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Po třech týdnech se kolotoč 2. ligy D opět roztočil naplno a nám přivál do cesty loňského
sestoupivšího účastníka z 1. ligy východ - Pandu Rychnov nad Kněžnou. Protože kádr
Rychnova se prakticky nezměnil, měl by logicky usilovat o rychlý návrat zpět. Tyto plány však
trochu naboural hned jejich úvodní zápas v Hradci Králové, ve kterém po vyrovnaném průběhu
nakonec těsně podlehli a dostali se tak před dnešním zápasem do nevýhodné situace. Zápas
byl pro nás o to důležitější, že nemohl nastoupit Vojta Plát, což ale zase na druhou stranu
spolehlivě nabourávalo soupeřům přípravu. Něco podobného jsme ale tušili také my, když
rychnovský boss Jiří Daniel žádal o předehrání zápasu na sobotu od 12.30. To však
nevyhovovalo zase nám, a tak se nakonec hrálo v neděli od 10.30.

      

Rozhodčím zápasu byl tentokrát Jaroslav Benák, který se do Třebíče dopravoval podobně jako
já z Brna a díky zvolené logistice nakonec autem Petra Bělohlávka, neb Petr Buchníček jel do
Třebíče k rodičům již o den dříve. Když jsem přišel v 9.00 na tradiční sraz k Tescu, uviděl jsem
kromě Jardy ještě Durasáky z déčka, kterak si to šinuli k zápasu do Střelic. Když se mě optali
na moje místo určení, řekl jsem, že tam jedu jiným autem také, čemuž v první chvíli nějak
nemohli uvěřit:-). Po chvíli jsem však už dodal, že tam nabíráme Milana Smištíka a potom už
směrem na Třebíč.

  

V autě došla samozřejmě řeč i na minulou causu béčka Caissy proti Hradci Králové. Jarda toho
však prozradit moc nechtěl a vlastně ani nemohl, neb STK, která by měla rozhodnout o
konečném výsledku partie Bradáč - Novák a tím i o konečném výsledku zápasu, zatím případ
nezačala řešit. "Jeho" komise rozhodčích pak rozhodne pouze o případné vině či nevině
rozhodčího Davida Hampela.

  

Ve Střelicích pak už vzorně na svém místě čeká Milan Smištík, který tentokrát proti svým
zvyklostem nechrlí nejnovější historky, nýbrž na koleně otevírá počítač z dotazem na svého
soupeře. Odpovídám mu, že uhodnutí takového jména je sázkou do loterie a jako tip udávám
jméno Rudolf Mesiarik s dovětkem, že ten občas (snad kvůli zdraví) nehrává. Milan hned
kvapně vysvětluje, že mu Petr Buchníček coby naše vrchní autorita v družstvu, doporučil
vzhledem k důležitosti zápasu přípravu. Po pár minutách, kdy se vypořádá s tímto záhadným
příjmením (e nebo ä, i nebo y, kolik s apod.), přípravu skutečně zahajuje,

  

a tak se hovoru v autě oddáváme pouze ve trojici. Cesta uběhne rychle a již v 10.10 jsme u
hotelu Atom, kde nás Petr vysazuje a jede ještě na otočku domů. Po pozdravení s prvními
našimi (Jenda Tesař, Vlasta Píza, Pavel Švanda) se objevují i první soupeři. Jádro týmu však
přichází až ve druhé vlně a v něm chybí oba Poláci Zeberski a Siembab! Později se dozvídám,
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že tak bylo z důvodu kolize s 3. ligou v Polsku, kde se oba zmínění pokoušejí po sestupu svých
družstev o návrat do 2. ligy.

  

Nakonec tedy i naše příprava bere za své, což ale kvitujeme spíše s povděkem. Rychnovská
sestava je totiž doslova vykradená, protože chybějí ještě Rudolf Mesiarik s Hanou Pirklovou. Na
poslední dvě desky pak Rychnov musí postavit Jiřího Daniela a Benedikta Hofírka, který je na
soupisce Rychnova na posledním místě jako občasná výpomoc v nouzi. Naše sestava byla
následující: 1. Kulovaná, 2. Buchníček, 3. Vyskočil, 4. Smištík, 5. Kratochvíl Josef, 6. Píza,
7. Bělohlávek, 8. Švanda . Rychnov, jehož soupiska čítá pouze 13 jmen, nastoupil
nakonec takto: 1. Ringel, 2. Čechura, 3. Machlowski, 4.
Kracík, 5. Marečková, 6. Novotný Josef, 7. Daniel, 8. Hofírek.

  

Jsme tedy rázem jasným favoritem a tuto roli také začínáme postupně naplňovat. Jako první
končí partie Petr Bělohlávek  - Jiří Daniel , kde černý spáchal neuvěřitelné žákovské harakiri
již ve 4. tahu! Po 1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.d4 exd4 4.e5
totiž přišlo Sb4+??? a po 5.c3
má černý prostě o figuru míň. Náhrada v podobě dvou pěšců dostatečná určitě není a všemu
černý nasadil korunu ještě odevzdáním dvojice střelců po 
5.-dxc3 6.bxc3 De7?!
. Dalších 30 tahů pak už bylo i trochu nedůstojných, Petr neměl s technikou sebemenší potíže - 
1:0.

  

Druhou skončenou je partie Neklan Vyskočil - Slawomir Machlowski, kde jsem soupeře
překvapil obráceným Grünfeldem. Partie se rozhodla v pozici na diagramu:

  

{showChessDiagram}r3k2r/pp2bpp1/2q4p/N3p3/8/2pQ2P1/PP2PP1P/R2R2K1 b - - -
-,normal,center,Vyskočil - Machlowski po 17.Ja5{/showChessDiagram}

  

zahrál jsem záludné 17.Ja5!? a zde se soupeř nezorientoval správně a odpověděl 17.-Da4?
(lépe 17.-e4 nebo 17.-Da6 s dobrými šancemi na vyrovnání), po čemž ztrácí vynuceně pěšce.
Po 
18.Dxc3 b6
(18.-0-0 19.Jxb7 Vab8 20.Jd6 Sxd6 21.Vxd6 De4 22.Vd2!)
19.b3! Db5
(19.-De4 20.Jc6! Sg5 21.Dxe5+ Dxe5 22.Jxe5 Sf6 23.Vd5 0-0 24.Ve1!)
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{showChessDiagram}r3k2r/p3bpp1/1pN4p/1q2p3/8/1PQ3P1/P3PP1P/R2R2K1 b - - -
-,normal,center,Vyskočil - Machlowski po 20.Jc6!{/showChessDiagram}

  

přišlo 20.Jc6! a černý stojí rázem úplně na prohru, neb nemůže současně pokrýt pěšce e5 +
a7, střelce na e7 a ke všemu ve vzduchu ještě visí šach na c6. Stalo se ještě  20.-
Sf6 21.Jxa7! Dc5 22.Dxc5
(jenom ne "efektní" 22.Df3? Vxa7 23.Vac1 Vd7!) 
bxc5 23.Jb5 0-0 24.a4 Vfc8 25.Vac1! c4 26.Jd6 c3 
(26.-Vcb8 27.bxc4 Vxa4 28.c5)
27.Jxc8 Vxc8 28.Vc2 Se7 29.Va1 Sc5 30.e3 Sb4 31.a5 -
2:0.

  

Jsem samozřejmě rád, že se mi po nevýrazných výkonech i výsledcích konečně podařilo
zvítězit a trochu si tak napravit reputaci. Abych ještě zvýšil svou motivaci, ušil jsem na sebe
dobrovolný bič sázkou s Milanem Smištíkem o to, že se mi do skončení všech mnou hraných
soutěží podaří nahrát 2360. Tak uvidíme...

  

Třetí skončenou partií je Tomáš Kracík - Milan Smištík. Milan dnes neměl úplně svůj den a v
partii u něj stáli snad všichni svatí. Ve 14. tahu se rozhodl trochu nepochopitelně udělat dlouhou
rošádu přímo pod kola bílého útoku.

  

{showChessDiagram}2kr3r/p1qnn1b1/1ppp1pp1/2P1p3/1P2P1Pp/2NPBQ1P/P3BP2/1RR3K1 b
- - - -,normal,center,Kracík - Smištík po 17.c5!{/showChessDiagram}

  

V pozici na diagramu je pak bílý již plně připraven k akci a tahem 17.c5! otevírá černou pozici.
Po 17.-dxc5 18.bxc5
b5  měl bílý k
dispozici strašlivý úder 19.Jd5!! (nebo i 19.a4 a6 20.axb5 axb5 21.Jd5!!), po kterém je černý
zcela bez obrany. Bílý zahrál na jistotu 
19.d4 exd4 20.Sxd4
a po 
20.-Je5?! 21.Sxe5 Dxe5 
stál před branou úspěchu.
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{showChessDiagram}2kr3r/p3n1b1/2p2pp1/1pP1q3/4P1Pp/2N2Q1P/P3BP2/1RR3K1 w - - -
-,normal,center,Kracík - Smištík po 21.-Dxe5{/showChessDiagram}

  

Tu zajišťuje opět přirozená demoliční oběť 22.Sxb5! cxb5 23.Jxb5, např. 23.-Kd7 24.Dd3+ Ke8
25.Jd6+ Kf8 26.Dc4 (hrozí mat) Vxd6 27.cxd6 Dxd6 28.Vd1 a černý musí před matem odevzdat
dámu. Bílý však i trochu tísněn časem zahrál opět na jistotu 22.a4 a po 22.-Sh6! 23.Vc2 Vd2
prošel kolem výhry do třetice, když po 
24.Vxd2
Sxd2

  

{showChessDiagram}2k4r/p3n3/2p2pp1/1pP1q3/P3P1Pp/2N2Q1P/3bBP2/1R4K1 w - - -
-,normal,center,Kracík - Smištík po 24.-Sxd2{/showChessDiagram}

  

nezahrál již známou oběť na b5 25.Jxb5! cxb5 26.Sxb5, např. 26.-Kc7 27.Sa6! Vb8 (27.-Vd8
28.Vb7+ Kc6 29.Db3!) 28.Vxb8 Kxd8 29.Dd3! s vyhranou koncovkou a po 25.Jd1? zcela
změnil běh událostí na šachovnici. Po 
25.-b4 26.Je3 Sc3 27.Jd1 Sd2 28.Je3 Dc3 29.Df4 De5
zapsal bílý do partiáře tah
30.Df3
a úspěšně vyreklamoval třikrát stejnou pozici - 
2,5 : 0,5.

  

Ani tato trochu šťastná remíza ale nemůže zastavit náš rozběhnutý stroj a postupně v náš
prospěch končí i další duely. Partie Josef Kratochvíl - Martina Marečková byla zajímavá mj. i
tím, že Pepa přešel tahy  9.d5 a 11.c4 ze
španělské do královskoindických pozic a Martinu pěkně přehrál.

  

{showChessDiagram}3r2qk/1pp1n3/p2p1r1b/1PPPpppp/2N1Pn2/2N1BP2/P2Q2PP/2R2R1K w -
- - -,normal,center,Kratochvíl - Marečková po 23.-Vd8{/showChessDiagram}

  

V pozici na diagramu zahrál 24.b6! a černá pozice se během pár tahů rozpadla - 24.-cxb6
25.cxd6 Jc8 26.Jxe5 Vfxd6 27.Je2 Jxe2 28.Dxe2 f4 29.Sd4 Sg7 30.Vc7 - 
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3,5 : 0,5.

  

  

Josef Kratochvíl - Martina Marečková

  

Poté vítězí i Pavel Švanda proti mladé brněnské naději Benediktu Hofírkovi. O Pavlovi jsem po
jeho vítězství nad Jiřím Navrátilem ml. nedávno na stránkách JMŠS napsal, že to na mladé
umí, a to se potvrdilo i dnes. Benedikt zpočátku pěkně postavil anglické schéma s dračím
střelcem na g2, pak však začal trochu tápat s plánem a výsledkem bylo nalezení do časové
tísně se zatoulaným bílým střelcem na b6 - 4,5 : 0,5.

  

  

Benedikt Hofírek - Pavel Švanda

  

Dosti neuvěřitelnou partií byl duel Josef Novotný - Vlastimil Píza. Vůdce bílých, v rychnovských
luzích pro svůj obranářský styl přezdívaný Katenáčo (catenaccio - závora nebo bariéra,
praktikovali především v 80 a 90 letech italští fotbalisté a dosáhli s tímto neatraktivním stylem
nejvyšších met), partii zahájil tahy 
1.e3 d6 2.d3 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 e5 5.Jh3 Jf6 6.f3 0-0 7.Jf2
a dosáhl postavení, které zasluhuje samostatný diagram.
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{showChessDiagram}rnbq1rk1/ppp2pbp/3p1np1/4p3/8/3PPPP1/PPP2NBP/RNBQK2R b - - -
-,normal,center,Novotný - Píza po 7.Jf2{/showChessDiagram}

  

Něco podobného předvádí také u nás známý IM Aleksei Kireev, takže tento trochu "záchodový"
styl není tak úplně neznámý. Smysl takového zahájení je jasný - vyvést soupeře z rovnováhy
neteoretickým průběhem a pokud to soupeř umožní, provést skrytou pěšcovou dynamiku. Kdo
nevěří, nechť si přehraje všechny Kireevovy partie, které většinou končí jeho výhrou v koncovce
(v technice je Aleksei opravdu vynikající). V naší partii se však nic takového nestalo a Vlasta si
počínal opravdu razantně. Výsledkem pak byla tato závěrečná pozice, která jakoby ani
nevznikla z vážné partie, protože čtyři spojení volní černí pěšci na soupeřově polovině se
opravdu často nevidí:-) - 5,5 : 0,5.

  

{showChessDiagram}4q1k1/5p2/r7/3P2P1/ppp1nR2/5Q1N/1b1p3P/7K w - - -
-,normal,center,Novotný - Píza po závěrečném 42.-d2{/showChessDiagram}

  

Důstojnou roli sehráli hosté na prvních dvou šachovnicích, přičemž obě partie měly společné
jmenovatele v naprosto korektním průběhu bez výchylek rovnováhy a napjatých momentů.
Nejprve skončila partie Eva Kulovaná - Zbyněk Ringel, kde Evička po úspěšném vystoupení
na ME družstev v Řecku (12. místo družstva, její perfo 2400), vyřešila menší problém s časem
výměnou dam a poté i dalších figur přechodem do zcela vyrovnané věžovky - 
6:1.

  

  

Eva Kulovaná - Zbyněk Ringel

  

O pár chvilek později podobně končí i partie Petr Čechura - Petr Buchníček, kde aktérům zbyly
pro změnu lehké figury. Petrův kůň je sice o maličko lepší soupeřova střelce, pozice se 6 pěšci
(resp. 5 pěšci) na každé straně je však zavřená, a tak i zde je remíza logickým vyústěním - 
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6,5 : 1,5.

  

  

Petr Čechura - Petr Buchníček

  

Zápas tedy končí naším vysokým vítězstvím, navlas stejným jako i v předchozích dvou
zápasech. Hráči Pandy nebyli vzhledem k absenci 4 hráčů základní sestavy vážným soupeřem,
za což se ale samozřejmě nezlobíme. Příští zápas je na pořadu 4.12.2011 a v hotelu Atom se
od 10.00 odehraje velké třebíčské derby! Tak se všichni přijďte podívat:-). Kompletní výsledky
dnešních druholigových zápasů najdete jak ve svazové databázi , tak i na chess-results . K
dispozici z tohoto zápasu pak máte i partie, které najdete v sekci 
Přehrávání partií
. A pokud si chcete přečíst krátký zápasový komentář z rychnovské strany, můžete 
zde
.

  

Cestou ze zápasu nás (tedy mě, Jardu Benáka, Evu Kulovanou a Martinu Marečkovou) hodí
Mirek Michálek na vlakové nádráží, odkud nám to jede do Brna asi za půl hodiny (15.23).
Stejnou cestu má i Milan Smištík, kterého na nádraží sice doveze Vlasta Píza, po zjištění
odjezdu osobáku do Střelic (až kolem 16.30) se s námi ale loučí s tím, že se jde někam do
města najíst. Při čekání na vlak, který má 5-minutové zpoždění, různě klábosíme, když na
peróně uvidíme efektní reklamní banner, zvoucí na výstavu akvarijních rybek. Jarda Benák to
komentuje tak, že má raději už ty obalené z Makra, Martina má zase doma v Rychnově
akvárium již pouze s jednou (největší) takovou rybičkou, neb chudery ostatní postupně
pozdechaly a ta jedna samotná chce bez svých kamarádek stále vyskakovat ven. Ve vlaku
potom ještě dodává, že jí na večeři v Brně čeká jedna zmražená v lednici. Evička při asi
půlhodinovém vyprávění o ME pak těmto dvěma může zdařile konkurovat počítačovou Rybkou
a mě zase při pohledu na východočeskou sestavu 2. ligy D (8 družstev z 12) trochu nostalgicky
napadá dávný hit Yo-Yo Bandu Rybitví , kde to přece není špatný:-)
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