určitě hovínko sundal až po partii. Petr sundal pouze
půlku hovínka a netušil, že Martin má pravdu, protože pak v partii horko těžko zachraňoval
remízu. Ve fotbale u vyrovnaných soupeřů rozhodují štěstí a rozhodčí, ale v šachu …
Zápas bylo dlouho vyrovnaný a mohl dopadnout všelijak. Před 14 dny jsme vítězství doslova
vyhodili oknem, dnes nám štěstíčko přálo.
Na první desce Oleg Spirin hrál pevnou ale pasivní Caro-Cannovu obranu. Partie brzy přešla
do vyrovnané koncovky a remíza na sebe nedala dlouho čekat. Oleg nám vyprávěl, že nyní
nemá na šachy moc času, protože začal pracovat ve firmě obchodující se zeměmi bývalého
Sovětského svazu. Jako šachista z toho radost nemám, ale jako člověk toto rozhodnutí vítám.
Živit se šachem v dnešní době není vůbec jednoduché.
Na druhé desce Leon železným sevřením zadusil svého soupeře, kterému se nepovedlo
zahájení. Postupně mu začaly docházet tahy a Leon mu nedal žádnou šanci. Leon partii
ukazoval v hospodě. Hrál to opravdu hezky.

Pepa Juřek hrál černými Tarraschovu francouzskou. Měl trochu smůlu, protože soupeř si tuto
variantu v létě na připravoval na jiného soupeře a přípravu použil až v partii s Pepou. Pepa ale
s přehledem přešel do vyrovnané koncovky, ale víc v pozici nebylo.
Obdivuhodnou partii sehrál Petr Fajman. Nepovedlo se mu zahájení a soupeř ho postupně
zatlačil do pasivity. Výsledkem byla koncovka s pěšcem méně. Partie se dohrávala jako
poslední. Přiznám se, že partii jsem odepsal. O to více překvapilo, když Petr za námi přišel do
hospody a oznámil, že partii zremizoval. Podobné obranářské úspěchy jsou daleko těžší než
výhra povedené partie.
Divokou partii sehrál Jarda Fiala. Hrála se Pircova obrana. Hra se brzy zablokovala, ale byly
různé rošády a ostrý boj. V analýze soupeřů vycházelo, že remíza byla zasloužená. Počítač
možná ukáže něco jiného.
Já jsem sehrál strategicky náročnou královskou indickou, ve které jsme se soupeřem oba
několikrát pochybili. Nakonec asi spravedlivá remíza. Po analýze se soupeřem jsem si myslel,
že jsem to hrál relativně dobře. Po velmistrovském zhodnocení bych nejraději zalezl někam
do kouta.
Klíčovou partii sehrál Zdeněk Urban. Ze zahájení získal tradičně dobrou hru, ale neodpustil si
své tradiční optimistické pochybení. Naštěstí v kritickém okamžiku soupeř chyboval a
umožnil Zdeňkovi krásné zakončení. Tato partie rozhodla zápas.
Na poslední desce Martin hrál bílými. Opět to hrál tak jak to umí jenom on – pasivně a pevně.
Postupně se pozice konsolidovala a Martin mohl dokonce začít útočit s velmi dobrými
šancemi. Partii dal ale za remízu, protože útočný postup neviděl – útočení hold není jeho silná
zbraň.
Při pohledu do výsledky kola mě pobavila docházka Vyšehradu na zápas s Budějovicemi stejně jako loni k nám jeli v 5. Nezávidím týmům, které s nimi budou hrát na konci soutěže,
až Vyšehradu poteče do bot.
Příští kolo nás čeká další nováček soutěže – pražské Vršovice
JN

A ještě několik zajímavých momentů – řešení na poslední straně
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Diagram č.1 Novotný-Janda
Ukazoval jsem svoji partii v hospodě a omylem jsem za černého hrál jezdcem na h5 (v partii
šel na e8, na h5 šel až o několik tahů dále). Jaký nejlepší tah doporučíte bílému?


++++
++-
+++
+-.+
!++$
%++++&
'++++*
+++++/
9012345678
Digram č.2 Novotný-Bostl
Tato pozice mohla vzniknout ve 14 dnů staré partii s Českými Budějovicemi. S minutou na
hodinách jsem počítal, zda do této pozice mohu jít. Vyvrácení jsem neviděl (a ani kibicové
po partii), ale odvahu jsem také nenašel a nakonec jsem v panice zahrál jiný velmi slabý tah a
prohrál jsem. Co poradíte černému?
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Digram č.3 Chmel-Urban
Zatím jsem v diagramech ukazoval pouze, jak Zdeněk zahazuje své šance. V této pozici jako
černý to ale Zdeněk vymyslel excelentně.

Diagram č.1
1. Jf5!
Diagram č.2
1. … axb6! 2.Kxc6 g5! a černý staví dámu daleko dříve
Diagram č.3
1… Vxe4 2. Sxe4 Sg3! (2... Jg3+? 3. fxg3 Sxg3 4. Vd8+ Kg7 5.Dh6#) 3. fxg3 Jxg3+ a bílý
musí odevzdat dámu. Vzhledem k pěšci a3 je pozice černého vyhraná

