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Titulek článku vymyslel Marián Kantorík, který přece jen trochu nervózně popocházel po chodbě
v 6. patře hotelu Atom, a každému na potkání vesele oznamoval: „Huňáček to zařídí“. Narážel
na neutěšený stav zápasu, kdy to chvíli vypadalo, že bychom mohli i prohrát, případně se se
Zaječicemi rozejít smírně 4:4, což by nic neřešilo. Autor zmiňovaného výroku se mě následně
ptal, zda jeho pořekadlo neoznačuje název nějakého filmu. Odpověděl jsem, že v podstatě ano.
Akorát místo Huňáček je třeba dosadit Ducháček, kterého ztělesnil král komiků Vlasta Burian.
Vynikající veselohra vznikla v pohnutém roce 1938. Nám ale do smíchu vůbec nebylo. Zápas
byl dramatický a výsledek nebyl jasný do poslední chvíle. Popíšu teď ve stručnosti jednotlivé
partie postupně tak, jak končily.

      

  

Jako za starých dobrých časů skóroval velmi brzy Martin Lednický, když Bedřich Fiedler hned v
5. tahu pochybil a ztratil pěšce.

  

{showChessDiagram}r2qkb1r/pp2pppp/2np1n2/2p5/2B1P1b1/2PP1N2/PP3PPP/RNBQK2R w -
- - -,normal,center,Partie Lednický - Fiedler po 5. tahu černého{/showChessDiagram}

  

Přišel samozřejmě dvojí úder v podobě 6.Db3. Nakonec si černý ještě nechal odchytit figuru:
{showChessDiagram}2r2rk1/p3bppp/4pn2/1B1p3b/3PPPP1/7P/PP1N4/R1B2RK1 b - - -
-,normal,center,závěrečná pozice Lednický - Fiedler{/showChessDiagram}

  

Bylo nutno doufat, že se nanaplní sportovní teorie o prvním vyhrání.
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  Evidentně přehrál svého soupeře i Marián Kantorík, který po 16. Sg5 (zabraňuje velké rošádě)získal v zahájení velkou, možná už rozhodující výhodu.  {showChessDiagram}r3k2r/pp1n3p/1n1p4/q1pP1pB1/2P5/2P2N2/P1Q3PP/R3K2R b - - --,normal,center,Kantorík – Vařejčko po 16. tahu bílého{/showChessDiagram}  Následovalo 16. – 0-0 17. 0-0 Jxc4 18. Jh4 Jce5 19. Jxf5 c4 20. Se7  {showChessDiagram}r4rk1/pp1nB2p/3p4/q2PnN2/2p5/2P5/P1Q3PP/R4RK1 b - - --,normal,center,Kantorík – Vařejčko po 20. tahu bílého{/showChessDiagram}  Cesta k záchraně je černému definitivně uzavřena: 20. - Vfe8 21. Dd2 Jg6 22. Vae1 Db6+ 23.Kh1 Kh8 24. Dh6 Vg8 25. Jxd6 Vg7 26. Jf5 Vf7 27. d6   {showChessDiagram}r6k/pp1nBr1p/1q1P2nQ/5N2/2p5/2P5/P5PP/4RR1K b - - --,normal,center,Kantorík – Vařejčko{/showChessDiagram}  Po shlédnutí diagramu jistě nikoho nepřekvapí, že duel trval už jen krátce.  {showChessDiagram}6rk/pp1nBN1p/3P4/1q2n3/2pQ4/2P5/P5PP/4R2K b - - --,normal,center,Kantorík – Vařejčko - závěrečná pozice po 34. tahubílého{/showChessDiagram}  Dlouhou dobu nevybočila z rovnováhy partie Luboše Jedličky s Oldřichem Sedláčkem, jemužjsem dvakrát vzhledem k vývoji zápasu nedoporučil přijmout remízu. Zde má ale Olda ponepřesnostech bílého již vyhranou pozici.  {showChessDiagram}3r2k1/3q1pp1/1Q5p/1pRr4/pP1p4/P2R2P1/5PKP/8 b - - --,normal,center,Jedlička – Sedláček po 35. tahu bílého{/showChessDiagram}Kdyby černý šel 35. – De8, vyhrál by po 36. Vxd5 De4+ 37. Kg1 Vxd5 38. Db7 Dxd3, bohuželpo 35. – Df5?? zvítězil bílý: 36. Dxd8+.  Hrubky naštěstí dělali i naši soupeři. Na uvedeném diagramu má Standa Mezlík jako černý protiJaroslavu Šmídovi snad o něco lepší koncovku (souhra figur), ale toť vše. Nic konkrétního sezatím neděje.  {showChessDiagram}8/p2r1k1p/Pp2p3/2n1Pp2/5P2/2B1K2P/1P6/R7 w - - - -,Šmíd – Mezlík po42. tahu černého{/showChessDiagram}.Bílý, který se zřejmě obával šachu Vd3+, zatáhl 43. Sd4?? a po 43. - Vxd4 a následné vidličcena b3 se vzdal.  Zajímavé komplikace mohly vzniknout v partii Hájek Jiří – Roman Bradáč.  {showChessDiagram}2r1r1k1/pbq2pb1/1p1Q2p1/4n3/4N3/2P2N2/PP3PP1/1B1RR1K1 b - - --,normal,center,Partie Hájek – Bradáč po 22. tahu bílého{/showChessDiagram}  Houdini uvádí jako nejpřesnější 22. – Dxd6, načež předepisuje variantu 23. Jxd6 Sxf3 24. Jxe8Vxe8 25. gxf3 Jxf3+ 26. Ke1 Jxe1 27. Vxe1 Vxe1+ 27. Kxe1 Sh6 s drobnou výhodou černého.Stalo se ale 22. – Jxf3+ 23. gxf3 Ve6 24. Dxc7 Vxc7 25. Vd8+ Sf8 26. Ved1 Kg7 s rovnoupozicí. Dvojice střelců v pohodě kompenzuje bílého „polopěšce“ navíc. Souboj také skončilsmírem.  Nešťastné vyústění měl střet Konrád – Michálek.  {showChessDiagram}8/r1nb4/1r1k2pp/1pRp1p2/1N1P4/3BPPP1/1R1K3P/8 b - - --,normal,center,Konrád – Michálek po 37. tahu bílého{/showChessDiagram}Černý se nachází v obtížné situaci, podle počítače byl nejlepší převod věže z b sloupce na a(Vb8, Vba8). Mirek zahrál 37. – Va5, čímž soupeři umožnil kombinační obrat 38. Vxc7 Kxc739. Jxd5+.  Nic alenebylo ještě ztraceno, neboť si černý při obraně počínal vynalézavě. Navíc v pozici níže si bílýzadělal na problémy.  {showChessDiagram}8/8/1k2b2p/4P1p1/rp1PK3/6P1/1R2B2P/8 w - - - -,normal,center,Konrád –Michálek po 48. tahu černého{/showChessDiagram}Na desce se objevilo 49. Sd3? a po 49. – b3 50. Sb1? se mělo stát 50. – Ka5 a Kb4 a za kratšíkonec by spíš tahal František Konrád. Ovšem po 50. – Va2?? 51. Sxa2je pochopitelně konec.  Na podobné zážitky jsem koneckonců zvyklý, nezdary provází po celý průběh tohoto ročníku II.ligy i mě. Na diagramu níže jsem si mohl vybrat ze dvou zel, a to mezi 24. Jb4 a3 25. bxa3 Jxa3se špatnou pozicí anebo se smířit se ztrátou pěšce a pokusit se rozdmýchat útok na královskémkřídle a zatáhnout 24. Jf4, což se i stalo.  {showChessDiagram}2rr2k1/1p3pp1/1q5p/3p4/p1n1p1R1/2PNP3/PP2QPPP/1R4K1 w - - --,normal,center,Ciešlak – Hájek po 23. tahu černého{/showChessDiagram}  Následovalo 24. – Je5 25. Vg3 Vxc3. Původně jsem chtěl hrát 26. Dh5, ale černému vycházíDxb2! Je možno zkusit ještě 27. Vxg7+  {showChessDiagram}3r2k1/1p3pR1/7p/3pn2Q/p3pN2/2r1P3/Pq3PPP/1R4K1 b - - --,normal,center,analýza Ciešlak – Hájek po 27. tahu bílého{/showChessDiagram}  a doufat, že se černý bude zdráhat vzít bílou věž, protože po 27. – Kf8 lze počítačové 28. g3!Dxb1+ 29. Kg2 Kxg7 (Ve8 30. Vh7 Vc6 31. Vh8+) 30. Dxe5+ Kg8 31. Je6!! s remízou věčnýmšachem.  {showChessDiagram}3r2k1/1p3p2/4N2p/3pQ3/p3p3/2r1P1P1/P4PKP/1q6 b - - --,normal,center,analýza Ciešlak – Hájek po 31. tahu bílého{/showChessDiagram}  Pokud ale černý obyčejně sebere 27. - Kxg7, po 28. Dxe5+ tam prostě nic není. Proto jsemzahrál 26. Vd1 a postupně podlehl materiálové převaze černého, byť partie trvala 78. tahů.Zatím tedy 3,5:3,5. Rozhodoval tak duel Jaroslav Huňáček – Milan Jelínek. A Jarda to skutečnězařídil:-).  

  {showChessDiagram}1rr1n1k1/1p1b1pp1/pq1Pp1np/8/PP2PP2/2NQN1P1/6BP/R2R2K1 w - - --,normal,center,partie Huňáček – Jelínek po 20. tahu černého{/showChessDiagram}  Tady Jarda soupeře trochu vypustil, protože 21. e5 Dxb4 22. Je4 Db6 23. a5 přivádělo černéhospolehlivě k branám prohry. O sedm tahů později udělal ale černý závažnou chybu:  {showChessDiagram}1rr3k1/5pp1/p1pRpnnp/8/PP2PP2/2N3P1/6BP/1R5K b - - --,normal,center,Huňáček – Jelínek po 27. tahu bílého{/showChessDiagram}Kdyby se Jardův protivník odhodlal k 27. – e5, nebyla situace po 28. f5 Je7 tak jasná, byť bílýudržuje převahu. Ovšem 27. – a5? v podstatě prohrává partii, bílý totiž sebere a po výměněvěží a dalším Va8, Vxc6, Vxa5, Jc3 má volného pěšce.navíc.  {showChessDiagram}2R1N3/r4p1k/4p3/1B2Pnp1/P4P2/4n1P1/7K/8 w - - - -,center,Huňáček –Jelínek po 43. tahu černého{/showChessDiagram}Zde 44. Jf6+ Kg6 45. Vg8+ Jg6 46. Sd3+ Jef5 47. g4 získávalo figuru, ale 44. Vc7, které zvolilJarda, vede samozřejmě rovněž k výhře. A nakonec ještě závěrečná pozice:  {showChessDiagram}2N5/1B6/Pn2ppk1/4P3/5K2/8/8/8 b - - - -,center,Huňáček – Jelínek po 58.tahu bílého{/showChessDiagram}Černý vzdal. Přišly nekonečné stisky rukou unavenému vítězi. A naděje na záchranu tak pořádžije. Ještěže to ten Huňáček zařídil:-).  

  Poté následoval odjez na základnu (Centrum Lihovar) a dvouhodinová analýza proběhnuvšíchpartií při dobrém pivu. Kolem 18:00 jsme se rozloučili se zahraničními posilami MartinemLednickým a Mariánem Kantoríkem a vyrazili se sluncem v duši ke svým domovům:-). Comyslíte, že jsem si večer pustil za film. Jistě, Ducháček to zařídí.
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