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Dnes nás čekal důležitý záchranářský souboj v Tanvaldě, který se nám podařilo naštěstí vyhrát. 

Zápasu předcházely tradiční zmatky se sestavou. Jenom během soboty se sestava měnila asi pětkrát. 

Zdeněk a Honza, kteří sestavu tvoří, mají můj obdiv 

Domácí nastoupili k zápasu skoro kompletní a dal se čekat úporný boj. 

Nemám k dispozici zápis partií. Proto jenom povrchní dojmy. 

Na první šachovnici Honza Lajbl rozehrál zajímavou variantu caro-cannu s brzkým Jf6. Partie brzy 

přešla do koncovky, ve které Honza soupeře jednoznačně přehrál. Důležitá výhra 

Mě se na druhé šachovnici povedla jedna z nejlepších partií za poslední roky. Tomáš Brouček se ze 

zahájení dostal do nepohodlné pozice. Pokusil se o taktické zápletky, ale naštěstí se mi podařilo získat 

pozici s malou výhodou, kde Tomáš volil mezi menším a větším zlem. Celou partii trpěl až dotrpěl 

Jako poslední se dohrávala partie na 3.desce. Martin Duczynski rozehrál svoji skandinávskou. Stál 

dost podezřele, ale soupeř nepokračoval přesně. Partie se několikrát zhoupla a nakonec zasloužená 

remíza, která pro nás znamenala výhru v zápase 

Péťa Fojt rozehrál náročnou, riskantní a chvílemi geniální koncepci. Narazil ale na zkušenou obranu 

Ondry Pražáka, který šikovně eliminoval Péťovy hrozby a převedl hru do koncovky, kde využil Péťovy 

neopatrné hry 

Adam Ret hrál proti nebezpečnému Tondovi Dudovi. Navíc se hrála sicilská, kterou Tonda skvěle 

ovládá, jak jsem se nejednou přesvědčil. Viděl jsem, že partie přešla do rovné pozice. Potom jsem 

viděl pouze výsledek partie 

Igor Indrák obětavě nastoupil za covidového Ondru Kabelku a spolehlivě uhrál svoji remis 

Zdeněk Urban svého soupeře Pepu Horáka přehrál, ale nepodařilo se mu uplatnit výhodu. V lize se 

body nerodí lehce 



Na poslední desce měl Honza Sajdl měl velmi perspektivní pozici, ale pak si podle svých slov nechal 

sebrat figuru a byl konec 

Suma sumárum těsná a důležitá výhra, po které se nám bude lépe dýchat. Dnes jsme udělali velký 

krok k záchraně. Domácí si po zápase stěžovali, že měli několik zápasů velmi dobře rozehraných, ale 

na konci se vždy něco pokazilo. Dnes to bylo podobné 

V příštím kole hostíme Bakov v čele s naší bývalou oporou velkým Leonem. Držte nám palce. 
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