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V krásné, sluncem zalité neděli, ochuzeni o hodinu spánku kvůli přechodu na letní čas, jsme v
8:00 vyráželi do Ústí nad Orlicí. Chtěli jsme se pokusit o nemožné, jak to trefně komentovali na
stránkách Jihomoravského šachového svazu , byť naděje na záchranu v soutěži se už
pohybovala jen v rámci teoretických úvah. Domácí byli velmi překvapeni, že jsme přijeli v plném
počtu, tj. v osmi:-),  "a dokonce se svými
slovenskými esy na předních deskách"
. Pohříchu Ústí neponechalo nic náhodě a poprvé nastoupilo 
"v úplném základu"
, jak se je možno přesvědčit na 
webovkách našich soupeřů
, kde jsou stručně anotovány i jednotlivé duely. Protože jsem v průběhu střetnutí měl co dělat
sám se sebou, odkazuji čtenáře lačného po podrobnějším komentáři právě tam.

      

  

Jak jsem již uvedl, většinu partií, jejichž zápisy ostatně nemám k dispozici, jsem neviděl. Krátce
po sobě prohráli Roman Bradáč a František Svoboda, jenž stál zpočátku poměrně nadějně.
Záhy zaknihoval remízu Olda
Sedláček  a za
chvíli nato blahopřál k vítězství soupeři 
Standa Mezlík
. Stav 3,5 : 0,5 nevěstil nic dobrého, ale prozatím jsme nepropadali panice.
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http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_document&amp;id=2662
http://www.sachyuo.cz/?p=3687
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  Ve vlastní partii jsem soupeře několikrát vypustil a obával jsem se, že při mé letošní smůle celýbod neuhraji.  {showChessDiagram}r1bqk2r/1p2npb1/p1npp1pp/1NpP4/2B1PP2/5N2/PPP3PP/R1BQ1RK1 b -- - -,normal,center,partie Hurt - Ciešlak po 12. tahu bílého{/showChessDiagram}  Bílý v posledním tahu zahrál 12. d5, načež jsem mohl rozhodující převahu získat po 12. - exd513. exd5 axb5 14. Sxb5 Va5! 15. a4 Vxb5 , pokračoval jsemale jen 12. - Ja5,což udržuje výhodu. Po vynuceném 13. Ja3přišlo b5, po němž se soupeř odhodlal k nekorektní oběti figury v podobě 14. dxe6 Jxc4 15. Jxc4 bxc4 16. exf7 Kxf7 17. f5. Situaci zachycuje diagram níže.  {showChessDiagram}r1bq3r/4nkb1/p2p2pp/2p2P2/2p1P3/5N2/PPP3PP/R1BQ1RK1 b - - --,normal,center,Hurt - Ciešlak po 17. tahu bílého{/showChessDiagram}  Černý stojí na výhru, ale s nedostatkem času, ostatně jako vždy:-), je kompenzace bíléhodocela reálná. Až do 24. tahu jsem pokračoval správně, pak ovšem nadešlo osudné rozhodnutí:  {showChessDiagram}r1bq3r/8/p2p2nk/2p2P2/2p5/5RQ1/PPP3PP/R5K1 b - - --,normal,center,Hurt - Ciešlak po 24. tahu bílého{/showChessDiagram}  Kam s ním, ptal se už Jan Neruda, samozřejmě nejlépe na h4, ovšem po 24. - Je5?? má bílý 25. Vf4. Musel jsem dát dámu za věž, počítač teď hodnotí pozici jako vyrovnanou.  {showChessDiagram}Q7/8/p2pb1k1/2p1n1r1/2p5/4R2P/PPP2rPK/8 w - - - -,normal,center,Hurt- Ciešlak po 40. tahu černého{/showChessDiagram}  A máme po časové kontrole. Poslední tahy jsem odblical, ale zmýlil se bílý, který byl oproti měčasovým milionářem. Nejlepší bylo zřejmě 41. Kg1, ale soupeř již má stejně významné potíže.Po 41. Vg3? následovalo 41. - Jf3+ - a je to tam! Černému zbude figura navíc.  Za malý okamžik korigoval výsledek na 3,5 : 2,5  Martin Lednický, naději na výhru držel vkoncovce Marián Kantorík,jenž byl ve věžovce o pěšce bohatší (situace ale nebyla vůbec jasná), nicméně Jarda Huňáčektahal zřetelně za kratší provaz.  

    Na první desce se bílý nakonec bohužel ubránil a světe div se, Jarda Huňáček v oboustrannévrcholné časové tísni soupeři vyšachoval věž. Nakonec tedy 4 : 4. Útěchou nám může být, žeani v případě vítězství bychom se s největší pravděpodobností sestupu nevyhnuli, o čemžsvědčí pohled na tabulku.  

  Ani tentokrát se nepodařilo soutěž zachránit. Problém je, že nám letos nekryje záda družstvo"C". A teď z radostnějšího soudku. Srdečně gratulujeme "Áčku" k postupu do I. ligy - konečně tovyšlo!  P. S.: Protože jsem hlava děravá, zapomněl jsem doma v neděli fotoaparát, a tudíž muselpoužit fotografie z webu Ústí nad Orlicí. Snad se na mě proto nebude nikdo horšit.
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